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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða útgjöld ferðamanna til afþreyingar á fjórum 

rannsóknarsvæðum, Húsavík, Mývatnssveit, Siglufirði og Höfn. Rannsóknamiðstöð 

ferðamála ásamt fleiri aðilum stóð fyrir spurningakönnun á svæðunum sumarið 2015 þar 

sem ferðahegðun erlendra ferðamanna var skoðuð og er þessi rannsókn unnin upp úr þeim 

gögnum. Á síðustu árum og áratugum hefur ferðaþjónusta á svæðunum og annarsstaðar á 

Íslandi tekið töluverðum breytingum þar sem ferðamenn eru orðnir öðruvísi neytendur, með 

aðrar væntingar til ferðalaga. Þeir vilja dýpri upplifun í ferðalögum sínum og í auknum mæli 

komast nær menningu ferðamannastaða og daglegu lífi heimamanna. Á svæðunum fjórum 

er rekin margvísleg ferðaþjónusta en markmið rannsóknarinnar er að skoða afþreyingu fyrir 

ferðamenn sérstaklega. Afþreying er vítt hugtak og innan þess rúmast margskonar athafnir 

sem ferðamenn taka þátt í og ýmist gegn greiðslu eða ekki. Í rannsókninni er horft til 

afþreyingar bæði með og án greiðslu. Til að greina betur þátt afþreyingar á svæðunum eru 

útgjöld ferðamanna til afþreyingar skoðuð og þau greind eftir bakgrunni og dvalartíma 

þeirra. Samanburður er líka gerður á milli rannsóknarsvæðanna. Niðurstöður greininganna 

eru þær að ferðamenn eru með hæstu útgjöld til afþreyingar á Húsavík. Einnig komu fram 

marktæk tengsl á milli útgjalda til afþreyingar og dvalartíma en ferðamennirnir voru með 

hærri útgjöld eftir því sem þeir dvöldu lengur á svæðunum. Má því draga þá ályktun að 

afþreying sé mikilvægt aðdráttarafl í ferðaþjónustu og góð tekjulind.   

 

Lykilorð ritgerðar: afþreying, útgjöld, dvalartími, ferðaþjónusta, ferðamennska, dreifbýli.





 

Abstract 

The objective of this study is to review the expenses of tourists for recreation in four research 

areas, Húsavík, Mývatnssveit, Siglufjörður and Höfn. The Icelandic Tourism Research 

Center in association with other beneficial entities carried out a surway in these 4 areas in 

the summer of 2015, where the consumer behavior of foreign tourists was examined and this 

study is based on this data. In recent years and decades, tourism in these areas and elsewhere 

in Iceland has changed considerably since tourists have become different consumers, with 

new expectations to travel. They want a deeper experience on their travels and to get closer 

to the cultural tourist attractions and the daily lives of local people. There are many different 

activities in the areas, but the aim of the study is to explore recreation for tourists especially. 

Activity is a major concept and within it are many activities that tourists participate in; either 

free of charge or against a fee. The study is looking at recreation offered against a fee as well 

as free of charge. In order to better analyze recreational activities in the areas, tourists' 

expenses for entertainment are examined and analyzed in accordance to the background of 

the tourists and the duration of their stay. A comparison is also made between the research 

areas. The results of the survey is that tourists expenditures on recreation is highest in 

Húsavík. There was also a significant connection between expenses for recreation and 

duration of stay, indicating higher expenses, parallel to longer stay in the areas. The 

conclusion is that entertainment is an important factor in tourism and good income. 

 

Keywords of the study: Recreation, expenditure ,residence, tourism, travel service, rural 

areas. 
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1 Inngangur 

Ferðamennska hefur farið vaxandi um allan heim síðustu ár og áratugi. Ferðalög hafa breyst 

samfara þróun samfélaga og þarfir og langanir ferðamanna sömuleiðis. Þeir eru orðnir 

meðvitaðri neytendur á ferðalögum og vilja að ferðalög skili þeim dýpri upplifun og reynslu 

en áður. Margskonar afþreying á ferðamannastöðum hefur það að leiðarljósi að uppfylla 

þessar þarfir ferðamanna svo þeir snúi til baka með einstaka reynslu í farteskinu. Í dreifbýli 

er ferðaþjónustan alltaf að verða mikilvægari atvinnugrein, sérstaklega þar sem 

frumatvinnuvegir hafa breyst með árunum og atvinnulífið kallað á meiri fjölbreytni.      

Rannsókn ritgerðarinnar er byggð á fyrirliggjandi gögnum frá Rannsóknamiðstöð ferðamála. 

Gögnin voru unnin upp úr spurningakönnun sem fór fram á rannsóknarsvæðunum Húsavík, 

Mývatnssveit, Siglufirði og Höfn sumarið 2015. Á svæðunum er rekin margvísleg 

ferðaþjónusta en markmið þessarar ritgerðar er að skoða afþreyingu fyrir ferðamenn 

sérstaklega. Afþreying er vítt hugtak og innan þess rúmast margskonar athafnir sem 

ferðamenn taka þátt í, ýmist gegn greiðslu eða ekki. Í rannsókninni er bæði horft til 

afþreyingar þar sem greiðsla er tekin fyrir og ekki. Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að 

greina áhrif afþreyingar á rannsóknarsvæðin út frá meðalútgjöldum ferðamanna. Að auki 

tengsl útgjalda og dvalarlengdar og hvort meðalútgjöld þeirra sem dvelja skemur séu önnur 

en þeirra sem dvelja lengur. Einnig er markmiðið að greina samsetningu ferðamanna, hvaðan 

þeir koma, á hvaða aldri þeir eru, og á hvaða rannsóknarsvæðum þeir dvelja. Í framhaldi af 

þeirri umræðu verður rannsóknarspurningin sett fram, en hún er eftirfarandi: 

Er mismunur á meðalútgjöldum ferðamanna til afþreyingar eftir 

rannsóknarsvæðum og dvalarlengd? Eru vísbendingar um ákveðinn markhóp 

umfram annan sem sækir í afþreyingu á rannsóknarsvæðunum? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni verða framkvæmdar ítarlegar greiningar á gögnum 

út frá megindlegri aðferðafræði.  

Í ritgerðinni verður byrjað á helstu hugtökum í ferðamálafræði og fjallað um ferðaþjónustu 

á dreifbýlum svæðum. Þar á eftir verður fjallað um tilurð ferðamannastaða og 
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menningartengdri og skapandi ferðaþjónustu gerð skil. Uppbygging og rekstur 

ferðamannastaða er flókið ferli og í ritgerðinni er farið yfir þætti sem þurfa að vera í lagi til 

að allt gangi upp. Aðdráttarafl og líftími ferðamannastaða verður líka til umræðu. Í framhaldi 

er farið yfir ferðaþjónustu á Íslandi í dreifbýli og hugtakið afþreying skoðað. Ferðaþjónusta 

er tengd markaðsfræði órjúfanlegum böndum og gerð grein fyrir nokkrum aðferðum við 

markaðssetningu. Auk þess er fjallað um markhópagreiningar sem hafa verið gerðar á Íslandi 

síðustu árin og hlutverk markaðsstofa á landsbyggðinni og stjórnvalda við að efla 

ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Að lokinni fræðilegri umfjöllun og kafla um Ísland, verður 

farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og niðurstöður úr henni kynntar. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í ferðamálafræði eru nokkur algeng hugtök mikið notuð eins og ferðamennska, 

ferðaþjónusta, ferðamaður og dagsgestir. Í kaflanum hér á eftir er þessum hugtökum gerð 

skil ásamt hugmyndum og kenningum um ferðamennsku almennt. Kaflinn þar á eftir fjallar 

um ferðaþjónustu í dreifbýli, einkenni og þróun. Eftir þeim kafla kemur umfjöllun um tilurð 

ferðamannastaða, sem lýsir því hvernig ferðamannastaðir verða til, og þar á eftir kafli um 

skapandi- og menningartengda ferðaþjónustu sem hefur verið að ryðja sér til rúms innan 

greinarinnar. Til að ferðamannastaðir nái að þróast eðlilega þarf að huga að mörgu og um 

það fjallar kaflinn um uppbyggingu ferðamannastaða. Síðan koma kaflar um líftíma, 

aðdráttarafl og afþreyingu ferðamannastaða. Í síðasta hlutanum er fjallað um miðaða 

markaðssetningu sem felur í sér markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu nýrra vara á 

markaði. Síðan er endað á umfjöllun um markhópagreiningu. 

2.1 Ferðamennska 

Alþjóðaferðamálaráðið (WTO) skilgreinir ferðamennsku (e. tourism) sem „athafnir 

einstaklinga sem ferðast til staða utan hins hversdagslega umhverfis og dvelja þar í nánar 

skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur skemur en í tólf mánuði samfleytt“ (UNWTO, 2010, 

bls. 9). Við þessa skilgreiningu er stuðst í dag og gefur hún skýra mynd af því hvenær 

einstaklingar teljast vera heimamenn og hvenær þeir eru ferðamenn. Þegar talað er um 

ástæður ferðalaga, þá geta þær verið af ýmsum toga, bæði persónulegar, menningarlegar, 

efnahagslegar o.s.frv. (White, 2010). Fyrir utan margvíslegar ástæður ferðalaga, tengjast 

ferðalögin líka ýmsum þörfum og hvötum ferðamanna (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2013). Samkvæmt Sharpley (2009) ganga  ferðalög og atvinnugreinin 

ferðaþjónusta út á að tengja saman fólk, staði og ferli (Sharpley, 2009). Ferlið í kringum 

ferðalög hefst yfirleitt á upphafsstað ferðamannsins sem er yfirleitt heimili hans og hugmynd 

hans um að fara á ákveðinn áfangastað. Hugmyndin um samspil á milli upphafsstaða og 

áfangastaða á sér nokkra sögu eða allt frá því að Neil Leiper (1979) kom fram með líkan eða 

kerfi ferðamennsku á áttunda áratugnum, þar sem hann sýnir tengsl upphafsstaða 

ferðamanna og áfangastaða. Líkanið sýnir grunnþætti í ferðamennsku sem eru heimasvæði 
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ferðamanns, ferðaleiðir sem hann velur til að komst þangað og áfangastaðinn sjálfan, sjá 

mynd 1 (Leiper, 1979). 

 

 

Mynd 1. Líkan Leipers (Leiper, 1979) 

Ýmislegt gerist í ferlinu frá því að ferðamaður ákveður ferð og þar til hann mætir á 

áfangastað. Hann þarf að velja sér hentugar samgöngur og huga að gistingu, aðstöðu, 

afþreyingu o.fl. áður en hann leggur af stað. Í stórum dráttum sýnir líkanið heimasvæði 

ferðamanns þar sem hann upplifir hvatann til að ferðast eða drifkraft ferðalags. Í ferðaleiðum 

eru þeir ferðamátar sem gera ferðalagið mögulegt og síðan er sýndur áfangastaður 

ferðamanns sem er ástæða ferðalags og aðdráttarafl. Ferðaþjónustan sem ferðamaður notar í 

ferðalaginu getur verið staðsett hvar sem er á líkaninu, á upphafsstaðnum, á áfangastaðnum 

og á leiðinni (Cooper, Fletcher, Gilbert, Sheperd og Wanhill, 1999). Helsti kostur líkansins 

er hversu skýrt það er og hve einfalt er að lesa úr því. Líkanið sýnir einnig tengsl á milli 

framboðs og eftirspurnar (Cooper o.fl., 1999). Hægt er að tala um framboðshlið og 

eftirspurnarhlið í ferðaþjónustu. Framboðshliðin snýst um þær ferðavörur sem ferðamönnum 

býðst að kaupa þegar þeir hyggja á ferðalög, sem dæmi hótel, veitingastaði og afþreyingu. 

Eftirspurnarhliðin snýr að því hverju ferðamaður leitast eftir á ferðalögum sínum, hvar hann 

vill gista, hvernig afþreyingu hann vill kaupa o.s.frv. (Cooper og Hall, 2013). 
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Meginhugtök ferðamálafræðinnar eru ferðamaður (e. traveller) og ferðaþjónusta (e. tourism 

industry). „Ferðamaður er sá sem ferðast (færist) á milli ólíkra landfræðilegra staða í 

einhverjum tilgangi með ákveðna tímalengd í huga“ (UNWTO, 2010, bls. 9). Önnur 

skilgreining á ferðamanni er eftirfarandi: „Gestur sem dvelur a.m.k. eina nótt á staðnum sem 

hann kemur á“ (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 14). Dagsgestir (e. excursionists) eru aftur 

á móti þeir sem dvelja ekki yfir nótt (United Nations, 2010, bls. 16). Erlendir gestir (e. 

inbound visitors) er fólk búsett erlendis sem dvelur í öðru landi en heimalandi skemur en 12 

mánuði (UNWTO, 2010, bls. 16). Heldur flóknara er að skilgreina atvinnugreinina 

ferðaþjónustu (e. tourism industry) en hún er „atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og 

einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s ferðaheildsala, ferðasmásala, 

ferðaskipuleggjenda, fólksflutningafyrirtækja (að hluta), gististaða og leiðsögumanna“ 

(UNWTO, 2010, bls. 39). Samkvæmt lýsingunni er ferðaþjónusta mjög vítt hugtak. 

McIntosh og Goeldner (1986) skilgreina ferðaþjónustu sem samansafn ýmissa athafna, 

þjónustu og atvinnustarfssemi til einstaklinga eða hópa á ferðalagi. Þessar athafnir tengjast 

ferðum á milli staða, gistingu, veitingastöðum, verslunum, afþreyingu og annarri þjónustu 

(McIntosh og Goeldner, 1986). Munurinn á hugtökunum ferðamennska og ferðaþjónusta 

felst í því að ferðamennska er víðara hugtak um athafnir ferðamanna almennt en 

ferðaþjónusta um atvinnugreinina sem slíka.  

2.1.1 Ferðaþjónusta í dreifbýli 

Dreifbýli hefur í hugum margra einhverja dulúð og rólegheit. Cohen og Taylor tala um 

flóttann frá borginni, að marga dreymir um að sleppa frá erli borgarlífsins í dreifbýlið og 

upplifa eitthvað annað en heima (Cohen og Taylor, 1992). Náttúran í dreifbýli er einstök og 

gefur ferðamönnum tækifæri á að tengjast sjálfum sér á nýjan hátt (MacCannell, 2012). 

Rómantík og kyrrð dreifbýlisins er góð í sjálfu sér en til þess að atvinnugreinin ferðaþjónusta 

vaxi og dafni þarf fleira til.  

Uppbygging og þróun ferðaþjónustu í heiminum hefur haft í för með sér að svæði, sem áður 

reiddu sig að mestu leyti á landbúnað hafa breyst og störf í ferðaþjónustu orðið til sem vega 

á móti fækkun hefðbundinna starfa (Sznajder og Przezbórska, 2009). Oft á tíðum er um að 

ræða fjölskyldufyrirtæki með fáa starfsmenn og fremur lítil umsvif (Fleischer og Felsenstein, 

2000). Sharpley (2002) segir að ferðaþjónusta í dreifbýli skili almennt ekki miklum 

fjárhagslegum ávinningi. Hann nefnir jafnframt að stundum þurfi ferðaþjónustufyrirtæki í 
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dreifbýli jafnvel fjárhagsstyrki til að halda rekstrinum gangandi og sérstaklega geti það átt 

við um staði þar sem ferðaþjónusta hefur verið valin sem leið til auka fjölbreytni atvinnulífs  

með hjálp stjórnvalda (Sharpley, 2002). 

Áhrif ferðaþjónustu á dreifbýl svæði eru talin bæði jákvæð og neikvæð. Jákvæðir þættir eru 

m.a. (D. Hall, Roberts og Mitchell, 2003):   

 Möguleiki á aukatekjum fyrir svæði sem hafa aðaltekjur af of fáum atvinnugreinum. 

Ferðaþjónustan eykur lífsgæði íbúa og fjölbreytni. 

 Ferðaþjónusta eflir og víkkar út þá atvinnustarfsemi sem fyrir er.  

 Hún sameinar og minnkar einangrun svæða. 

 Hún skapar tækifæri til að endurmeta menningararf, náttúruauðlindir og sjálfsmynd 

svæða.  

 Hún styður við stefnu um umhverfismál og samfélagslega þróun með sjálfbærum hætti. 

 Hún eykur virði staðbundinna framleiðsluvara, t.d. matar úr héraði. Uppbygging 

ferðaþjónustu nýtir vannýttar auðlindir og þekkingu heimamanna (Hall o.fl., 2003).   

Neikvæðu þættirnir eru þá (Hall o.fl., 2003):  

 Hætta er fyrir hendi á að fá ný fyrirtæki séu stofnuð og tiltölulega fá störf verði til. 

Framleiðni þeirra verði því ekki nægilega mikil. 

 Takmarkaður mannauður getur verið vandamál í fámenni.   

 Frumkvöðlar í ferðaþjónustu þurfa þjálfun og menntun í ferðamálum, sem þarf að 

sækja út fyrir svæðið. 

 Ferðaþjónustufyrirtæki eru í mörgum tilfellum mjög smá og einhæf. 

 Áhættufjármagn skortir og fjárfestar geta verið tregir til að leggja til fjármagn vegna 

smæðar svæðanna.   

 Óþolinmæði er of mikil og árangurs er krafist of fljótt af rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja (Hall o.fl., 2003).   

Til viðbótar við upptalningu þremenninganna má nefna slæm áhrif ferðaþjónustu á 

umhverfið vegna átroðnings ferðamanna, t.d. á vegum, við náttúruperlur og á 

útivistarsvæðum. Eins er hætta fyrir hendi að heimamenn verði neikvæðir gagnvart 

ferðaþjónustu ef þeir verða fyrir óþægindum vegna hennar í sínu daglega lífi (Lewis, 1998).  
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Heimamenn sem njóta fjárhagslegs ávinnings af ferðaþjónustu eru almennt jákvæðari 

gagnvart henni en hinir (Chuang, 2010). Flestir heimamenn eru þó á þeirri skoðun að 

ferðaþjónusta í dreifbýli geti verið hagkvæm og jákvæð með réttum stuðningi og aðhaldi 

stjórnvalda. Hún veiti ný atvinnutækifæri, hafi í för með sér fjölbreyttari afþreyingu fyrir 

heimamenn og auki áhuga þeirra á að varðveita sögu sína (Lewis, 1998). Ferðaþjónusta í 

dreifbýli hentar því vel svæðum sem vilja vernda náttúru og menningu (Chuang, 2010). 

Ferðaþjónusta getur verið árangursríkur þáttur í enduruppbyggingu dreifbýlis, þótt óráðlegt 

sé að treysta eingöngu á hana þar sem of mikil einsleitni í atvinnuuppbyggingu er talin 

óásættanleg (Sharpley, 2002).  

2.1.2  Tilurð ferðamannastaða 

Í umræðunni er hugtakið ferðamannastaður frekar teygjanlegt og tilfinningatengt, en í sinni 

víðustu merkingu er það staður þar sem áhrifa ferðaþjónustu gætir (Edward Hákon Huijbens 

og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Í stefnumótun Samgönguráðuneytisins í ferðaþjónustu 

frá árinu 1996 er ferðamannastaður skilgreindur svo: „Staður (annaðhvort náttúrulegur eða 

manngerður) sem laðar að sér ferðamenn“ (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 16). Burkart og 

Medlik segja ferðamannastað vera landfræðilegt rými sem geti náð yfir smáþorp, bæi, borg, 

smáríki, eyju, landsvæði eða heimssvæði (Burkart og Medlik, 1981). Nákvæmari 

skilgreining felur í sér að staðir verði að búa yfir ákveðnum grunnþáttum (e. the destination 

mix) til að teljast til ferðamannastaða. Grunnþættirnir eru aðdráttarafl (e. attractions), 

aðstaða (e. facilities), innviðir (e. infrastructure), samgöngur (e. transportation) og að 

síðustu gestrisni (e. hospitality ) (Mill og Morrison, 1998). Ferðamannastaðir eru líka 

skilgreindir sem félagslegt rými ferðamanna og heimamanna (Saarinen, 2004). Rýmið 

einkennist af félagslegum samskiptum, stöðugri þróun, flæði hugmynda og lærdómi, í bland 

við venjubundna lífshætti heimamanna. Þessi hugmynd er algjörlega á skjön við þá 

fjöldaferðaþjónustu (e. mass tourism) sem byggðist upp á sjötta áratugnum, en þá var 

tilhneigingin sú að áfangastaðir væru allir eins. Á þeim tíma var lítið hugað að sérkennum 

áfangastaðanna sjálfra, heldur var megináherslan á að byggja þá upp með hraði og fá sem 

flesta ferðamenn. Afleiðingar þeirrar hröðu uppbyggingar urðu þær að ferðamannastaðir 

urðu of einsleitir og sérkenni þeirra hvað varðar menningu og arfleifð urðu útundan 

(Saarinen, 2004).  
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Ferðamannastaðir eru margbreytilegir og samfélög þeirra byggð á margvíslegum 

félagslegum samskiptum. Samskiptin geta verið allt frá því að vera mjög persónuleg til þess 

að vera ópersónuleg og varla nein (Urry, 1995). Á ferðamannastöðum verða samskipti oft 

fyrir tilstuðlan þjónustu sem ferðamenn kaupa af heimamönnum, svo sem gistingar, veitingar 

og afþreyingar. Orðið neysla (e. consumption) er stundum notað yfir þessi viðskipti og í 

kringum hana verður oft mikil uppbygging og þróun (Urry, 1995). Urry skoðar ferðamenn  

út frá breiðu samhengi og nokkrum nálgunum. Fyrsta nálgunin segir að ferðamannastaðir 

hafi í auknum mæli verið endurskipulagðir með neyslu í huga, og ýmiskonar vöruframboð 

og þjónusta hafi orðið til vegna hennar. Önnur nálgun segir að ferðamannastaðir séu sjónræn 

neysluvara og neytendur hennar séu bæði heima- og ferðamenn sem kaupi ekki einungis 

hluti eða þjónustu heldur njóti þess sem gleður augað. Þriðja nálgunin segir að heima- og 

ferðamenn upplifi staðinn með öllum skilningarvitum með fyrri reynslu í farteskinu. Orðið 

að iðka (e. performing) er oft notað í því sambandi sem þýðir að ferðamenn skynji staði á 

líkamlegan hátt (Bærenholdt, Haldrup, Larsen og Urry, 2004). Fjórða nálgunin felur í sér að 

ferðamenn dvelji á staðnum með heimamönnum og þannig verði hann sameiginlegur 

neyslustaður og við blöndun ferða- og heimamanna verði til skapandi andrúmsloft. Áður 

hafði Urry komið fram með kenningu um „gláp“ ferðamanna (e. the tourist gaze) en þar 

sagði hann ferðamennsku að mestu leyti sjónræna athöfn sem beindist að sérkennum í 

landslagi og umhverfi (Urry, 1990). Hugmyndin um glápið var gagnrýnd fyrir að einskorðast 

við sjónræna upplifun (e. sightseeing) (Haldrup og Larsen, 2009). Urry bætti því við 

iðkunarhugtakinu í nálganirnar sínar sem tengist hugmyndum um hvernig ferðamenn upplifa 

staði persónulega. Flestir ferðast til ókunnugra staða til að upplifa eitthvað nýtt. Segja má 

því að ferðamenn búi ferðamannastaði til út frá væntingum sínum, hugmyndum um 

framandleika og iðkun (Bærenholdt o.fl., 2004).  

2.1.3 Skapandi og menningartengd ferðaþjónusta 

Hugtakið menning (e. culture) er talið vera eitt flóknasta hugtak í enskri tungu og er 

meginástæða þess stöðug þróun hugtaksins og mismunandi notkun þess í samfélögum 

(O'Connor, 1989). Ein skilgreining á menningu segir að hún feli í sér ákveðið mynstur, 

venjur og reglur sem koma fram í hegðun, félagslegum samskiptum og efnislegri 

menningararfleifð (Singer, 1968). Menning tengist því hvernig þjóðfélagshópar haga lífi 

sínu og hvernig ákveðin lífsmynstur einkenna þá. David Throsby (2001) segir menningu 

vera hverja þá athöfn sem fá manninn til að lýsa, skapa eða miðla tilfinningum eða umhverfi 
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mannlegs samfélags, hvort sem það er gert í máli, myndum, með hreyfingu eða á annan hátt 

(Throsby, 2001). Ágúst Einarsson (2004) skilgreinir menningu á þann veg að hún sé mannleg 

hegðun sem færist með kynslóðum og mótist af reynslu þeirra (Ágúst Einarsson, 2004). 

Hann heldur því líka fram að menning sé mikilvægasta eign sérhvers samfélags og mikil 

efnahagsleg umsvif séu tengd henni (Ágúst Einarsson, 2012). Fleiri tengja menningu við 

efnahag og segja hana skapa tekjur og með því móti öðlist hún virðingu og athygli (Sharpley, 

2009). Í megindráttum heldur hugtakið utan um einkenni, venjur og athafnir samfélaga og 

hvernig þau þróast og breytast með tímanum.  

Ferðaþjónusta og menning tengjast á margan hátt og margir hafa haldið því fram að 

ferðaþjónusta geti varla átt sér stað án hennar (Palmer, 2004). Mikilvægi hennar er ótvírætt 

og hefur hún verið skilgreind sem aðdráttarafl í heimi ferðaþjónustu (Tómas Ingi Olrich, 

2001). Ferðamenn kynnast yfirleitt menningu þjóða á ferðalögum, en með menningartengdri 

ferðaþjónustu er lögð áhersla á að kynna hana sérstaklega. Menningartengd ferðaþjónusta 

byggir á því að skapa ákveðið umhverfi eða svæði á milli mismunandi menningarheima, þar 

sem staðbundin menning mætir menningu ferðamanna. Forvitni og þörf til að kynnast 

einhverju öðruvísi en heima hjá sér kveikir áhuga ferðamanna á henni (Palmer, 2004).  

Sköpun (e. creativity) felur í sér að búa til eitthvað og í sambandi við ferðaþjónustu er talað 

um skapandi ferðaþjónustu. Ein fyrsta skilgreiningin á skapandi ferðaþjónustu er á þá leið 

að hún bjóði ferðamönnum upp á tækifæri til að þróa eigin sköpunarmátt gegnum virka 

þátttöku í námskeiðum og lærdómi tengdum þeim stað sem heimsóttur er (Richards og 

Raymond, 2000). Skapandi ferðaþjónusta kemur til móts við sköpunarþrá ákveðins hóps 

(Richards, 2011). Grundvallarmunur á menningartengdri og skapandi ferðaþjónustu felst í 

því að skapandi ferðaþjónusta krefst meiri þátttöku ferðamannanna (Richards, 2011). Á 

mynd 2 má sjá líkan Richards (2011) af skapandi ferðaþjónustu sem sýnir áhersluatriði og 

einkenni hennar.  
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Mynd 2. Líkan skapandi ferðaþjónustu (Richards, 2011, bls. 1239) 

Líkanið sýnir athafnir sem einkenna skapandi ferðaþjónustu, eins og lærdóm, upplifun og 

þátttöku ferðamanna sjálfra. Skapandi ferðaþjónusta veldur því að ferðamenn verða hluti af 

staðnum og skapa hann í leiðinni með heimamönnum (Bærenholdt o.fl., 2004). 

Upp á síðkastið hefur því verið haldið fram að sérkenni menningar eigi á brattann að sækja 

vegna hnattvæðingar nútímasamfélags. Hættan við hnattvæðingu er að allir 

ferðamannastaðir verði of áþekkir, t.d. vegna alþjóðlegra veitingahúsakeðja sem reka 

veitingahús út um allan heim. Að sjá sama veitingahúsið alls staðar skemmir upplifunina 

sem fylgir því að kynnast ólíkri menningu (Aoyama, 2009). Margir reyna að spyrna við 

þessari þróun og menningartengd - og skapandi ferðaþjónusta hjálpa til við það. Margir 

nútímamenn eru líka meðvitaðir um þessa neikvæðu þróun og forðast einsleitni. Lífstíll 

þeirra einkennist að meðvitund um umhverfi sitt og því að vera ábyrgur neytandi (Cloke, 

2007). Richards og Wilson (2006) tala um fleiri breytingar á lífstíl ferðamanna sem hafi 

orðið til þess að farið var að huga meira að sköpun í ferðaþjónustu (Richards og Wilson, 

2006). Þeir telja að ferðamenn sækist eftir dýpri upplifun á ferðalögum sínum og áskorunum 
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til persónulegs þroska (Richards, 2011). Hönnuðir og ferðaþjónustuaðilar verði því að aðlaga 

ferðamannastaði að þessum nútímahugmyndum.  

2.2 Uppbygging ferðamannastaða 

Sharpley (2009) skoðar ferðamannastaði út frá auðlind (e. destination capitals) hans, en það 

er ýmislegt sem er til fyrir á staðnum eins og menningararfleifð, náttúra, saga, félagstengsl 

o.s.frv. Hver ferðamannastaður verður að þekkja sínar auðlindir og út frá þeim er hægt að 

þróa og skapa vænlegan stað. Mælt er með sérhannaðri stefnumótun fyrir hvern stað, því 

reynslan sýnir að stefnumótun með stöðluðum ákvörðunum og ferlum er ekki líkleg til 

árangurs. Í stefnumótunarvinnu þarf að taka tillit til vegakerfis, mannafla, húsnæðis og 

aðgengis sem fyrir er á staðnum. Sharpley leggur líka mikla áherslu á viðskiptahliðina, að 

ferðaþjónustan standi undir sér (Sharpley, 2009). 

Gunn og Var (2002) fjalla um fimm mikilvæga þætti í framboðslíkani sínu (e. the tourism 

functioning system) sem skipta máli þegar kemur að rekstri ferðamannastaða, sjá mynd 3. 

Þættirnir eru aðdráttarafl, markaðssetning, þjónusta, upplýsingar og samgöngur. Með 

framboði er átt við ferðamannastaðinn sjálfan. Nauðsynlegt er að horfa á heildarmyndina 

svo árangur náist og allir þættirnir þurfa að vinna saman (Gunn og Var, 2002).  

 

Mynd 3. Framboðslíkan Gunn og Var fyrir ferðamannastaði (Gunn og Var, 2002, bls. 34) 
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Aðdráttarafl (e. attraction). Aðdráttarafl ferðamannastaða er mjög mikilvægt og tengist 

hvatanum á bak við ferðalög. Í aðdráttaraflinu felst sérstaða hvers staðar. Sérstaðan 

samanstendur af áþreifanlegum og óáþreifanlegum hlutum sem geta breyst á skömmum tíma 

(Gunn og Var, 2002).  

Þjónusta (e. service). Ferðaþjónusta snýst um ýmiskonar þjónustu fyrir ferðamenn sem 

skapar störf, myndar hagnað fyrir rekstraraðila og skatttekjur fyrir hið opinbera (Gunn og 

Var, 2002).  

Samgöngur (e. transportation). Hér er átt við samgöngur, bæði til og frá ferðamannastöðum 

og ekki síður innan þeirra. Samgöngur þurfa að vera greiðfærar, svo ferðamenn komist leiðar 

sinnar. Ferðamáti getur verið með ýmsum hætti, allt frá gönguferðum til flugferða. Hver sem 

ferðamátinn er krefst hann góðrar skipulagningar (Gunn og Var, 2002).  

Upplýsingar (e. information). Netið er öflugasta leiðin til að koma upplýsingum á framfæri 

til ferðamanna en einnig má nefna leiðsöguhandbækur, kort og bæklinga (Gunn og Var, 

2002).  

Markaðssetning (e. promotion). Í dag fer markaðssetning að miklu leyti fram í gegnum 

netið en hún styðst einnig við auglýsingar, kynningar og kaupstefnur af ýmsum toga. 

Samfélagsmiðlar hafa aukið vægi sitt á undanförnum misserum (Gunn og Var, 2002).  

Að mörgu er að huga til að rekstur og uppbygging á ferðamannastað gangi upp. Allir þurfa 

að vera á vaktinni því ferðamannastaðir eru vara sem er alltaf að breytast og þróast í 

félagslegu, pólitísku og efnahagslegu samhengi í skilgreindum tíma og rúmi (Getz, 1999). 

Hver þáttur líkansins er mikilvægur og ekki ráðlegt að gleyma neinum þætti, þar sem það 

skapar ójafnvægi. Ferðamannastaður er ekki bara sýnilegar byggingar, eins og hótel og 

veitingastaðir, heldur frekar kerfi byggt upp á mörgum mikilvægum hlekkjum sem eru háðir 

hverjum öðrum og í nánu sambandi. Einn veikur hlekkur eyðileggur heildina. Staður með 

t.d. frábært aðdráttarafl en lélega þjónustu er ekki í jafnvægi þar sem orðspor hans er í hættu 

(Gunn og Var, 2002).   

2.2.1 Líftími ferðamannastaða 

Ferðamannastaðir hafa verið rannsakaðir út frá líftíma eða æviskeiði sem felur í sér tímann 

frá því þeir verða til og þangað til þeir leggjast af eða byrja annað tímabil. Plog (1974) og 
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Butler (1980) komu fram með kenningar um líftíma ferðamannastaða. Kenning Plog (1974)  

segir að ferðamannastaðir fari í gegnum ákveðið ferli sem tengist þeim ferðamönnum sem 

heimsækja staðinn. Fyrst koma nokkrir ævintýragjarnir ferðamenn, síðan dreifist orðspor 

hans víðar og fleiri koma sem eru hægt væri að kalla „venjulega“ ferðamenn og þegar þeim 

toppi er náð fer að síga á ógæfuhliðina og færri og færri koma. Kenningin heldur því fram 

að líftími ferðamannastaða sé vanalega frekar fyrirsjáanlegur vegna þess að einkenni staða 

breytast með tímanum og þær breytingar leiði til þess að aðdráttaraflið sem gerði hann 

vinsælan í byrjun fjari út smátt og smátt (Plog, 1974). Butler (1980) kom fram með 

líftímakenninguna um ferðamannastaði árið 1980. Kenningin á ekki bara við um líftíma 

ferðamannastaða heldur einnig um fólkið sem býr þar og hvernig viðhorf, skoðun og hegðun 

þess fylgir breytingum á staðnum (Gilbert og Clark, 1997). Mynd 4 sýnir líkan af  

kenningunni sem felur í sér s-laga línu með sex þrepum sem ferðamannastaðir ganga í 

gegnum á líftíma sínum.  
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Mynd 4. Butler lífshringur ferðaþjónustu (Butler, 1980, bls. 7) 

Hvert þrep hefur sín einkenni og er lýsandi fyrir þann tímapunkt sem ferðamannastaður er á 

hverju sinni. Stigin sex eru eftirfarandi:  

Fyrsta stigið er uppgötvun (e. exploration): Í fyrstu eru það aðeins fáir, ævintýragjarnir 

ferðamenn sem heimsækja ferðamannastaðinn (Butler, 1980).  

Þátttaka (e. involvement): Eftir því sem heimsóknum ferðamanna fjölgar, eykst þjónusta 

fyrir þá og ásamt ýmsum möguleikum (Butler, 1980). 

Þróun (e. development): Stöðug fjölgun ferðamanna á staðinn gerir hann að vinsælum 

ferðamannastað (Butler, 1980).  
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Styrking (e. consolidation): Það dregur úr fjölgun ferðamanna til staðarins sem hefur slæm 

áhrif á afkomu hans (Butler, 1980).  

Stöðnun (e. stagnation): Hápunktur fjölda ferðamanna hefur verið náð og margir innviðir 

ferðaþjónustunnar eru farnir að láta á sjá (Butler, 1980).  

Hnignun/Endurvakning (e. decline)/(e. rejuvanation): Ferðamönnum fækkar vegna 

ofnýtingar á innviðum ferðaþjónustunnar og vinsældir staðarins minnka. Hins vegar er 

mögulegt að fá staðinn til að vaxa aftur í vinsældum með uppbyggingu á aðstöðu og 

umhverfi (Butler, 1980).  

Bent hefur verið á ýmsa ókosti við kenningu Butler, svo sem að hún taki ekki tillit til 

mikilvægra þátta sem hafa áhrif á þróun og uppbyggingu ferðamannastaða, t.d. samkeppni 

frá öðrum ferðamannastöðum eða annarra áhrifa svo sem breytinga á félags- og 

efnahagsástandi þjóða. Kenningar bæði Plog og Butler eru engu að síður mikilvægar til 

viðmiðunar við stjórnun og rekstur á ferðamannastöðum (Swarbrooke og Horner, 1999). 

2.2.2 Aðdráttarafl ferðamannastaða og afþreying 

Aðdráttarafl felur í sér að einhver staður, hlutur, atburðir, o.s.frv. laðar til sín fólk og það 

finnur hjá sér þörf til að uppfylla þessa löngun (Richards, 2002). Aðdráttarafl er talið vera 

aðalhvatinn í sambandi við ferðalög fólks og stundum er talað um það sem ytri ástæðu (e. 

pull factors) sem veki þörf manna til að ferðast (Crompton, 1979). Einstök lífsreynsla fyrir 

ferðamann getur falist í því að heimsækja stað sem hefur verið á óskalista hans lengi og 

upplifa það aðdráttarafl sem honum finnst staðurinn hafa. Aðdráttarafl getur verið 

persónulegt og það sem einum ferðamanni finnst spennandi getur öðrum þótt ómerkilegt.  

John Swarbrooke og Susan Horner (1999) skipta aðdráttarafli ferðamannastaða niður í 

náttúrulegt og manngert aðdráttarafl. Náttúrulegt aðdráttarafl er náttúran sjálf eins og fjöll, 

strendur, sjór, ár og skógar. Aðdráttaraflið er algjörlega sjálfsprottið og hefur ekki skapast 

af mannavöldum. Manngert aðdráttarafl er aftur á móti hannað og byggt upp af 

mannavöldum og skiptist niður í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er manngert aðdráttarafl sem 

ekki hefur verið upphaflega hannað fyrir ferðamenn, þ.e. gamlar byggingar, kirkjur, kastalar 

o.s.frv. Síðan er það manngert aðdráttarafl sem er hannað gagngert til að laða að ferðamenn, 

þ.e. skemmtigarðar, dýragarðar, söfn o.s.frv. Að lokum er það aðdráttarafl sem felur í sér 
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sérstaka afþreyingu, viðburði og hátíðir (Swarbrooke og Horner, 1999). Eins og gefur að 

skilja með upptalningunni þá leynist aðdráttarafl víða og persónuleg upplifun ferðamanna 

sjálfra er mikilvæg í því sambandi. Þegar ferðamenn velja sér áfangastaði til að heimsækja 

hafa þeir oft einhverjar fyrirframgefnar hugmyndir. Ferðamaður sem vill komast í afslöppun 

og sólbað velur sér þar af leiðandi stað þar sem er heitt loftslag og sól. Þannig má segja að 

staðir sem búa yfir þessum eiginleikum hafi ákveðið aðdráttarafl fyrir þann ferðamann. Til 

að komast á staðinn verður hann síðan að geta flogið þangað eða nýtt annan ferðamáta. Page 

(2009) telur einn mikilvægasta þáttinn fyrir aðdráttarafl ferðamannastaðar vera gott aðgengi 

að honum. Aðgengið er meðal annars samgöngur til og frá staðnum og vegir og göngustígar 

innan hans (Page, 2009).  

Greg Richards (2002) talar um að ferðamenn dvelji oft skemur á stöðum sem hafa þekkt 

aðdráttarafl en þeim sem hafa minna þekkt aðdráttarafl. Ástæðan er að sumir ferðamenn 

leitast eftir að sjá sem flesta þekkta ferðamannastaði og hafa ekki tíma til að stoppa of lengi 

á hverjum stað. Þeir eru „tikka í boxin“ og safna stöðum sem þeir verða að sjá og upplifa á 

sinni ævi. Aftur á móti er tilhneiging hjá þeim sem heimsækja minna þekkta staði að dvelja 

þar lengur og skoða sig betur um (Richards, 2002). Annað sem tengist persónulegum 

væntingum ferðamanna er misjöfn sýn þeirra á aðdráttarafl ferðamannastaða. Sumum 

ferðamönnum finnst skipta máli að hafa vegi, upplýsingaskilti og almenningssalerni á meðan 

það hefur neikvæð áhrif á aðra, og þeir hætta jafnvel við að koma. Ferðamenn hafa því ólíkar 

skoðanir á aðstöðu og útliti ferðamannastaða og ekki er mögulegt að gera öllum til hæfis 

(Buhalis, 2000). Nauðsynlegt er því fyrir ferðamannastaði að þekkja sinn markhóp og vita 

hverju hann leitast eftir.  

Afþreying lýtur alltaf að því sem menn kjósa að hafa fyrir stafni í sínum frítíma, hvort heldur 

er á ferðalagi eða heima fyrir. Afþreying er hugtak sem tekur til þess sem fólk gerir utan 

vinnutíma og sem í mörgum tilfellum felur í sér félagsleg samskipti, skemmtun og samveru 

(Veal, 2006). Ferðamönnum í dreifbýli finnst spennandi að kynnast heimamönnum. Þeir 

sækjast líka eftir afþreyingu sem tengist því að slaka á í náttúrunni, upplifa nýja hluti og 

fræðast um svæðin og söguna. Þeir eru forvitnir um náttúruna og meðvitaðir um 

umhverfisvernd (Tyrvainen, Silvennoinen, Nousiainen og Tahvanainen, 2001). Til að koma 

á móts við löngun ferðamann til að upplifa söguna hafa bændur t.d. breytt bæjarhúsum í 

veitingasali og boðið upp á þjóðlegan mat (Hammer, 2008).  
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2.3 Miðuð markaðssetning 

Miðuð markaðssetning (e. STP marketing) er aðferð til að staðsetja vöru á markaði og koma 

henni á framfæri á sem hagkvæmastan hátt (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen 

2010). Í aðferðinni eru þrjár undiraðgerðir sem þarf að fara í gegnum í 

markaðssetningarferlinu en þær eru: markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla.  

2.3.1 Markaðshlutun  

Ferðamenn hafa misjafnar þarfir og langanir. Þeir hafa líka misjafnar tekjur, eru á misjöfnum 

aldri, frá ólíkum löndum, með margskonar kauphegðun o.s.frv. Með markaðshlutun finnur 

ferðaþjónustan hagkvæma leið til að koma vörum sínum á markað og veita þjónustu sem 

mætir þörfum markhópsins (Kotler, o.fl., 2010). Markaðshlutun felur í sér að skipta stórum 

fjölbreyttum markaði í minni hluta svo hægt sé að ná til ákveðins hluta með vörum eða 

þjónustu sem skilgreind og hönnuð hefur verið sérstaklega til að uppfylla þarfir hans 

(Armstrong, Kotler, Harker og Brennan. 2009). Á mynd 5 má sjá líkan markaðshlutunar, 

sem sýnir þau svið sem horfa þarf til þegar vara/þjónusta er sett á markað. 

 

 

Mynd 5. Markaðshlutun (Peter og Olsen, 2010, bls. 368) 
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Markaðshlutun skiptist í landfræðilegt svið, lýðfræðilegt svið, kauphegðunarsvið og að 

síðustu lífsháttasvið. Í ferðaþjónustu er ferðamönnum oftast skipt í markaðshluta eftir 

tilgangi ferðar, þörfum, persónueinkennum og lýðfræðilegum, efnahagslegum og 

landfræðilegum einkennum (Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill, 2013). Landfræðileg 

markaðshlutun er mjög algeng í ferðamennsku sem og lýðfræðileg markaðshlutun 

(Armstrong o.fl., 2009). Landfræðilega hliðin skiptir neytendum í hópa eftir uppruna, 

þjóðum, sýslum, ríkjum, löndum, borgum eða hverfum. Lýðfræðilega hliðin skiptir 

neytendum upp í hópa eftir lýðfræðilegum breytum eins og aldri, kyni, fjölskyldustærð, 

tekjum, menntun, kynþætti, stöðu, þjóðerni og búsetu. Þriðja hliðin er kauphegðun en þar er 

hægt að greina kauphegðun, verðnæmi og eftirspurn ólíkra hópa. Fjórða hliðin skiptir 

markaði niður eftir lífsháttum fólks, en þar er kafað ofan í lífsstíl og persónugerð ferðamanna 

(Peter og Olson, 2010).    

Markaðshlutun í ferðamennsku getur verið margvísleg og flókin viðureignar og engin ein 

leið er rétt í þeim málum. Ferðamenn eru misjafnlega samsettir, og þó að þeir séu á sama 

aldri er ekkert endilega víst að þeir aðhyllist sama lífsstílinn. Sami lýðfræðilegi hópurinn 

getur haft mjög mismunandi einkenni út frá persónuleika, þjóðfélagsstöðu eða lífsstíl. Má 

nefna að eldra og vel efnað ferðafólk getur haft ólíka skoðun á því hverju það sækist eftir á 

ferðalögum sínum, þótt viss samsvörun sé til staðar (Peter og Olson, 2009). Ögrandi og 

krefjandi verkefni getur falist í því að skilja og greina þarfir ferðamanna en lýðfræðileg og 

landfræðileg markaðshlutun hjálpar til í þeirri vinnu ( Kotler o.fl., 2010).  

2.3.2 Markaðsmiðun 

Erfitt getur verið að ákveða og velja þá markaðshluta sem miða á markaðsstarf við. 

Markaðsmiðun snýr að því að meta mismunandi markaðshluta og ákveða hversu mörgum 

og hvaða hlutum eigi að þjóna (Armstrong o.fl., 2009). Árangursríkt er í því samhengi að 

skoða aðdráttarafl ferðamannastaða og velja markaðshluta út frá því og hversu vel 

markaðshlutur getur stutt við stefnumótun og skipulag (Fletcher o.fl., 2013). Einnig er 

mikilvægt að greina ytri áhrif í hverjum markaðshluta sem tengist ferðamannastað. Ytri áhrif 

eru meðal annars efnahagslegir, stjórnmálalegir, félagslegir, tæknilegir og lýðfræðilegir 

þættir (Armstrong o.fl., 2009) 
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2.3.3 Staðfærsla 

Staðfærsla felur það í sér að staðsetja vöru í huga væntanlegra kaupenda þannig að þeim 

þyki varan spennandi og þeir velji hana fram yfir aðrar sambærilegar vörur (Rangaswamy 

og Lilien, 2003). Lykilatriði er að þekkja þarfir kaupenda, þ.e. vita hvað eykur virði vörunnar 

í huga þeirra. Við staðfærslu vöru er í þessu samhengi mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

vinna að hönnun svokallaðra markaðsráða (e. marketing mix) (Lovelock og Wirtz, 2007). 

Vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion) hafa verið 

nefndir hinir fjórir hefðbundnu markaðsráðar sem snúa að sölu á áþreifanlegum vörum. Sú 

vara sem tengist ferðaþjónustu byggist að mestu leyti á þjónustu. Þjónusta er skilgreind sem 

sú athöfn eða verknaður sem felur í sér ákveðna upplifun þess sem tekur á móti henni. 

Munurinn á þjónustu og áþreifanlegum vörum er sá að þjónusta er óáþreifanleg, óvaranleg, 

breytileg og óaðskiljanleg. Hún er óáþreifanleg að því leytinu til að hvorki er hægt að sjá 

hana né bragða hana áður en hún er keypt eins og hægt er með áþreifanlegar vörur. Hún er 

óvaranleg að því leyti að ekki er hægt að geyma hana á lager eins og áþreifanlegar vörur og 

neyta hennar seinna, heldur þarf að neyta hennar strax við afhendingu. Þjónusta er 

óaðskiljanleg að því leytinu til að ekki er hægt að veita hana nema á sama tíma og hún er 

afhent og þar af leiðandi ekki hægt að breyta henni eftir á. Vegna þess hve eðli þeirrar vöru 

sem byggir á þjónustu er ólíkt áþreifanlegri í vöru hafa hinir hefðbundnu fjórir markaðsráðar 

ekki verið taldir nægja þegar kemur að markaðssetningu þjónustufyrirtækja (Grönroos, 

1994). Þegar þjónusta er fyrir hendi bætast við fleiri markaðsráðar, fólk (e. people), ferill (e. 

process) og umgjörð (e. physical evidence), sjá mynd 6 (Grönroos, 1994).  
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Mynd 6. Markaðsráðar (Lovelock og Wirtz, 2007, bls. 22)  

Markaðsráður hefur meðal annars áhrif á hvernig þjónusta er verðlögð, hvernig aðgengi að 

henni er háttað og hvernig hún á að ná til viðskiptavina sinna. Þessir þættir eru allir innbyrðis 

háðir og það þarf að ríkja jafnvægi á milli þeirra til að staðfærsla gangi upp (Magrath, 1986). 

Hér að neðan má sjá umfjöllun um hvern markaðsráð fyrir sig: 

Vörum er ætlað að sinna þörfum viðskiptavina og eitt mikilvægasta verkefni í ferðaþjónustu 

er að staðsetja vöru í hugum neytenda þannig að hún komi til móts við þarfir þeirra og þyki 

eftirsóknarverðari en vörur samkeppnisaðila (Lovelock og Wirtz, 2007). 

Verð felur í sér þann kostnað sem kaupendur þurfa að borga fyrir vöruna (P. Kotler o.fl., 

2010). Verðlagning á vöru þarf að hæfa þeim markaði sem miðað er við (Horner og 

Swarbrooke, 2005).  

Vettvangur á við um þær dreifileiðir sem upplýsingum um vöruna er komið á framfæri eftir 

(Buhalis, 2000). Dreifileiðirnar eru því mikilvægar og án þeirra myndu væntanlegir 
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kaupendur ekki vita af vörunni og þar af leiðandi ekki kaupa hana þótt hún uppfyllti þarfir 

þeirra (Horner og Swarbrooke, 2005). 

Vegsauki. Þessi hluti markaðsráðanna á við þau samskipti, þ.e. markaðs- og kynningarefni, 

sem ferðaþjónustan notar til að koma upplýsingum um vöru sína á framfæri. Kynningarefni 

er mjög mikilvægt í kaupákvörðun ferðamanna og getur haft áhrif hvort vara sé valin eða 

ekki (Swarbrooke og Horner, 1999).  

Markaðsráðurinn fólk, lýsir öllum þeim aðilum sem eru á staðnum þegar þjónustan er veitt. 

Þeir eru m.a. ferðamenn, starfsfólk og fleiri sem geta haft góð eða slæm áhrif. Vel útfært 

þjónustuferli þar sem starfsfólk leitast við að veita alltaf samskonar þjónustu skapar 

ákveðinn trúverðugleika (Rajh og Dosen, 2010).  

Markaðsráðurinn umgjörð snýst um svæði þar sem þjónusta fer fram. Umgjörð svæðis þar 

sem þjónusta er veitt þarf að vera aðlaðandi þar sem jákvæð upplifun ferðamanna skiptir 

máli og meiri líkur eru á því að hann komi aftur (Rajh og Dosen, 2010).  

Markaðsráðurinn ferli er hið raunverulega þjónustuferli þegar þjónustan er innt af hendi til 

ferðamanna. Þjónustuferli hefur áhrif á skynjuð gæði ferðamanna og gott þjónustuferli því 

mikilvægt (Rajh og Dosen, 2010).  

Við markaðssetningu á vöru er gagnlegt að hafa til hliðsjónar líkan sem kallast 

þjónustuþríhyrningur (Kotler og Armstrong, 2012). Þjónustuþríhyrningurinn sýnir þrjá hópa 

sem vinna að því sameiginlega markmiði að veita góða þjónustu, sjá mynd 7. 
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Mynd 7. Þjónustuþríhyrningur (Kotler og Armstrong, 2012, bls. 246) 

Við staðfærslu á vöru þarf að horfa til þess að samskipti séu í jafnvægi, bæði að innan sem 

utan. Mynd 7 sýnir samskipti, bæði innan ferðaþjónustufyrirtækis og utan, og hvernig þessir 

þættir mætast. Myndin sýnir þríhyrning þar sem vinstri hliðin stendur fyrir innbyrðis 

samskipti á milli stjórnenda og starfsfólks og hægri hliðin milli fyrirtækis og ferðamanna. 

Neðsti hlutinn er síðan samskipti á milli starfsfólks og viðskiptavina (Kotler og Armstrong, 

2012). Tryggja þarf að starfsmenn séu vel þjálfaðir og hafi þau tól, tæki og upplýsingar sem 

þarf til að standa við þau skilaboð sem fyrirtækið hefur sent frá sér. Öll samskipti í 

þríhyrningnum þurfa að vera flæðandi, þannig að boðleiðir séu opnar í báðar áttir milli allra 

aðila, þ.e. ferðamanna, starfsmanna og stjórnenda. Þetta er mikilvægt svo hægt sé að þróa 

og bæta þjónustu fyrirtækis og mæta væntingum og þörfum ferðamanna (Kotler og 

Armstrong, 2012).  
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2.3.4 Markhópagreining 

Markhópagreining felst í því greina og skipta ferðamönnum niður í ákveðna hópa sem hafa 

líkar þarfir og hegðun (Chen, 2003). Með því að greina ferðamenn er hægt að koma til móts 

við þá með árangursríkum hætti og uppfylla þarfir þeirra. Í markhópagreiningu eru 

markhópar greindir eftir lýðfræði og er tekið tillit til atriða eins og kyns, aldurs, tekna, 

menntunar, búsetulands og fjölskyldu- og heimilisaðstæðna. Lýðfræðileg markhópagreining 

er gagnleg til að skilgreina mismunandi smekk og þarfir neytenda (Armstrong o.fl., 2009).  

Þegar fyrirtæki og stofnanir í ferðaþjónustu hafa skipt markaðnum niður í hópa geta þau 

metið og valið á auðveldari hátt hvar þau vilja staðsetja sig á markaðnum. Aðgreining á 

markaði, að bjóða upp á einhverja þjónustu sem samkeppnisaðili er ekki með, skiptir miklu 

máli til að viðskiptavinur upplifi að hann hafi fengið þarfir sínar uppfylltar og helst aðeins 

meira (Porter, 1999). Markhópagreiningin hjálpar ferðaþjónustufyrirtækjum að sjá hvaða 

hlutar markaðsins eru mest aðlaðandi fyrir þá. Fyrirtæki ættu að velja þann hluta 

ferðamarkaðarins sem skapar mestu arðsemi fyrir þá og er líklegur til að vera til langframa 

(Armstrong o.fl., 2009). 
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3 Ísland 

Ísland tekur á móti síauknum fjölda ferðamanna ár hvert og telst í dag vera vinsæll 

áfangastaður. Náttúra landsins gegnir þar mikilvægu hlutverki, en sjötíu prósent erlendra 

ferðamanna segjast koma hingað vegna hennar en þrjátíu prósent koma hingað vegna 

menningar og sögu landsins (Ferðamálastofa, 2017). Samkvæmt 

Alþjóðaferðamálastofnuninni (UNWTO) hægir síður en svo á ferðalögum til Íslands eða í 

heiminum á næstunni. Eftirfarandi málsgrein í Vegvísi í ferðaþjónustu lýsir vel umfangi 

ferðalaga síðustu árin og hvernig spáð er um áframhaldandi vöxt: 

Samkvæmt Alþjóðaferðamálastofnuninni (UNWTO) voru ferðamenn á heimsvísu rúmlega 

1,1 milljarður árið 2014. Rúmur helmingur þeirra sótti heim lönd í Evrópu eða um 580 

milljónir, þar af komu um 70 milljónir til Norður-Evrópu og um ein milljón til Íslands. 

Ferðamenn til Íslands voru því um 0,2% þeirra sem lögðu leið sína til Evrópu og um 1,4% 

þeirra sem ferðuðust til Norður-Evrópu. Um árabil hefur fjölgun erlendra ferðamanna hér á 

landi verið langt umfram það sem gengur og gerist í heiminum. Umfjöllun um Ísland í 

erlendum miðlum, aukið sætaframboð, gengisþróun, samhent markaðsstarf og aðrir 

samverkandi þættir hafa skilað að meðaltali 22% fjölgun erlendra ferðamanna milli ára 

síðastliðin fimm ár, sem hefur verið fimmfalt meiri vöxtur en er á heimsvísu (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytið, 2015, bls. 2). 

Eins og sjá má á þessum tölum hefur ferðaþjónusta á Íslandi tekið miklum breytingum á 

síðustu árum og umsvif hennar aukist til muna. Aukin umsvif hennar hafa haft áhrif á 

gjaldeyristekjur íslenska þjóðarbúsins og árið 2015 voru gjaldeyristekjur vegna 

ferðaþjónustu um 303 milljarðar króna (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2015). 

Spár segja að ef vel takist til muni greinin skila ríflega 620 milljörðum króna í 

gjaldeyristekjur á árinu 2020 og yfir 1.000 milljörðum árið 2030 (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2015). Ef allt gengur að óskum og spár rætast, er ljóst að 

ferðaþjónusta verður áfram stór atvinnugrein á Íslandi. Landið hefur líka aðdráttarafl sem 

virðist höfða til margra ferðamanna og eins Stefan Gössling lýsir hefur Ísland breyst á 

nokkrum árum frá því að vera kuldalegt og óspennandi í að þykja spennandi og framandi 

(Gössling, 2006). Í bókinni Ferðamál á Íslandi kemur fram að framandleiki landsins og 

náttúran séu meginstoðir í aðdráttarafli Íslands. Framandleikinn stafar að mestu leyti af því 

að landið er á jaðri Evrópu og Norður-Ameríku og ekki í alfaraleið (Edward Hákon Huijbens 

og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Landfræðileg lega er óbreytanleg og náttúran að hluta 
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til líka en huglægir þættir sem tengjast t.d. ímynd landsins geta verið mjög óstöðugir og því 

er aðdráttaraflið bæði stöðugt og breytilegt. 

3.1 Landsbyggðin 

Skilgreining á þéttbýli samkvæmt Skipulagslögum er „þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 

manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra“ (Skipulagslög nr. 123/2010). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands eru dreifbýlissvæði skilgreind sem strjálbýli þar sem færri en 

200 manns búa (Jórunn Íris Sindradóttir og Ómar Harðarson, 2015). Í Íslenskri orðabók er 

skilgreiningin á landsbyggð „önnur héruð lands en höfuðborgarsvæðið“ (Snara, 2016). Af 

þessum skilgreiningum má álykta að á landsbyggð Íslands séu bæði strjálbýli með langt á 

milli húsa og þéttbýli með minni fjarlægð á milli húsa. Rannsóknarsvæðin í ritgerðinni teljast 

til þéttbýla á landsbyggðinni.  

Ferðaþjónusta á landsbyggðinni býr við sérstöðu, meðal annars vegna staðsetningar. Íbúar 

hennar búa líka við öðruvísi menningu og lífshætti en íbúar í borgum og hefur sá munur 

skapað aðstæður fyrir annarskonar ferðaþjónustu (George, Heather og Reid, 2009). Af því 

leiðir að ferðaþjónusta á landsbyggðinni er markaðssett og auglýst út frá aðdráttarafli sem er 

í flestum tilfellum sagan, menningin og náttúrulegt umhverfi svæðisins (Sharpley, 2002). 

Ýmiskonar afþreying eins og hátíðir, námskeið og viðburðir eru líka árangursrík 

auglýsingarefni (Panyik, Costa og Rátz, 2011).  

Á Íslandi hefur ferðaþjónustu stundum verið komið á fót til að bjarga einstökum svæðum á 

landsbyggðinni, sérstaklega þegar illa hefur gengið í grunnatvinnuvegum þjóðarinnar eins 

og landbúnaði og sjávarútvegi (Karl Benediktsson og Anna Karlsdóttir, 2011). 

Ferðaþjónusta á landsbyggðinni hefur þá sérstöðu fram yfir þéttbýli að í mörgum tilfellum 

er náttúran þar í meira návígi, sem og sögulegar minjar og menningararfleifð (George o.fl., 

2009).  

3.2 Afþreying á landsbyggðinni 

Afþreying er skilgreind samkvæmt Íslenskri orðabók sem „dægrastytting, skemmtun eða 

hvíldariðja í tómstundum“ (Snara, 2016). Afþreying hefur mikil áhrif á val fólks á 

ferðamannastöðum (Pétur Rafnsson, Helga Haraldsdóttir, Arngrímur Hermannsdóttir og 
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Guðjón Petersen, 2004). Nefnd á vegum samgönguráðherra frá árinu 2004 skilgreindi 

afþreyingu með orðum Sigrúnar Sigmundsdóttur ferðamálafræðings: 

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 (Pétur Rafnsson o.fl., 2004, bls. 15).  

Afþreying í ferðamennsku getur verið margskonar, eins og sundferð, göngutúr, fuglaskoðun, 

fjallganga, reiðtúr, vín- eða matarsmökkun, bátsferð, skíðaferð o.s.frv. Listinn af 

afþreyingarmöguleikum er ótæmandi og endalaust hægt að bæta við hann. Í sömu skýrslu 

frá Samgönguráðuneytinu eru taldir upp fleiri afþreyingarmöguleikar: „Undanfarin ár og 

áratug hafa ýmsar tegundir afþreyinga- og ævintýraferða rutt sér mjög til rúms innan 

ferðaþjónustunnar. Má nefna m.a. hestaferðir, vélsleðaferðir á fjöllum og jöklum, 

fjallgöngur, jöklagöngur, fljótasiglingar á ám, sjóstangveiðar, hvalaskoðun, kajaksiglingar, 

hundasleðaferðir, skíðaferðir o.fl.“ (Pétur Rafnsson o.fl., 2004, bls. 15). 

Nútíminn gerir kröfur um fjölbreyttara framboð af afþreyingu fyrir ferðamenn sem þyrstir í 

meiri þekkingu og reynslu. Til að mæta þeirri þörf er mikilvægt að heimamenn í dreifbýli 

eigi kost á því að sækja um fjárhagsstyrki, bæði til að mennta sig í ferðaþjónustu og til að 

vinna að nýsköpun í greininni. Aðgengi að fjármagni til að hanna afþreyingu er líka 

þýðingarmikið og hvetjandi til áframhaldandi vaxtar. Sveitarfélög og aðrar opinberar 

stofnanir sem koma að því að styrkja heimamenn til atvinnuskapandi ferðaþjónustu eiga að 

vera meðvitaðar um að fjármagn sem notað er í styrki skili sér oft inn í samfélagið síðar meir 

(Jarábková og Hamada, 2012).  

3.3 Rannsóknarsvæðin 

Í ritgerðinni er unnið með fjögur svæði í dreifbýli, Húsavík, Mývatnssveit, Höfn í Hornafirði 

og Siglufjörð. Á svæðunum er vaxandi ferðamannastraumur, sem felur í sér margvísleg 

tækifæri í ferðaþjónustu fyrir þau. Eitt af tækifærunum er að skapa afþreyingu fyrir 

ferðamenn. Ferðamenn sækjast eftir að hafa eitthvað fyrir stafni á ferðalögum og heimsækja 

ferðamannastaði í mörgum tilfellum til að upplifa og framkvæma eitthvað nýtt. Afþreying á 

rannsóknarsvæðunum er mikilvæg til að mæta þeirri þörf. Framboð af afþreyingu skapar í 

leiðinni atvinnu fyrir heimamenn á þessum stöðum, tekjumöguleika fyrir staði og 
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fjölbreyttara mannlíf (Gunn og Var, 2002). Þess vegna er mikilvægt að rannsaka afþreyingu 

með tilliti til framtíðaruppbyggingar í ferðaþjónustu.  

3.3.1 Húsavík 

Húsavíkurbær stendur við Skjálfandaflóa og er stærsti byggðakjarninn í sveitarfélaginu 

Norðurþingi, en þar búa 2.825 manns samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands frá 1. 

janúar 2017 (Hagstofan, 2017). Húsavíkurkirkja stendur miðsvæðis í bænum og vekur 

athygli ferðamanna sem þangað koma. Mikil og ört vaxandi þjónusta er við ferðamenn sem 

koma til Húsavíkur og margir koma í tengslum við hvalaskoðunarferðir á Skjálfandaflóa, en 

Húsavík er þekkt, bæði utan- og innanlands, sem miðstöð hvalaskoðunar. Á höfninni eru 

fjölmörg fyrirtæki staðsett sem bjóða upp á hvalaskoðun fyrir ferðamenn. Á Húsavík er líka 

rekin Hvalamiðstöð, en hún er fræðslustaður sem býður upp á athyglisverða sýningu um 

hvali og lífríki sjávar (Norðurþing, e.d.). Annað áhugavert safn sem rekið er á Húsavík 

nefnist Könnunarsögusafnið, en það er staðsett í miðbæ Húsavíkur og leggur áherslu á sögu 

mannlegrar könnunar og er aðal sýningarrými safnsins er helgað geimferðum. Menning er 

ríkur þáttur í mannlífi Húsavíkur og á staðnum er rekið Safnahúsið sem er menningarmiðstöð 

Þingeyinga og hýsir hluta af Byggðasafni Suður-Þingeyinga, sjóminjasafn, náttúrugripasafn, 

héraðsskjalasafn, ljósmyndasafn og myndlistarsafn. Í Safnahúsinu er líka sýningarsalur þar 

sem myndlistarmenn sýna verk sín (Norðurþing, e.d.). Á Húsavík eru rekinn fjölmörg hótel, 

gistiheimili og veitingastaðir, ásamt annarri þjónustu fyrir ferðamenn. 

3.3.2 Mývatnssveit 

Í Skútustaðahreppi í Mývatnssveit eru íbúar 408 talsins samkvæmt Hagstofu Íslands 1. 

janúar 2017 (Hagstofan, 2017). Þar af búa um 200 í þéttbýlinu í Reykjahlíð 

(Skútustaðahreppur, 2017). Mývatn er fjórða stærsta vatn landsins, 36,5 km2, og nafnið 

Mývatn dregur nafn sitt af mývargi sem er allt í kringum vatnið (Skútustaðahreppur, 2017). 

Á árum áður var aðalatvinna Mývetninga landbúnaður og silungsveiði úr Mývatni. Á síðari 

árum hefur ferðaþjónusta, sem þó hefur lengi verið stunduð í Mývatnssveit sótt í sig veðrið 

en Mývatn er ekki síður tilkomumikið að vetri til. Nokkrir staðir við Mývatn draga 

sérstaklega að sér ferðamenn. Má þar nefna Dimmuborgir, Höfða og hverina austan 

Námaskarðs og Grjótagjá (Skútustaðahreppur, 2017). Jarðböðin við Mývatn voru opnuð árið 

2004 og innihalda mikið magn jarðefna sem þykir gott að baða sig í (Mývatnsstofa, 2012). Í 
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Mývatnssveit er starfandi Fuglasafn Sigurgeirs, nokkur hótel, veitingastaðir, tjaldsvæði og 

fleiri fyrirtæki sem tengjast ferðamennsku (Skútustaðahreppur, 2017).  

3.3.3 Siglufjörður 

Siglufjörður er hluti af sveitarfélaginu Fjallabyggð sem varð til við sameiningu 

Ólafsfjarðarbæjar og Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Siglufjörður er nyrsti kaupstaður á 

Íslandi og eru hann umkringdur háum fjöllum allt í kring. Í byrjun 20. aldar var Siglufjörður 

lítið þorp, hálfnorskt, sem óx hratt og fékk kaupstaðarréttindi árið 1918. Í kringum árið 1950 

var staðurinn orðinn einn af stærstu kaupstöðum landsins. Siglufjörður varð höfuðborg 

síldveiðanna í Norður-Atlantshafi um langt skeið og ber bærinn þess merki ennþá 

(Fjallabyggð, e.d.). Á Siglufirði er starfrækt Síldarminjasafn þar sem hægt er að kynnast 

síldarævintýri Íslendinga.  

Íbúar á Siglufirði eru í kringum 1.200 og hefur undirstöðuatvinna þeirra í gegnum árin verið 

fiskveiðar og úrvinnsla sjávarafurða enda er á Siglufirði góð höfn og hafnarsvæði 

(Fjallabyggð, e.d.). Undanfarið hefur þó orðið mikil breyting á atvinnuháttum á Siglufirði 

þar sem störfum tengdum sjávarútvegi hefur fækkað en ýmis þjónustustörf eins og 

ferðaþjónusta komið í staðinn. Með tilkomu Héðinsfjarðarganga árið 2010 breyttust allar 

ferðaleiðir og Siglufjörður er ekki lengur endastöð þjóðvegarins (Fjallabyggð, e.d.). Á 

Siglufirði er menningarlíf og er meðal annars rekið Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar 

og fleiri söfn og vinnustofur listamanna. Veitinga- og gistihús og hótel eru starfrækt á 

staðnum. 

3.3.4 Höfn 

Kaupstaðurinn Höfn er hluti af sveitarfélaginu Hornafirði ásamt Hofshreppi, Bæjarhreppi og 

Borgarhafnarhreppi (Sveitafélagið Hornafjörður, e.d.). Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands frá 1. janúar 2017 eru 2.171 íbúar í sveitarfélaginu (Hagstofan, 2017). Höfn 

er staðsett á Suðausturlandi í nágrenni Vatnajökuls (Upplifðu Suðurland, 2017). 

Sjávarútvegur hefur verið aðalatvinnugreinin þar í gegnum tíðina en undanfarna áratugi 

hefur verið vöxtur í ferðaþjónustu. Árlega kemur fjöldi ferðamanna til Hafnar og staðanna í 

kring eins og í Skaftafell og á Jökulsárlón á Breiðamerkursandi (Sveitafélagið Hornafjörður, 

e.d.). Höfn er stundum nefnd humarbærinn og árlega er haldin þar vegleg Humarhátíð sem 

er ein af elstu bæjarhátíðum á Íslandi. Menningarmiðstöð Hornafjarðar er staðsett á Höfn og 

http://www.sild.is/
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er starfssvið hennar allt sveitarfélagið. Ferðir á Vatnajökul eru líka vinsæl afþreying. Innan 

Menningarmiðstöðvar eru sjóminja-, náttúrugripa-, og listasöfn. Listasafn Svavars 

Guðnasonar er rekið innan menningarmiðstöðvar og er það staðsett í Ráðhúsi Hornafjarðar 

(Upplifðu Suðurland, 2017). Fjölmörg veitingahús, gististaðir og hótel eru rekin á Höfn. 

3.4 Markhópagreining á Íslandi 

Með stöðugri fjölgun ferðamanna til Íslands hefur athyglin beinst að því að fá ferðamenn 

sem þykja ákjósanlegir fyrir landið. Íslandsstofa sérhæfir sig í að markaðssetja Ísland út um 

allan heim. Íslandsstofa er samstarfsvettvangur á milli atvinnulífs og stjórnvalda og á 

heimasíðu hennar kemur fram mikilvægi hennar fyrir íslenska ferðaþjónustu: „Hlutverk 

okkar er að sinna markaðs- og kynningarstarfi í þágu íslenskra útflutningsgreina og styðja 

þannig við gjaldeyrisöflun þjóðarinnar“ (Huijbens o.fl., 2015). Eitt af verkefnum 

stofnunarinnar er að vinna að markhópagreiningu fyrir Ísland, sem hún telur leggja grunninn 

að uppbyggingu ferðamannastaða (Huijbens o.fl., 2015). Árið 2015 vann Íslandsstofa að því 

að skilgreina æskilegan markhóp Íslands og gaf út upplýsingarit í framhaldinu. Þar tilgreinir 

hún markhóp sem hún telur eftirsóknarverðan fyrir íslenska ferðaþjónustu og nefnist ,,Hinn 

upplýsti ferðamaður“ (Íslandsstofa, 2015). Markhópurinn inniheldur ferðamenn á aldrinum 

20 til 65 ára, sem búa í þéttbýli, eru með menntun og tekjur yfir meðallagi og nota internet, 

snjallsíma og prentmiðla meira en aðrir. Oftast eru þetta ferðamenn sem vilja ekki ferðast í 

hópum, heldur sjálfstætt og hafa áhuga á því að kynnast menningu, skoðunum og lífsstíl 

annars fólks. Þeir vilja sjá nýja og spennandi staði, eru til í vetrarfrí með áskorunum og 

nýjungum og vilja gjarnan deila magnaðri upplifun sinni með öðrum (Íslandsstofa, 2015).  

Árið 2013 kom út markhópagreining Boston Consulting Group sem styrkt var af nokkrum 

fyrirtækjum í ferðaþjónustu (Huijbens o.fl., 2015). Í greiningunni voru settar fram 

skilgreiningar á ellefu hópum sem sækja landið heim og miða ætti markaðssetningu við. Úr 

þessum ellefu manna hópum voru síðan valdir fimm hópar sem ákveðið var að höfða 

sérstaklega til næstu árin (The Boston Consulting Group, 2013).  
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Tafla 1. Markhópar (The Boston Consulting Group, 2013) 

 

Markaðsstarf ætti að miða að því að auglýsa á stöðum þar sem þessir markhópar versla.  

3.5 Stuðningur við markaðssetningu   

Ferðaþjónusta á landsbyggðinni er atvinnugrein sem þarf að styrkja og styðja til að hún vaxi 

og þróist á farsælan hátt. Stjórnstöð ferðamála var stofnuð árið 2015 með samkomulagi milli 

ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar. Í 

kjölfarið var gefinn út Vegvísir í ferðaþjónustu sem eru aðgerðir sem Stjórnstöðin mun halda 

utan um. Aðgerðir Vegvísisins munu standa yfir til ársins 2020 (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2015). Eitt áhugavert verkefni Stjórnstöðvarinnar og Ferðamálastofu 

er nýlega farið af stað sem nefnist stefnumarkandi stjórnunaráætlanir eða DMP (e. 

destination managment plans, DMP). DMP er skilgreint sem ferli í þróun og stjórnun 

aðgerða sem getur haft áhrif á upplifun ferðamanna á svæði/ferðamannastað. Aðgerðir sem 

um ræðir eru þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis. DMP hefur það að 

markmiði að stjórna uppbyggingu og þróun svæða yfir ákveðinn tíma, ákveða hlutverk 

hagsmunaaðila og hvaða auðlindir eigi að nýta. DMP hjálpar svæðum að kortleggja 

aðdráttaraflið og gera sér grein fyrir möguleikum þess í allri uppbyggingu (Pearce, 2016). 

DMP verkefnið er hvetjandi fyrir svæði og áfangastaði sem vinna í ferðaþjónustu en vantar 

að setja sér stefnu og markmið til framtíðar. Verkefnið verður unnið í öllum landshlutum á 

Íslandi og hefst með kynningarfundum á hverju svæði þar sem helstu verkþættir og 

dagsetningar eru kynntar (Ferðamálastofa, 2016). Miklar væntingar eru bundnar við 

verkefnið og vonandi verður það til að styrkja og byggja upp sterkari stoðir í ferðaþjónustu 

á Íslandi til framtíðar. 
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Til að koma íslenskri ferðaþjónustu á landsbyggðinni á framfæri, bæði við íslenskan og 

erlendan markað eru starfandi markaðsstofur víðs vegar um landið. Markaðsstofur 

landshlutanna, eða MAS eins og þær eru kallaðar, eru sex talsins, á Vesturlandi, 

Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi, Reykjanesi og á Suðurlandi. Hlutverk þeirra er að 

samræma markaðs- og kynningarmál í ferðaþjónustu í hverjum landshluta fyrir sig og sjá 

um útgáfumál, markaðssetningu og vinnu við vöruþróun í ferðaþjónustu. Markaðsstofurnar 

starfa í samvinnu við fyrirtæki í ferðaþjónustu, ferðamálasamtök, atvinnuþróunarfélög, 

sveitarfélög og fleiri hagsmunaaðila (Markaðsstofur landshlutanna, 2016). 

Eitt af mörgum verkefnum MAS er að setja upp Mannamót markaðsstofanna sem er 

kynningarvettvangur ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Mannamótið fer fram árlega í 

Reykjavík og er tækifæri til að koma á sambandi á milli fagaðila í ferðaþjónustu. 

Mannamótinu er líka ætlað að kynna landsbyggðarfyrirtæki fyrir ferðaþjónustuaðilum sem 

staðsettir eru á Reykjavíkursvæðinu. Mannamót hjálpar til við að mynda tengsl innan 

ferðaþjónustunnar sem eru mikilvæg til að ferðaþjónustan standi saman sem ein heild 

(Markaðsstofur landshlutanna, 2016). 

Í þessari rannsókn er athyglinni beint að markaðsstofu Suðurlands og Norðurlands þar sem 

rannsóknarsvæði ritgerðarinnar eru staðsett þar. Markaðsstofa Norðurlands (MN) er staðsett 

á Akureyri og heldur utan um samstarf fyrirtækja og stofnana á Norðurlandi í ferðamálum. 

Markaðsstofan sér sömuleiðis um markaðs- og kynningarmál í ferðaþjónustu fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki og sveitarfélög á Norðurlandi, bæði hvað varðar innlenda og erlenda 

ferðamenn. Í dag er eitt af helstu verkefnum Markaðsstofunnar að fjölga ferðamönnum á 

svæðinu og lengja dvöl þeirra (Upplifðu Norðurland, e.d.). Markaðsstofa Suðurlands er 

staðsett á Selfossi. Markaðsstofan sér um markaðs- og kynningarmál í ferðaþjónustu fyrir 

Suðurland, bæði fyrir innlenda og erlenda ferðamenn (Upplifðu Suðurland, e.d.). 

Starfssvæði markaðsstofunnar eru frá Lónsheiði í austri að Sandskeiði í vestri auk 

Vestmannaeyja. Með markaðsstofunni starfa um 15 sveitarfélög og 2.400 fyrirtæki á 

Suðurlandi (Upplifðu Suðurland, e.d.). 
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4 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn er unnið með fjögur rannsóknarsvæði, Húsavík, Mývatnssveit, Höfn og 

Siglufjörð. Á svæðunum er vaxandi ferðamannastraumur sem felur í sér margvísleg tækifæri 

í ferðaþjónustu. Ferðamenn sækjast eftir að hafa eitthvað fyrir stafni á ferðalögum og 

heimsækja ferðamannastaði í mörgum tilfellum til að upplifa og framkvæma eitthvað nýtt. 

Afþreying á rannsóknarsvæðunum er mikilvæg til að mæta þeirri þörf. Aukið framboð af 

afþreyingu skapar í leiðinni atvinnu fyrir heimamenn og tekjumöguleika fyrir svæðið (Gunn 

og Var, 2002). Vegna þess er mikilvægt að rannsaka afþreyingu með tilliti til 

framtíðaruppbyggingar ferðaþjónustu á svæðunum.  

Þessi rannsókn hefur það að markmiði að skoða áhrif afþreyingar á rannsóknarsvæðin. 

Áhrifin eru m.a. skoðuð út frá útgjöldum ferðamanna vegna afþreyingar. Einnig eru skoðuð 

tengsl útgjalda og dvalarlengdar og hvort útgjöld þeirra sem dvelja skemur séu önnur en 

þeirra sem dvelja lengur. Til þess að svara rannsóknarspurningunum verða framkvæmdar 

ítarlegar greiningar á gögnum út frá megindlegu sjónarhorni þar sem greindur verður munur 

á milli hópa með dreifigreiningu. Nánar verður fjallað um aðferðir við greiningu gagna hér 

á eftir.  

4.1 Gögn 

Í þessari rannsókn verða notuð fyrirliggjandi gögn frá Rannsóknamiðstöð ferðamála. 

Fyrirliggjandi gögn eru þau gögn sem aðrir hafa aflað og lagt til með rannsóknum (Berg, 

2009). 

4.2 Framkvæmd 

Sumarið 2015 voru framkvæmdar spurningakannanir á rannsóknarsvæðunum fjórum. Þær 

voru hluti af samstarfsverkefni Rannsóknamiðstöðvar ferðamála, Rannsóknasetra Háskóla 

Íslands á Húsavík og á Höfn, Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri og Þekkingarnets 

Þingeyinga. Megintilgangurinn með spurningakönnununum var að rannsaka hegðun 

ferðamanna á stöðunum og útgjaldamynstur þeirra. Viðmælendur í spurningakönnuninni 
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voru eingöngu erlendir gestir svæðanna (e. inbound visitors). Bakgrunnsbreytur í könnuninni 

varðandi einkenni gesta voru aldur, kyn og búsetuland. Í tengslum við einkenni ferðarinnar 

var spurt um tilgang og tegund ferðarinnar, dvalarlengd, uppruna- og áfangastað, ferða- og 

gistimáta.  

Í spurningakönnuninni var notast við hentugleikaúrtök (e. convenience samples) sem þykja 

henta vel í svokölluðum ferðavenjukönnunum. Í þeim verða svarendur fyrir valinu vegna 

þess að þeir eru staddir á ákveðnum stað á ákveðnum tíma (Finn, Elliott-White og M., 2000). 

Þátttakendur svöruðu spurningalistunum sjálfir á vettvangi (e. on-site surveys) (Vaske, 

2008). Þeir gátu þó leitað til spyrils ef eitthvað var óljóst. Í könnunum sem þessum ber að 

túlka niðurstöður sem vísbendingu um ákveðið ástand eða stöðu en forðast alhæfingar út frá 

niðurstöðunum (Malhotra, 1999, FedNor, e.d.).  

Könnunin var vel yfir lágmarksstærð úrtaks miðað við 95% öryggismörk þar sem fjöldi 

gildra svara var fleiri en 400 á hverju svæði (Vaske, 2008). Við útreikninga á útgjöldum 

ferðamanna í erlendum gjaldmiðlum var notast við miðgengi Seðlabanka Íslands þann 15. 

júlí 2015.  

Í opinberum gögnum um erlenda ferðamenn á Íslandi hefur ekki legið fyrir fastmótuð 

skipting eftir markaðssvæðum. Í þessari könnun eru búsetulönd gesta meðal annars byggð á 

flokkun Alþjóðaferðamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNWTO) sjá töflu 3.  
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Tafla 2. Flokkar Evrópulanda skv. Alþjóðaferðamálaráðinu (UNWTO, 2015) 

 

4.3 Mælitæki 

Í þessari rannsókn er stuðst við megindlega aðferðafræði þar sem unnið er með 

spurningalista og úrvinnsla úr þeim framkvæmd með tölfræðiforritinu SPSS. Í upphafi er 

skoðuð lýsandi tölfræði fyrir þær frumbreytur sem unnið er með í rannsókninni. Breyta er 
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skilgreind sem einhver stærð eða eiginleiki sem er breytilegur frá einu fyrirbæri til annars. 

Breytur skiptast meðal annars í frumbreytur (e. independent variable) og fylgibreytur (e. 

dependent variable). Skilgreining á frumbreytu er að hún sé sú breyta sem í tengslum tveggja 

breyta hefur áhrif á hina. Fylgibreyta er aftur á móti sú breyta sem verður fyrir áhrifum frá 

einni eða fleiri frumbreytum. Í greiningunni er einnig notast við Kí-kvaðrat marktektarpróf 

til að meta tengsl tveggja frumbreyta. Í Kí-kvaðrat greiningunni eru tengslin sett fram á 

lýsandi hátt með súluritum. Einhliða dreifigreining er notuð við ítarlegri greiningu gagna, en 

hún ber saman meðaltöl einnar fylgibreytu eftir einni frumbreytu sem skiptist að minnsta 

kosti niður í þrjá hópa. Einhliða dreifigreining skýrir áhrifin sem frumbreytur og fylgibreytur 

hafa hver á aðra og hvort einhvers staðar sé marktækur munur á meðaltölum (Field, 2009). 

Í dreifigreiningunum er unnið með þrjár frumbreytur og tvær fylgibreytur í mismunandi 

útfærslum. Fyrsta frumbreytan er rannsóknarsvæði sem skiptist niður í hópa eftir svæðum 

(Húsavík, Mývatnssveit, Siglufjörður og Höfn). Hún er nafnbreyta með fjórum hópum. 

Önnur frumbreytan sem unnið er með er aldur og skiptist hún niður í fjóra aldurshópa (18-

29 ára, 30-45 ára, 46-60 ára og 61 árs og eldri). Upphaflega var breytan 

jafnbilahlutfallsbreyta en eftir að hún var flokkuð niður í fjóra hópa er hún skilgreind sem 

flokkuð raðbreyta. Markaðssvæði er þriðja frumbreytan og er henni skipt niður í hópa 

(Norður-Evrópa, Vestur-Evrópa, Mið- og Suður-Evrópa, Norður-Ameríka og loks Asía, 

Ástralía og annað). Hún er nafnbreyta með fimm hópum. 

Fylgibreytur sem unnið er með í greiningunni eru tvær, útgjöld til afþreyingar og dvalartími. 

Útgjöld til afþreyingar er jafnbilahlutfallsbreyta með tölulegum upplýsingum um útgjöld til 

afþreyingar. Hún er í íslenskum krónum. Dvalartími er raðbreyta sem er flokkuð niður í fjóra 

hópa eftir dvalartíma (0-3 klst., 4-12 klst., 13-24 klst. og lengur en 24 klst.).  

4.4 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna var framkvæmd í tölfræðiforritinu SPSS og töflur og myndir unnar í 

reikniforritinu Excel. Lýsandi tölfræði var notuð í niðurstöðum en hún er aðferð sem dregur 

saman og lýsir gögnum (Field, 2009). Grunnupplýsingar eins og fjöldi þátttakenda í 

spurningakönnuninni á hverju rannsóknarsvæði og fjöldi þátttakenda frá hverju 

markaðssvæði voru settar fram með lýsandi tölfræði í formi tíðnitaflna og súlurita.  
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Kí-kvaðrat marktektarpróf (e. Chi-square test) var notað til að kanna hvort tengsl væru 

marktæk á milli tveggja frumbreyta og voru niðurstöður settar fram með tölulegum 

upplýsingum í formi texta og í myndrænu formi (súlurit). Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunum voru settar fram með lýsandi tölfræði í formi taflna, þar sem upplýsingar 

um meðaltöl, staðalfrávik og gild svör komu fram. Einnig voru notuð súlurit til að skýra 

niðurstöður á myndrænan hátt. Að síðustu voru niðurstöður einhliða dreifigreiningar 

túlkaðar samkvæmt F-prófi og eftir á samanburði (e. post hoc test) samkvæmt Tukey til að 

sjá hvar munur meðaltala lægi (Field, 2009).  
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5 Niðurstöður 

Í töflu 3 hér að neðan má sjá lýsandi tölfræði fyrir fjölda þátttakenda í spurningakönnununum 

á hverju rannsóknarsvæði. Á þessum tölum sést að fjöldi þátttakenda á hverju 

rannsóknarsvæði var breytilegur, en engu að síður uppfyllti hvert svæði kröfur um 

lágmarksfjölda í úrtaksstærð. 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í spurningakönnun eftir rannsóknarsvæðum 

 

   

Í þessari spurningarkönnun var samanlagður fjöldi þátttakenda 2013 manns. Flestir 

þátttakendur voru á Höfn eða 565 manns, þar á eftir kom Húsavík með 536 manns. 

Mývatnssveit var þriðja í röðinni með 484 þátttakendur og Siglufjörður rak lestina með 428 

manns.  

Til greina gögnin nánar er fróðlegt að vita frá hvaða markaðssvæðum flestir komu sem tóku 

þátt í spurningarkönnuninni. Niðurstöður þeirrar greiningar eru settar fram í súluriti hér á 

eftir.  

Rannsóknarsvæði  Fjöldi  

Húsavík 536 

Mývatnssveit 484 

Siglufjörður 428 

Höfn 565 

Samtals 2013 
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Mynd 8. Hlutfall fjölda þátttakenda í spurningarkönnun eftir markaðssvæðum 

Mynd númer 8 sýnir hlutfallsdreifingu á fjölda þátttakenda eftir markaðssvæðum. Lang 

flestir komu frá Vestur-Evrópu eða 54% af heildarfjölda þátttakenda. Þátttakendur frá Mið- 

og Suður-Evrópu voru næst fjölmennastir með 17% af heildarfjöldanum, en það var meira 

en þrisvar sinnum minna hlutfall en í fjölmennasta hópnum. Fast á eftir Mið- og Suður-

Evrópu kom Norður-Ameríka með 15% af heildarfjöldanum. Markaðssvæðið Norður-

Evrópa kom þar á eftir með 10% af þátttakendum. Asía, Ástralía og annað er fámennasta 

svæðið með aðeins 4% af heildinni. 

Athyglisvert er að skoða hvort þátttakendur frá ákveðnum markaðssvæðum dveldu frekar á 

einu rannsóknarsvæði en öðru. Gerð var Kí-kvaðrat greining til að finna hvort einhver tengsl 

væri á milli þess frá hvaða markaðssvæðum þátttakendur kæmu og hvaða svæði þeir veldu. 

Mynd 9 hér á eftir sýnir súlurit með niðurstöðum úr þeirri greiningu. 
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Mynd 9. Tengsl á milli rannsóknarsvæða og markaðssvæða 

Eins og fram hefur komið, voru langflestir þátttakendur frá Vestur-Evrópu í könnunni. Þeir 

voru líka langfjölmennastir á hverju rannsóknarsvæði fyrir sig eins og sjá má á mynd 9. 

Frekari samantekt á dreifingu þátttakenda sýnir að Norður-Evrópubúar voru hlutfallslega 

flestir á Húsavík og Mið- og Suður-Evrópubúar voru hlutfallslega fjölmennastir á Höfn. 

Norður-Ameríkubúar dreifðust nokkuð jafnt en voru hlutfallslega fjölmennastir á Siglufirði. 

Þátttakendur frá Asíu, Ástralíu og öðrum svæðum voru flestir á Höfn.  

Samkvæmt Kí-kvaðrat greiningu (12, 125.578) P<0.05, þá komu fram marktæk tengsl á milli 

hvaðan þátttakendur komu (markaðssvæði) og hvaða rannsóknarsvæði þeir völdu að dvelja 

á. Þrátt fyrir að á öllum rannsóknarsvæðunum væru flestir frá Vestur-Evrópu eru tengsl til 

staðar á milli þess hvaða rannsóknarsvæði fólk valdi og þess hvaðan það kom 

(markaðssvæði). Sem dæmi eru hlutfallslega fleiri frá Mið- og Suður-Evrópu á Höfn heldur 

en á öðrum stöðum og hlutfallslega fleiri eru frá Norður-Ameríku í Mývatnssveit og á 

Siglufirði heldur en á hinum stöðunum. Norður-Evrópubúar eru líka hlutfallslega fleiri á 

Húsavík og í Mývatnssveit en á hinum stöðunum. Þeir sem komu frá Asíu, Ástralíu og öðrum 

svæðum sóttust hlutfallslega mest eftir að dvelja á Höfn. 
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Skoðað var sérstaklega hvort tengsl væru á milli þess hvaða svæða þátttakendur heimsóttu 

og aldurs þeirra. Kí-kvaðrat greining var framkvæmd til að skoða tengslin, sjá mynd 10. 

 

Mynd 10. Tengsl á milli rannsóknarsvæða og aldurshópa 

Samkvæmt greiningunni var aldurshópurinn 30-45 ára hlutfallslega fjölmennastur á Húsavík 

eða 33% af hlutfalli gesta þar. Í Mývatnssveit var sami aldurshópur með hæsta hlutfallið eða 

31% af hlutfalli gesta. Á Siglufirði var aldurshópurinn 46-60 ára fjölmennastur með 31% 

hlutfall og á Höfn var aldurshópurinn 30-45 ára fjölmennastur með 37% hlutfall.  

Samkvæmt Kí-kvaðrat greiningu (9, 140.198) P<0.05, eru marktæk tengsl á milli 

rannsóknarsvæða og aldurshópa þátttakenda. Yngsti aldurshópurinn 18-29 ára er með frekar 

hátt hlutfall gesta á Höfn, sömuleiðis aldurshópurinn 30-45 ára. Aldurshópurinn 46-60 ára 
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er með hátt hlutfall gesta bæði á Húsavík og Siglufirði og elsti aldurhópurinn 61 ára og eldri 

er með hátt hlutfall gesta í Mývatnssveit en mjög lágt hlutfall á Höfn.  

5.1 Útgjöld vegna afþreyingar 

Í spurningakönnuninni voru þátttakendur spurðir út í útgjöld til afþreyingar á meðan dvöl 

þeirra á rannsóknarsvæðunum stóð yfir. Til afþreyingar teljast meðal annars fuglaskoðun. 

gönguferðir, sundferðir, bátsferðir, jeppaferðir og fleira. Einnig getur verið um að ræða leigu 

á búnaði sem flokkast til afþreyingarstarfsemi, s.s. fjórhjólum eða snjósleðum. Taflan hér á 

eftir sýnir þá valmöguleika sem gefnir voru upp í spurningarkönnuninni hvað varðar 

afþreyingu á svæðunum.  

Tafla 4. Afþreyingarvalmöguleikar í spurningakönnun 

Fuglaskoðun Gönguferð 

Hvalaskoðun Næturlíf 

Sundferð Hestaferð 

Golf Fiskveiðar 

Söfn Ljósmyndun  

Útsýnisferð Annað 

 

Þátttakendur merktu við þá afþreyingu sem þeir höfðu sótt og var síðasti valmöguleikinn 

opin spurning þar sem þeir gátu svarað með eigin orðum. Misjafnt var hvort ferðamenn 

keyptu sér afþreyingu eða ekki og geta margvíslegar ástæður legið að baki eins og lítið 

framboð, lélegt aðgengi, of mikill kostnaður o.s.frv. Ekki verður farið nánar út í þá sálma 

heldur skoðuð meðalútgjöld í afþreyingu miðað við alla þátttakendur sem svöruðu, óháð því 

hvort þeir greiddu fyrir hana eða ekki.  

Í spurningakönnuninni voru þátttakendur beðnir um að áætla og sundurliða útgjöld sín á 

rannsóknarsvæðunum síðasta sólarhringinn. Í þeim tilvikum sem dvöl þeirra á 

rannsóknarsvæðunum var styttri en sólarhringur voru þeir beðnir um að tilgreina útgjöld sín 

þann tíma sem dvölin varaði. Þátttakendur sem voru nýkomnir á svæðið voru beðnir að áætla 

útgjöld sín á meðan á dvöl þeirra stæði og takmarka þau við 24 klst að hámarki ef ætlunin 

var að dvelja lengur. Gild svör voru 1795 talsins. Þátttakendur tilgreindu sérstaklega um hve 
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marga útgjöld til afþreyingar áttu við og takmörkuðust gild svör við 1-6 manns hverju sinni. 

Meðaltal útgjalda er alltaf miðað við einn einstakling.  

Skyldi vera munur á meðalútgjöldum þátttakenda eftir rannsóknarsvæðum? Til að svara því 

er best að byrja á að skoða töflu 5 hér að neðan sem sýnir meðalútgjöld til afþreyingar á 

hvern einstakling á rannsóknarsvæðunum. Í töflunni kemur einnig fram staðalfrávik og fjöldi 

gildra svara. 

Tafla 5. Meðalútgjöld til afþreyingar eftir rannsóknarsvæðum 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Húsavík 5.994 5.735 484 

Mývatnssveit 2.305 4.801 433 

Höfn 1.252 5.315 476 

Siglufjörður 41 302 402 

Samtals 2.513 5.194 1.795 

 

Þegar borin eru saman útgjöldin sést að þátttakendur eru með langhæstu útgjöldin fyrir 

afþreyingu á Húsavík, eða að meðaltali 5.994 krónur á mann. Mismunurinn á meðaltali 

hæstu útgjaldanna og þeirra lægstu er mjög mikill eða 5.953 krónur, sem er vísbending um 

mikinn mun á milli rannsóknarsvæðanna. Á Siglufirði greiddu fáir fyrir afþreyingu og 

reyndust meðalútgjöldin vera einungis 41 krónur á mann. Mývatnssveit kom næst á eftir 

Húsavík með 2.305 krónur á mann. Á Höfn voru meðalútgjöldin 1.252 krónur og því voru 

útgjöldin langlægst á Siglufirði.  

Niðurstöður einhliða dreifigreiningar leiddu í ljós marktækan mun á milli rannsóknarsvæða 

hvað varðar útgjöld til afþreyingar F(3, 1791) = 138.195, p < 0,05. Tukey eftir á 

samanburðurinn greinir hvar munurinn liggur á meðaltölum hópa. Samkvæmt honum kom 

fram marktækur munur á útgjöldum þátttakenda á Húsavík og allra hinna 

rannsóknarsvæðanna. Ferðamenn eyða langmestum fjármunum í afþreyingu á Húsavík í 

samanburði við hin svæðin. Marktækur munur á útgjöldum reyndist líka vera fyrir hendi á 

milli Mývatnssveitar, Siglufjarðar og Hafnar. Þeir sem koma í Mývatnssveit eyða að 

meðaltali meiri fjármunum en gestir á Höfn og á Siglufirði. Súluritið hér á eftir sýnir á skýrari 

hátt muninn á útgjöldunum.  
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Mynd 11. Útgjöld til afþreyingar eftir rannsóknarsvæðum 

Skyldi vera munur á meðalútgjöldum þátttakenda eftir markaðssvæðum? Gagnlegt er að 

byrja á að skoða niðurstöður á lýsandi hátt. Taflan hér á eftir sýnir meðalútgjöld á milli 

svæða ásamt staðalfráviki og fjölda gildra svara.  

Tafla 6. Meðalútgjöld til afþreyingar eftir markaðssvæðum 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Norður-Evrópa 3419 5488 178 

Norður-Ameríka 2757 7228 282 

Asía, Ástralía og annað 2557 6389 64 

Vestur-Evrópa 2368 4528 978 

Mið- og Suður-Evrópa 2205 4365 293 

Samtals 2.513 5.194 1.975 

 

Norður-Evrópa er það markaðssvæði sem er með með hæstu útgjöldin í afþreyingu eða að 

meðaltali 3.419 krónur á mann. Svæðin Norður-Ameríka og Asía, Ástralía og önnur svæði 

koma fast á eftir með meðaltalið 2.757 krónur og 2.557 krónur á mann. Þátttakendur frá 

Vestur-Evrópu eru með útgjöld að meðaltali 2.368 krónum á mann og svarendur frá Mið- og 

Suður-Evrópu eru lægstir með meðaltalið 2.205 krónur á mann. 
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Dreifing á fjölda þátttakenda á milli hópa var mjög ójöfn og sem dæmi má nefna að 

mismunurinn á milli fjölmennasta hópsins og þess fámennasta var alls 914 manns. 

Þátttakendur frá Vestur-Evrópu voru langflestir eða alls 978 manns og eftir þeim voru 293 

þátttakendur frá Mið- og Suður-Evrópu. Í hópnum frá Norður-Ameríku voru 282 manns og 

178 manns frá Norður-Evrópu. Fæstir þátttakendur komu frá Asíu, Ástralíu og annað, eða 

aðeins 64 manns.    

Samkvæmt einhliða dreifigreiningu reyndist ekki vera marktækur munur fyrir hendi á milli 

markaðssvæðanna hvað varðar meðalútgjöld til afþreyingar, F(4, 1790) = 1,965, p > 0,05.  

Mynd 12 sýnir mismuninn á útgjöldunum á myndrænan hátt. Lítill stærðarmunur er á milli 

súlnanna sem gefur til kynna að mismunur á útgjöldum eftir markaðssvæðum er lítill.  

 

 

Mynd 12. Útgjöld til afþreyingar eftir markaðssvæðum 

Til að skoða betur útgjöld til afþreyingar er forvitnilegt að greina þau eftir aldurshópum og 

athuga hvort einhver munur sé þar á milli. Tafla 7 hér á eftir sýnir meðalútgjöld þátttakenda 

eftir aldurshópum. Einnig kemur fram staðalfrávik og fjöldi gildra svara.   
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Tafla 7. Meðalútgjöld til afþreyingar eftir aldurshópum 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

30-45 ára 2.985 4.874 577 

46-60 ára 2.684 5.660 490 

18-29 ára 2.515 5.583 418 

61 árs og eldri 1.180 3.543 277 

 2.506 5.204 1.762 

 

Þegar taflan er skoðuð sést að aldurshópurinn 30-45 ára er með hæstu meðalútgjöldin eða 

2.985 krónur á mann. Aldurshópurinn 46-60 ára kemur fast á eftir með meðalútgjöld 2.684 

krónur á mann. Yngsti aldurshópurinn 18-29 ára er með 2.515 krónur á mann og elsti 

aldurshópurinn er með langlægstu meðalútgjöldin eða aðeins 1.180 krónur á mann.  

Dreifing á fjölda þátttakenda í hverjum aldurshópi er nokkuð jöfn, nema þegar kemur að 

elsta aldurshópnum, en þar eru langfæstir. Fjölmennasti hópurinn 30-45 ára er með 577 

þátttakendur og sá fámennasti 61 ára og eldri aðeins 277. Aldurshópurinn 18-29 ára 

samanstendur af 418 þátttakendum og aldurshópurinn 46-60 ára af 490 þátttakendum. 

Samkvæmt einhliða dreifigreiningu kom fram marktækur munur á milli aldurshópa hvað 

varðar útgjöld til afþreyingar, F(3, 1758) = 7,903, p < 0,05. Samkvæmt Tukey eftir á 

samanburði þá er marktækur munur á milli elsta aldurshópsins 60 ára og eldri og allra hinna 

hópanna. Aldurshóparnir 18-29 ára, 30-45 ára og 46-60 ára eyða allir umtalsvert meiri 

fjármunum í afþreyingu en elsti aldurshópurinn. Ekki mældist marktækur munur á milli 

annarra aldurshópa. Munurinn á milli aldurshópanna sést betur á myndinni hér að neðan, en 

súla elsta aldurshópsins er langminnst. Hinar súlurnar eru nær hver annarri að stærð.    
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Mynd 13. Útgjöld til afþreyingar eftir aldurshópum 

 

5.2 Tengsl á milli útgjalda til afþreyingar og 

dvalartíma – Samanburður eftir 

rannsóknarsvæðum.  

Spurt var um dvalartíma þátttakenda á rannsóknarsvæðunum. Gefnir voru átta 

valmöguleikar til að svara, þar af var einn valmöguleiki opin spurning. Hér á eftir er tafla 

með valmöguleikunum:  

Tafla 8. Valmöguleikar í spurningakönnun eftir dvalarlengd 

0 - 3 klukkustundir  25 - 48 klukkustundir  

4 - 6 klukkustundir  3 - 4 dagar 

7 - 12 klukkustundir  5 - 6 dagar 

13 - 24 klukkustundir  Fleiri dagar? 
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Ferðamenn dvelja mislengi á hverju svæði og athyglisvert að skoða hvort tengsl séu á milli 

þess og útgjalda þeirra til afþreyingar. Eru þeir sem dvelja lengur á svæðunum með svipuð 

útgjöld eins og þeir sem dvelja styttra? Er einhver munur á milli rannsóknarsvæðanna?  

Í töflum 9-12 má sjá hvernig hvert svæði kemur út í tengslum við útgjöld til afþreyingar 

miðað við dvalartíma. Byrjað er á Húsavík og tafla 9 sýnir dreifingu á meðalútgjöldum þar 

eftir dvalartíma. Í töflunni kemur einnig fram staðalfrávik og fjöldi gildra svara.   

 

Tafla 9. Meðalútgjöld afþreyingar miðað við dvalartíma á Húsavík 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

0-3 klst. 2.098 4.855 91 

4-12 klst. 6.639 4.663 223 

13-24 klst. 6.717 5.632 72 

Lengur en 24 klst. 7.353 6.318 96 

 5.935 5.524 482 

 

 

Samkvæmt töflunni eyða þeir sem dvelja lengst, eða að meðaltali meira en 24 klukkustundir, 

mestu í afþreyingu, eða 7.353 krónum á mann. Hópurinn sem dvelur 13-24 klukkustundir 

eyðir næstmest eða 6.717 krónum á mann og hópurinn sem dvelur 4-12 klukkustundir eyðir 

6.639 krónum á mann. Þeir sem dvelja frá 0-3 klukkustundum eyða að meðaltali langminnst 

eða 2.098 krónum á mann. Langfjölmennasti hópurinn sem telur 223 manns, dvelur 4-12 

klukkustundir á Húsavík. Hinir hóparnir eru meira en helmingi fámennari eða með í kringum 

100 þátttakendur hver. 

Marktækur munur kom fram á milli útgjalda og dvalartíma hópanna sem dvelja á Húsavík, 

F(3, 478) = 20,697, p < 0,05. Samkvæmt Tukey eftir á samanburði þá er marktækur munur 

á útgjöldum hjá þeim hópum sem dvelja 0-3 klukkustundir á Húsavík og þeim hópum sem 

dvelja 4 klukkustundir og lengur. Þeir sem dvelja 4 klukkustundir eða lengur eru með hærri 

útgjöld í afþreyingu en þeir sem stoppa ekki nema 3 klukkustundir eða styttra. 

Í framhaldinu verður skoðað hvernig Mývatnssveit kemur út í tengslum við útgjöld til 

afþreyingar miðað við dvalartíma. Tafla 10 sýnir niðurstöðurnar, einnig staðalfrávik og gild 

svör. 
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Tafla 10. Meðalútgjöld til afþreyingar miðað við dvalartíma í Mývatnssveit 

 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

0-3 klst. 840 2.033 48 

4-12 klst. 2.277 5.529 166 

13-24 klst. 2.087 1.899 67 

Lengur en 24 klst. 2.911 5.297 144 

Samtals 2.299 4.770 425 

 

Þeir sem dvöldu lengur en 24 klukkustundir í Mývatnssveit eyddu mest í afþreyingu eða 

2.911 krónum á mann. Þeir sem dvöldu 4-12 klukkustundir komu þar á eftir með 2.277 

krónur á mann og 2.087 krónur þeir sem dvöldu 13-24 klukkustundir. Hópurinn sem dvaldi 

0-3 klukkustundir eyddi að meðaltali langminnst eða 840 krónum á mann.  

Fjölmennustu hóparnir voru þeir sem dvöldu í 4-12 klukkustundir í Mývatnssveit og þeir 

sem dvöldu lengur en 24 klukkustundir. Báðir hóparnir voru með um 150 þátttakendur. 

Næsti hópur sem dvaldi 13-24 klukkustundir var á eftir þeim með helmingi færri 

þátttakendur eða 67 manns og sá fámennasti 0-3 klukkustundir með 48 þátttakendur.  

Marktækur munur reyndist vera til staðar á milli útgjalda og dvalartíma hópanna sem dvöldu 

í Mývatnssveit, F(3, 421) = 2,355, p < 0,05. Marktækur munur reyndist vera á milli hópanna 

sem dvöldu 0-3 klukkustundir og 24 klukkustundir eða lengur. Þeir sem dvelja 24 

klukkustundir eða lengur eru með marktækt hærri útgjöld í afþreyingu en þeir sem dvelja 0-

3 klukkustundir. Ekki reyndist vera annar marktækur munur á milli hópa.   

Hér að neðan verður skoðað sérstaklega hvernig Siglufjörður kom út í útgjöldum til 

afþreyingar miðað við dvalartíma. Taflan 11 hér á eftir sýnir dreifingu á meðalútgjöldum, 

staðalfrávik og fjöldi gildra svara. 
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Tafla 11. Meðalútgjöld til afþreyingar miðað við dvalartíma á Siglufirði 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

0-3 klst. 20 164 273 

4-12 klst. 54 434 65 

13-24 klst. 91 522 33 

Lengur en 24 klst. 167 548 27 

 41 303 398 

 

Samkvæmt töflunni þá eru þeir sem dvelja lengst með mestu útgjöldin. Þeir sem eru lengur 

en 24 klukkustundir eru með útgjöld að meðaltali 167 krónur og þeir sem koma þar á eftir 

og dvelja í 13-24 klukkustundir eru með útgjöld að meðaltali 91 krónur. Munurinn er nærri 

því helmingur á þeim útgjöldum. Þátttakendur sem dvelja 4-12 klukkustundir eru með 

útgjöld upp á 54 krónur og þeir sem dvelja 0-3 klukkustundir eru með aðeins 20 krónur.   

Þegar skoðaður er fjöldi í hverjum hópi, kemur í ljós að hópurinn sem dvelur 0-3 

klukkustundir er fjölmennastur eða með 273 manns. Hópurinn sem dvelur 4-12 

klukkustundir er með 65 þátttakendur og hópurinn sem dvelur 13-24 klukkustundir er með 

33 manns og þeir sem dvelja lengur en 24 klukkustundir eru aðeins 27. 

Marktækur munur var ekki til staðar á milli útgjaldahópanna sem dvöldu á Siglufirði út frá 

dvalartíma, F(3, 394) = 2,343, p < 0,05.  

Að síðustu verður skoðað sérstaklega hvernig Höfn kom út í tengslum útgjalda til 

afþreyingar við dvalartíma. Tafla 12 hér á eftir sýnir dreifingu á meðalútgjöldum, einnig 

staðalfrávik og fjölda gildra svara. 
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Tafla 12. Meðalútgjöld til afþreyingar miðað við dvalartíma á Höfn 

  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

0-3 klst. 276 2.233 68 

4-12 klst. 194 860 86 

13-24 klst. 1.431 6.011 214 

Lengur en 24 klst. 2.499 7.065 101 

Samtals 1.266 5.353 469 

 

Samkvæmt töflunni þá eru þeir sem dvelja lengst með hæstu útgjöldin. Þátttakendur sem 

dvöldu 24 klukkustundir eða lengur voru með meðalútgjöld upp á 2.499 krónur á mann og 

þeir sem dvöldu 13-24 klukkustundir voru með 1.431 krónur í meðalútgjöld á mann. Næstu 

hópar á eftir voru með töluvert minni útgjöld en hinir fyrrnefndu. Hóparnir sem dvöldu 0-3 

klukkustundir og 4-12 klukkustundir voru með útgjöld sem voru lægri en 300 krónur á mann.  

Fjölmennast var í hópnum sem dvaldi 13-24 klukkustundir eða alls 214 manns. 

Næstfjölmennasti hópurinn voru þeir sem dvöldu 24 klukkustundir eða lengur og taldi hann 

101 þátttakanda. Hóparnir sem dvöldu 4-12 klukkustundir og 0-3 klukkustundir voru mun 

fámennari með rétt undir 100 þátttakendur.  

Marktækur munur reyndist vera fyrir hendi á milli hópanna sem dvelja á Höfn út frá 

dvalartíma þeirra, F(3, 465) = 3,849, p < 0,05. Samkvæmt Tukey eftir á samanburði þá er 

marktækur munur á útgjöldum hjá þeim sem dvelja 0-12 klukkustundir á Höfn og þeim sem 

dvelja 24 klukkustundir og lengur. Þeir sem dvelja 24 klukkustundir eða lengur eyða meiri 

fjármunum í afþreyingu en þeir sem stoppa styttra en 12 klukkustundir.  

Tafla 13 birtir upplýsingar um heildarsamanburð á milli svæðanna hvað varðar útgjöld og 

dvalartíma.  
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Tafla 13. Útgjöld til afþreyingar og dvalartími – Samanburður eftir rannsóknarsvæðum 

 Húsavík Mývatnssveit Siglufjörður Höfn 

0-3 klst. 2.098 840 20 276 

4-12 klst. 6.639 2.277 54 194 

13-24 klst. 6.717 2.087 91 1.431 

Lengur en 24 klst. 7.353 2.911 167 2.499 

Samtals 5.936 2.300 41 1.266 

 

Samkvæmt töflu 13 eyða þeir mest sem dvelja lengst og minnst þeir sem dvelja styst. Öll 

svæðin eru með hæstu útgjöldin hjá þeim sem dvelja 24 klukkustundir eða lengur. 

Heildarsamanburður á milli svæðanna sýnir að Húsavík er alltaf með hæstu útgjöldin óháð 

dvalartíma. Útgjöldin í Mývatnssveit koma þar á eftir, síðan á Höfn og að síðustu 

Siglufjörður með afgerandi lægstu útgjöldin. Á svæðunum hækka útgjöld alltaf eftir því sem 

dvalartími eykst nema, þegar dvölin á Mývatnssveit fer úr 4-12 klst. í 13-24 klst. þá lækkar 

hún, en fer síðan aftur hækkandi. Á Höfn gerist það sama á milli 0-3 klst og 4-12 klst og fer 

svo hækkandi.  

Húsavík sker sig úr í samanburðinum með að meðaltali 7.353 krónur í útgjöld á mann miðað 

við dvalartímann 24 klukkustundir eða lengur. Mývatnssveit kemur þar á eftir með 2.911 

krónur á mann og Höfn fast á eftir með 2.499 krónur á mann. Siglufjörður er langlægstur 

með 167 krónur á mann. Í samanburði á útgjöldum hjá þeim sem dvelja 4-12 klukkustundir 

og þeim sem dvelja 13-24 klukkustundir kemur í ljós lítill munur á svæðunum, nema á Höfn 

þar sem útgjöldin eru 1.431 krónur á mann miðað við 13-24 klukkustundir og ekki nema 194 

krónur ef dvalið var 4-12 klukkustundir.  

Auðveldara er að gera sér grein fyrir samanburði, með því að setja hann fram á myndrænan 

hátt. Súluritið í mynd 14 sýnir samanburð á milli svæðanna út frá útgjöldum og dvalarlengd. 
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Mynd 14. Útgjöld til afþreyingar og dvalartími – samanburður eftir rannsóknarsvæðum 

Myndin sýnir á augljósan hátt að á Húsavík er alltaf með hæstu útgjöldin í samanburði við 

hin svæðin, óháð dvalartíma. Mývatnssveit er næst á eftir Húsavík, og er munurinn samt 

umtalsverður eða rúmlega 4.000 krónur á sumum súlum. Þeir sem dvelja lengur en 24 

klukkustundir á Húsavík eru með 7.353 krónur miðað við 2.911 krónur hjá þeim sem dvelja 

jafn lengi í Mývatnssveit. Siglufjörður er varla með í þessari greiningu þar sem útgjöldin þar 

eru afar lítil.  
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6 Umræða og ályktanir 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina mikilvægi afþreyingar fyrir ferðamenn á 

rannsóknarsvæðunum fjórum, Húsavík, Mývatnssveit, Siglufirði og Höfn. Rannsóknin er 

byggð á fyrirliggjandi gögnum frá Rannsóknamiðstöð ferðamála. Gögnin voru unnin upp úr 

spurningakönnun sem fór fram á rannsóknarsvæðunum sumarið 2015. Markmið rannsóknar 

var að skoða útgjöld ferðamanna til afþreyingar og tengsl útgjalda við dvalartíma. 

Rannsóknarspurningin var því eftirfarandi: 

Er mismunur á meðalútgjöldum ferðamanna til afþreyingar eftir 

rannsóknarsvæðum og dvalarlengd? Eru vísbendingar um ákveðinn markhóp 

umfram annan sem sækir í afþreyingu á rannsóknarsvæðunum? 

Afþreyingar fyrir ferðamenn er mikilvæg á rannsóknarsvæðunum, því samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar þá eru tengsl á milli hærri útgjalda til afþreyingar og lengri 

dvalartíma. Með hærri útgjöldum ferðamannanna fylgir hærri tekjur fyrir samfélagið, fleiri 

atvinnutækifæri fyrir heimamenn, og fleiri möguleikar til að sýna og varðveita sögu og 

menningu. Vísbending úr rannsókninni segja að ferðamenn séu tilbúnir að greiða fyrir 

tímafreka afþreyingu í dýrari kantinum ef hún er eftirsóknarverð, samanber Húsavík. 

Húsavík var með langhæstu útgjöldin og 65% af þátttakendum í spurningakönnuninni 

greiddu fyrir afþreyingu þar. Mývatnssveit var með næst hæstu útgjöldin af svæðunum og 

greiddi tæpur helmingur þátttakenda í Mývatnssveit eða 48% fyrir afþreyingu. Samkvæmt 

niðurstöðum greiddu ekki nema 2% af þeim sem heimsóttu Siglufjörð fyrir afþreyingu og 

15% ferðamanna á Höfn. Þannig að Siglufjörður og Höfn eru að skila mun minni 

fjárhagslegum ávinningi til sinna samfélaga en hin svæðin tvö.  

Til að hanna og skapa afþreyingu fyrir ferðamenn er mikilvægt að þekkja hvernig hegðun 

og þarfir ferðamanna hafa breyst í tímans rás. Einnig er gott að gera sér grein fyrir umfangi 

ferðaþjónustu og hvernig hún tengir saman fólk, staði og ferli (Sharpley, 2009). Í dag eru 

ferðalög orðin hluti af lífi margra, bæði sem ferðamanna og gestgjafa í eigin landi. Í dreifbýli  
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 býður náttúran ferðamönnum upp á frið og ró, fjarri amstri hversdagsins. Rannsóknarsvæðin 

búa yfir mikilli náttúrufegurð. Einnig eru einstakar náttúruperlur nærri sumum þeirra eins og 

Skaftafell og Jökulsárlón nálægt Höfn og Dimmuborgir við Mývatn. Fjölgun starfa í 

ferðaþjónustu hefur í dreifbýli vegið á móti fækkun hefðbundinna starfa í 

frumatvinnugreinum (Sznajder og Przezbórska, 2009). Þessi breyting hefur átt sér stað á 

öllum svæðunum og hún er jákvæð að því leyti að ekki er vænlegt fyrir svæði að treysta á 

fáar atvinnugreinar (Sharpley, 2002). Ferðaþjónusta á rannsóknarsvæðunum hefur þróast og 

breyst með árunum, bæði vegna utankomandi þátta og samskipta á milli heima- og 

ferðamanna. Hún hefur gefið heimamönnum tækifæri á að skapa sér atvinnu og um leið að 

uppfylla þarfir ferðamanna.  

Ferðamenn gera í auknum mæli kröfur um upplifun og þátttöku. Þeir vilja gjarnan kynnast 

heimamönnum og menningu þeirra. Finna má afþreyingu í þessum anda á sumum 

rannsóknarsvæðunum, svo sem hvalaskoðun. Skapandi og menningartengd ferðaþjónusta er 

einnig svar við þessari þörf. Rannsóknarsvæðin fjögur byggja afþreyingu í ferðaþjónustu á 

eigin auðlindum og menningu. Húsavík býður upp á hvalaskoðun, Mývatnssveit jarðböðin, 

Siglufjörður síldarævintýrið og Höfn íshella- og jöklaferðir svo dæmi séu tekin. Sharpley 

segir ferðaþjónustu ekki snúast  eingöngu  um náttúru og menningu heldur líka arðsemi 

(Sharpley, 2009). Huga þarf að þessu á svæðunum, því greinin þarf að bera sig fjárhagslega 

svo hún nái að vaxa og verða viðurkennd atvinnugrein. Afþreying skapar bæði tekjur og 

atvinnu og hefur auk þess margfeldisáhrif á samfélög sem ekki eru alltaf sjáanleg. 

Ferðamenn sem taka þátt í afþreyingu dvelja lengur á svæðunum og eru því líklegri til að 

eyða meiru, t.d. í gistingu, mat og minjagripi. Vel heppnuð og minnisstæð afþreying hefur í 

för með sér að ferðamenn segja öðrum frá henni og orðspor svæðisins styrkist.   

Framboðslíkan inniheldur þætti sem þurfa að vera til staðar og virka saman á 

ferðamannastöðum, en þeir eru aðdráttarafl, markaðssetning, þjónusta, upplýsingar og 

samgöngur (Gunn og Var, 2002). Ferðaþjónustuaðilar verða að vera vakandi fyrir þessum 

þáttum og hvernig skerðing á einum getur haft áhrif á heildina. Sem dæmi er aðdráttaraflið 

viðkvæmt fyrir breytingum, t.d. vegna náttúruhamfara eða fréttaflutnings. Ferðamenn verða 

fyrir margvíslegum áhrifum sem þeir byggja val sitt á, svo sem auglýsingum, fréttum, umtali 

o.s.frv. Svæðin verða því að auglýsa sig, gott orðspor er mikilvægt en nægir ekki eitt og sér. 

Samgöngur eru einnig mjög mikilvægar í ferðaþjónustu, bæði milli staða og innan þeirra. 

Gott aðgengi þarf að vera að upplýsingum um hvað sé í boði á staðnum og síðast en ekki síst 
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þarf þjónustan að vera góð. Í ferðamálafræðum er talað um líftíma staða og eru 

rannsóknarsvæðin að öllum líkindum stödd á öðru eða þriðja stigi líftímans, þar sem 

ferðaþjónustan þar er enn að þróast og vaxa (Butler, 1980). Þjónustuframboð til ferðamanna 

hefur aukist á svæðunum síðustu misserin og þau eru í sókn sem spennandi áfangastaðir.  

Afþreying tekur til þess sem fólk tekur sér fyrir hendur fyrir utan vinnu og hún felur oft í sér 

félagsleg samskipti, skemmtun og samveru (Veal, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

vísbendingar um að ferðamenn vilji greiða fyrir tímafreka og dýra afþreyingu og þeir 

heimsæki svæðin sérstaklega í þeim tilgangi, samanber hvalaskoðunina á Húsavík. 

Afþreying getur því verið sterkt aðdráttarafl fyrir svæðin og nauðsynlegt að hlúa vel að 

henni. Mörg tækifæri felast í hönnun afþreyingar og hún getur átt stóran þátt í ímynd og 

vinsældum ferðamannastaða.  

Íslandsstofa og Boston Consulting Group hafa unnið að skilgreiningum á eftirsóknarverðum 

markhópum fyrir Ísland. Einn hópur Íslandsstofu kallast „hinn upplýsti ferðamaður“ en hann 

vill kynnast menningu, lífstíl annars fólks og er til í áskoranir og nýjungar (Íslandsstofa, 

2015). Afþreying svæðanna gæti höfðað til þessa hóps og stuðlað að því að hann kynnist 

menningu og upplifi nýja hluti. Einnig liggja tækifæri í því að hanna afþreyingu fyrir ríka 

ævintýraferðalanga samkvæmt skilgreiningum Boston Consulting Group en að sjálfsögðu er 

eftirsóknarvert fyrir svæðin að laða að ferðamenn sem eru tilbúnir að borga hátt verð fyrir 

góða vöru (The Boston Consulting Group, 2013). 

Greining á markhópum svæðanna út frá niðurstöðu rannsóknarinnar sýndi ekki fram á 

mikinn mun á milli samsetningu ferðamanna sem dvöldu á svæðunum. Ferðamenn frá 

Vestur-Evrópu voru langfjölmennastir á öllum rannsóknarsóknarsvæðunum, sem skýrist líka 

af því að þeir voru 54% af öllum þátttakendum í spurningarkönnuninni. Vísbending segir að 

Mið- og Suður-Evrópubúar heimsæki meira Húsavík og Höfn, og Norður-Ameríkubúar 

heimsæki í meira mæli Mývatnssveit og Siglufjörð. Aldurshópurinn 30-45 ára var  

fjölmennastur á Húsavík, Mývatnssveit og Höfn, en aldurshópurinn 46-60 ára á Siglufirði, 

sem er vísbending um að aðeins eldri ferðamenn heimsæki Siglufjörð, þótt munurinn sé ekki 

mikill.  

Niðurstöður um áhrif dvalartíma á útgjöld þátttakenda sýndi að þeir sem dvelja lengst eyða 

mest og þeir sem dvelja styst eyða minnst. Á öllum rannsóknarsvæðunum voru þátttakendur 

með hærri útgjöld ef þeir voru lengur en 24 klukkustundir sem gefur vísbendingu um að 
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hagkvæmara sé að fá þá til að dvelja lengur. Með lengri dvalartíma gefst líka tækifæri fyrir 

rannsóknarsvæðin að selja þeim fleiri þjónustuþætti á staðnum og skapa þannig fleiri störf í 

ferðaþjónustu og hærri tekjur fyrir samfélagið. Áberandi var hversu mikill munur var á 

útgjöldum þeirra sem dvöldu aðeins 0-3 klukkustundir og þegar dvölin lengdist um 4 

klukkustundir. Sem dæmi þreföldustu upphæðirnar á Húsavík og í Mývatnssveit þegar 

dvölin fór yfir 4 klukkustundir. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að verulegu máli skipti 

að fá ferðamenn til að dvelja lengur því þar með aukist líkurnar á meiri útgjöldum í 

afþreyingu og fleiri þjónustuþætti. Á svæðunum hækkuðu útgjöldin samfara lengri 

dvalartíma, nema í Mývatnssveit lækkuðu útgjöldin lítillega á milli 13-24 klukkustundanna 

og fóru svo aftur hækkandi. En mismunurinn var það lítill að hann kallar ekki á nánari 

skýringu.   

Athyglisvert er að sjá stjórnvöld á Íslandi vinna með landsbyggðinni, eins og verkefni 

Stjórnstöðvar ferðamála, stefnumarkandi stjórnunaráætlanir eða DMP, vitnar um. Verkefnið 

verður unnið í öllum landshlutum á Íslandi næstu misseri. Þar gefst rannsóknarsvæðunum 

tækifæri að fá aðstoð við framtíðaruppbyggingu í afþreyingu fyrir ferðamenn. Verkefnið á 

líka að aðstoða svæðin við að kortleggja aðdráttaraflið og möguleika þess í allri 

uppbyggingu. Eins og fram hefur komið í ritgerðinni þá er aðdráttarafl og afþreying svæða 

oft nátengd. Húsavík er gott dæmi um stað þar sem aðdráttaraflið eru hvalir og afþreying 

svæðisins eru hvalaskoðanir. Áhugvert er að Stjórnstöð ferðamála vinnur að uppbyggingu 

svæðanna í samvinnu við heimamenn og fyrirtæki með tilliti til umhverfis. Ferðaþjónusta 

svæðanna verður að tengjast menningararfleifð þeirra og því sem er fyrir á svæðunum, því 

annars er hætta á einsleitni og ótrúverðugleika. Almenn sátt á meðal heimamanna um 

ferðaþjónustu svæðanna skiptir líka verulegu máli, því þeir koma til með að umgangast 

ferðamenn og vera andlit svæðanna út á við. Markaðsstofur landsbyggðanna eru líka 

mikilvægur vettvangur fyrir svæðin að leita sér ráðgjafar hvað varðar auglýsingar og 

kynningar. Slík sameiginleg verkefni eru líklegri að bera árangur í allri 

framtíðaruppbyggingu í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. 

 

 



59 

6.1 Lokaorð 

Þróun afþreyingar fyrir ferðamenn er mikilvæg fyrir rannsóknarsvæðin því hún stuðlar að 

aukinni fjölbreytni í atvinnulífi auk þess að skapa svæðunum sérstöðu. Eftirsóknarvert er að 

laða að svæðunum ferðamenn sem eru upplýstir og tilbúnir til að borga talsvert fyrir 

afþreyingu sem þeir álíta einstaka. Takist það eru margfeldisáhrifin mikil.   

Ferðaþjónusta á landsbyggðinni á Íslandi er fjölbreytileg og býður upp á mörg tækifæri til 

að þróast enn frekar, t.d. hvað afþreyingu varðar. Í dag eru ferðamenn meðvitaðri um 

umhverfið sitt og gera meiri kröfur en áður. Rannsóknarsvæðin eru á réttri leið með 

afþreyingu fyrir ferðamenn, sérstaklega þau sem hafa náð að skapa eftirsóknarvert 

aðdráttarafl og tekjur fyrir svæðin. Húsavík er þar fremst í flokki fyrir afþreyingu sem er 

vinsæl og gefur vel af sér fjárhagslega. Svo er líka mikilvægt að afþreying sé tímafrek, því 

eins og niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós þá hækka útgjöld til afþreyingar samfara lengri 

dvalartíma. Siglufjörður var með mjög lítil útgjöld til afþreyingar og nauðsynlegt er að bæta 

úr því, til að lengja dvalartíma og auka tekjur af ferðamönnum.  

Hægt er að tala um sprengju í ferðaþjónustu á Íslandi síðustu ár og erfitt að fylgjast með 

breytingum. Á rannsóknarsvæðunum hefur líklega margt breyst síðan árið 2015 þegar 

spurningakönnunin var lögð fyrir sem þessi rannsókn byggir á. Án efa hefur 

afþreyingarmöguleikum fjölgað og samsetning ferðamanna breyst. Þessar breytingar kalla á 

fleiri rannsóknir. Annað sem hefur gerst síðustu árin er að vetrarafþreying hefur aukist 

þannig að aðrar niðurstöður gætu orðið á þeim tíma. Afþreying er mjög spennandi svið sem 

fléttar saman náttúru, menningu og sögu á einstakan hátt. Á þessu sviði er án efa fjöldi 

vannýttra tækifæra og spennandi að sjá hvernig rannsóknarsvæðin þróast með tilliti til 

afþreyingar á komandi árum.  
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