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Útdráttur 
Megintilgangur þessarar rannsóknar var að finna út hvort höfuðborgarbúar væru að fara í 

dagsferðir út fyrir höfuðborgarsvæðið og hverju þeir væru helst að leita eftir í dagsferðum. 

Sendur var út spurningalisti til höfuðborgarbúa á rafrænu formi á Facebook og voru þeir spurðir 

hvort þeir hefðu farið í dagsferð og þá á ákveðna áfangastaði og hverskonar afþreyingu þeir 

leituðu helst eftir. Einnig var haft samband við starfsmenn markaðsstofa þeirra þriggja 

landshluta sem næstir eru höfuðborgarsvæðinu með símtali og leyfi fengið til að senda þeim 

spurningalista. Þar var spurt hvað þeirra svæði hafi helst upp á að bjóða og hvaða veikleika og 

styrkleika tvö bæjarfélög á hverju svæði hefðu. Áfangastaðirnir sem um var spurt voru því sex 

og voru þeir greindir út frá spurningalistanum varðandi afþreyingu og svo bornir saman. 

Sérstaklega var horft á Akranes sem áfangastað og staða hans borin saman við stöðu hinna 

bæjarfélaganna varðandi þá þjónustu sem þar er að finna og í kjölfarið var meðal annars sett 

upp SVÓT greining á Akranesi sem ferðamannabæ. Í ljós kom að Akranes hefur upp á flest allt 

að bjóða sem þátttakendur leituðu helst eftir, því þarf að skoða hvað það er sem Akranes vantar 

til þess að fleiri vilji heimsækja bæjarfélagið. Þá var settur saman pistill um tillögur að úrbótum 

fyrir Akranes til að fá gesti frekar til sín.  
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Formáli 
Verkefni þetta er 14 ECTS einingar til BS-gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Verkefnið heitir Dagsferðir höfuðborgarbúa. Hvernig stendur Akranes sem áfangastaður fyrir 

dagsferðir höfuðborgarbúa? Markmiðið með þessu verkefni var að rannsaka hvort 

höfuðborgarbúar færu í dagsferðir og hver staða Akraness væri sem ferðamannabær.  

 Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir þann stuðning og skilning sem þau hafa sýnt mér 

meðan á námi mínu stóð. Ég vil þakka móður minni, Svövu Sigurðardóttur, fyrir prófarkarlestur 

og endalausa aðstoð. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Brynjari Þór Þorsteinssyni fyrir 

þá aðstoð og stuðning sem hann veitti.  
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1. Inngangur  
Íslendingar ferðast mikið bæði innan lands og erlendis. Íslendingar hafa úr miklu að velja kjósi 

þeir að ferðast innanlands og þarf ekki alltaf að fara langt að heiman til að finna afþreyingu eða 

annað við hæfi. Út frá höfuðborgarsvæðinu er hægt að keyra innan við klukkutíma til nánast 

allra átta og komast á áhugaverða staði sem hafa upp á ýmislegt að bjóða. Þar sem áhugasvið 

fólks er misjafnt er mismunandi eftir hverju er verið að leita sé ferðast innan lands. Uppbygging 

fjölskyldna eða hópa sem ferðast saman er misjafn og því ekki alltaf það sama sem hentar öllum 

hópum. Staðirnir þurfa að hafa upp á eitthvað sérstakt að bjóða sem laðar fólk til sín. Það þarf 

að kynna og markaðssetja þessa áfangastaði þannig að þeir markhópar sem leitast er eftir að fá 

sjái auglýsingar og annað kynningarefni um staðina. Þessir staðir þurfa að huga að því hvað 

þeir geta boðið upp á og hvers þarf að gæta að þannig að viðskiptavinurinn fái það sem hann 

sækir í, hvort sem um vöru eða þjónustu er að ræða. Oft á tíðum neyta ferðamenn þess sem þeir 

kaupa um leið og keypt er og varan og/eða þjónustan því óáþreyfanleg. 

Rannsóknarspurningin sem leitast er eftir að svara er „Hver eru viðhorf höfuðborgarbúa 

til dagsferða?“ og undirspurningarnar sem einnig er leitað svara við eru „Hverskonar 

afþreyingu vilja höfuðborgarbúar helst í dagsferðum“ og „Hvernig stendur Akranes sem 

áfangastaður fyrir dagsferðir höfuðborgarbúa?“. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að athuga hvort höfuðborgarbúar fari í dagsferðir út fyrir 

höfuðborgarsvæðið og hvað það er sem laðar ferðamenn að áfangastöðum. Horft verður til 

þriggja landshluta, Vesturlands, Suðurlands og Reykjaness, varðandi afþreyingarmöguleika og 

því hvað höfuðborgarbúar sækjast eftir í afþreyingu í dagsferðum sínum. Er einhver þessara 

landshluta vinsælli en aðrir landshlutar hjá þeim höfuðborgarbúum sem fóru í dagsferð og hvað 

hefur sá landshluti upp á að bjóða fremur en hinir landshlutarnir. 

Rannsóknin fór fram í formi spurningalista sem sendur var út á Facebook til höfuðborgarbúa 

og svo spurningalista sem sendur var í tölvupósti á Markaðsstofur þessara landshluta. 

Niðurstöður kannananna verða bornar saman og staða Akranes svo sérstaklega metin út frá því 

hvað bærinn hefur þegar upp á að bjóða, hver staða hans er og hvað hægt sé að gera til að gera 

stöðuna enn betri. 

1.1. Uppbygging ritgerðar 
Í upphafi ritgerðarinnar verður farið í fræðilega umfjöllun. Þar verða tekin fyrir hugtök varðandi 

ferðaþjónustu, uppbyggingu áfangastaða og markaðssetningu þeirra. Að lokum verður farið yfir 

niðurstöður fyrri rannsókna. Í kafla þrjú er aðferðafræðin tekin fyrir. Þar er farið yfir 
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þátttakendur rannsóknarinnar og áreiðanleika hennar, lýsingu á rannsóknaraðferðum og 

greiningu gagna. Að lokum er farið yfir réttmæti rannsóknarinnar og stöðu rannsakanda. Þá 

tekur við fjórði kafli þar sem farið er yfir bæjarfélögin sex sem rannsóknin tekur til og þau borin 

saman varðandi afþreyingu og fleira. Í fimmta kafla er farið í niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst 

er farið yfir niðurstöður spurningalistans sem sendur var út á Facebook og svo verða svör 

starfsmanna Markaðsstofanna borin saman. Í lokin verða niðurstöður beggja dregnar saman. Í 

sjötta kafla eru umræður og ályktanir, en þar verður staða Akraness skoðuð sérstaklega út frá 

fræðilega kaflanum og niðurstöðunum og sett upp SVÓT greining. Þá koma tillögur að úrbótum 

og hugmyndir að dagsferðum sem hægt væri að koma upp á Akranesi. Síðast koma svo lokaorð, 

hugtaka og efnisorðalisti og fylgiskjalalisti sem inniheldur spurningar beggja 

spurningakannananna. 

 

 

  



3 
 

2. Fræðileg uppbygging 
Í þessum kafla verður farið yfir það hvað ferðaþjónusta er og hvað þarf til að byggja upp 

ferðaþjónustustað. Komið verður inn á mikilvægi þjónustu og markaðssetningar á afþreyingu í 

ferðaþjónustu. Einnig verða skoðaðar rannsóknir Ferðamálastofu á ferðalögum Íslendinga árin 

2012, 2013 og 2014.  

2.1. Hugtök og skilgreiningar  

2.1.1. Ferðaþjónusta 

Hér eru tvær skilgreiningar á hugtakinu ferðaþjónusta. Fyrra hugtakið var sett fram af 

Samgönguráðuneytinu 1996 og segir:  

Ferðaþjónusta (Tourism Industry) Atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og einstaklinga sem vinna 

störf tengd ferðalögum, s.s. ferðaheildsala, ferðasmásala, ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki 

(að hluta), gististað, leiðsögumenn (sjá nánar mat Þjóðhagsstofnunar á ársverkum í ferðaþjónustu) 

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls.17). 

(ATH: Skv. þessari skilgreiningu myndi starfsemi Flugleiða og annarra flug- og skipafélaga sem halda 

uppi samgöngum til og frá landinu, ekki að fullu teljast til ferðaþjónustu, heldur einnig til Travel industry) 

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls.17). 

Seinni skilgreiningin er skilgreining World Tourism Organization (WTO) en þar segir:  

Athafnir fólks sem ferðast og dvelur á stað fyrir utan þeirra venjulega umhverfi í ekki meira en eitt samfellt 

ár vegna frís, viðskipta eða öðrum tilgangi (World Tourism Organization, 1995, bls.1). 

Ferðaþjónusta er því samansafn allra þeirra sem koma að einhverskonar upplifun ferðamanns. 

Ferðamenn eru oft að sækja meira í upplifun frekar en að kaupa ákveðna vöru og er því 

nauðsynlegt að allir sem koma að þessari þjónustu hafi víðtæka og góða kunnáttu til að 

framkvæma eins og best verður á kosið þannig að ferðamaðurinn fái þá tilfinningu að hann hafi 

fengið meira en hann bjóst við úr upplifuninni.  

2.1.2. Upplifunarferðaþjónusta 

Upplifunarferðaþjónusta snýst meira um að skapa minningar heldur en vöru. Þetta er upplifun 

sem viðskiptavinurinn er tilbúinn að greiða fyrir, en viðskiptavinirnir vilja oft fá að taka þátt í 

upplifuninni og skapa þannig minningu en ekki bara að horfa á. Upplifunarferðamennska 

byggist á því að samtvinna menningu, náttúru og fleira til þess að búa til eftirminnilega upplifun 

fyrir ferðamennina. Þetta þarf því að vera eitthvað einstakt sem ekki er auðvelt að herma eftir 

og gestir eiga ekki auðvelt með að geta upplifað annars staðar. Ferðamenn eru tilbúnir til þess 

að greiða sérstaklega fyrir það sem er einstakt og veitir öðruvísi upplifun en nokkuð annað 

(Einstök íslensk upplifun, ed). 
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2.1.3. Dagsferð 

Dagsferð er ferðalag sem tekur í mesta lagi einn dag og fer einstaklingurinn út úr sínu dags 

daglega umhverfi. Sá sem fer í dagsferð kallast dagsferðamaður því hann hefur ekki næturdvöl 

í ferð sinni. Ástæður þessara dagsferða geta verið frí, heimsóknir, vinna og fleira 

(Samgönguráðuneytið, 1996).   

2.1.4. Markhópur 

Markhópur er sá hópur sem fyrirtæki sér fyrir sér að geta þjónustað. Litlar sem engar líkur eru 

á að einn og sami staðurinn geti þjónustað alla, þess vegna er nauðsynlegt að 

fyrirtæki/bæjarfélög setji upp hvað það er sem þeir bjóða upp á og hverja þeir óska eftir að fá 

til sín. Þegar búið er að setja upp hvað er í boði og hverja mögulegt er að þjónusta er búið að 

finna markhópinn (Kotler, Bowen & Makens, 2014). 

2.1.5. Afþreying 

Sigrún Sigmundsdóttir skilgreindi hugtakið afþreying í skýrslu Samgönguráðuneytisins svona: 

Með afþreyingu í ferðaþjónustu er átt við þátttöku ferðamanna og/eða heimamanna í útivist, skemmtun, 

menningu eða fræðslu á ferðalagi eða í frítíma sínum. Afþreying getur verið skipulögð af þjónustuaðila gegn 

greiðslu þátttakenda eða aðstaða til að njóta afþreyingar án þess að bein greiðsla komi fyrir. Öfugt við aðra 

grunnþætti ferðaþjónustu (gistingu og matsölu) getur afþreying verið hvati til ferðar (Samgönguráðuneytið, 

1997, bls.7).  

Í nýrri skilgreiningu á hugtakinu afþreying frá Samgönguráðuneytinu er sagt að afþreying 

sé þátttaka fólks, bæði heimamanna og ferðamanna í einhverskonar skemmtun, menningu, 

fræðslu eða útivist í frítíma sínum eða á ferðalagi. Afþreyingin getur bæði verið án greiðslu eða 

þannig að sá sem nýtir hana greiðir gjald fyrir, en þá er oftast um skipulagða afþreyingu að ræða 

sem keypt er af einhverjum þjónustuaðila (Samgönguráðuneytið, 2004, bls.15). 

Í skýrslunni Afþreying í ferðaþjónustu segir: „Vel uppbyggð afþreying er því í raun skilyrði 

fyrir farsælli heildarþróun í ferðaþjónustu“ (Samgönguráðuneytið, 1997, bls.9). Þetta þýðir að 

til þess að staður fái til sín gesti þarf hann að hafa eitthvert aðdráttarafl. Sú afþreying sem í boði 

er á ákveðnum stað getur haft nægilegt aðdráttarafl til þess að fá ferðamann til að heimsækja 

staðinn. Ferðamaðurinn kemur þá til dæmis í ákveðið bæjarfélag til að njóta þeirrar afþreyingar 

sem í boði er, en hann er einnig líklegur til þess að nýta sér fleiri þjónustur sem bæjarfélagið 

hefur upp á að bjóða. Það er því nauðsynlegt fyrir staði að byggja upp sína afþreyingar-

möguleika og gera rannsóknir til að sjá hverju má breyta eða bæta við til þess að ferðaþjónustan 

í heild verði sem sterkust á hverjum stað (Samgönguráðuneytið, 1997). 



5 
 

2.1.6. Samgöngur 

Samgöngur má skilgreina sem samgöngur og mannvirki þeim tengd. Þau geta verið í lofti, sjó 

og landi. Sé vegakerfið skoðað nánar þá er talað um að vegakerfið skiptist í þjóðvegi og 

sveitarfélagsvegi og skulu þessir vegir halda vegakerfi landsins saman þannig að samfelldar 

vegasamgöngur séu til allra byggða landsins (Landmælingar Íslands, ed). Samgöngur eru þó 

ekki aðeins vegakerfið heldur eru fyrirtæki sem koma fólki milli staða partur af samgöngum. 

Hér getur átt við sérleyfishafa og hópferðaleyfishafa, og alla þá sem vinna við bílaleigur, flug 

og flugvelli, farþegaskip og annað sem kemur ferðamönnum frá einum stað til annars (Sigríður 

Þrúður Stefánsdóttir, Jón Torfi Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002). 

2.2. Aðgreining þjónustu frá vöru og þjónustugæði 
Þjónusta er eitthvað sem viðskiptavinurinn greiðir fyrir og neytir samstundis. Viðskiptavinurinn 

fær ekki vöru í hendurnar þar sem þjónusta er óáþreifanleg upplifun sem yfirleitt stendur aðeins 

yfir í ákveðinn tíma (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011).  

Nánari aðgreining á þjónustu frá vöru er:  

 Óáþreyfanleg: þjónustu er ekki hægt að snerta eða prófa áður en hún er keypt. 

 Óaðskiljanleg: ekki er hægt að geyma þjónustu frá því að hún er keypt þar til hennar er 

neitt.  

 Óstöðugleiki: þjónusta er eitthvað sem starfsmaður veitir. Starfsmenn eru misjafnir og því 

mjög ólíklegt að neytandi fái nákvæmlega eins þjónustu þegar hún er keypt oftar en einu 

sinni.  

 Óvaranleiki: þjónusta er eitthvað sem er í boði á ákveðnum tímapunkti og fyrirfram 

ákveðnu magni en ekki hægt að endurselja eða skila eftir að hennar hefur verið „neytt“ 

(Kotler, Bowen & Makens, 2014). 

Viðskiptavinir meta svokölluð þjónustugæði með því að bera saman hverskonar þjónustu 

þeir vildu fá (væntingar) og hverskonar þjónustu þeir fengu (raun). Standist þjónustan ekki 

væntingar eru þjónustugæðin ekki nægjanleg og ekki líklegt að viðskiptavinur komi aftur. Þegar 

viðskiptavinur er ánægður er líklegt að hann komi aftur, jafnvel þó hann geti fengið sömu eða 

svipaða vöru og/eða þjónustu annars staðar. Til þess að auka líkurnar á að viðskiptavinur vilji 

koma aftur þarf fyrirtækið/bæjarfélagið að þekkja og skilja núverandi viðskiptavini sína þannig 

að þau geti þjónustað þá sem best (Margrét Reynisdóttir, 2006). 
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2.3. Uppbygging ferðamannastaða, hvað þurfa áfangastaðir að hafa 
Þegar áfangastaður er byggður upp þarf að hafa í huga ákveðna þætti. Þessir þættir þurfa allir 

að vera til staðar, en vanti einn þeirra eða sé einhverju ábótavant í einhverjum þætti getur það 

haft áhrif á alla aðra þætti og þannig haft slæm áhrif á áfangastaðinn (Gunn 1994). Mynd 1 hér 

að neðan sýnir þessa þætti og verða þeim gerð nánari skil hér að neðan.  

 

Mynd 1. Ferðaþjónustukerfi séð frá framboðshliðinni. Heimild Gunn, 1994, bls.34. 

 Seglar eða aðdráttarafl: Áfangastaðir þurfa að hafa einhvern segul sem laðar ferðamenn 

til sín. Þessi segull getur verið í formi staðarins sjálfs, viðburða, starfsemi, náttúru eða 

annars. Hafi staður engan segul er enginn hvati fyrir ferðamenn að koma. Skipta má þessum 

seglum í tvennt, annars vegar náttúrulegar auðlindir og hinsvegar manngerðar auðlindir 

(Gunn, 1994). 

 Aðgengi: Ekki er aðeins verið að tala um vegasamgöngur til og frá áfangastað heldur getur 

verið átt við vatn, rafmagn, fjarskipti og fleira sem staðir þurfa að hafa til þess að geta tekið 

við ferðamönnum (World Tourism Organiziation, 1994).  

 Þjónusta: Lágmarks þjónusta þarf að vera til staðar fyrir ferðamenn. Allir aðilar sem að 

einhverju leiti koma að ferðaþjónustu þurfa að vinna og virka saman þannig að ferða-

maðurinn fái alla þá upplifun sem hann sækist eftir. Hér getur verið átt við gistingu, 

afþreyingu og veitingastaði svo fátt eitt sé nefnt (Gunn, 1994). 

 Upplýsingar: Upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar. Upplýsingar þurfa að vera þannig 

að ferðamenn sjái hvar staðurinn er, hvað hann hafi upp á að bjóða og hvað annað sem gæti 

vakið áhuga hjá ferðamanninum til að heimsækja viðkomandi svæði. Upplýsingarnar geta 

verið í formi ferðabóka eða bæklinga um staðinn, upplýsingaskilti og fleira (Gunn, 1994). 
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 Kynning: Markaðssetja þarf staði til að koma þeim á framfæri. Stanslaust þarf að vera 

vakandi fyrir hvað markaðurinn vill hverju sinni og markaðssetja eftir því. Ferðamenn fara 

ekki á staði sem þeir vita ekki um og þarf kynningin einnig að vera sönn og rétt þannig að 

ekki sé gefin röng mynd af staðnum (Gunn, 1994).  

2.4. Markaðssetning áfangastaða 
Áfangastaður er staður sem ferðamenn koma á, en heimamenn búa og/eða starfa á. Þessi staður 

er því að þjóna bæði íbúum staðarins og ferðamönnum sem hann heimsækja (Guðrún 

Helgadóttir, Edward H. Huijbens og Kristín Sóley Björnsdóttir, 2007). Áfangastaður getur verið 

náttúrlegur til dæmis einhver náttúruperla eða auðlind eða manngerður svo sem viðburðir, 

afþreying eða byggingar (Kotler, Bowen & Makens, 2014).  

Þegar áfangastaður er markaðssettur er það gert til þess að vekja athygli á ákveðnum stöðum 

eða þáttum sem áfangastaðurinn býður upp á með það að leiðarljósi að laða til sín gesti eða 

viðskiptavini. Til þess að markaðssetning áfangastaðar virki þurfa þeir hagsmunaaðilar sem eru 

á staðnum að vera tilbúnir til að vinna saman að markaðssetningunni auk þess að fá til dæmis 

markaðsstofur til samstarfs. Með því að leiða alla þessa aðila saman þá verður markaðssetningin 

sterkari og ætti að ná til enn fleiri ferðamanna (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 

2013).  

2.5. Markaðssetning ferðaþjónustu 
Þegar markaðssetja á vöru eða þjónustu þarf að byrja á því að finna út hvaða markhóp fyrirtæki 

eða sveitarfélag vill ná til. Í upphafi er gott að byrja á að skoða hvaða markhópar eru til staðar 

og flokka þá eftir því hvað er í boði á hverjum stað og hverjum tíma. Svo er tekin ákvörðun út 

frá þessu hvaða markhóp eða markhópa mögulegt er að þjónusta. Þetta ferli skiptist í þrennt og 

eru það markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla.  

Markaðshlutun er þegar markaðnum eða markhópum er skipt niður eftir ákveðnum flokkum, 

en þeir geta til dæmis verið verið: 

 Landfræðilegir: getur verið til dæmis skipting eftir landshlutum. 

 Lýðfræðilegir: þar sem skipt er upp eftir aldri, kyni eða tekjum.  

 Sálfræðilegir: getur verið í formi lífsstíls eða þjóðfélagsstöðu.  

 Hegðun: getur verið vegna tilefna eins og afmæla, sumarfría og fleira. 

Yfirleitt er ekki hægt að þjónusta alla heldur þarf að ákveða hverjir henta best því sem í boði 

er.  
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Markaðsmiðun er þegar markaðshlutarnir eru teknir og metnir. Þá er hægt að ákveða hvaða 

hóp eða hópa hægt er að þjónusta út frá þeirri vöru eða þjónustu sem á að selja.  

Staðfærsla er þegar fyrirtækið ákveður hvernig það ætlar að aðgreina sig á markaði. Hvernig á 

að ná athygli neytenda og hvernig upplifunin er á þeim í samanburði við samkeppnisaðilana. 

Hér þarf að skapa þá ímynd sem fyrirtækið vill hafa á sér og að sú ímynd sé þannig að 

viðskiptavinurinn vilji frekar velja þetta fyrirtæki heldur en samkeppnisaðilann (Kotler, Bowen 

& Makens, 2014). 

2.6. Stafræn markaðssetning 
Stafræn markaðssetning er orðinn stór hluti af því nútíma samfélagi sem við búum við í dag. Ef 

fyrirtæki eru ekki með heimasíðu eða síðu á samfélagsmiðli mega þau búast við að dragast aftur 

úr og jafnvel missa af viðskiptum. Jeff Bullas tók saman fjölda þeirra sem eru á 

samfélagsmiðlum, en 72% allra net notenda eru á slíkum miðlum, en yngra fólkið er þó í meira 

mæli eða 89% 18-29 ára (Bullas, ed). Ísland er á topp 5 yfir þau lönd þar sem hvað flestir 

landsmenn nota netið, en eins og sjá má á töflu 1 hér að neðan þá voru 96,5% allra landsmanna 

virkir net notendur árið 2013 og hefur sú tala aukist hratt frá aldamótum (Internet World Stats, 

ed).  

Ár Notendur Íbúafjöldi % notenda 

2000 168.000 281.154 59,8% 

2003 195.000 294.947 66,1% 

2005 225.600 297.072 75,9% 

2006 258.000 299.076 86,3% 

2013 314.273 325.671 96,5% 

Tafla 1. Hlutfall net notenda á Íslandi. Heimild: Internet World Stats, ed 

2.6.1. S-in 5 

Þegar meta á heimasíður út frá stafrænni markaðssetningu má nota S-in 5.  

 Sell: Hvað er verið að selja 

 Serve: Sú þjónusta sem verið er að veita viðskiptavininum. Hér er einnig átt við 

upplýsingar, endurgjöf og fleira. 

 Speak: Hvernig er að tala við viðskiptavininn. Er auðvelt að stofna til samtals og að eiga í 

gagnvirku samtali við viðskiptavininn og ná þannig að kynnast honum og hans þörfum 

betur. 
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 Save: Snýst um sparnað, meðal annars fjárhagslegan, og hvernig til dæmis hægt er að spara 

pappír og burðargjöld með notkun tölvupósta í stað bréfpósta.  

 Sizzle: Hér er verið að lífga upp á vörumerkið með því að gefa því töfra sem leiða til fleiri 

viðskiptavina. Hér getur verið átt við kynningu á nýjum vörum og þjónustu eða hvað sem 

er til að bæta vörumerkið og ná að búa til einskonar samfélag um það á netinu.  

Ekki er algengt að fyrirtæki séu með heimasíður sem uppfylla öll þessi atriði, en ágætt er að 

nota þessi atriðið þegar meta á heimasíður, styrkleika þeirra og veikleika (Chaffey og Ellis-

Chadwick, 2012). 

2.6.2. Samfélagsmiðlar 

Mörg fyrirtæki, stofnanir og bæjarfélög eru komin með síðu á samfélagsmiðlum á borð við 

Facebook. Hægt er að nota samfélagsmiðlana til markaðssetningar, en sá ókostur fylgir þó 

þessari markaðssetningu að engan vegin er hægt að vita fyrirfram hve margir sjá það sem 

auglýst er og hvað þá hve margir deili því sem auglýst er. Því þarf virkilega að vanda til verka 

þannig að ekki sé verið að eyða stórum fjárhæðum í markaðssetningu sem skilar sér svo ekki 

því hún vekur ekki nægan áhuga. Samfélagsmiðlana er einnig hægt að nota til að búa til 

gagnvirkt samband við neytandann. Þar geta viðskiptavinirnir látið sína skoðun í ljós, bæði 

jákvæða og neikvæða, og eigandi síðunnar gert viðeigandi ráðstafanir hverju sinni telji hann 

þörf á því. Þar er því hægt að setja fram þar sem aðrir sjá og hafa möguleika á að deila komi 

fyrirtækið með til dæmis afsökunarbeiðni, tilboð eða hvað sem er sem ætti að geta styrkt 

vörumerkið og fyrirtækið í heild (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). 

2.7. Þingsályktunartillaga um ferðamálaáætlun 2011-2020 
Í tillögu til þingsályktunar um ferðamálaáætlun 2011-2020 voru landshlutarnir skoðaðir þar 

sem sérstaða þeirra og tækifæri til ferðaþjónustu var skoðuð. Þessi kafli var byggður á viðtölum 

sem tekin voru við forstöðumenn markaðsstofa og af vefsíðum landshlutanna.  

Á Vesturlandi var talað um uppbyggingu sögutengdrar ferðaþjónustu þar sem margar af 

Íslendingasögunum gerðust á því landssvæði, t.d. í Reykholti og Landnámssetrinu í Borgarnesi. 

Einnig var talað um þjóðgarðinn við Snæfellsjökul, en hann er sá eini á landinu sem hefur hlotið 

alþjóðlega umhverfisvottun Earth Check samtakanna (áður Green Globe).  

Á Suðurlandi var talað um að margir af þekktustu áfangastöðum Íslands væru og að 

mikla afþreyingu væri að finna þar. Þar var sérstaklega talað um matarferðamennsku á Höfn í 

Hornafirði, Vestmannaeyjar og þá möguleika sem opnuðust með tilkomu Landeyjahafnar sem 

og um Vatnajökulsþjóðgarð.  
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Á Reykjanesinu var talað sérstaklega um Bláa Lónið og þau tækifæri sem það landssvæði hefur 

vegna Keflavíkurflugvallar (Alþingi, ed). 

2.8. Skýrslur Ferðamálastofu frá 2013, 2014 og 2015 
Á hverju ári síðan 2010 hefur verið gerð rannsókn á ferðalögum Íslendinga og ferðaáform þeirra 

árið eftir fyrir Ferðamálastofu. Hér verða teknar saman niðurstöður sumranna 2012, 2013 og 

2014 og verður aðeins sagt frá þeim hluta skýrslunnar sem við kemur höfuðborgarbúum og 

þeirra ferðavenjum. Skýrslurnar eru allar að hluta til landssvæðaskiptar, en hér verða aðeins 

teknar fyrir niðurstöður er varða Vesturland, Suðurland og Suðurnesin. Einnig verða aðeins 

skoðaðar niðurstöður er varða dagsferðir en ekki allar ferðir Íslendinga. 

Heildarfjöld þeirra sem svöruðu könnuninni í byrjun árs 2013 voru 1.024. Bæði var 

netkönnun og símakönnun gerð þetta ár (Ferðamálastofa, 2013). Heildarfjöldi þeirra sem 

svöruðu könnuninni í byrjun árs 2014 var 981 og var það aðeins netkönnun (Ferðamálastofa, 

2014). Í byrjun árs 2015 voru 993 þátttakendur og var það einnig aðeins netkönnun 

(Ferðamálastofa, 2015). 

Hvenær var ferðast? 

Spurt var hvenær á árinu þátttakendur hefðu ferðast. Ekki var spurt sérstaklega um dagsferðir 

heldur ferðalög í heildina. Tafla 2 hér að neðan sýnir ferðir höfuðborgarbúa eftir mánuðum.  

 

Tafla 2. Ferðatímabil höfuðborgarbúa 2012,2013 og 2014 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst
Septem-

ber
Október

Nóvem-
ber

Desem-
ber

2012 10,1 13,2 17,5 20,4 24,8 54,6 71,4 60,3 22,7 18,1 12,1 11,9

2013 11,0 16,0 17,5 23,6 22,4 55,9 76,2 62,1 22,5 19,1 11,9 14,5

2014 11,5 17,8 19,1 22,4 25,1 55,1 70,5 63,7 22,2 16,5 13,1 15,6
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Tölurnar í töflunni eru prósentur þeirra sem svöruðu. Fjöldi svara árið 2012 var 499 

(Ferðamálastofa, 2013), árið 2013 svöruðu 512 (Ferðamálastofa, 2014) og árið 2015 voru 502 

höfuðborgarbúar sem svöruðu þessari spurningu (Ferðamálastofa, 2015). Eins og sjá má í 

töflunni þá hefur ferðalögum í öllum mánuðum farið frekar fjölgandi frá því 2012, fyrir utan 

september, en það er eini mánuðurinn þar sem 2012 var með flestar ferðir. Á öllum árunum 

voru fæstar ferðir í janúar og fór þeim nokkuð jafnt fjölgandi fram á sumarið og náðu toppnum 

í júlí 2013, en fór svo aftur fækkandi þegar haustaði og fram á veturinn.   

Afþreying 

Fjöldi höfuðborgarbúa sem svöruðu fyrir hvaða afþreyingu þeir hefðu greitt voru 360 árið 2012, 

398 árið 2013 og 380 árið 2014 (Ferðamálastofa, 2013; Ferðamálastofa, 2014; Ferðamálastofa, 

2015). Þegar spurt var fyrir hvaða afþreyingu þátttakendur hefðu greitt fyrir var eftirfarandi í 

topp fimm.  

 Sund og jarðböð: árið 2012 höfðu 77,2% greitt fyrir sund og jarðböð. Árið 2013 voru það 

76,1% og árið 2014 voru það 75,7%. Hér fækkar þeim sem greiða fyrir sund og jarðböð ár 

frá ári. 

 Söfn og sýningar: árið 2012 höfðu 37,4% greitt fyrir söfn og sýningar, 37,7% árið 2013 og 

árið 2014 voru það 41,9%. Hér fjölgar þeim sem greiða fyrir söfn og sýningar ár frá ári. 

 Veiði: árið 2012 höfðu 17,9% greitt fyrir veiði, 22% greiddu fyrir veiði árið 2013 og árið 

2014 voru það18,5% sem greiddu fyrir veiði. Hér var það árið 2013 sem flestir höfðu greitt 

fyrir veiði. 

 Leikhús og tónleikar: árið 2012 greiddu 14,8% fyrir leikhús og tónleika, 17,7% árið 2013 

og árið 2014 voru það 17,9%. Af þessu má leiða að leikhús og tónleikar verð vinsælli milli 

ára.  

 Golf: árið 2012 greiddu 15,7% fyrir golf, 16,1% árið 2013 og 14,5% árið 2014. Hérna 

greiddu flestir fyrir golf árið 2013. 

Annað sem greitt var fyrir var meðal annars bátsferðir, dekur, ferð með leiðsögumanni, 

hestaferðir og fleira (Ferðamálastofa, 2013; Ferðamálastofa, 2014; Ferðamálastofa, 2015).  

Landshlutar heimsóttir 

Við spurningunni um hvaða landshluta höfuðborgarbúar höfðu heimsótt í dagsferðum sínum 

voru það 358 manns sem svöruðu árið 2012, árið 2013 voru það 310 manns og árið 2014 voru 

350 manns sem svöruðu.  
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 Vesturland: árið 2012 fóru 43,6% á Vesturlandið, árið 2013 44,8% og árið 2014 fóru 

40,8% þátttakenda. 

 Suðurland: árið 2012 fóru 73% á Suðurlandið, árið 2013 fóru 77,7% og árið 2014 fóru 

76% þátttakenda. 

 Reykjanes: árið 2012 fóru 34,6% á Reykjanesið, árið 2013 fóru 40% og árið 2014 fóru 

40,6% þátttakenda. (Ferðamálastofa, 2013; Ferðamálastofa, 2014; Ferðamálastofa, 2015). 

Af þessu má dæma að Suðurlandið er vinsælast og er Reykjanesið farið að nálgast Vesturlandið 

varðandi heimsóknatíðni. 

Áfangastaðir 

Þegar skoðaðir voru topp 10 listarnir í skýrslum Ferðamálastofu var 2012 ögn frábrugðið 2013 

og 2014. Aðeins Borgarnes komst á þeim lista á topp 10, en hinir staðirnir sem sjá má á töflu 3 

hér að neðan komust allir á topp 10 seinni tvö árin. Fjöldi svarenda árið 2012 var 502 

höfuðborgarbúar. Árið 2013 voru þeir 310 og 2014 voru þeir 280. Mögulega hefur stærð úrtaks 

haft áhrif á svör eða það að rannsóknin 2012 var bæði net og símakönnun skýrir þennan mun á 

niðurstöðum. 

 

Tafla 3. Fjöldi heimsókna í bæjarfélögin 

Tölurnar á töflu 3 hér að ofan eru gefnar upp í prósentum. Ekki var hægt að finna sérstakar 

tölur fyrir Hveragerði og Selfoss í þessum skýrslum og var Gullni hringurinn, það er 

Gullfoss, Geysir og Þingvellir, teknir með í staðin. Suðurlandið virðist því miðað við þessar 

niðurstöður fá flesta gesti til sín og eykst fjöldinn ár frá ári. Með litlum mun er svo 

Reykjanes, Borgarnes og Grindavík, en Akranes fær fæsta gesti (Ferðamálastofa, 2013; 

Ferðamálastofa, 2014; Ferðamálastofa, 2015). 
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3. Aðferðafræði 

3.1 Þátttakendur rannsóknar, úrtak og áreiðanleiki 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru höfuðborgarbúar. Sendur var spurningalisti á Facebook og 

var honum svo deilt á milli manna sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Ákveðið var að hafa 

spurningalistann opinn í 48 klukkustundir, eða frá hádegi sunnudaginn 11. október til hádegis 

þriðjudaginn 13. október, en það komu inn 105 svör á þeim tíma. Ekki var tekið sérstakt úrtak 

heldur var vonast eftir svokölluðum snjóboltaáhrifum og myndu þau svör sem kæmu á þessum 

48 klukkustundum vera þau sem giltu í könnuninni.  

Einnig voru sendir spurningalistar með fimm opnum spurningum á Markaðsstofur 

Vesturlands, Suðurlands og Reykjaness.  

Aðgengi að þátttakendum var talið frekar gott, en fyrst var hringt í allar Markaðsstofurnar 

og rannsóknin kynnt. Því næst var sendur til þeirra tölvupóstur með spurningalista. Ekki var 

tekið sérstakt úrtak úr höfuðborgarbúum heldur höfðu allir möguleika á að svara sem sáu þessa 

könnun í þá 48 tíma sem hún var opin. 

3.2 Lýsing á rannsóknaraðferðum 

Til að svara rannsóknarspurningunni var stuðst við bæði eigindlega og megindlega aðferð. 

Eigindlega aðferðin er notuð til að ná fram dýpri skilningi á svörum úr megindlegu könnuninni 

(Wisker, 2007). Rannsóknin var spurningalisti sem innihélt eina hálf opna spurningu varðandi 

það landssvæði sem markaðsstofan starfar á. Næst komu fjórar opnar spurningar sem snéru að 

ferðaþjónustu, afþreyingu og fleiru. Í lokin gátu þátttakendur sagt frá einhverju fleiru teldu þeir 

sig þurfa þess. Spurningalistarnir voru sendir á starfsmenn markaðsstofa Vesturlands, 

Suðurlands og Suðurnesja og teljast því frekar réttmæt þar sem þessir aðilar hafa atvinnu af 

markaðssetningu þessara staða og halda saman upplýsingum um sína staði. 

Megindlega rannsóknin er spurningakönnun, er hún góð til þess að ná fram tölulegum 

upplýsingum þar sem niðurstöðurnar eru mælanlegar. Þessi aðferð er góð þegar þarf að taka 

saman svör stórs úrtaks, en þó er ekki hægt að greina ástæður svara líkt og hægt er í eigindlegri 

rannsókn (Wisker, 2007). Spurningalistinn var rafrænn og samanstóð af fimmtán lokuðum 

spurningum, níu þeirra voru fjölvalsspurningar og sex bakgrunnsspurningar. Spurningarnar 

voru með fyrirfram uppgefnum svarmöguleikum, þó gátu þátttakendur hakað á nokkrum 

stöðum í „annað“ og þá svarað því sem þeir vildu. Spurningalistinn var þannig gerður að þeir 

sem svöruðu fyrstu spurningu neitandi slepptu öðrum spurningum sem vörðuðu sama efni og 
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svöruðu því aðeins fjórum spurningum auk bakgrunnsspurninganna. Þeir sem svöruðu játandi 

í fyrstu spurningu gátu svarað öllum fimmtán spurningum rannsóknarinnar. Af þessum sex 

bakgrunnsspurningum voru tvær sem voru valkvæðar hvort þátttakendur svöruðu þeim eður ei. 

Ákveðið var að hafa könnunina opna í 48 klukkustundir, eða frá hádegi sunnudaginn 11.október 

til hádegis þriðjudaginn 13.október. Á þessum 48 klukkustundum fengust 105 svör.  

3.3 Greining gagna 

Eigindlegu rannsókninni var svarað með tölvupóstum og voru því svörin uppskrifuð þegar þau 

komu í hendur rannsakanda. Svörin voru þemagreind og niðurstöður svo dregnar saman.  

Megindlega rannsóknin var í formi spurningakönnunar sem send var út á samfélags-

miðlinum Facebook. Könnunin var þannig uppsett að á blaðsíðu eitt var fyrsta spurningin sem 

svarað var. Hún var um það hvort þátttakandi hefði farið í dagsferð á árinu 2015. Þeir sem 

svöruðu já fóru beint á blaðsíðu tvö í spurningalistanum, en þar voru fimm spurningar þar sem 

spurt var nánar út í þessar dagsferðir. Þeir sem hinsvegar svöruðu nei slepptu blaðsíðu tvö og 

fóru beint á blaðsíðu þrjú. Á blaðsíðu þrjú voru þrjár spurningar almenns eðlis varðandi 

afþreyingu. Á blaðsíðu fjögur, sem var loka síða könnunarinnar voru sex lýðfræðilegar 

spurningar, en aðeins var skylda að svara fjórum þeirra, kyn, aldur, fjölskylduhagir og hvort 

viðkomandi eigi barn/börn 16 ára og yngri. Spurningarnar sem mátti sleppa voru um fjölda 

barna og tekjur. Það var því aðeins blaðsíða tvö sem ekki allir svöruðu, en hún var um dagsferðir 

þeirra sem höfðu farið í slíkar ferðir árið 2015.  

Greining megindlegu rannsóknarinnar fór þannig fram að í spurningunum var verið að leita 

eftir ákveðnum þáttum og þeir svo greindir niður. Niðurstöðurnar voru því þemagreindar og 

settar fram bæði í textaformi og myndaformi til útskýringar. 

Niðurstöður beggja rannsóknanna voru svo bornar saman og metnar. Að lokum var farið 

sérstaklega í samanburð á Akranesi við hina staðina og komið fram með punkta sem gætu nýst 

Akraneskaupstað og/eða Markaðsstofu Vesturlands til að gera bæinn eftirsóknarverðari fyrir 

höfuðborgarbúa að heimsækja.  

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Áreiðanleiki rannsóknar snýst um hvort sömu niðurstöður myndu fást yrði rannsóknin endur-

tekin. Rannsakandi telur að yrði rannsóknin endurtekin að ári gætu orðið aðrar niðurstöður ef 

góð markaðssetning á Akranesi hefði átt sér stað í millitíðinni. Verði hinsvegar ekkert gert til 
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að opna augu almennings fyrir Akranesi sem ferðaþjónustubæ yrðu líklega ekki miklar 

breytingar á svörum í næstu könnun. 

Varðandi áreiðanleikann þá býr höfundur á Akranesi. Hann sendi á sýna Facebook vini sem 

búa á höfuðborgarsvæðinu könnunina og bað þá svo um að áframsenda hana á aðra 

höfuðborgarbúa. Einnig var hún sett inn á Facebook síðu fjarnema Háskólans á Bifröst 

Rannsakandi reyndi að vera óhlutdrægur varðandi sína búsetu og sagði hvergi frá því að um 

samanburðarrannsókn milli bæjarfélaga væri að ræða gagnvart Akranesi.  

3.5 Staða rannsakanda innan rannsóknar 

Rannsakandi er búsettur á Akranesi. Rannsakandi er ekki tengdur neinum af starfsmönnum 

markaðsstofanna, en rafræna spurningalistann sendi rannsakandi á Facebook vini sína sem búa 

á höfuðborgarsvæðinu og bað þá um að áframsenda listann á aðra höfuðborgarbúa sem og á 

Facebook síðu fjarnema á Bifröst. Hvort persónulegir vinir rannsakanda svöruðu 

spurningalistanum veit rannsakandi ekki, enda ekki hægt að rekja nein svör til þátttakenda.  
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4. Bæjarfélögin 

Í þessum kafla verða bæjarfélögin sem getið er í rannsókninni skoðuð út frá því sem þau hafa 

upp á að bjóða, en sú afþreying sem spurt var um í megindlegu rannsókninni verður sérstaklega 

tekin fyrir hér. Einnig verður skoðuð staðsetning þeirra og íbúafjöldi, en íbúafjöldi sem upp er 

gefinn er sá fjöldi sem býr í póstnúmeri hvers staðar, ekki í sveitum í kring. Tilgangurinn með 

því að gefa upp íbúafjölda gefur sýn á stærð hvers bæjar. Höfundur hringdi í allar sundlaugarnar 

og spurðist fyrir um hvort læstir skápar væru í boði í búningsklefum þar sem þær upplýsingar 

lágu ekki fyrir á heimasíðum bæjarfélaganna né inni á heimasíðunni sundlaugar.is. Einnig verða 

heimasíður og Facebook síður bæjarfélaganna skoðaðar og bornar saman.  

4.1 Um bæjarfélögin 
Akranes 

Á heimasíðu Akraness má finna þetta þjónustukort, sjá mynd 2 hér að neðan. Á kortinu er merkt 

inn verslun, veitingahús, afþreying og þjónusta. Alls eru 90 staðir merktir inn á kortið (Akranes, 

ed-a). 

 

Mynd 2. Götukort af Akranesi 

 Íbúafjöldi: Þann fyrsta janúar 2015 voru íbúar Akraness 6.758 (Hagstofan, 2015).  

http://www.sundlaugar.is/
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 Fjarlægð frá Reykjavík: Akranes er í um 45 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík, sé 

farið um Hvalfjarðargöng (Markaðsstofa Vesturlands, ed-a).  

 Leikvellir: Á Akranesi eru 17 leiksvæði, þau eru meðal annars á leikskólalóðum bæjarins, 

á ýmsum opnum svæðum og á tjaldsvæðinu (Akranes, ed-b). 

 Lautarferðir: Garðalundur er skógrækt Akraness. Þar er búið að koma upp ýmsum 

leiktækjum auk grillaðstöðu og fleiru (Akranes, ed-b). 

 Áhugaverðar byggingar: Á Breiðinni eru tveir vitar, en í öðrum þeirra eru reglulega 

viðburðir (Akranes, ed-b). 

 Matar- og sveitamarkaðir: Á Akranesi er starfræktur nytjamarkaður allt árið um kring 

(Akranes, ed-a). Á sumrin hafa verið starfræktir matar- og antikmarkaðir á laugardögum á 

Akratorgi (Akranes, ed-c). 

 Verslun: Á Akranesi eru matvöruverslanir, fataverslanir og ýmsar aðrar verslanir (Akranes, 

ed-a). 

 Náttúruminjar: Ekki er sérstakra náttúruminja getið á heimasíðu Akraness. 

 Gönguleiðir: Vinsælar gönguleiðir eru til dæmis á Akrafjallið, út á Sólmundarhöfða og 

fleiri staði þar sem má njóta útsýnis (Akranes, ed-b). 

 Strönd: Langisandur á Akranesi er strandlengjan neðan við íþróttasvæðið. Þar eru heitar 

sturtur sem hægt er að nota til að hlýja sér eða skola sand og salt (Akranes, ed-b).   

 Ísbúð: Ekki er ísbúð á Akranesi, en seldur er ís á bensínstöðvum í bænum. 

 Golf: Á Akranesi er 18 holu golfvöllur (Markaðsstofa Vesturlands, ed-b). 

 Veitingastaðir: Á Akranesi eru níu veitingastaðir, kaffihús og bakarí (Akranes, ed-a). 

 Dýragarðar: Ekki er dýragarður á Akranesi. 

 Söfn: Safnasvæðið að Görðum er bæði með muni innan dyra og utan, en þetta safn 

innheldur til að mynda byggðasafn, bátasafn, íþróttasafn og steinasafn. (Markaðsstofa 

Vesturlands, ed-a ; Akranes, ed-d).  

 Bæjarhátíðir: Írskir dagar eru haldnir í júlí á Akranesi (Áttavitinn, 2015). 

 Sundlaugar: Á Akranesi eru tvær sundlaugar, Bjarnalaug sem er 12,5 metra innilaug og 

Jaðarsbakkalaug. Bjarnalaug er aðallega notuð til kennslu, en er þó opin almenningi fyrir 

hádegi á laugardögum frá 10:00-13:00 og er hún þá hituð upp í 33-34°C. Laugin á 

Jaðarsbökkum er 25 metra útisundlaug með fimm heitum pottum, busl laug og leiklaug með 

einni rennibraut (Akranes, ed-e). Sundlaugin að Jaðarsbökkum er opin virka daga frá 06:15-

21:00 og um helgar frá 09:00-18:00. Frítt er í sund fyrir börn 16 ára og yngri. Stakur 

fullorðinsmiði er á 415 kr (Sundlaugar.is, ed-a). Ekki eru læstir skápar í sundlauginni á 

Jaðarsbökkum, gestir geta þó komið með lás með sér og læst. 
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Borgarnes 

Á heimasíðu Borgarbyggðar má finna þetta kort, sjá mynd 3 hér að neðan. Ekki er sérstakt 

þjónustukort, en þetta kort sýnir þó staðsetningu sundlaugar, golfvallar og fleiri staði 

(Borgarbyggð, ed-a).  

 

Mynd 3. Götukort af Borgarnesi 

 Íbúafjöldi: Þann fyrsta janúar 2015 voru íbúar Borgarness 1.875 (Hagstofan, 2015). 

 Fjarlægð frá Reykjavík: Borgarnes er í um klukkustundar fjarlægð frá Reykjavík, sé farið 

um Hvalfjarðargöngin (ja.is, ed-a). 

 Leikvellir: Í Borgarnesi eru nokkrir leikvellir, en þar má helst nefna Bjössaróló sem er 

heimatilbúinn leikvöllur (Markaðsstofa Vesturlands, ed-c). 

 Lautarferðir: Skallagrímsgarður er skrúðgarður sem hægt er að koma í og njóta náttúru og 

nestis (Borgarbyggð, ed-b). 

 Áhugaverðar byggingar: Ekki var hægt að finna sérstaklega einhverjar áhugaverðar 

byggingar inni á heimasíðu Borgarbyggðar. 

 Matar- og sveitamarkaðir: Ljómalind er matar-, handverks- og sveitamarkaður í 

Borgarnesi. Þar eru aðeins seldar vörur sem framleiddar eru á Vesturlandi (Ljómalind, ed). 

 Verslun: Í Borgarnesi er ýmiss konar verslun og þjónusta. 

 Náttúruminjar: Í Borgarnesi eru þekktir staðir meðal annars úr Egilssögu (Borgarbyggð, 

ed-c). 

 Gönguleiðir: Greinagóð lýsing er á gönguleiðum í Norðurárdal á heimasíðu 

Borgarbyggðar. Ekki var að finna sérstakar gönguleiðir í Borgarnesi (Borgarbyggð, ed-d). 

 Strönd: Borgarnes liggur að sjó svo víða er hægt að komast að strönd (sjá kort að ofan). 

 Ísbúð: Ís er seldur á bensínstöðvum í Borgarnesi.  

 Golf: Í Borgarnesi er 18 holu golfvöllur (Markaðsstofa Vesturlands, ed-c). 
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 Veitingastaðir: Fjögur veitingahús eru í Borgarnesi ásamt kaffihúsi og bakaríis 

(Markaðsstofa Vesturlands, ed-b) auk skyndibitastaða þar sem er einnig bensínafgreiðsla. 

 Dýragarðar: Ekki er dýragarður í Borgarnesi. 

 Söfn: Í Borgarnesi er Edduveröld, sem er veitingastaður og safn (Markaðsstofa Vesturlands, 

ed-c). Safnahús Borgarfjarðar er í Borgarnesi, en það inniheldur fimm höfuðsöfn 

Borgarfjarðar (Safnahús Borgarfjarðar, ed). Einnig er Landnámssetur Íslands í Borgarnesi, 

en þar er að finna mismunandi sýningar, fundarsali og veitingastað (Landnámssetur Íslands, 

ed). 

 Bæjarhátíð: Brákarhátíð er haldin í júní í Borgarnesi (Áttavitinn, 2015). 

 Sundlaugar: Í Borgarnesi er 25 metra sundlaug með 3 rennibrautum, innilaug, vaðlaug og 

tveimur heitum pottum (Borgarbyggð, ed-e). Opnunartími sundlaugarinnar er frá 6:00-

22:00 virka daga og 9:00-18:00 um helgar. Stakur miði er 240 kr fyrir börn og 580 kr fyrir 

fullorðna (Sundlaugar.is, ed-b). Læstir skápar eru í sundlauginni í Borgarnesi.  
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Grindavík 

Á heimasíðu Grindavíkur má finna þetta kort, sjá mynd 4 hér að neðan. Ekki er allt merkt þar 

inn, en þar má þó sjá merkingar um veitingastaði og gistingu svo eitthvað sé nefnt. Ekki var að 

finna þjónustukort á síðunni. 

 

Mynd 4. Götukort af Grindavík 

 Íbúafjöldi: Þann fyrsta janúar 2015 voru íbúar Grindavíkur 2.995 (Hagstofan, 2015). 

 Fjarlægð frá Reykjavík: Grindavík er í um 40 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík 

(ja.is, ed-b). 

 Leikvellir: Ekki kemur fram hve margir leikvellir eru í Grindavík, en þar eru líklega að 

minnsta kosti leikvellir við leik- og grunnskóla bæjarins.  

 Lautarferðir: Ekki var talað sérstaklega um staði þar sem lautarferðir væru vinsælar. 

Líklegt er þó að hægt sé að fara í lautarferðir á ýmsum af þeim gönguleiðum sem hægt er 

að fara.  

 Áhugaverðar byggingar: Í Grindavík er Flagghúsið, en það er eitt elsta hús Grindavíkur. 

Það hefur verið notað undir ýmsa starfssemi síðan það var byggt 1890. Þetta hús er númer 
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eitt og eru öll önnur hús bæjarins talin út frá þessu húsi. Þar er einnig viti, gömul kirkja og 

fleiri áhugaverðar byggingar (visitgrindavik, ed-a).  

 Matar- og sveitamarkaðir: Ekki var hægt að finna á heimasíðu Grindavíkur neitt um 

sérstaka matar- og/eða sveitamarkaði.  

 Verslun: Í Grindavík er matvöruverslun auk helstu nauðsynjaverslana (visitgrindavik, ed-

b).  

 Náttúruminjar: Ýmsar náttúruminjar eru í nálægð við Grindavík og eru þær margar með 

skemmtilega sögu bak við sig. Þar má nefna Húsatóftir sem er gömul verstöð, Brimketil 

sem talinn er hafa verið baðstaður tröllkellingar auk fleiri minja (visitgrindavik, ed-b). 

 Gönguleiðir: Ýmsar gönguleiðir eru í kringum Grindavík, þar má nefna að ganga upp á 

fjallið Þorbjörn, út að Gunnuhver auk margra annara gönguleiða (visitgrindavik, ed-b).  

 Strönd: Grindavík liggur með sjó þannig að hægt er að komast niður í fjöru.  

 Ísbúð: Ekki er ísbúð í Grindavík, en hægt er að kaupa ís í söluskála í bænum (visitgrindavik, 

ed-c). 

 Golf: Í Grindavík er 18 holu golfvöllur (visitgrindavik, ed-a). 

 Veitingastaðir: Í Grindavík eru tilgreindir tólf staðir þar sem hægt er að versla einhvers-

konar veitingar (visitgrindavik, ed-c). 

 Dýragarðar: Ekki er dýragarður í Grindavík. 

 Söfn: Í Grindavík eru ýmis söfn, handverkshús og menningarhús (visitgrindavik, ed-a). 

 Bæjarhátíð: Sjóarinn síkáti er haldinn um Sjómannadagshelgina í Grindavík (Áttavitinn, 

2015). 

 Sundlaugar: Í Grindavík er 25 metra sundlaug með tveimur heitum pottum, barnalaug og 

rennibraut (Grindavíkurbær, ed-a). Opnunartími sundlaugarinnar er 06:00-21:00 virka daga 

og 10:00-15:00 um helgar. Frítt er fyrir börn 0-6 ára. Stakur barnamiði er á 270 kr og 

fullorðinsmiði á 500 kr (sundlaugar.is, ed-c). Bláa Lónið er einnig við Grindavík 

(visitgrindavik,ed-a). Læstir skápar eru í sundlaug Grindavíkur. 
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Hveragerði 

Á heimasíðu Hveragerðis má finna þetta götukort, sjá mynd 5 hér að neðan. Þetta kort sýnir 

ýmsar upplýsingar eins og gönguleiðir, þjónustu og afþreyingu (Hveragerðisbær, ed). 

 

Mynd 5. Götukort af Hveragerði 

 Íbúafjöldi: Þann fyrsta janúar 2015 voru íbúar Hveragerðis 2.382 (Hagstofan, 2015). 

 Fjarlægð frá Reykjavík: Hveragerði er í um hálftíma akstursfjarlægð frá Reykjavík. 

 Leikvellir: Leikvellir eru við leikskólann og grunnskólann.  

 Lautarferðir: Smágarðar er útivistarsvæði þar sem búið er að koma upp leiksvæði og er 

fínt að fara í lautarferð þar. Einnig er Skrúðgarðurinn fallega gróinn staður með 

gönguleiðum þar sem hægt er að fara með nesti (Hveragerðisbær, ed-a). 

 Áhugaverðar byggingar: Mikið er af gróðurhúsum um allan bæinn og má versla blóm hjá 

fjölda söluaðila um allan bæ (Hveragerðisbær, ed). Kirkjan í Hveragerði er einnig mjög 

áhugaverð (Hveragerðisbær, ed-c). 

 Matar- og sveitamarkaðir: Ekki er sérstaklega sagt frá matar- og/eða sveitamörkuðum 

inni á heimasíðu bæjarfélagsins.  

 Verslun: Í Hveragerði eru matvöruverslun auk ýmissa annara verslana. 
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 Náttúruminjar: Náttúran í kringum Hveragerði einkennist mikið af hverasvæðinu og er 

því margt hægt að skoða því tengt (Hveragerðisbær, ed-c). 

 Gönguleiðir: Bærinn bíður upp á ýmsar gönguleiðir með ýmsum söguskiltum um og út frá 

bænum (Hveragerðisbær, ed-c). 

 Strönd: Hveragerði liggur ekki að sjó þannig að ekki er mögulegt að fara á strönd. Hægt er 

að ganga upp í Reykjadal, en þar er hægt að baða sig í heitum læk sem rennur niður frá 

hverasvæðinu (Hveragerðisbær, ed-a). 

 Ísbúð: Mæran í Hveragerði er bæði ísbúð og matsölustaður (Facebook, ed-a).  

 Golf: Í Hveragerði er níu holu golfvöllur (Golfklúbbur Hveragerðis, ed). 

 Veitingastaðir: Í Hveragerði er hægt að versla veitingar á níu veitingahúsum og bakaríum 

(Hveragerðisbær, ed-b). 

 Dýragarðar: Ekki er dýragarður í Hveragerði. 

 Söfn: Söfn og sýningar af ýmsum toga eru í bænum (Hveragerðisbær, ed-c). 

 Bæjarhátíð: Blóm í bæ er haldin í júní í Hveragerði (Áttavitinn, 2015).  

 Sundlaugar: Sundlaug er í Hveragerði og er hún 50 metra löng. Þar eru einnig heitir pottar, 

gufa og grunn setlaug. Ekki er rennibraut í sundlauginni (Hveragerðisbær, ed-d). 

Vetraropnunartími sundlaugarinnar er 06:45-20:15 mánudaga til fimmtudaga, 07:00-17:15 

föstudaga og 10:00-17:15 um helgar. Ekki var uppgefinn sumaropnunartími sundlaugar-

innar þegar síðan var skoðuð 19.október 2015. Stakur miði fyrir börn er 200 kr og fullorðna 

620 kr (Sundlaugar.is, ed-d). Læstir skápar eru í klefum sundlaugarinnar. 
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Reykjanesbær 

Þetta kort, sjá mynd 6 hér að neðan, má finna á heimasíðu Reykjanesbæjar (Loftmyndir, ed). 

Þegar horft er á kortið í þessari stærð sjást ekki miklar upplýsingar, en hægt var að þysja inn og 

komu þá upp nánari upplýsingar um hvað væri hvar. Ekki er hægt að sjá nákvæmara kort en 

þetta ef sjá á allan bæinn í einu. Reykjanesbær er búinn að gefa út ævintýrakort sem á að sýna 

afþreyingu fyrir fjölskyldur. Þetta kort er aðeins hægt að nálgast útprentað en ekki á netinu 

(Reykjanesbær, ed-a). 

 

Mynd 6. Götukort af Reykjanesbæ 

 Íbúafjöldi: Þann fyrsta janúar 2015 voru íbúar Reykjanesbæjar 5.395 (Hagstofan, 2015). 

 Fjarlægð frá Reykjavík: Reykjanesbær er í um 40 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík 

(ja.is, ed-c). 

 Leikvellir: Innileikjagarður er í Ásbrú og þykir hann sérlega hentugur barnafjölskyldum 

(Reykjanesbær, ed-a).  

 Lautarferðir: Ekki var hægt að finna sérstaka merkta staði til lautarferða á heimasíðu 

bæjarfélagsins.  

 Áhugaverðar byggingar: Ýmsar áhugaverðar byggingar má finna á vegum 

Reykjanesbæjar (Reykjanesbær, ed-b). 

 Matar- og sveitamarkaðir: Ekki gat höfundur fundið neitt um matar- og/eða sveitamarkaði 

á heimasíðu Reykjanesbæjar. 
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 Verslun: Á heimasíðu Reykjanesbæjar var ekki að finna lista yfir verslun á svæðinu. Miðað 

við kortið hér að ofan má þó sjá að einhverja verslun og þjónustu er að finna. 

 Náttúruminjar: Náttúruminjar er að finna víða um Reykjanesið, en hægt er að finna yfir 

100 mismunandi náttúrundur. Þar má nefna svartar strendur, hella, gíga og fleira 

(Markaðsstofa Reykjaness, ed-a). 

 Gönguleiðir: Hægt er að ganga um 10 km langa leið meðfram ströndinni og eru ýmis skilti 

og annan fróðleik þar að finna, sem og t.d. leiðina að Skessunni sem er hellir með skessu 

sem börn hafa gaman af (Reykjanesbær, ed-c). 

 Strönd: Sjá gönguleiðir. 

 Ísbúð: Höfundur gat ekki fundið ísbúð á heimasíðu eða ja.is í Reykjanesbæ. Væntanlega er 

hægt að kaupa ís á bensínstöð í bænum. 

 Golf: Golfklúbbur Suðurnesja er á Reykjanesinu og eru þeir með 18 holu golfvöll 

(Golfklúbbur Suðurnesja, ed). 

 Veitingastaðir: Í Reykjanesbæ má finna nokkra staði þar sem hægt er að versla máltíðir 

(Markaðsstofa Reykjaness, ed-b). 

 Dýragarðar: Í Reykjanesbæ er Landnámsdýragarður (Reykjanesbær, ed-d).  

 Söfn: Í Reykjanesbæ eru ýmis söfn og sýningar (Reykjanesbær, ed-b). 

 Bæjarhátíð: Ljósanótt er haldin fyrstu helgina í september í Reykjanesbæ (Áttavitinn, 

2015).  

 Sundlaugar: Í Reykjanesbæ er sundlaugin Vatnaveröld sem er 25 metra útilaug, 4 setlaugar 

og innilaug með leiktækjum. Sundlaugin er opin virka daga frá 06:30-20:00, á föstudögum 

frá 06:30-19:00 og um helgar frá 09:00-17:00. Börn að 10 ára aldri fá frítt í sund, stakur 

miði fyrir 10-15 ára er 150 kr og stakur fullorðins miði er 550 kr (Sundlaugar.is, ed-e). 

Læstir skápar eru í Vatnaveröld í Reykjanesbæ. 
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Selfoss 

Þetta kort, sjá mynd 7 hér að neðan, má finna á heimasíðu Sveitarfélagsins Árborgar 

(Sveitarfélagið Árborg, ed-a). Kortið sýnir ekki mikla þjónustu aðra en tjaldsvæði, heilsugæslu, 

apótek og annað slíkt. Á heimasíðunni kemur þó fram að hægt sé að nálgast kort með 

þjónustulista í Upplýsingamiðstöð Ferðamanna í Árborg (Árborg Tourist info, ed). 

 

Mynd 7. Götukort af Selfossi 

 Íbúafjöldi: Þann fyrsta janúar 2015 voru íbúar Selfoss 6.771 (Hagstofan, 2015). 

 Fjarlægð frá Reykjavík: Selfoss er í rúmlega 40 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík 

(ja.is, ed-d). 

 Leikvellir: Bæði eru leik- og grunnskólar á Selfossi og eru leiksvæði þar fyrir börn 

(Sveitarfélagið Árborg, ed-b). 

 Lautarferðir: Ekki er tekið sérstaklega fram hvar hægt sé að fara í lautarferðir. Nesti má 

sjálfsagt taka með sér t.d. í göngutúra um Hellisskóg (Sveitarfélagið Árborg, ed-c). 

 Áhugaverðar byggingar: Ekki er getið sérstaklega áhugaverðra bygginga á heimasíðu 

sveitarfélagsins. 

 Matar- og sveitamarkaðir: Ekki var að finna sérstaka markaði á heimsíðu sveitarfélagsins. 

 Verslun: Selfoss er miðstöð verslunar og þjónustu á Suðurlandi svo ýmsar verslanir eru þar 

(Árborg Tourist info, ed-b). 
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 Náttúruminjar: Ekki var talað um sérstakar náttúruminjar, aðeins að fagurt væri til dæmis 

í Hellisskógi (Sveitarfélagið Árborg, ed-c). 

 Gönguleiðir: Hægt er að fara í gönguferð í Hellisskógi sem er með útsýni yfir Ölfusá 

(Árborg Tourist info, ed-b). 

 Strönd: Selfoss liggur ekki að sjó. 

 Ísbúð: Á Selfossi er Ísbúð Huppu (Facebook, ed-b). 

 Golf: 9 holu golfvöllur er á Selfossi (Árborg Tourist info, ed-b). 

 Veitingastaðir: Hægt er að velja milli nokkurra veitingastaða og kaffihúsa (Árborg Tourist 

info, ed-b). 

 Dýragarðar: Ekki er dýragarður á Selfossi. 

 Söfn: Á Selfossi eru ýmiss konar vinnustofur og gallerí (Sveitarfélagið Árborg, ed-c). 

 Bæjarhátíð: Kótilettan er haldin í júní á Selfossi (Áttavitinn, 2015). 

 Sundlaugar: Sundlaugin á Selfossi er með 18 metra innilaug og 25 metra útilaug. 

Barnalaug með þremur rennibrautum, vaðlaug og þremur heitum pottum (Sveitarfélagið 

Árborg, ed-d). Sundlaugin er opin virka daga frá 6:30-21:30 og um helgar frá 09:00-19:00. 

Frítt er fyrir börn yngri en 18 ára í sundlaugina, en stakur fullorðinsmiði er á 600 kr 

(Sundlaugar.is, ed-f). Læstir skápar eru í sundlaug Selfoss.  
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4.2 Samanburður á bæjarfélögunum 
Séu þessi sex bæjarfélög borin saman þá eru Akranes og Hveragerði með lang bestu kortin. 

Allir staðirnir eru í innan við klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík. 

Samanburður 
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Leikvellir Já Já Já Já Já Já 

Lautarferðir Já Já  Já   

Áhugaverðar byggingar Já  Já Já Já  

Matar- og sveitamarkaðir Já Já     

Verslun Já Já Já Já Já Já 

Náttúruminjar  Já Já Já Já  

Gönguleiðir Já Já Já Já Já Já 

Strönd Já Já Já  Já  

Ísbúð    Já  Já 

Golfvöllur Já Já Já Já Já Já 

Veitingastaðir Já Já Já Já Já Já 

Dýragarðar     Já  

Söfn Já Já Já Já Já Já 

Bæjarhátíð Já Já Já Já Já Já 

Sundlaugar Já Já Já Já Já Já 

Tafla 4. Samanburður á afþreyingu í sveitafélögunum 

Þegar afþreying var skoðuð þá voru allir staðirnir með einhverskonar leikvelli, en 

Borgarnes er þó með aðeins öðruvísi leikvöll eða Bjössaróló. Líklega er hægt að fara í 

lautarferðir allstaðar, en aðeins Akranes, Borgarnes og Hveragerði voru þó með slíkar 

upplýsingar á sínum heimasíðum. Alls staðar eru möguleikar á gönguferðum. Bæjarfélög eins 

og Akranes, Grindavík og Hveragerði eru búin að merkja gönguleiðir og göngustíga og setja 

upp kort og skilti. Hjá hinum bæjarfélögunum var ekki sérstaklega sagt frá slíkum merkingum, 

það þýðir þó ekki að þær séu ekki til staðar. Þau bæjarfélög sem liggja að sjó eru Akranes, 

Borgarnes, Grindavík og Reykjanesbær. Aðeins Akranes bíður upp á heitar sturtur við ströndina 

hjá sér. Öll bæjarfélögin eru með golfvelli. Aðeins Reykjanesbær er með dýragarð, 

Landnámsdýragarð.  
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 Þegar verslunarmál eru skoðuð má sjá að í Borgarnesi er starfrækt sérstök verslun með 

vörur sem framleiddar eru í sveitinni og á Akranesi eru markaðir á sumrin auk nytjamarkaðar 

sem er allt árið. Hin bæjarfélögin virtust ekki vera með matar- og/eða sveitamarkaði. Öll 

bæjarfélögin eru með verslanir sem bjóða upp á helstu nauðsynjar. Misjafnt er hversu mikið af 

sérvöruverslunum eru í hverju bæjarfélagi fyrir sig. Öll bæjarfélögin eru með veitingastaði og 

kaffihús/bakarí. Í öllum bæjarfélögunum er hægt að kaupa ís, en aðeins í Hveragerði og á 

Selfossi eru sérstakar ísbúðir. 

 Þegar menningarmál eru skoðuð má sjá að aðeins á Akranesi og Selfossi var sérstakra 

náttúruminja ekki getið. Hin bæjarfélögin eru bæði með minjar tengdar sögu og svo fjölbreytt 

landslag. Hvorki á heimasíðum Borgarness né Selfoss var sérstaklega getið áhugaverðra 

bygginga. Hinir staðirnir voru allir með einhverjar byggingar sem gætu vakið áhuga 

ferðamanna. Öll bæjarfélögin voru með einhverskonar söfn, sýningar og/eða gallerí. 

 Séu sundlaugarnar sérstaklega teknar fyrir má fyrst skoða verð aðgöngumiða. Á 

Akranesi, Grindavík, Reykjanesbæ og Selfossi er frítt fyrir börn í sund. Ódýrasta 

fullorðinsgjaldið var á Akranesi, eða 415 kr. og það dýrasta í Hveragerði eða 620 kr. Í öllum 

sundlaugunum nema á Akranesi eru læstir skápar. Á Akranesi er þó möguleiki á að koma með 

lás með sér til að læsa. Alls staðar nema í Hveragerði er rennibraut. Á Akranesi, Borgarnesi, 

Reykjanesi og Selfossi eru innilaugar. Alls staðar eru heitir pottar. Lengstur opnunartími á 

virkum dögum er í Borgarnesi, frá 6:00-22:00 og um helgar á Selfossi, eða frá 9:00-19:00. 
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Frítt fyrir börn Já  Já  Já Já 

Læstir skápar  Já Já Já Já Já 

Heitir pottar Já Já Já Já Já Já 

Rennibraut Já Já  Já Já Já 

Innilaug (Já) Já   Já Já 

Tafla 5. Samanburður á sundlaugum bæjarfélaganna 

4.3 Bæjarfélögin á netinu  
Öll bæjarfélögin eru á netinu, öll með heimasíðu en ekki öll með Facebook síðu. Hér verða 

skoðaðar og bornar saman heimasíður þeirra, Facebook síður auk Facebook síðna um 
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bæjarfélögin. Þessar síður sem eru um bæjarfélögin eru ekki á vegum bæjarfélaganna heldur 

eru það aðrir Facebook notendur sem hafa „merkt“ bæjarfélögin inn á sínar síður eða viðburði. 

Þarna má sjá viðburði, verslun og þjónustu auk ýmiss annars sem er ekki á vegum 

bæjarfélaganna sjálfra, en gæti þó haft áhrif á aðsókn inn í bæjarfélögin þar sem þessar síður 

veita upplýsingar um hvað er í boði.  

Akranes 

 Heimasíða: Akranes er með fína heimasíðu þar sem auðvelt er að finna það sem þarf. Þar 

er hægt að opna mismunandi tengla eftir því hverju verið er að leita eftir, þjónusta, fréttir 

eða hvað sem er (Akraneskaupstaður, ed-g). 

 Facebook síða bæjarfélagsins: Akranes er með ágætlega virka Facebook síðu sem heitir 

Akraneskaupstaður. Þarna er því deilt sem er að gerast í bæjarfélaginu auk annarra frétta, 

mikið þó fréttir af heimasíðunni sjálfri (Facebook, ed-c). 

 Facebook síða um bæjarfélagið: Síðan ber nafnið Akranes Capital Region (Iceland). 

Þarna inni var búið að setja inn viðburði á Akranesi auk ýmissrar þjónustu og áhugaverðra 

staða á svæðinu (Facebook, ed-d). 

Borgarnes 

 Heimasíða: Heimasíðan er frekar óþjál, en hún er fyrir Borgarbyggð alla en ekki bara 

Borgarnes. Þar eru settar inn fréttir frá öllu sveitarfélaginu reglulega (Borgarbyggð, ed-f).  

 Facebook síða bæjarfélagsins: Borgarnes er með vel virka Facebook síðu sem heitir 

Borgarnes. Þarna er helstu fréttum úr bæjarfélaginu deilt af heimasíðunni (Facebook, ed-

e).  

 Facebook síða um bæjarfélagið: Þessi síða heitir Borgarnes Western Region (Iceland). 

Hér eru bæði fyrirtæki í Borgarnesi og í sveitinni í kring að auglýsa vörur sínar og þjónustu 

auk viðburða (Facebook, ed-f).  

Grindavík 

 Heimasíða: Á heimasíðu Grindavíkur er að finna fréttir og annað sem tengist bæjarfélaginu, 

en þar er meðal annars strax á forsíðunni listi yfir komandi viðburði (Grindavíkurbær, ed-

b). Á síðunni er sér sérstakur tengill fyrir ferðamenn með flestar þær upplýsingar sem þá 

gæti vantað (Visitgrindavik, ed-d). 
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 Facebook síða bæjarfélagsins: Grindavík er með mjög virka Facebook síðu sem heitir 

Grindavíkurbær – góður bær. Þar eru settar inn ýmiss konar fréttir úr bæjarlífinu auk 

tilkynninga (Facebook, ed-g). 

 Facebook síða um bæjarfélagið: Síðan heitir Grindavík Southern Peninsula og er þar að 

finna ýmsar upplýsingar um Grindavík og helsta nágrenni. Nokkrir viðburðir eru ásamt 

upplýsingum um helstu verslun og þjónustu (Facebook, ed-h). 

Hveragerði 

 Heimasíða: Á heimasíðunni eru fréttir úr bæjarfélaginu auk upplýsinga varðandi flest það 

sem íbúa og aðra gæti vantað að vita. Þar er einnig finna tengil sem heitir Ferðamenn og 

eru þar miklar og greinagóðar upplýsingar fyrir ferðamenn (Hveragerðisbær, ed). 

 Facebook síða bæjarfélagsins: Höfundur gat ekki fundið Facebook síðu sem er á vegum 

bæjarfélagsins.  

 Facebook síða um bæjarfélagið: Til eru tvær síður um Hveragerði, en þær heita sama 

nafni; Hveragerði Southern Region (Iceland) (Facebook, ed-i) og Hveragerði Southern 

Region (Iceland) (Facebook, ed-j). Síðurnar eru mjög sambærilegar.  

Reykjanesbær 

 Heimasíða: Heimasíða Reykjanesbæjar er með upplýsingar sem varða bæjarfélagið, fréttir 

og svo þjónustu og afþreyingu (Reykjanesbær, ed-e). 

 Facebook síða bæjarfélagsins: Reykjanesbær er með mjög virka Facebook síðu sem heitir 

Reykjanesbær. Þar eru fréttir og fleira úr bæjarlífinu (Facebook, ed-k).  

 Facebook síða um bæjarfélagið: Ekki er til síða um sveitarfélagið Reykjanesbæ, en til eru 

síðurnar Njarðvík Southern Peninsula (Facebook, ed-l) og Keflavík Southern Peninsula 

(Facebook, ed-m). Inni á báðum þessum síðum eru viðburðir, þjónusta og verslun fyrir þessi 

bæjarfélög. 

Selfoss 

 Heimasíða: Selfoss er með sameiginlega heimasíðu með öllu Sveitarfélaginu Árborg. Þar 

eru fréttir frá svæðinu auk upplýsinga um þjónustu og viðburði (Sveitarfélagið Árborg, ed-

e). 

 Facebook síða bæjarfélagsins: Selfoss er með frekar virka fréttasíðu á Facebook sem heitir 

Sveitarfélagið Árborg. Þarna eru aðallega fréttir af því sem er að gerast í sveitarfélaginu 

(Facebook, ed-n).  
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 Facebook síða um bæjarfélagið: Síðan Selfoss Southern Region (Iceland) er með góðar 

upplýsingar um það sem Selfoss hefur upp á að bjóða varðandi þjónustu og afþreyingu. Þar 

eru einnig viðburðir og fleira (Facebook, ed-o). 

4.3.1 Samanburður á heimasíðum bæjarfélaganna 

Ákveðið var að taka sérstaklega fyrir heimasíður bæjarfélaganna og Facebook síðurnar um 

bæjarfélögin og bera þær saman. Ekki verða teknar í samanburð Facebook síður sveitar-

félaganna sjálfra þar sem þær byggðust allar aðallega á fréttum sem einnig voru á heimasíðum. 

Samanburður á heimasíðunum var settur fram í formi töflu 6, hér að neðan, þar sem 

stuðst var við S-in 5. Einkunn var gefin frá 1-5 þar sem 1 táknaði mjög slakt, 2 frekar slakt, 3 

hvorki né, 4 frekar gott og 5 mjög gott. S-in voru skilgreind á eftirfarandi hátt í samanburðinum: 

 Sale: Er bæjarfélagið með mikið í boði á heimasíðu sinni fyrir ferðamenn. Til þess að geta 

fengið fullt hús stiga þarf að vera fjölbreytt val í boði þannig að flestir ættu að geta fundið 

eitthvað við hæfi. 

 Serve: Er einfalt að skoða og finna þær upplýsingar sem ferðamenn þurfa. Til þess að fá 

fullt hús stiga þurfa að vera greinagóðar upplýsingar og tenglar inn á aðrar síður sé þess 

þörf. 

 Speak: Er möguleiki á að senda tölvupósta eða hafa samband við bæjarfélagið á annan hátt 

á netinu t.d. gegnum samfélagsmiðla. Til þess að fá fullt hús stiga þarf að vera hægt að haka 

í „hafa samband“ og finna tengil á samfélagsmiðil á heimasíðu viðkomandi bæjarfélags.  

 Save: Save er í raun um fjárhagslegan sparnað. Það á ekki alveg við hér þannig að ekki var 

gefin einkunn fyrir þennan lið. 

 Sizzle: Er síðan áhugaverð/spennandi og lifandi. Til þess að fá fullt hús stiga þarf síðan að 

vera lífleg, gjarnan með upphafsmynd sem breytist. Ekki bara óspennandi kassi með 

einföldum valmöguleikum til beggja handa við fréttir úr bæjarfélaginu. 

Allar heimasíður bæjarfélaganna voru ört uppfærðar, með nýjar fréttir oftar en þrisvar 

sinnum í viku. 
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Sale Serve Speak Save Sizzle 

Samtals 
stig 

Akranes 5 4 5 0 5 19 

Borgarnes 4 4 4 0 2 14 

Grindavík 5 5 5 0 4 19 

Hveragerði 5 5 5 0 4 19 

Reykjanesbær 5 5 5 0 5 20 

Selfoss 4 4 4 0 4 16 

Tafla 6. Stigagjöf með hliðsjón af 5-S 

Þessi samanburður byggir eingöngu á upplýsingum fyrir ferðamenn varðandi afþreyingu og 

annað slíkt en ekki á því hvað er að gerast í bæjarfélaginu sjálfu.  

Með flest stig er Reykjanesbær, eða 20 stig. Ástæðan er sú að síðan er lifandi þar sem 

fréttir og viðburðir rúlla efst á síðunni. Auðvelt var að finna hvað væri í boði í bæjarfélaginu 

þar sem strax á forsíðunni er Hvað er áhugavert í Reykjanesbæ kafli og þar er hægt að velja 

ýmiss konar afþreyingu og annað áhugavert og góðar upplýsingar um hvert þeirra. Netspjall 

gluggi birtist strax á síðunni þegar hún er opnuð og er tengill inn á Facebook síðuna þeirra 

einnig á forsíðunni.  

Akranes, Grindavík og Hveragerði komu næst á eftir með 19 stig hvert. Það sem vantaði 

upp á hjá Akranesi var í Serve, en ástæðan var sú að til þess að finna eitthvað fyrir ferðamenn 

þarf að smella á „Mannlíf“ flipann. Ekki er hægt að smella á neitt sem tengist strax 

ferðamönnum á forsíðunni. Hjá bæði Grindavík og Hveragerði vantaði meira líf í síðuna sjálfa. 

Síðurna voru í fínum litum og fínt upp settar en hefðu mátt hafa flettiglugga eða annað slíkt.  

Selfoss kemur svo í næst síðasta sæti með 16 stig. Hjá þeim vantaði aðeins upp á alla 

liðina. Ekki var mögulegt að tengjast samfélagsmiðli á forsíðu bæjarfélagsins, tengillinn Tourist 

information er á forsíðunni, en útlit hans og heimasíðunnar sjálfrar er frekar óspennandi auk 

þess sem meiri og betri upplýsingar mættu vera um það sem í boði er. 

Í síðasta sæti með 14 stig er Borgarnes. Mikið vantar upp á útlit heimasíðunnar sem er 

frekar flatt og gamaldags. Ekki var tengill inn á samfélagsmiðil. Upplýsingar um afþreyingu 

voru ekki miklar og ekkert tengdi beint við ferðamenn á síðunni. 

4.3.2 Samanburður á Facebook síðum um bæjarfélögin 

Þegar bæjarfélög vilja fá til sín ferðamenn er nauðsynlegt að ferðamennirnir geti séð hvað er í 

boði á hverjum stað og nærumhverfi hans. Með sameiginlegum síðum eins og þessum þar sem 
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fyrirtæki og aðrir á hverjum stað geta merkt sig inn aukast væntanlega líkurnar á að staðirnir 

séu heimsóttir sé eitthvað í boði. Inni á Facebook síðunum um bæjarfélögin var hægt að skoða 

„Recommended Places“. Þar var hægt að velja fimm flipa: matur, drykkur, skoðunarferð, hótel 

og verslun. Tafla 7 sýnir þann fjölda fyrirtækja sem er á hverri síðu um bæjarfélögin. 

 Matur Drykkur Skoðunarferð Hótel Verslun 

Akranes 6 1 1 3 31 

Borgarnes 4 0 0 5 19 

Grindavík 7 1 1 3 4 

Hveragerði 7/7 0/0 0/0 4/5 16/20 

Reykjanesbær - Njarðvík 10 3 1 3 40 

Reykjanesbær - Keflavík 25 8 0 17 35 

Selfoss 24 6 1 19 61 

Tafla 7. Samanburður á Facebooksíðum um bæjarfélögin 

Þetta eru misjafnlega stór bæjarfélög, en sama hver stærðin er þá er það betra fyrir heildina 

að standa saman að markaðssetningu. Markaðssetning eins og sú sem fram fer á 

samfélagsmiðlum flokkast til stafrænnar markaðssetningar. Það að geta fundið upplýsingar um 

verslun eða þjónustu á svæði, geta farið inn á Facebook síðu viðkomandi fyrirtækis og aflað 

upplýsinga getur haft áhrif á hvort gestir koma eða ekki. Því geta síður sem þessar haft áhrif á 

heimsóknir ferðamanna. 
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5. Niðurstöður 

5.1 Spurningakönnun lögð fyrir höfuðborgarbúa 
Megindlega spurningakönnunin var í formi spurningalista sem sendur var út á Facebook. 

Spurningalistinn innihélt sex lýðfræðilegar spurningar og níu spurningar varðandi dagsferðir 

og afþreyingu. Hér verður farið í niðurstöður, en spurningalistinn var þannig gerður að þeir sem 

höfðu ekki farið í dagsferð árið 2015 svöruðu hluta listans, en þeir sem höfðu farið svöruðu 

öllum listanum. Gerð verður grein fyrir í byrjun hvers þemakafla hvort um sé að ræða alla 105 

þátttakendurna eða þá 93 sem höfðu farið í dagsferð. 

5.1.1 Bakgrunnsspurningar 

Lýðfræðilegum hluta spurningalistans svöruðu allir 105 þátttakendurnir. Fjórum fyrstu 

spurningunum var skylda að svara, en tvær síðustu voru valkvæðar. Fyrst verður farið í þær 

sem skylda var að svara. Svarhlutfall þátttakenda var 18% karlar og 82% konur. Þegar spurt var 

um fjölskylduhagi var hlutfallið 23% einstæðir, 75% í sambúð eða gift og 2% bjuggu enn í 

foreldrahúsum.  

 

Tafla 8. Aldur þátttakenda 

Aldursskiptingu þátttakenda má sjá í töflu 3 sem er hér að ofan, en eins og sjá má voru 

flestir á aldrinum 26-35 ára sem svöruðu, eða 31%. Næst á eftir voru svo 56-65 ára með 18%. 

Fæstir voru í elsta flokknum, eða 5%.  

Þeir þátttakendur sem áttu börn 16 ára og yngri voru 44%, en 56% áttu ekki börn á 

þessum aldri. Spurningin um fjölda barna var valkvæð, en þeir sem svöruðu og áttu börn áttu 

frá einu og upp í fjögur börn á aldrinum 16 ára og yngri, en flestir áttu aðeins eitt eða tvö börn, 

eða 18% með eitt og 17% með tvö börn.  
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Tafla 9. Samanlagðar mánaðartekjur fjölskyldunnar fyrir skatta. 

Spurningunni um samanlagðar tekjur fjölskyldunnar fyrir skatta var ekki skylda að 

svara. Það voru 15% sem kusu að nýta sér þann rétt og svöruðu ekki. Þeir sem svöruðu voru 

flestir með 751.000 eða meira. Fæstir voru með 251.000-350.000 eða 5%, en restin skiptist 

nokkuð jafnt milli hinna hópanna.  

Þegar spurningarnar varðandi dagsferðir voru krosskeyrðar við bakgrunnsspurningarnar 

var ákveðið að nýta aðeins krosskeyrslu við það hvort þátttakendur hafi átt barn/börn 16 ára og 

yngri og við aldur þátttakenda, en 81% þeirra sem voru á aldrinum 26-35 ára áttu barn eða börn 

yngri en 16 ára. Ekki var framkvæmd krosskeyrsla á kyni, fjölskylduhögum og tekjum þar sem 

niðurstöðurnar gáfu ekkert meira til kynna með slíkum keyrslum. 
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5.1.2 Þeir sem fóru í dagsferð árið 2015 

Hlutfall þeirra sem fóru í dagsferð árið 2015 var 89% eða 93 þátttakendur, en 11% þeirra, eða 

12 manns höfðu ekki farið. Niðurstöður kafla 5.1.2 byggja á svörum þessara 93 þátttakenda.  

 

Tafla 10. Hvaða mánuði var farið í dagsferðir? 

Fyrst var spurt í hvaða mánuðum þátttakendur hefðu farið í dagsferðir árið 2015 og má sjá 

niðurstöðurnar í töflu 10 hér að ofan. Flestir höfðu farið í júní, júlí og ágúst, eða yfir 65% í 

hverjum þessara mánaða. Fjöldi í hverjum mánuði fór vaxandi frá janúar sem var með 26% þar 

til í júní sem var með 68% dagsferða. Fór talan svo aftur lækkandi þegar leið á haustið.  

Þegar bornar eru saman þessar niðurstöður og niðurstöður úr skýrslum Ferðamálastofu 

frá 2013, 2014 og 2015 eru niðurstöðurnar nokkuð líkar. Í öllum rannsóknunum var janúar með 

fæst ferðalög og sumarmánuðirnir júní, júlí og ágúst með flest ferðalög. Allar rannsóknirnar 

voru því þannig að ferðalög jukust jafnt og þétt frá janúar og svo þegar leið á haustið fækkaði 

þeim aftur.  

 

26% 28%
34%

42%

49%

68%
65% 65%

44%

31%

Hvaða mánuði var farið í dagsferðir?
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Tafla 11. Áfangastaðir 

Þeir þátttakendur sem höfðu farið í dagsferð voru spurðir hvort þeir hefðu farið á einhvern 

eftirfarandi staða, en hægt var að haka við einn (eða engan) eða fleiri staði. Niðurstöður má sjá 

í töflu 11 hér að ofan. Flestir höfðu farið í Hveragerði, eða 47%. Næst á eftir kom Selfoss með 

44%. Borgarnes var með þriðju flestu gestina eða 39% og rétt á eftir kom Akranes með 32%. 

Bæjarfélögin á Reykjanesinu voru með fæsta gesti, eða 25% sem fóru í Reykjanesbæ og 19% 

sem fóru til Grindavíkur.  

Ákveðið var að skoða hvort munur væri á því hvort fólk ætti barn 16 ára eða yngra eða 

ekki varðandi það hvort þessi bæjarfélög hefðu verið heimsótt. Aðeins Hveragerði var með 

áberandi mun milli þessara tveggja hópa, eða 68% gesta Hveragerðis áttu ekki barn/börn 16 ára 

og yngri, en 32% áttu barn/börn. Hin bæjarfélögin voru öll með nokkuð jafnt hlutfall (um 50/50 

+/- 2%) milli gesta hvort sem þeir áttu barn/börn eða ekki.  

Í skýrslu Ferðamálastofu frá 2015 kom fram að flestir hefðu heimsótt Suðurlandið, eða 

76%, næst hefði Vesturlandið komið með 40,8% og fæstir Reykjanesið eða 40,6% 

(Ferðamálastofa, 2015). Svipuð hlutföll voru árin 2013 (Ferðamálastofa, 2013) og 2014 

(Ferðamálastofa 2014). Svör við spurningum þessarar rannsóknar sína sömu hlutföll, eða 

Suðurlandið með flesta gesti, næst Vesturlandið og síðast Reykjanesið. Meiri munur er þó á 

Reykjanesinu og Vesturlandinu í svörum þessarar rannsóknar. Séu niðurstöður þessarar 

rannsóknar og skýrslu Ferðamálastofu frá 2015 bornar saman þar sem Ferðamálastofa tók 

saman topp tíu staðina þá var í fyrsta sæti hjá þeim Gullni hringurinn (Ferðamálastofa, 2015) 

en Suðurlandið var hæst í þessari rannsókn. Í öðru sæti samkvæmt Ferðamálastofu var 

Reykjanesbær (Ferðamálastofa, 2015) en samkvæmt þessari rannsókn var Reykjanesbær í 

32%

39%

19%

47%

25%

44%

AKRANES BORGARNES GRINDAVÍK HVERAGERÐI REYKJANESBÆR SELFOSS

Áfangastaðir 
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fimmta sæti. Samkvæmt Ferðamálastofu var Borgarnes í þriðja sæti (Ferðamálastofa, 2015) 

sem er sama og í þessari rannsókn. Fjórði vinsælasti staðurinn samkvæmt Ferðamálastofu var 

Grindavík (Ferðamálastofa, 2015) en samkvæmt þessari rannsókn var Grindavík í síðasta sæti. 

Samkvæmt Ferðamálastofu var Akranes í áttunda sæti (Ferðamálastofa, 2015) en samkvæmt 

þessari rannsókn var Akranes í fjórða sæti. 

 

 

Tafla 12. Ferðamáti 

Næsta spurning var varðandi þann ferðamáta sem notaður var í þessum dagsferðum. Greinilegt 

er að einkabíllinn er lang algengasti ferðamátinn, eða með 94%. Aðrir möguleikar voru allir í 

10% eða lægra eins og sjá má á töflu 12 hér að ofan.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort ferðirnar væru almennt undirbúnar fyrirfram var 

svarhlutfallið þannig að 72% þeirra sem höfðu farið í dagsferð sögðu að ferðin hafi verið 

undirbúin fyrirfram, en 28% höfðu farið af stað án sérstaks undirbúnings. 

 

10% 5%
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GANGANDI HJÓLANDI Á EINKABÍL STRÆTÓ HÓPFERÐ Í 
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Tafla 13. Ástæða ferðar 

Niðurstöður spurningarinnar um ástæðu ferðar má sjá í töflu 13 hér að ofan. Sem ástæðu ferðar 

svöruðu flestir að vinafólk eða fjölskylda hafi spilað stærstan þátt í ákvörðuninni, eða 56%. 

Þrátt fyrir að svona margir hafi sagt að ferðin hafi verið undirbúin fyrirfram svöruðu 53% 

aðspurðra spurningunni um ástæðu eða hvata ferðarinnar þannig að um skyndihugdettu hafi 

verið að ræða. 34% þátttakenda sögðu veðrið hafa stjórnað þessari ákvörðun og þar á eftir koma 

með svipað mörg stig bæjarhátíðir/viðburðir, fyrri reynsla og tengsl, allt í kringum 20%. 12% 

hökuðu við „annað“ og var þar meðal annars talið upp golfferð, heimsókn í sumarbústað og 

fleira slíkt. Aðeins ein kona, eða 1% þátttakenda, svaraði því til að auglýsingar hefðu haft áhrif 

á hennar ferðalag.   
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5.1.3 Svör við spurningum sem allir þátttakendur svöruðu óháð því hvort farið hafi verið í 

dagsferð eða ekki. 

Svör hér að neðan eru svör allra 105 þátttakenda rannsóknarinnar. Ekki var skylda að svara 

neinum liðum.  

 

Tafla 14. Hverjar eru líkurnar á að eftirfarandi afþreying verði nýtt? 
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Allir 105 þátttakendur könnunarinnar voru spurðir hve líklegt væri að þeir myndu nýta sér 

ákveðna afþreyingu. Mögulegt var að svara frá mjög líklegt niður í mjög ólíklegt, eða að sleppa 

því að svara. Niðurstöðurnar voru svo krosskeyrðar við aldur þátttakenda. Niðurstöður þessarar 

spurningar má sjá í töflu 14 hér að ofan. 

 Leikvöllur: Sé þessi mynd skoðuð lið fyrir lið þá svöruðu 48% því að frekar eða mjög 

ólíklegt væri að þeir myndu fara á leikvöll. Þessi 30% sem sögðust frekar eða mjög líklega 

fara á leikvöll var nánast allt fólk með barn/börn 16 ára og yngri. 21% sögðu það hvorki né 

líklegt eða ólíklegt og 2% kusu að svara ekki. Þar sem yfir 80% þeirra sem voru á aldrinum 

26-35% áttu barn/börn 16 ára og yngri var það eini aldurshópurinn sem náði 50% hlutfalli 

á frekar eða mjög líklegt yrði að farið yrði á leikvöll. 

 Lautarferð: Þeir sem sögðu það vera frekar eða mjög líklegt að þeir færu í lautarferð voru 

samtals 39%, en alls 38% sögðu það frekar eða mjög ólíklegt. 22% sögðu það hvorki né 

líklegt eða ólíklegt og 2% kusu að svara ekki. Neikvæðastir fyrir að fara í lautarferð var 

yngsti aldurshópurinn með 65% svarhlutfall í frekar og mjög ólíklegt, en þeir sem svöruðu 

frekar eða mjög líklegt voru þeir með hæsta hlutfallið í aldurshópnum 66 ára og eldri. Næstir 

á eftir þeim var 46-55 ára með 57% svarhlutfall. Aðrir náðu ekki 50% svarhlutfalli á frekar 

eða mjög líklegum lautarferðum.  

 Áhugaverðar byggingar: Þeir sem töldu frekar eða mjög líklegt að þeir færu og skoðuðu 

áhugaverðar byggingar voru 32%, en 38% töldu það frekar eða mjög ólíklegt. 17% völdu 

að svara hvorki né og 4% slepptu þessum lið. Sá aldurshópur sem var með hæst svarhlutfall 

þeirra sem töldu frekar eða mjög líklegt að áhugaverðar byggingar yrðu skoðaðar var hópur 

66 ára og eldri með 80% svarhlutfall. Enginn annar hópur náði 50% jákvæðum líkum á að 

fara og skoða áhugaverðar byggingar. Sá hópur sem var hvað neikvæðastur fyrir að skoða 

slíkar byggingar var aldurshópurinn 18-25 ára með 63% svarhlutfall í frekar og mjög 

ólíklegt. 

 Matar- og sveitamarkaðir: voru með 42% þátttakenda sem töldu frekar eða mjög líklegt 

að þeir færu á slíka staði. Þeir sem töldu það frekar eða mjög ólíklegt voru hinsvegar 30%. 

26% svöruðu hvorki né og 2% svöruðu ekki. Matar- og sveitamarkaði heilluðu helst 

aldurshópinn 56-65 ára, en 72% þeirra töldu frekar eða mjög líklegt að farið yrði á slíka 

markaði. Næstir á eftir þeim voru 36-45 ára með 59% líkur. Sá hópur sem var með hæsta 

svarhlutfall þeirra sem fannst það frekar eða mjög ólíklegt var 18-25 ára með 59% 

svarhlutfall. 
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 Verslun: Þeir sem töldu frekar eða mjög líklegt að þeir myndu sækja einhverskonar verslun 

voru 30%, en 46% töldu það frekar eða mjög ólíklegt. 22% svöruðu hvorki né og 3% 

svöruðu ekki. Sá aldurshópur sem var með hæsta hlutfall þeirra sem sögðu frekar eða mjög 

líklegt að farið yrði í einhverskonar verslun var 18-25 ára með 53% og rétt á eftir þeim var 

66 ára og eldri með 50% líkur. Hæsta svarhlutfallið í frekar eða mjög ólíklegt að farið yrði 

í verslanir var hjá þáttakendum 46-55 ára með 86% svarhlutfall. 

 Náttúruminjar: Varðandi náttúruminjar töldu 50% það frekar eða mjög líklegt að þeir 

myndu sækja á slíka staði. 22% töldu það frekar eða mjög ólíklegt. 22% svöruðu hvorki né 

og 5% svöruðu ekki. Allir þátttakendur 66 ára og eldri töldu það frekar eða mjög líklegt að 

náttúruminjar yrðu skoðaðar. Næst á eftir þeim með 71% var 56-65 ára og þar á eftir var 

46-55 ára með 64%. Sá aldurshópur sem var með hæsta hlutfall frekar eða mjög ólíklegt var 

18-25 ára með 41% líkur. 

 Gönguferðir: virðast vera frekar vinsælar, en 63% töldu frekar eða mjög líklegt að farið 

yrði í gönguferð en 19% töldu frekar eða mjög ólíklegt að farið yrði í gönguferð. 16% töldu 

það hvorki né líklegt eða ólíklegt og aðeins 1% kaus að svara ekki. Sé horft á hve margir 

töldu frekar eða mjög líklegt að farið yrði í gönguferð var hlutfallið 100% meðal 66 ára og 

eldri, 71-78% hjá 36-65 ára, en lægst meðal þeirra yngstu eða 41%. 26-35 ára voru með 

56% svarhlutfall þeirra sem töldu frekar eða mjög líklegt að farið yrði í gönguferð. 

 Strönd: Þátttakendur voru ekki mjög jákvæðir varðand ferð á strönd, en 43% töldu það 

frekar eða mjög ólíklegt að farið yrði á strönd. 26% töldu það frekar eða mjög líklegt, 23% 

svöruðu hvorki né og 4% kusu að svara ekki. Enginn aldurshópur náði 40% hlutfalli í frekar 

eða mjög líklegt að farið yrði á strönd. 

 Ísbíltúr: Að fara í bíltúr og kaupa ís töldu 54% vera frekar eða mjög líklegt, en 29% sögðu 

hið gagnstæða. 13% töldu það hvorki né líklegt eða ólíklegt og 3% kusu að svara ekki. 

Aldurshópurinn 18-25 ára var með 76% svarhlutfall þeirra sem töldu frekar eða mjög líklegt 

að farinn yrði ísbíltúr. Næsti aldurshópur fyrir neðan var 26-35 ára með 66% svarhlutfall 

og þar á eftir 56-65 ára með 51% svarhlutfall. Aðrir aldurshópar náðu ekki 50% hlutfalli 

varðandi frekar eða mjög líklegt að farinn yrði bíltúr til að kaupa ís. 

 Golf: Að fara í golfferð hlaut ekki mikinn meðbyr, en 82% þátttakenda töldu það frekar eða 

mjög ólíklegt að farið yrði í golf. Þeir sem svöruðu því sem frekar eða mjög líklegum kosti 

voru 8% þátttakenda. 7% töldu það hvorki né líklegt eða ólíklegt og 4% svöruðu ekki. Allir 

aldurshópar nema hópurinn 66 ára og eldri voru með yfir 80% svarhlutfall í mjög og frekar 

ólíklegt að farið yrði í golf. 40% svarenda 66 ára og eldri töldu það frekar eða mjög líklegt 

að farið yrði í golf, en enginn hinna aldurshópanna náði 20% líkum á að farið yrði í golf.  
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 Veitingastaðir: Að fara á veitingastað í dagsferð var með hlutfallið 72% frekar eða mjög 

líklegt. 17% töldu það frekar eða mjög ólíklegt, 11% sögðu það hvorki né líklegt eða 

ólíklegt og 1% svaraði ekki. Allir aldurshópar voru með yfir 60% líkur á að svara frekar eða 

mjög líklegt að farið yrði út að borða. 

 Dýragarðar: Ferðir í dýragarða voru ekki með hátt hlutfall í frekar eða mjög líklegt, eða 

32% meðan 47% töldu það frekar eða mjög ólíklegt. Hér voru svo 18% sem sögðu það 

hvorki né líklegt eða ólíklegt og 4% svöruðu ekki. Þegar skoðað var hversu líklegt væri að 

þátttakendur myndu fara í dýragarð var það aðeins aldurshópurinn 26-35 ára sem var með 

yfir 50% líkur á að svara frekar eða mjög líklegt. Þegar skoðaður var aldur þeirra sem áttu 

barn eða börn 16 ára og yngri áttu 81% þeirra sem voru á þessu aldursbili barn eða börn 16 

ára og yngri.  

 Söfn: Það að fara á söfn fékk 37% svara sem frekar eða mjög líklegt. 32% sögðu það vera 

frekar eða mjög ólíklegt. 27% kusu að svara með hvorki né og 4% svöruðu ekki. Þegar 

skoðað var út frá aldri hversu líklegt eða ólíklegt væri að farið yrði á söfn fór hlutfallið 

hækkandi eftir því sem þátttakendur urðu eldri. Aðeins 12% þeirra sem voru á aldrinum 18-

25 ára töldu frekar eða mjög líklegt að farið yrði á söfn, en þeir sem voru 36 ára og svo eldri 

voru allir með yfir 50% líkur, en 61% þeirra sem voru á aldrinum 56-65 ára töldu frekar eða 

mjög líklegt að þeir færu á söfn. 

 Sund: Þeir sem töldu það frekar eða mjög líklegt að farið yrði í sund voru 63% þátttakenda. 

24% töldu það frekar eða mjög ólíklegt, 12% svöruðu hvorki né og 1% svaraði ekki. Séu 

sundferðir skoðaðar út frá aldri þá var í öllum aldursbilum um og yfir 60% sem svaraði 

frekar eða mjög líklegt að farið yrði í sund.  

 

Séu þessar niðurstöður bornar saman við skýrslur Ferðamálastofu 2013, 2014 og 2015 þar sem 

rannsakað var fyrir hverskonar afþreyingu hafði verið greitt þá voru sundlaugar í efsta sæti öll 

þrjú árin með yfir 75% þátttakenda. Samkvæmt þessari rannsókn töldu 63% það vera frekar eða 

mjög líklegt að farið yrði í sund. Næst á eftir sundlaugum í skýrslum Ferðamálastofu komu söfn 

og sýningar með 41,9%. Í þessari rannsókn töldu 37% það vera frekar eða mjög líklegt að farið 

yrði á söfn. Í skýrslum Ferðamálastofu voru 14,5% sem höfðu greitt fyrir golf en í þessari 

rannsókn töldu 8% það frekar eða mjög líklegt að farið yrði í golf (Ferðamálastofa, 2013; 

Ferðamálastofa, 2014; Ferðamálastofa, 2015).  
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Tafla 15. Hvað skiptir mestu máli varðandi sundlaugar? 

Hér var spurt hvað þátttakendur teldu skipta mestu máli varðandi sundlaugar. Hægt var að 

sleppa spurningunni í heild eða haka við einn eða fleiri valkosti. Í töflu 15 má sjá niðurstöður 

spurningarinnar. Meirihluti þátttakenda, eða 68%, töldu heita potta skipta mestu máli þegar 

farið væri í sund. Næst á eftir voru það rennibrautirnar með 30% svara og svo læstir skápar með 

29% svara. Alls fannst 24% að leiktæki og/eða dót þyrfti að vera í sundlauginni. Næst á eftir 

kom gufa með 18%, rúmgóðir og barnvænir klefar með 17% og verð aðgöngumiða með 16%. 

Liðirnir ekkert ofantalið, fer ekki í sund og annað voru með samtals 22%.  

 

Tafla 16. Sundlaugar - flokkað eftir hvort þátttakendur eigi barn/börn 16 ára og yngri. 

Væru þessir sömu liðir varðandi sundlaugar skoðaðir út frá því hvort þátttakendur ættu 

barn/börn 16 ára og yngri sást greinilega að innilaugin, rennibrautirnar og leiktæki/dót var það 
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sem barnafólkið sækir frekar í ásamt rúmgóðum og barnvænum klefum. Þennan samanburð má 

sjá í töflu 16 hér að ofan. Hér var leiktæki og dót í sundlauginni með 92% svarhlutfall þeirra 

sem eiga börn og innilaugin með 75% svarhlutfall. Rúmgóðir og barnvænir klefar fengu 72% 

svarhlutfall barnafólks og rennibrautirnar voru með 69% svarhlutfall. Þeir sem ekki áttu börn 

voru í meirihluta varðandi gufu með 63%, ekkert ofantalið með 71% og fer ekki í sund með 

78%. Aðrir liðir voru nokkuð jafnir milli þeirra sem eiga og ekki eiga barn/börn 16 ára og yngri.  

 

 

Tafla 17. Tegund veitingastaðar 

Hér var spurt hverskonar veitingastað þátttakendur myndu velja í dagsferð og má sjá 

niðurstöðurnar í töflu 17 hér að ofan. Hægt var að sleppa spurningunni eða velja einn eða fleiri 

möguleika. Flestir völdu millifínan veitingastað, eða 78%. Næst á eftir kom skyndibitastaður 

með 43% og fínn veitingastaður með 10%. Samtals 9% svöruðu ekkert ofantalið og annað.  
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Tafla 18. Tegund veitingastaðar - flokkað eftir hvort þátttakendur eigi barn/börn 16 ára og yngri 

Væri skoðað út frá því hvort þátttakendur ættu barn/börn 16 ára og yngri eða ekki þá voru í 

meirihluta barnlausir þeir sem völdu skyndibita og millifínan veitingastað. Hinsvegar var fínn 

veitingastaður í meirihluta hjá þeim sem áttu barn/börn 16 ára og yngri. Þennan samanburð má 

sjá betur í töflu 18 hér að ofan. 
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5.2 Spurningakönnun lögð fyrir starfsmenn markaðsstofa 
Hringt var í Markaðsstofur Vesturlands, Suðurlands og Reykjaness. Talað var við starfsmann á 

öllum stofunum og rannsóknin útskýrð í stuttu máli. Leyfi var fengið til að senda spurningalista 

í tölvupósti með sex spurningum. Síðasta spurningin var opin spurning ef starfsmennirnir vildu 

koma einhverju að sjálfir. Svör bárust strax frá Markaðsstofum Vesturlands og Suðurlands, en 

engin svör bárust frá Markaðsstofu Suðurnesja. Því verða aðeins svör tveggja markaðsstofa 

skoðuð og borin saman. Hvorug stofan sem svaraði bætti nokkru við í opnu spurningunni í lokin 

svo aðeins verður greint frá niðurstöðum fimm spurninga. 

Í upphafi var spurt hvaða Markaðsstofu starfsmennirnir störfuðu á og hvert landssvæðið 

væri sem tilheyrði þeirra umráðasvæði. 

 Starfssvæði Markaðsstofu Vesturlands nær frá botni Hvalfjarðar og yfir sveitarfélagið Dali. 

Innan þess svæðis er Snæfellsnes, Borgarbyggð, Akranes og Hvalfjarðarsveit. 

 Starfssvæði Markaðsstofu Suðurlands nær frá Hellisheiðarvirkjun til Hafnar í Hornafirði. 

Þegar starfsmennirnir voru spurðir hvað það væri sem helst laðaði ferðamenn að þeirra 

landssvæði sagði starfsmaður Markaðsstofu Vesturlands það vera náttúruna og náttúrutengda 

afþreyingu. Starfsmaður Markaðsstofu Suðurlands sagði einnig náttúruna vera helsta 

aðdráttaraflið. 

Þriðja spurningin var hvað höfuðborgarbúar í dagsferðum væru líklegastir til að heimsækja 

á hverju landssvæði. 

 Á Vesturlandi var Þjóðgarðurinn við Snæfellsjökul, Hraunfossar og Deildartunguhver taldir 

vinsælustu viðkomustaðirnir. 

 Á Suðurlandi voru Þingvellir, Gullfoss og Geysir taldir vinsælustu viðkomustaðirnir. 

Í fjórðu spurningunni voru starfsmenn beðnir um að segja hverjir væru styrkleikar og 

veikleikar tveggja bæjarfélaga á þeirra starfssvæði. 

 Á Vesturlandi var spurt um Akranes og Borgarnes.  

o Styrkleikar Borgarnes eru að þjóðvegur 1 liggur í gegnum bæinn og Borgarnes hefur 

mikla sögu og tengist mikið Egilssögu. 

o Veikleiki Akranes er að þjóðvegur 1 liggur hvergi að bænum og það að lítil hefð er 

fyrir ferðamennsku á Akranesi. Styrkleikar Akraness eru þó vitinn á Breiðinni sem 

laðar marga ferðamenn að og að Akranes er með mikla hafnarmenningu og 

útgerðarsögu. 
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 Á Suðurlandi var spurt um Hveragerði og Selfoss. 

o Styrkleikar beggja staðanna er staðsetningin við þjóðveg 1. 

o Veikleikar staðanna er skortur af afþreyingu á báðum stöðum. 

Í fimmtu spurningunni var spurt hvort munur væri á því hvað íslenskir og erlendir 

ferðamenn væru að skoða eða sækjast eftir á hverju landssvæði. 

 Á Vesturlandi er mikill munur. Íslendingarnir eru meira að fara í sumarbústaði eða á 

tjaldsvæði. Þeir leita einnig að afþreyingu og skemmtun fyrir börn. Þeir Íslendingar sem 

fara á hótel eru yfirleitt í hópum og þá oft vinnutengdum starfsmannaskemmtunum. 

 Á Suðurlandi var sagt að Íslendingarnir væru meira að sækja í afþreyingu og 

matarupplifanir meðan erlendir ferðamenn væru að sækjast eftir náttúrunni. 

Séu þessar niðurstöður bornar saman við þingsályktunartillöguna þá var samhljómur um að 

á Vesturlandi væri Snæfellsnesið styrkleiki og þessi Íslendingasögutengda sérstaða 

landshlutans. Á Suðurlandinu var talað um að margir af þekktustu ferðamannastöðum Íslands 

væru í landshlutanum, en starfsmaður Markaðsstofunnar taldi einnig Gullna hringinn vera 

þeirra helsta aðdráttarafl (Alþingi, ed). 

5.3 Samantekt á niðurstöðum 
Þátttakendur rannsóknarinnar sem send var út á rafrænu formi voru 105 og höfðu 93 af þeim 

farið í dagsferð. Þátttakendur voru af báðum kynjum og á aldursbilinu 18 ára til 66 ára og eldri.  

Dagsferðir höfðu verið farnar í öllum mánuðum frá janúar til október 2015, flestar þó 

yfir sumarmánuðina. Öll bæjarfélögin sem spurt var um höfðu verið heimsótt, flestir höfðu farið 

á Suðurlandið, næst Vesturlandið og fæstir á Reykjanesið. Lang flestir ferðuðust á einkabíl og 

var mikill meirihluti þessara ferða skipulagður fyrirfram. Oftast var ástæða ferðar vinafólk og 

fjölskylda eða skyndihugdetta.  

Sú afþreying sem flestir töldu frekar eða mjög líklegt að þeir myndu nýta sér voru 

veitingastaðir með 73%, sund og gönguferðir með 63% og ís bíltúr með 54%. Sú afþreying sem 

var með hæsta svarhlutfallið yfir frekar eða mjög ólíklegt að yrði nýtt var golf með 82%. Önnur 

afþreying var með milli 30% og 50% líkur á að vera nýtt.  

Sundlaugar voru sérstaklega teknar fyrir og þótti lang flestum skipta máli að heitir pottar 

væru í boði á sundstöðum. Þegar sundlaugarnar voru skoðaðar með tilliti til þess hvort 

þátttakendur ættu barn/börn 16 ára og yngri skiptist ansi mikið hvað fólk lagði áherslu á að 
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þyrfti að vera í boði. Barnafólkið lagði áherslu á leiktæki og dót, rennibrautir og barnvæna og 

rúmgóða klefa meðan þeir barnlausu sóttust meira eftir gufu og heitum pottum.  

Varðandi veitingastaði þá kusu langflestir millifína veitingastaði og næst skyndibita. 

Væru þessar niðurstöður hinsvegar skoðaðar út frá því hvort þátttakendur ættu barn/börn 16 ára 

og yngri voru fleiri sem áttu barn á þessum aldri heldur en hitt sem kusu að fara út að borða á 

fínum veitingastað. Þeir sem ekki áttu barn á þessum aldri voru með hærra hlutfall þeirra sem 

völdu skyndibita og millifínan veitingastað. 

Þegar svör starfsmanna Markaðsstofa landshlutanna voru skoðuð voru þeir sammála um 

að náttúran væri þeirra aðal aðdráttarafl. Hvorki Markaðsstofa Vesturlands né Suðurlands taldi 

upp bæjarfélögin sem spurt var um í rannsókninni sem aðdráttarafl á þeirra landssvæði. 

Markaðsstofa Vesturlands taldi styrkleika Akraness vera vitann á Breiðinni en veikleikann vera 

að þjóðvegur 1 lægi ekki að bæjarfélaginu. Styrkleikar Borgarness voru hinsvegar þjóðvegurinn 

og tenging bæjarins við gamlar íslenskar sögur. Markaðsstofa Suðurlands taldi styrkleika bæði 

Hveragerðis og Selfoss vera staðsetning þeirra við þjóðveginn en veikleikana vera skort á 

afþreyingu. Helsta muninn á íslenskum og erlendum ferðamönnum töldu þeir vera að erlendu 

ferðamennirnir væru meira komnir vegna náttúrunnar en Íslendingarnir vegna annarrar og/eða 

tilbúinnar afþreyingar. 
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5.4 Niðurstöður skoðaðar út frá Akranesi  
Hér verða skoðaðar niðurstöður rannsóknarinnar sem snúa að megindlegu spurninga-

könnuninni.  

5.4.1 Afþreying á Akranesi 

Út frá spurningakönnuninni verður skoðað hvað Akranes hefur upp á að bjóða og hve mikið af 

því er afþreying sem höfuðborgarbúar myndu nýta sér í dagsferð. 
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Leikvellir Já 15% 14% 21% 19% 29% 2% 

Lautarferðir Já 9% 30% 22% 18% 20% 2% 

Áhugaverðar byggingar Já 8% 25% 27% 17% 20% 4% 

Matar- og sveitamarkaðir Já 10% 32% 26% 17% 13% 2% 

Verslun Já 10% 20% 22% 17% 29% 3% 

Náttúruminjar Nei 16% 34% 22% 11% 11% 5% 

Gönguleiðir Já 30% 33% 16% 10% 9% 1% 

Strönd Já 2% 24% 28% 23% 20% 4% 

Ísbúð Nei 23% 31% 13% 18% 11% 3% 

Golfvöllur Já 6% 2% 7% 15% 67% 4% 

Veitingastaðir Já 39% 32% 11% 9% 8% 1% 

Dýragarðar Nei 9% 23% 18% 23% 24% 4% 

Söfn Já 12% 25% 27% 17% 15% 4% 

Bæjarhátíð Já 23% þátttakenda svöruðu já. 

Sundlaugar Já 30% 33% 12% 14% 10% 1% 

Tafla 19. Afþreying og líkur á að hún sé nýtt á Akranesi 

Í töflu 19, hér að ofan, má sjá hver dreifingin var á svörum þátttakenda miðað við ákveðna 

afþreyingu. Rauðleitu reitirnir eru þar sem 50% eða hærra hlutfall var ýmist í líklega eða 

ólíklega flokknum. Fimm tegundir afþreyingar voru með um eða yfir 50% svara í frekar eða 

mjög líklegt. Tvennt af þessu er ekki í boði á Akranesi, það er náttúruminjar og ísbúð. 

Golfvöllur er á Akranesi en mjög lítill áhugi var hjá þátttakendum að fara í golf. SVÓT greining 

á Akranesi er í kafla 5.4.3 og verður þar farið yfir þetta enn frekar og þá möguleika sem 

bæjarfélagið hefur til úrbóta. 
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5.4.2 Markhópagreining 

Séu afþreyingarmöguleikar Akraness skoðaðir með það í huga hverjum bærinn getur helst tekið 

á móti og þjónustað má sjá að hægt er að skipta hópnum í tvo markhópa, barnafjölskyldur og 

fólk komið yfir fimmtugt.  

Markhópagreining Barna- 

fjölskyldur 

Fólk komið 

yfir 50  

Leikvellir Já  

Lautarferðir   

Áhugaverðar byggingar  Já 

Matar- og sveitamarkaðir  Já 

Verslun  Já 

Gönguferðir Já Já 

Strönd   

Ísbúð Já Já 

Golfvöllur  Já 

Veitingastaðir Já Já 

Söfn  Já 

Sundlaugar Já Já 

Heitir pottar Já Já 

Rennibrautir Já  

Innilaug Já  

Tafla 20. Markhópagreining fyrir Akranes 

 Barnafjölskyldur. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar út frá því hvort 

þátttakendur ættu barn/börn 16 ára og yngri kom í ljós að rúm 80% þátttakenda á aldrinum 

26-35 ára átti barn á þessum aldri. Þessi aldurshópur var sá eini sem var með yfir 50% 

jákvæða svörun um að farið yrði á leikvelli, en á Akranesi er fjöldi leikvalla. Gönguferðir 

náðu 56% jákvæðu svarhlutfalli hjá þessum aldurshópi. Akranes er frekar sléttlent og eru 

bæði styttri og lengri gönguleiðir í og við bæinn sem hentað geta barnafólki. Ísbíltúrar voru 

vinsælastir hjá barnafjölskyldunum með 66% jákvæð svör. Ekki er ísbúð á Akranesi en hægt 

er að kaupa ís á bensínstöðvum bæjarins. Það að fara út að borða hlaut góðan hljómgrunn 

hjá þessum aldurshóp eða rúm 60% jákvæð svör. Sundlaugar fengu yfir 60% jákvæð svör 

frá öllum aldurshópum. Á Akranesi er ein innilaug sem hituð er upp á laugardögum og gæti 
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því verið kostur fyrir fólk með ung börn. Sundlaugin á Jaðarsbökkum er hinsvegar aðeins 

útilaug, en þar eru heitir pottar, buslulaug, og leiklaug með rennibraut sem þótti mjög 

nauðsynlegt hjá barnafólki. 

 Fólk komið yfir fimmtugt. Þeir þátttakendur sem voru í hópnum 66 ára og eldri voru með 

hæsta svarhlutfallið varðandi að skoða áhugaverðar byggingar. Á Akranesi eru meðal 

annars vitar sem gætu fallið undir þann flokk. Matar- og sveitamarkaðir voru vinsælastir 

meðal þátttakenda 56 ára og eldri, en á laugardögum yfir sumartímann eru markaðir í miðbæ 

Akraness sem og nytjamarkaður sem starfræktur er allt árið. Þátttakendur í elsta 

aldurshópnum töldu það vera um 50% líkur að þeir myndu nýta sér verslanir í dagsferðum 

sínum. Náttúruminjar voru með mikið fylgi þátttakenda 46 ára og eldri, eða yfir 60%. Ekki 

er talað um náttúruminjar á Akranesi en vel má vera að þar séu einhverjar minjar þó ekki 

hafi fundist neitt um slíkt á heimasíðu bæjarfélagsins. Gönguferðir voru vinsælar hjá 

þessum aldurshópi þátttakenda og eru bæði styttri og lengri gönguleiðir á og við Akranes. 

56-65 ára voru með 51% jákvæð svör við því að fara í ísbíltúr. Ekki er ísbúð á Akranesi en 

hægt er að kaupa ís á bensínstöðvum bæjarins. Þátttakendur 66 ára og eldri voru þeir einu 

sem náðu 40% jákvæðum svörum varðandi það að fara í golf, en á Akranesi er 18 holu 

golfvöllur. Veitingastaðir fengu rúm 60% jákvæð svör frá þessum þátttakendum sem og 

söfn. Sund var með yfir 60% svarhlutfall allra aldurshópa og er sundlaug á Akranesi með 

heitum pottum, en eldra fólki og barnlausu þóttu heitu pottarnir mjög nauðsynlegir við 

sundlaugar. 
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5.4.3 SVÓT greining á Akranesi 

Mynd 8 sýnir SVÓT greiningu á Akranesi og er hún unnin út frá samanburði bæjarfélaganna 

og út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Styrkleikar Veikleikar 

- Góð heimasíða 
- Innan við klukkutíma akstur frá 

höfuðborgarsvæðinu 
- Fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar 
- Vitarnir á Breiðinni 
- Veitingastaðir og kaffihús 
- Í sundlaug : heitir pottar og lágt 

aðgönguverð 

- Ekki staðsett við þjóðveg 1 
- Hvalfjarðargöngin 
- Ekki ísbúð  
- Ekki dýragarður 
- Í sundlaug : ekki læstir skápar. Ekkert 

dót og bara ein rennibraut 
 

Ógnanir Tækifæri 

- Aðrir staðir á Vesturlandi 
- Samkeppnisaðilar 
- Skortur á markaðssetningu 

- Opna ísbúð 
- Taka sundlaugina í gegn 
- Athuga með náttúruminjar 
- Enn frekara samstarf við Markaðsstofur 

og önnur ferðaþjónustufyrirtæki 
Mynd 8. SVÓT greining á Akranesi 

 Styrkleikar Akraness eru að frá höfuðborgarsvæðinu er innan við klukkutíma akstur. 

Bærinn býður upp á margskonar afþreyingu, en margir leikvellir, Langisandur og 

Skógræktin eru þannig uppsett að flest allir aldurshópar ættu að geta fundið eitthvað við sitt 

hæfi. Styttri og lengri gönguleiðir eru við og í bænum með möguleika á að fara og skoða til 

dæmis vitana, fara á kaffihús og markaði eða skoða verslun og þjónustu í bænum. 

Veitingastaðir og skyndibitastaðir eru í bænum auk skemmtistaða. Akranes er einnig með 

golfvöll og fjölbreitt safnasvæði að Görðum. Á íþróttasvæði bæjarins er sundlaugin sem er 

með heita potta og leiklaug með einni rennibraut, íþróttahús og fótboltahöll. 

 Veikleikar Akraness eru að þjóðvegur 1 liggur ekki inn í bæinn. Til þess að komast á 

Akranes á sem stystum tíma er farið um Hvalfjarðargöng og þar er gjaldskylda. Á Akranesi 

er ekki ísbúð og í sundlauginni eru ekki læstir skápar, ekkert dót og aðeins ein rennibraut. 

 Ógnanir Akraness eru önnur bæjarfélög sem liggja betur en Akranes við þjóðveg 1. Eins 

eru náttúruperlur utan Akraness að laða að sér ferðamenn sem kannski koma þá ekki inn í 

bæinn. Skortur virðist á markaðssetningu Akraness sem áfangastað fyrir Íslendinga og því 

þarf að breyta. 

 Tækifæri Akraness gætu legið í að opna ísbúð þar sem yfir 50% þátttakenda 

rannsóknarinnar sögðu það frekar eða mjög líklegt að þeir færu í ís bíltúr. Ef sundlaugin 

yrði bætt þá myndu væntanlega enn fleiri vilja nota hana, en eins og hún er í dag þá er 

rennibrautin eiginlega ekki hæf nema frekar stálpuðum börnum og lítið sem ekkert við að 

vera nema að sitja í buslulaug fyrir yngri börnin, en þar er enga afþreyingu að finna. 



55 
 

Náttúruminjar voru ofarlega á lista yfir þá afþreyingu sem ferðamenn voru líklegir til að 

fara og skoða. Akranes gæti athugað hvort einhverjar minjar séu í eða í kring um bæinn og 

markaðssetja þá. Með samvinnu við ferðaþjónustufyrirtæki og Markaðsstofu Vesturlands 

mætti koma bæjarfélaginu enn betur á kortið sem vænlegum áfangastað.  
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6. Umræður og ályktanir 
Hér verður staða Akraness skoðuð út frá því hvað bærinn hefur upp á að bjóða og hvað 

niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna.  

6.1. Uppbygging Akraness sem áfangastaðar 
Sé horft á Akranes sem áfangastað út frá kenningum Gunn (1994) um uppbyggingu áfangastaða 

og hvað þeir þurfa að hafa þá hefur bæjarfélagið og nánasta umhverfi nóg upp á að bjóða sé 

miðað við þá samantekt sem tekin var um Akranes í kafla 4. 

Á Akranesi eru náttúrulegar auðlindir í formi Langasands, en þar hafa þó verið settar upp 

sturtur sem auka þjónusta við þennan afþreyingarmöguleika. Á Akranesi er einnig náttúruleg 

auðlind sem þó var sköpuð af skógræktarfólki á Akranesi, en það er Skógræktin með allri þeirri 

afþreyingu sem þar er að finna auk grilla og annarar auka þjónustu. Á Akranesi er einnig að 

finna manngerðar auðlindir líkt og vitana og ýmsa viðburði líkt og Írska dagar, fótboltamót, 

markaði og fleira (Akranes, ed-c). 

Aðgengi að Akranesi er nokkuð gott allan ársins hring þó svo að komið geti fyrir að 

Kjalarnesið sé lokað sökum vindhviða. Á Akranesi er búið að koma upp hraðhleðslustöð fyrir 

rafmagnsbíla (Orka Náttúrunnar, ed) á bílaplaninu fyrir utan Krónuna þannig að rafmagns-

bílaeigendur hafa möguleika á að hlaða bíla sína meðan til dæmis gengið er um bæinn eða 

borðað á Galito sem er veitingastaður rétt hjá Krónunni. Einnig gengur strætó til og frá 

höfuðborgarsvæðinu frá morgni til kvölds flesta daga ársins (Strætó, ed). 

Varðandi þjónustu þá er hægt að finna flest allt sem ferðamaður gæti þarfnast á Akranesi. 

Þar eru verslanir og veitingastaðir, gististaðir og ýmiss konar afþreying eins og talin er upp í 

kafla 4. Heimasíða Akraness er ágæt að því leiti að finna hvað bærinn hefur upp á að bjóða 

varðandi afþreyingu og fleira. Einnig eru fínar upplýsingar um Akranes og hans helsta nágrenni 

inni á heimasíðu Markaðsstofu Vesturlands (Markaðsstofa Vesturlands, ed-a). Kortið sem sést 

í kafla 4 af Akranesi er að finna útprentað á Bókasafni Akraness og í upplýsinga-miðstöðinni á 

Akranesi en höfundur fór á báða staðina og sá kortin þar.  

Kynningarmál bæjarfélagsins má væntanlega bæta töluvert miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar og rannsókna Ferðamálastofu, en aðeins 32% þátttakenda þessarar rannsóknar 

höfðu farið dagsferð á Akranes árið 2015 og aðeins 15,7% þátttakenda rannsóknar 

Ferðamálastofu 2014 (Ferðamálastofa, 2014) og 20,1% þátttakenda rannsóknarinnar 2015 

(Ferðamálastofa, 2015). 
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Þegar uppbygging Akraness sem ferðamannastaðar er skoðuð er bærinn nokkuð vel 

uppbyggður að því leiti að fjölbreytta afþreyingu, verslun og þjónustu er að finna þar (sjá kafla 

4). Svæði sem hafa verið byggð upp hafa verið gerð frekar vel líkt og Langisandur, Safnasvæðið 

og Skógræktin en bæjarfélagið þarf að huga betur að öðrum svæðum líkt og aðkomunni að 

vitunum. Gestir sem koma hvort heldur í dagsferðir eða til lengri tíma eru oft að njóta 

einhverskonar afþreyingar. Hvort sem um greidda afþreyingu er að ræða eða ekki þá er 

nauðsynlegt að upplifunin og minningarnar sem skapast séu góðar, helst svo góðar að gestina 

langi að koma aftur, en yfirleitt eru það aðeins minningar sem gestir taka með sér heim.  

6.2. Markhópar og markaðssetning Akraness 
Til þess að markaðssetja Akranes þarf fyrst að fara yfir hverskonar hópum bærinn getur tekið 

við og þjónustað. Í kafla 5.4.2 var gerð markhópagreining fyrir Akranes og voru það 

barnafjölskyldur og fólk komið yfir fimmtugt sem þóttu vænlegustu markhóparnir. Bærinn 

hefur upp á mikla afþreyingarmöguleika að bjóða (sjá kafla 4) bæði fyrir barnafjölskyldur og 

barnlausa. Akranes ætti auðveldlega að geta þjónustað sínar næstu byggðir eins og 

höfuðborgarsvæðið enda stutt að fara. Akranes ætti að geta þjónustað bæði efna litla og þá sem 

meira hafa, en nóg er af ókeypis afþreyingu líkt og Skógræktin og Langisandur, en þar sem þarf 

að borga líkt og í sundlaugina er frekar ódýrt miðað við mörg önnur bæjarfélög. Í bænum eru 

söfn og markaðir, skyndibitastaðir og fínni veitingastaðir svo fátt eitt sé nefnt. Ef horft er á hvað 

þátttakendur vildu helst nýta sér sem afþreyingu þá hefur Akranes upp á flesta þessa þætti að 

bjóða (tafla 9).  

6.3. Tillögur að úrbótum 
Styrkleikar Akraness eru margir og ættu þeir að geta skilað fleiri gestum en þeir virðast vera að 

gera. Bæjarfélagið þyrfti í samstarfi við fyrirtæki á Akranesi að auglýsa sig betur sem vænlegan 

kost. Mikill fjöldi kemur í bæinn á ári hverju vegna Norðurálsmóts í fótbolta yngri flokka 

drengja, en talið er að um 6.000 gestir komi í bæinn yfir mótshelgina (Akranes, ed-f). Þegar 

fjöldi sem þessi kemur til bæjarins hefði mátt halda að bærinn ætti að geta sýnt hvað og hve 

mikið hann hefur upp á að bjóða og þannig fengið eitthvað af þessum gestum til að vilja koma 

aftur þó svo að ekki sé fótboltamót í gangi. Hugsanlega þarf að bæta enn við þá þjónustu sem 

er í boði á svona stóru móti þannig að gestina langi til að koma aftur. Opna mætti augu 

höfuðborgarbúa fyrir því sem er í boði og væri hægt að gera það með aukinni markaðssetningu, 

bæði hefðbundinni og stafrænni. Þá væri hægt að markaðssetja bæinn í heild og svo til dæmis 

ákveðna viðburði og annað slíkt. Einnig væri hægt að fá fyrirtæki bæjarins til að setja saman 

pakka þar sem boðið væri upp á dagsferð sem innihéldi afþreyingu og mat og hugsanlega 
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gistingu. Bærinn gæti komið að þessum pakkaferðum með tilboðum í sundlaugina, miðum á 

íþróttaleiki eða einhverjum öðrum viðburðum sem myndu laða enn frekar að. Bæjarfélagið gæti 

opnað sér viðburða- og afþreyingarsíðu á samfélagsmiðli eins og Facebook þar sem sagt færi 

frá hvað væri að gerast, hvað væri í boði og annað slíkt, en væri ekki eins og síðan er í dag 

aðallega með fréttum úr bæjarfélaginu. Hægt væri að setja upp einhverja leiki á síðunni þar sem 

fyrirtæki í bænum gætu tekið sig saman og boðið upp á vinninga, en allt svona væri til bóta og 

þyrfti ekki að leggja út í mikinn kostnað. 

6.3.1. Hugmyndir að dagsferðum 

Ef fyrirtæki á Akranesi tækju sig saman auk bæjarfélagsins sem myndi aðstoða við 

markaðssetningu og þá staði sem tilheyra bænum sjálfum væri hægt að búa til ýmiskonar 

áhugaverðar dagsferðir, og þess vegna ferðir sem væru einnig yfir nótt, sem gætu laðað gesti 

að. Akranes liggur milli fjalls og fjöru og er því mikla afþreyingu að fá, en að hluta til væri 

hægt að skapa þessa upplifunarferðaþjónustu þar sem ferðamaðurinn sjálfur tekur þátt í 

einhverri athöfn, líkt og sjóstangaveiði sem gæti svo leitt til kvöldverðar þar sem veiðin væri 

matreidd og borðuð (Einstök íslensk upplifun, ed). Séu nokkrara hugmyndir að slíkum ferðum 

settar fram þar sem ekki þyrfti að leggja út í mikinn kostnað eða breytingar mætti til dæmis 

nefna: 

 Tónleika í vitanum eða Bíóhöllinni. Ferð þar sem farið yrði út að borða og svo á tónleika 

eða annan álíka viðburð. 

 Golfferð þar sem farið yrði í golf og að borða á einhverjum veitingastað. Hugsanlega hægt 

að tengja við tónleikaferðina líka. 

 Fjölskylduferð þar sem hægt væri að byrja á að fara í Skógræktina eða Langasand með nesti. 

Hægt væri að fara svo í sund og svo út að borða.  

 Útivistarferð þar sem farin yrði ganga upp á Skarðsheiðina, Akrafjallið eða á Glym. Eftir 

gönguna væri hægt að fara í sund og enda daginn á veitingastað. Á Akranesi er mögulegt 

að fara í sjósund og nýta íþróttahúsið sem aðstöðu fyrir það og væri því hægt að prófa það 

líka. 

 Sveppa- og berjaferð. Út frá Akranesi er hægt að fara og týna bæði sveppi og ýmis ber. 

Hægt væri að skipuleggja ferðir í til dæmis sveppatínslu þar sem fólk fengi aðstoð og 

kennslu við að þekkja sveppi og hvernig sé best að verka þá til geymslu. Svona dagur gæti 

svo endað á að afrakstursins sé neytt, til dæmis í einum af skólum bæjarfélagsins þar sem 

gestir gætu fengið matreiðslukennslu og borðað svo saman. 
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 Sjóstangaveiði er í boði á Akranesi. Hægt væri að skipuleggja ferð þar sem gestir veiða í 

matinn og svo yrði sameiginlegur kvöldmatur þar sem kokkur myndi gera að aflanum og 

elda handa gestum. 

 Þetta eru aðeins hugmyndir, en möguleikarnir eru óþrjótandi, það er aðeins ímyndunaraflið 

sem getur sett einhverjar skorður. Það er greinilega hægt að gera ýmisleg á Akranesi, það 

þarf bara að markaðssetja það þannig að aðrir en heimamenn viti af því líka. 

Til að sinna þessu öllu væri hægt að setja á stofn ferðaþjónustufyrirtæki sem sæi um og héldi 

utan um allar ferðir, sama hvaða fyrirtæki ættu í hlut. Þetta fyrirtæki myndi þá sjá um bókanir, 

þar sem þarf, auglýsingar, upplýsingar og annað. Þetta fyrirtæki væri þá höfuð þess sem er í 

boði og sæi um markaðsmálin í heild fyrir bæjarfélagið.  

  



60 
 

7. Lokaorð 
Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar þá er ljóst að höfuðborgarbúar fara í 

dagsferðir. Þeir fara út fyrir höfuðborgina og á þessu ári, 2015, höfðu verið farnar dagsferðir í 

öllum mánuðunum frá janúar og til október. Það hverskonar afþreyingu höfuðborgarbúar vilja 

helst þá var vinsælast að fara í sund, göngutúra, út að borða og í ís bíltúra, en þetta sýnir að 

ferðamenn vilja hafa eitthvað sérstakt fyrir stafni í dagsferðum. Þegar staða Akraness sem 

ferðamannabæjar var skoðuð þá hefur Akranes upp á mikið magn afþreyingar að bjóða en þrátt 

fyrir þá fjölbreyttni voru ekki margir sem höfðu komið á Akranes í dagsferð. Það er því 

greinilegt að ef bæjarfélagið vill breyta þessu og fá til sín fleiri gesti þarf að fara í vinnu sem 

skilar því. Bæjarfélagið og íbúar þess þurfa því að taka sig saman sem ein heild og ákveða hvað 

þeir vilja gera til að breyta og bæta þessa stöðu. Vill bærinn og íbúar hans fá fleiri ferðamenn 

og þannig auknar tekjur inn til bæjarins og fyrirtækja þess eða eru allir bara sáttir við ástandið 

eins og það er í dag.  
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Hugtaka og efnisorðalisti 
Afþreying 

Akranes 

Dagsferðir  

Ferðaþjónusta 

Markaðssetning áfangastaða 

Markaðssetning ferðaþjónustu 

Markhópur 

Stafræn markaðssetning 

Uppbygging áfangastaða 

Upplifunarferðaþjónusta 
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Fylgiskjöl 

Rafrænn spurningalisti sem sendur var út á Facebook 
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Spurningalisti sem sendur var á Markaðsstofur í tölvupósti 
1. Hvaða markaðsstofu starfar þú á og hvaða landssvæði afmarkast af þínu umráðasvæði. 

 

2. Hvað er það sem helst dregur að ferðamenn á þínu landssvæði? 

 

3. Ef fólk er að koma í dagsferðir til ykkar frá höfuðborgarsvæðinu, hvað myndir þú telja 

að væru vinsælustu viðkomustaðirnir? 

 

4.  Ef þú tækir Akranes og Borgarnes / Grindavík og Reykjanesbæ / Hveragerði og 

Selfoss sérstaklega fyrir, hverjir myndir þú segja að væru þeirra styrkleikar og 

veikleikar? 

 

5. Er munur á hvað Íslenskir og erlendir ferðamenn skoða/sækjast eftir á þínu 

landssvæði. 

 

6. Eitthvað að lokum sem þú vilt að komi fram? 
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