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Útdráttur 

Ferðum Íslendinga út fyrir landsteinana hefur fjölgað mikið á síðasta áratug og mætti segja 

að ferðlög væru orðin að sjálfsögðum hlut í lífi fólks. Hvatar eru það sem fær fólk til að 

ferðast og gera þeir það að verkum að fólk hefur ólíkar væntingar til ferðalaga.  

  Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvaða hvatar liggja að baki ferðalaga 

Íslendinga og hvernig ferðamenn þeir eru. Þessi ritgerð fjallar um fjöldaferðamennsku, 

bakpokaferðamennsku og ólíka hvata til ferðalaga. Til þess að ná markmiðunum var 

sendur spurningalisti á grunnnema við Háskóla Íslands. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að skemmtun, slökun og tilbreyting frá daglegu lífi eru algengustu hvatar 

Íslendinga til ferðalaga, einnig kom í ljós að þeir ferðast eins og blanda af fjölda-og 

bakpokaferðamönnum.  

Lykilorð: Fjöldaferðamennska, bakpokaferðamennska, hvatar, upplifunarhættir, ýti- og 

togkraftar.  

Abstract 

Icelanders traveling across their shorelines has increased immensely in the past decades 

and one could say that traveling abroad has become normalized and is no longer 

considered a special occasion. Incentive is what drives people to travel, those incentives 

are the reason for peoples varying expectations for travel.  

  The objective of this thesis is to analyze what incentives lay behind the travels for 

Icelandic people and what kind of tourist they are. This thesis is in reference to mass 

tourism, backpacking and different incentive for travel. In order to understand the 

underlying motivations for different incentive the objectives a qualitative research was 

send to undergraduate students of University of Iceland. The result led to the conclusion 

that entertainment, relaxation and break from daily routine are the most common reasons 

for Icelanders to travel abroad in addition making multiple travel arraignments to get to 

their destinations.  

Keyword: travels, mass tourism, backpacking, incentive, experiences, attraction forces, 

push and pull factors. 
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Þakkir 

Við viljum byrja á að þakka leiðbeinendum okkar, Gunnari Þór Jóhannessyni og Ásdísi 

Aðalbjörgu Arnalds fyrir leiðsögnina, gagnlegar ábendingar varðandi ritgerðina og stuðning 

á meðan rannsókn stóð yfir.  

Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir ómetanlegan stuðning á meðan rannsókn 

stóð yfir og aðstoð með drenginn okkar. Án þeirra hefðum við aldrei getað unnið 

rannsóknina.  
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 Inngangur  

Heimurinn hefur upp á mikið að bjóða þegar kemur að því að ferðast og eru það mismunandi 

hvatar sem fær fólk til að ferðast til ólíkra staða. Það er að verða sífellt auðveldara fyrir 

einstaklinga að ferðast til fjarlægra landa og upplifa nýja menningarheima. Oft hefur verið 

erfitt að greina hvata fólks, vegna þess að það getur mögulega ekki útskýrt hvers vegna 

ákveðinn staður varð fyrir valinu eða jafnvel veit það ekki, einnig eru sumir sem vilja ekki 

gefa upp raunverulegar ástæður fyrir ferðalögum sínum (Robinson, 2012). Í þessari ritgerð 

verður fjallað aðallega um tvær hvatakenningar, ýti-og togkrafta sem fjalla um innri og ytri 

áhrifavalda og svo kenning Cohens um upplifunarhætti. Upplifunarhættir Cohens (1996) 

byggjast á því að reynsla fólks og val þess á ferðalögum fer eftir innri miðju þess eða kjarna. 

Kjarnar einstaklinga geta verið mjög ólíkir, en reynsla og áherslur á ferðalögum mótast eftir 

því.  

  Þar sem hvatar eru ekki alltaf þeir sömu, gefur það auga leið að ekki ferðast allir 

einstaklingar eins, því margar tegundir ferðalaga koma til greina hverju sinni eins og t.d. 

fjöldaferðamennska og bakpokaferðamennska, sem eru oft talin vera andstæður þegar kemur 

að ferðalögum. Horft hefur verið á fjöldaferðamennsku á neikvæðan hátt, þar sem megin 

markmið ferðaþjónustunnar er að græða sem mest á ferðamönnum. Fjöldaferðamennska 

helst oft í hendur við pakkaferðir þar sem fjöldi ferðamanna kaupir ferð á sama áfangastað á 

sama tíma (Robinson, 2012). Bakpokaferðamennska hefur verið skilgreind sem andstæðan 

við fjöldaferðamennsku og er hún þekkt sem kjarni sjálfstæðra ferðalaga þar sem fólk ferðast 

í lengri tíma til framandi landa þar sem ekki er mikið gert út á ferðaþjónustu (Smith, Macleod 

& Robertson, 2010). Þessar tvær tegundir af ferðamennsku hafa breyst mikið undanfarin ár 

vegna þess hversu auðvelt er orðið að ferðast á milli landa. Ferðalögum Íslendinga hefur 

fjölgað talsvert á síðustu árum. Brottfarir Íslendinga frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar var 

618,952 manns árið 2017 en árið 2012 voru aðeins 358,201 manns sem fóru til útlanda 

(Ferðamálastofa, á.á). Íslendingar sækja greinilega mikið út fyrir landsteinana sem fær mann 

til að hugsa hvaða hvatar liggja þar að baki. 

Vegna þessa er markmið ritgerðarinnar að komast að því hvaða hvatar það eru sem fá 

Íslendinga helst til að ferðast til útlanda með tilliti til kyns, aldurs og barneigna og skoða 

hvort munur sé á fjöldaferðamennsku og bakpokaferðamennsku. 
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Rannsóknarspurningarnar eru tvær og hljóma þær svona: Hvaða hvatar eru það sem fá 

Íslendinga til að ferðast? Hvort líkjast ferðir Íslendinga frekar fjöldaferðamennsku eða 

bakpokaferðamennsku? 

Rannsóknarspurningunum verður svarað með því að rýna í fræðilegar heimildir um 

viðfangsefnið, einnig munum við senda út spurningalista til grunnnema við Háskóla Íslands 

til þess að dýpka þekkingu okkar á málefninu. Við munum svo bera saman fræðilega kaflann 

okkar við niðurstöður rannsóknarinnar og fá þannig út svör við rannsóknarspurningunum. 

Uppbygging ritgerðarinnar er svona: Á eftir inngangi er að finna fræðilega umfjöllun 

en þar verður farið yfir helstu kenningar og hugtök sem rannsóknin byggir á, sem eru þá 

sérstaklega varðandi fjöldaferðamennsku, bakpokaferðamennsku og hvatakenningar. Eftir 

það verður farið í aðferðafræðina þar sem kemur fram rannsóknarsnið, 

gagnaöflun/framkvæmd, mælitæki og gagnagreining. Næst verður farið í niðurstöður úr 

rannsókninni en þær eru túlkaðar út frá spurningalistanum, síðan verður farið í umræður þar 

sem niðurstöður spurningalistans eru bornar saman við fræðilegu umfjöllunina. Síðasti hluti 

ritgerðarinnar eru lokaorð en þar verður efni ritgerðarinnar dregið saman og  

rannsóknarspurningunum svarað. 
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2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 

Fræðileg umfjöllun þessarar ritgerðar er skipt upp í fimm hluta. Fyrst fjöllum við stuttlega 

um ferðamennsku sem leiðir okkur inn í næstu þrjá hluta sem fjalla um fjöldaferðamennsku 

og bakpokaferðamennsku. Síðasti hlutinn fjallar svo um hvata, en þeir hjálpa okkur að skilja 

hvers vegna fólk ferðast. 

2.1 Ferðamennska 

Ferðaþjónusta er ein af stærstu atvinnugreinum í heimi, hún fer ört vaxandi og hefur hún 

styrkt hagkerfi víða um heim. Ferðamennska er mjög víðtækt hugtak sem nær yfir mun meira 

en ferðalög fyrir tómstundir og frí. Fólk ferðast vegna menntunar, heilsu, trúarbragða, 

ráðstefna, viðskipta og til að  heimsækja vini og ættingja. Ferðamennska einkennist af mikilli 

fjölbreytni en helstu þættir ferðaþjónustu eru samgöngur, gisting, matur og þjónusta, 

ferðaskrifstofur og  fleiri aðilar sem koma að henni (Scott & Lemieux, 2010). 

Ferðamennska hefur verið skilgreind á ýmsa vegu en hér munum við fjalla um tvær 

skilgreiningar á henni. Ferðamennska hefur verið skilgreind sem athöfn fólks sem ferðast til 

og dvelur á stöðum utan þeirra hversdagslega umhverfis í minna en eitt ár, vegna tómstunda, 

viðskipta eða í öðrum tilgangi (Scott & Lemieux). Hún hefur einnig verið skilgreind sem 

skammtímahreyfing fólks til staða utan þeirra hversdagsumhverfis til þess að taka þátt í 

ánægjanlegum athöfnum eða í viðskiptatilgangi (Swarbrooke & Horner, 2016). Tvö algeng 

form ferðamennsku eru fjöldaferðamennska og bakpokaferðamennska, sem við munum 

fjalla um í næstu köflum þessarar rannsóknar. 
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2.2 Fjöldaferðamennska 

Í þessum kafla munum við fara yfir sögu, helstu kenningar og skilgreiningar á 

fjöldaferðamennsku.  

2.2.1 Upphaf fjöldaferðamennsku 

Sumir fræðimenn telja að fjöldaferðamennska hafi byrjað þegar Thomas Cook skipulagði 

fyrstu pakkaferðina sem hófst 5. júlí 1841. Þetta var hringferð frá Leicester til 

Loughborough sem innihélt lestarmiða, te og samloku fyrir 570 manns. Með því að setja 

saman hluti eins og farmiða, gistingu og mat í einn pakka opnaði það gátt fyrir fjölda fólks 

til að ferðast (Robinson, 2012). 

         Aðrir fræðimenn telja að fjöldaferðamennska hafi byrjað í Evrópu á sjötta áratug 

tuttugustu aldar þegar fólk fór að ferðast til annarra landa í mun meira mæli en áður. Þá 

þróun má rekja til aukinna flugsamgangna þar sem flugfélög spruttu upp og ódýrara varð 

að fljúga. Það voru ekki bara bættar flugsamgöngur sem ýttu undir fjöldaferðamennsku, 

heldur átti iðnbyltingin á 19. öld í Bretlandi stóran þátt í þessari þróun. Með henni jukust 

lífsgæði fólks og hafði það meiri ráð á ferðalögum (Robinson, 2012) en með bættum 

efnahag og baráttu verkalýðsfélaganna fékk almenningur meiri frítíma sem hann gat nýtt 

sér til að ferðast. Í iðnbyltingunni fór fólk að flytjast úr sveitum í borgir og fóru þær að 

þéttast. Störfum í landbúnaði fór fækkandi, en störfum í verksmiðjum fjölgandi. Á þessum 

tíma varð mikil fólksfjölgun. Fólkið í borgunum fór að finna fyrir aukinni þörf fyrir útivist 

og vildi það komast frá mannfjöldanum í borgunum. Mikil bót varð á samgöngum fyrir 

almenning en járnbrautalestir sem áður voru eingöngu notaðar fyrir flutning á hráefni til og 

frá verksmiðjum, voru nú notaðar til fólksflutninga (Leiper, 2004). Fjöldaferðamennska 

tengist sterklega við þessa lýðræðisþróun sem átti sér stað í kjölfar iðnbyltingarinnar en 

vegna hennar fór venjulegt fólk að geta ferðast, en áður fyrr var það einungis hástéttarfólk 

sem gat það (Vainikka, 2013).  

2.2.2 Hvað er fjöldaferðamennska? 

Fjöldaferðamennska er þegar fjöldi fólks ferðast á ákveðinn áfangastað, þar sem þróun 

ferðaþjónustu fer fram. Hún býður upp á staðlað vöruframboð og einblínir á að fá sem 

flesta gesti. Sjónarmiðið sem hér ríkir byggist á skammtímahugsun þar sem hámarksgróði 

er markmiðið (Robinson, 2012). Þetta sjónarmið snýr að framleiðsluhlið ferðamennsku 
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sem tengist fordísku sjónarmiði en þar skiptir máli að ná fram hagkvæmum 

rekstrarskilyrðum þar sem margir kaupa sömu ferðina en með fjöldanum er hægt að ná 

kostnaðinum niður (Torres, 2002). Þróun fjöldaferðamennsku helst oft í hendur við 

pakkaferðir þar sem fjöldi ferðamanna kaupir ferð á sama áfangastað á sama tíma sem 

inniheldur ferðareynslu og þjónustu (Robinson, 2012). Fjöldaferðamennska er yfirleitt seld 

í pakka. Hún er byggð á fjöldaframleiðslu með það að markmiði að nýta stór hagkerfi með 

tilliti til markaðssetningar, gistingar og fólksflutninga eins og t.d. lággjaldaflugfélög 

(Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2013). Því hefur verið haldið fram að fjöldaferðamenn 

einangrast oft frá heimamönnum og þeirra umhverfi. Þessir ferðamenn ferðast yfirleitt í 

hópum með leiðsögumann sér við hlið, þeir hugsa ekki um raunverulega heiminn sem er í 

kringum þá heldur njóta þeir gerviviðburða þar sem lítið sannleiksgildi er að finna á 

tilgerðarlegum áfangastöðum (Urry, 2002). Poon (1993) talaði um að það sem einkennir 

fjöldaferðamennsku er að neytendur hennar haga sér á svipaðan og jafnvel vélrænan máta 

þar sem lítið er hugsað um menningu og umhverfi áfangastaðarins.  

         Talað hefur verið um þrjár breytingar í hinu kapítalíska hagkerfi. Fyrst kom 

Fordismi, út frá honum þróaðist póst-Fordismi en upp úr honum kom svo neo-Fordismi og 

vísa þeir til mismunandi kerfa af framleiðslu og neyslu. Ferðaþjónustan hefur ekki farið 

varhluta af þessari þróun. Framleiðsla og neysla fjöldaferðamennsku er ákveðið form af 

Fordisma, þrátt fyrir að hún sé byggð upp af mörgum áfangastöðum og athöfnum eru 

megineinkenni hennar mikill fjöldi ferðamanna sem neytir staðlaðra og ósveigjanlegra vara 

og þjónustu. Hún á sér stað í stórum hagkerfum þar sem fáir framleiðendur ráða lögum og 

lofum yfir markaðnum. Þetta eru oft stór alþjóðleg fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á 

markaðssetningu (Torres, 2002). Þessi markaðssetning á sér aðallega stað í gegnum 

fjölmiðla og auglýsingar, sem gerir það að verkum að það sem ferðamennirnir horfa á er 

fullt af blekkingum, sem viðheldur fjarlægð á milli heimamanna og ferðamanna (Urry, 

2002). Í þessu kerfi er valdið ekki í höndum neytenda heldur liggur það hjá stóru 

framleiðendunum. Það eru framleiðendurnir sem ráða því hvað er í boði hverju sinni og að 

hverju áhorfið snýr. Fjöldaferðamennska byggist á lágu verði og því stóla áfangastaðir á að 

margir gestir koma á staðinn vegna þess að þeir græða tiltölulega lítið á hverjum 

ferðamanni fyrir sig. Staðbundin skammtímahugsun Fordismans gerir það að verkum að 

mikið álag verður á umhverfi áfangastaða en fjöldaferðamannastaðir eru oft staðsettir í 

umhverfi sem hefur viðkvæmt vistkerfi. Á þessum fjöldaferðamannastöðum eru yfirleitt 

sömu veitingastaðirnir, sömu hótelkeðjurnar og sömu verslanirnar sem bendir til hversu 
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staðlað þetta er allt saman. Á þessum stöðum eiga ferðamennirnir í hættu á að lenda í 

ákveðnum loftbólum þar sem þeir eru aðskildir frá heimamönnum, menningu þeirra og öllu 

því sem þeim gæti mögulega fundist vera óþægilegt. Neytendur fjöldaferðamennsku 

krefjast þess oft að aðstaða þeirra sé vestræn og á vernduðu svæði sem undirstrikar þessa 

loftbólu. Óskir þeirra eru miðaðar að því sem þeir þekkja heima fyrir og eru langt frá því 

að vera tengdar við menningu áfangastaðarins. Þetta leiðir óhjákvæmilega til þess að það 

sem fjöldaferðamennska býður uppá sé sviðsettur raunveruleiki (Torres, 2002; 

MacCannell, 1976).  

 Oft á tíðum er litið á fólk sem ferðast með þessum hætti að það sé „fátækara“ og 

minna menntað, þar sem ríkara fólk fer ekki á þessa áfangastaði eða er hætt að heimsækja 

þá. Engu að síður eru alls ekki allir íbúar heimsins sem geta farið í pakkaferðir, heldur er 

það aðallega bundið við þá sem koma frá ríkari löndum hins þróaða heims (Robinson, 

2012). Litið hefur verið á bakpokaferðamennsku sem andstæðu við fjöldaferðamennsku 

(Smith o.fl., 2010) en við munum einmitt skoða bakpokaferðamennsku í næsta kafla. 
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2.3 Bakpokaferðamennska 

Hér verður fjallað almennt um bakpokaferðamennsku, helstu skilgreiningar og þróun hennar.  

2.3.1 Hvað er bakpokaferðamennska? 

Bakpokaferðamennska hefur verið talin kjarni sjálfstæðra ferðalaga, þar sem einstaklingar 

eða litlir hópar ferðast saman. Talað hefur verið um að bakpokaferðamenn hafi tilhneigingu 

til að vera sveigjanlegir á ferðalögum sínum og ferðast til lengri tíma, einnig vilja þeir ferðast 

með lítinn farangur og eyða sem minnstum peningum á ferðalögum sínum. Þess vegna notast 

þeir við ódýrar samgöngur og gistingu en þó koma allar samgöngur og gisting til greina sem 

hefðbundinn ferðamaður notar. Þeir vilja sjá heiminn og upplifa allt á meðan þeir hafa 

tækifæri til. Bakpokaferðamenn eru oftast fólk undir fertugu en þó geta þeir verið allt frá 

nemendum til fólks sem er komið á eftirlaun. Margir þeirra sem nota þessa leið til að ferðast 

eru þeir sem eru að flýja hversdagsleikann og vilja uppgötva eitthvað nýtt, byggja upp 

sjálfsmynd og upplifa ævintýri (Smith o.fl., 2010). 

         Hvati bakpokaferðamanna er oftast að upplifa eitthvað ekta og ósvikið, að ferðast til 

að læra um nýja menningu, siði og finna sjálfa sig. Þeir eru forvitnir og leitast eftir einhverju 

nýju. Þeir sem leitast eftir þessu ferðast oft, lengi og á marga staði. Þess vegna hefur verið 

litið á bakpokaferðamanninn sem andstæðu við hefðbundinn ferðamann. (Smith, Macleod & 

Robertson, 2010). 

Helstu einkenni bakpokaferðamanna samkvæmt Pearce (1990) er fólk undir fertugu, 

sem ferðast á eigin vegum, dvelur í lengri tíma á áfangastöðum, leggur áherslu á þátttöku og 

óformleg frí, hefur sveigjanlegt ferðaplan, gistir aðallega á ódýrum gististöðum og leggur 

áherslu á að hitta aðra ferðamenn. Bakpokaferðamönnum hefur farið fjölgandi þar sem þessi 

tegund ferðlaga hefur þróast mikið undanfarin ár, en hún hefur farið úr lítilli starfsemi yfir í 

alþjóðlega starfsemi í ferðaþjónustu.  

Áður fyrr var bakpokaferðamaðurinn skilgreindur eftir kenningum eins og hjá Cohen 

(2011) um könnuði og flakkara, að þeir væru ferðamenn sem forðuðust staði þar sem væri 

mikið af ferðamönnum. Hann skilgreindi könnuðinn sem einstakling sem ferðaðist einn og 

gæti breytt eigin ferðaáætlun, leitaðist samt eftir öryggi, eins og þægilegri gistingu eða 

samgöngum. Flakkarann skilgreindi hann sem einstakling sem ferðaðist um heiminn og vildi 

forðast öll tengsl við aðra ferðamenn, færi ekki hefðbundna leið og vildi tengjast innfæddum. 
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  Önnur kenning sem hefur verið tengd við bakpokaferðamennsku er kenning Plogs þar 

sem hann skiptir ferðamönnum í fimm flokka. Varkárir/öruggir ferðamenn (e. 

psychocentric), nær því að vera varkárir ferðamenn (e. near psychocentric), miðlægir 

ferðamenn (e. midcentric), nær því að vera öðruvísi ferðamenn (e. near allocentric) og 

framandi/öðruvísi ferðamenn (e. allocentric). Hann raðaði þessu upp þannig að 

varkárir/öruggir ferðamenn væru fólk sem sækist mikið í staði sem eru svipaðir og maður 

kallar heima og ferðast ekki langt, síðan kom nær því að vera varkárir ferðamenn sem væri 

fólk sem ferðaðist aðeins lengra í burtu frá heimahögum. Miðlægir ferðamenn er það sem 

flestir ferðamenn eru en það eru þeir sem ferðast á þessa dæmigerðu fjöldaferðamannastaði, 

vilja fara í skipulagðar ferðir og vilja engar óvæntar uppákomur. Nær því að vera öðruvísi 

ferðamenn eru þeir sem vilja skoða og upplifa nýja staði en vilja samt ákveðið öryggi. 

Framandi/öðruvísi ferðamenn eru þeir sem vilja uppgötva nýja staði, vilja helst hafa allt 

óvænt og vilja lenda í ævintýrum. Hérna væri hægt að tengja bakpokaferðamanninn við 

framandi/öðruvísi ferðamenn og nær því að vera öðruvísi ferðamenn samkvæmt Plog 

(Fletcher o.fl., 2013). 

Mynd 1 Tegund ferðamanna eftir Plog (Fletcher, 2013; Þýðing höfundar) 

 Í dag hefur bakpokaferðamaðurinn verið skilgreindur sem lággjalda ferðamaður eða 

ferðamaður sem ferðast á eigin vegum (Robinson, 2012).  

Bakpokaferðamennska fór að verða vinsælli með breytingu í hinu kapítalíska hagkerfi sem 

kallast póst-Fordismi, en þær tegundir af ferðamennsku sem þar spruttu upp voru ákveðið 

mótsvar við fjöldaferðamennsku og er bakpokaferðamennska ein af þeim (Torres, 2002). 

Urry (2002) talar um að neyslan hafi breyst frá því að vera fjöldaframleidd, þar sem allir eru 

að neyta sömu hlutanna yfir í að vera póst-Fordísk, þar sem hún er einstaklingsmiðuð, 

sveigjanleg og sérhæfð. Póst-Fordísk ferðamennska er breyting frá stöðluðu 
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fjöldaferðamennskunni yfir í fjölbreyttari og sérhæfðari ferðamennsku sem er minni um sig. 

Póst-Fordísk framleiðsla og neysla verður til vegna nokkurra þátta, þeir stærstu munu vera 

aukin hnattvæðing og breyting í neyslumynstri neytenda sem er orðið sérhæfðara. Þetta 

leiddi til þess að endurskipuleggja þurfti framleiðslu og neyslu á ferðamennsku. Það sem 

einkennir póst-fordíska ferðamennsku er aukin sérhæfing og sérhannaðar ferðir fyrir 

einstaklinga. Vegna stöðugra breytinga og meiri fjölbreytni á smekk neytenda, verða til 

sérhæfðir áfangastaðir þar sem vörur eru sniðnar að hverjum viðskiptavini fyrir sig. 

Birtingarmynd póst-Fordismans í ferðamennsku kemur fram í vistvænni-, bakpoka-, 

menningar- og áhættuferðamennsku til að nefna nokkur dæmi, en þessar tegundir af 

ferðamennsku hafa að ýmsu leyti andstæð einkenni við fjöldaferðamennsku (Torres, 2002). 

Þessar tegundir af ferðamennsku gefa neytendum meira val af áhorfi (Urry, 2002). Það leiðir 

til þess að neytendur fá meiri stjórn yfir því hvað er í boði og hvert áhorfið er, vegna þessa 

fá þeir miklu meira vald en þeir höfðu í Fordískri ferðamennsku. Í raun eru það óskir og 

smekkur neytenda sem stjórnar því hvaða vörur eru á boðstólnum hverju sinni og er það eitt 

af megineinkennum póst-Fordismans. Annað megineinkenni framleiðslu og neyslu póst-

Fordismans er sveigjanleiki en hann kemur fram í óstaðlaðri, sjálfstæðari og sveigjanlegri 

ferðamennsku. Aukinn sveigjanleiki, meiri frítími og val á ferðamennsku sem hefur blossað 

upp á tímum póst-Fordismans hefur leitt til þess að fólk ferðast oftar en í styttri tíma í senn. 

Póst-Fordískur ferðamaður hefur yfirleitt miklar tekjur, er vel menntaður, þroskaður andlega 

og er sá ferðamaður sem margir áfangastaðir vilja fá til sín. Þessi ferðamaður er líklegri til 

að hafa meiri umhverfisvitund en aðrir ferðamenn og hefur áhuga á menningu heimamanna. 

Hann er sveigjanlegur, sjálfstæður og hefur áhuga á að upplifa eitthvað nýtt. Hann leitast 

eftir að skoða hið ósnerta og vill upplifa sanngildi (Torres, 2002). Síðustu tveir kaflar draga 

fram þá mynd að fjöldaferðamennska og bakpokaferðamennska séu andstæður, sem byggjast 

upp á mismunandi kerfum á framleiðslu og neyslu. Við munum leitast eftir að svara því í 

næsta kafla hvort það sé í raun svo einfalt. 
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2.4 Breyttir tímar 

Skipting ferðamennsku í Fordisma og póst-Fordisma hefur hlotið töluverða gagnrýni, 

aðallega vegna þess hversu skörp lína er dregin upp á milli þessara þátta. Þarna eru gamlir 

tímar settir upp á móti nýjum og er talað um að þetta séu algjörar andstæður. Ekki er gert ráð 

fyrir því að Fordisminn geti aðlagast, orðið sveigjanlegur og sérhæfður. Fordisminn hefur 

breyst frá því sem hann áður var, en í dag hafa neytendur val um miklu fleiri ferðir sem eru 

sveigjanlegri en þær voru áður. Neo-Fordismi bendir á að fjöldaferðamennska sé orðin 

sveigjanlegri, persónulegri og að hún eigi sér stað á litlum mörkuðum. 

  Ferðaþjónustufyrirtæki og hótel hafa breyst en þau eru orðin sveigjanlegri og eru 

byrjuð að þróa sérhæfð vörumerki sem eiga að miða að ákveðnum mörkuðum. Í raun eru 

línurnar á milli þessara mismunandi tegunda af framleiðslu og neyslu ferðamennsku óskýrar 

vegna þess að þær geta báðar átt sér stað á sama tíma, í sama rými. Þess vegna lýsir neo-

Fordismi ferðamensku betur en póst-Fordismi. Hann lýsir betur þeim aukna sveigjanleika 

sem á sér stað í fyrirtækjum sem eiga uppruna sinn að rekja til Fordismans, en þau eru líklegri 

til þess að aðlagast heldur en að hverfa (Torres, 2002).  

  Vainikka (2013) aðhyllist neo-Fordíska sjónarhornið. Hún gagnrýnir Fordíska 

sjónarhornið en hún segir að það sé dómhart og takmarkandi að því leyti að það snúist um 

ákveðinn fjölda fólks sem sé ýtt áfram af framleiðslulögmálum. Hún segir jafnframt að ekki 

sé neitt tillit tekið til sveigjanleika, um leið og hann á sér stað hættir það að vera 

fjöldaferðamennska og þar af leiðandi lætur það líta út fyrir að hún fari minnkandi þrátt fyrir 

að fjöldi ferðamanna á heimsvísu sé að aukast. Hér er horft á fjöldann að utan, en hún vill 

að horft sé á hann að innan. Það sem hún á við með þessu er að annaðhvort er ferðamennska 

fjöldaferðamennska eða eitthvað annað, og telur hún það ekki vera heppilega nálgun. Frekar 

ætti að horfa á hana út frá neo-Fordísku sjónarhorni sem viðurkennir að skilin á milli 

fjöldaferðamennsku og annarra ferðamáta séu óskýr (Torres, 2002) og meta ætti hvern 

áfangastað fyrir sig. Vainikka (2013) bendir á að fjöldaferðamennska fari fram á tilteknum 

tíma innan samfélaga, menningarheima og staða. Hún snýst um staðinn þar sem hún fer fram, 

bæði um það sem ferðamönnum þykir framandi og það sem þeim finnst vera kunnuglegt. Út 

frá þessu er hægt að líta á að heimamenn og áfangastaðirnir séu í þjónustuhlutverki á meðan 

ferðamaðurinn situr hinum megin við borðið og sé viðskiptavinurinn. Mikilvægt er að líta á 

að ferðamennska í heild sinni, þar á meðal fjöldaferðamennska sé iðkuð út frá mismunandi 

hvötum af venjulegu fólki. Algengt er að litið sé á strandstaði sem hina týpísku 
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fjöldaferðamannastaði og að þeir séu staðalímynd slíkrar ferðamennsku. Það virkar ekki að 

miða fjöldaferðamennsku aðeins við þá staði heldur þarf að meta hana út frá sjónarhorni 

hvers staðar fyrir sig, hvort sem það sé strandstaður eður ei. Vainikka (2013) vill að greining 

á fjöldaferðamennsku sé sveigjanleg þar sem horft er á hana innan frá, en með því er hægt 

að greina innri margbreytileika fjöldaferðamennsku. Margar tegundir af ferðamennsku falla 

undir fjöldaferðamennsku sem getur verið ein eða nokkrar tegundir á sama tíma. Fjöldi 

ferðamanna þarf ekki að vera einsleitur en hann er engu að síður sýnilegur bæði í umhverfi 

sínu og í flæði þeirra frá einum stað til annars. Með þessari greiningu er átt við að fjöldinn 

er samsettur af mörgum ólíkum einstaklingum sem haga sér á mismunandi hátt, skipuleggja 

ferðalagið sitt sjálfir og eru ekki bundnir framleiðslulögmálum Fordismans.  

  Cohen (1987) gagnrýnir þá sýn að fjöldaferðamennska sé slæm leið til að ferðast á 

meðan bakpokaferðamennska sé góð leið til þess. Hann setur stórt spurningamerki við hvort 

aðrar tegundir af ferðamennsku geti tekið við af fjöldaferðamennskunni og tryggt sjálfbærni 

greinarinnar. Til að láta það ganga upp þyrfti fjöldi ferðamanna að vera lítill til að eyðileggja 

ekki fyrir sjálfum sér, en það er hægara sagt en gert þar sem fjöldi ferðamanna í heiminum 

á hverju ári er rúmlega einn milljarður manns og fer fjölgandi (Statista, á.á.). 

Fjöldaferðamennska er sveigjanlegt hugtak sem byggist upp á fjölbreytileika og skipulagi, 

samsetning hennar er breytileg eftir aðstæðum. Vistvæn ferðamennska getur verið hluti af 

fjöldaferðamennsku þar sem vistvænir ferðamenn nota sömu hluti og aðrir ferðamenn t.d. að 

komast á áfangastað með hjálp flugfélaga, bíla og gista svo á hótelum. Það sama á við um 

aðrar tegundir af ferðamennsku og geta því allar tegundir af ferðamennsku fallið undir 

fjöldaferðamennsku þar á meðal bakpokaferðamennska. Þar sem fjöldaferðamennska er ekki 

ein ákveðin tala fer það eftir áhorfandanum hvort um sé að ræða slíka ferðamennsku 

(Vainikka, 2013). 

        Í lok 20. aldar varð breyting á bakpokaferðamennsku vegna komu internetsins, 

kreditkorta og lággjaldaflugfélaga sem gerði það að verkum að auðveldara varð að ferðast. 

Bakpokaferðamenn fóru ekki aðeins í ferðalög til að upplifa eitthvað nýtt heldur til að 

skemmta sér og þess vegna er hægt að líkja bakpokaferðamennsku við fjöldaferðamennsku 

(Shaw & Williams, 2004). Þó stefna bakpokaferðamanna sé oft að upplifa eitthvað ekta eða 

ósvikið, þá sækjast bakpokaferðamenn í aðra bakpokaferðamenn og við það myndast 

ákveðnir samkomustaðir þar sem lítið er um heimamenn. Oft er þetta staður sem fólk tekur 

hvíld frá því að ferðast og endurnærist, þessi staður inniheldur oft sturtu, internet og 

vestrænan mat. Khao San Road í Bangkok Tælandi er gott dæmi um samkomustað 
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bakpokaferðalanga, þar sem þeir hittast til að skemmta sér og kynnast öðrum ferðamönnum 

(Smith o.fl., 2010). 

  Bakpokaferðamennska á árum áður hefur alltaf tengst því að vera lengi í burtu að 

heiman, lággjalda ferðalög og sveigjanlegt ferðaplan. Á meðan kenningar Cohens um 

landkönnuði og flakkara, Plogs um framandi/öðrvísi ferðamenn eru gagnlegar til að 

skilgreina bakpokaferðamenn, hefur margt breyst í gegnum árin í bakpokaferðamennsku og 

er mikilvægt að endurskoða hugtakið. Bakpokaferðamenn eru ekki eins einsleitur hópur og 

þeir voru taldir vera áður fyrr. Eins og allt fólk, þá eru þeir breytilegir meðal annarra hluta 

eins og t.d. þjóðerni, ástæðna og hvatningu ferðalaga, í skipulagningu á ferðalaginu, í aldri 

og kyni. Þó að hugmyndin um að bakpokaferðamenn séu ekki einsleitur hópur, er hugsunin 

sú hvort að bakpokaferðamenn séu líkir öðrum ferðamönnum eða hvort þeir séu markvisst 

öðruvísi. Í rannsókn hjá Larsen, Ogaard & Brun (2011) kom það í ljós að félagslegir hvatar 

fyrir ferðalögum hjá bakpokaferðamönnum og fjöldaferðamönnum voru ekki svo ólíkir 

þegar þeir voru kannaðir, en aftur á móti kom það í ljós að bakpokaferðamenn höfðu mun 

minni þörf fyrir lúxus heldur en fjöldaferðamenn. 

Ferðahandbækur hafa hjálpað ferðmönnum að ferðast í mörg ár en ein af vinsælustu 

ferðahandbókum heims er Lonely Planet. Með hjálp Lonely Planet hefur 

bakpokaferðamennska orðið ein vinsælasta tegund ferðalaga í heimi. Ferðahandbókin er 

notuð af fjölda fólks og nýta bæði bakpokaferðamenn og fjöldaferðamenn sér bókina. Það 

þýðir að bókin hefur áhrif á val áfangastaða hjá báðum tegundum ferðalanga (Laquinto, 

2011). Bakpokaferðamenn eru í dag að nýta sér ferðahandbækur og vefsíður til að hjálpa sér 

við val á áfangastöðum, sem sýnir það að þeir eru ekki að fara nýjar leiðir eins og áður fyrr.      

  Í dag ferðast flestir með snjallsíma sem eru með þráðlaust net, netbækur, myndavélar 

og fleira. Í nútímanum eru bakpokaferðamenn mun meira tengdir heiminum í gegnum netið 

en þeir voru áður fyrr. Eðli bakpokaferðamennsku hefur algjörlega breyst frá því sem áður 

var og mun sú breyting ekki ganga til baka, það er ekki gott eða slæmt, heldur eru breyttir 

tímar. Þegar þú labbar inn á netkaffihús og lítur á tölvurnar sérðu að allir eru á Facebook og 

það er greinilegt að Facebook er staður sem er nálægur heima eða minnir fólk á heimahagana. 

Hluti af því að ferðast í dag er að fara á samfélagsmiðla, senda póst heim, hlaða niður 

myndum og senda vinum textaskilaboð. Það er greinilegt að meðal margra ferðamanna eru 

bakpokaferðalög að verða mun vinsælli og má segja að þau teljist vera eðlilegur ferðamáti 

(Molz & Paris, 2013).  
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Í gegnum árin hefur margt breyst í bakpokaferðamennsku og er ekki hægt að gefa 

hugtakinu eina skilgreiningu, þar sem hugtakið er breytilegt í tíma og rými. 

Bakpokaferðamenn eru ótrúlega ólíkir og sækjast ekki alltaf í það sama. Þar sem 

bakpokaferðamennska er að verða ein vinsælasta tegund ferðalaga í dag, er hægt að líkja 

henni mikið við fjöldaferðamennsku og veltum við fyrir okkur hvort bakpokaferðamennska 

sé orðin hluti af fjöldaferðamennsku en það er einmitt neo-Fordískt sjónarhorn. Til að 

komast að því þurfum við fyrst að kynna okkur hvaða hvatar það eru sem liggja á bakvið 

ferðalög. 
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2.5 Hvatar 

Hvatar eru innri þarfir sem fá fólk til þess að ferðast. Hvatakenningar geta hjálpað okkur að 

skilja hvers vegna og hvert fólk ferðast (Robinson, 2012). Erfitt er að greina hvata þar sem 

fólk getur ekki útskýrt almennilega af hverju ákveðinn staður varð fyrir valinu og svo segir 

fólk ekki alltaf rétta ástæðu ferðar.  

  Þarfapýramídi Maslow (1943) er mjög þekkt hvatakenning en þar skiptir hann þörfum 

einstaklings upp í fimm mismunandi þarfir. Þær raðast frá neðsta lagi til efsta svona: 

líkamlegar þarfir, öryggisþarfir, félagslegar þarfir, þörf fyrir sjálfsvirðingu og sjálfsbirting. 

Allar þessar þarfir tengjast innbyrðis en til að geta fullnægt efstu þörfinni verður fólk að vera 

búið að fullnægja öllum hinum sem eru fyrir neðan. Maslow hefur þó verið gagnrýndur fyrir 

líkanið vegna þess að hann sýnir ekki hvers vegna hann valdi þessar fimm þarfir og fyrir það 

að gera ekki nægar rannsóknir á líkaninu því það segir ekki hversu vel þú þarft að uppfylla 

þarfirnar til að komast á næsta stig pýramídans. Þrátt fyrir að fá gagnrýni hefur líkanið verið 

notað mikið í rannsóknum tengdum ferðamennsku vegna þess hversu einfalt það er og hversu 

auðvelt er að skilja það (Fletcher o.fl., 2013). Til að skilja þarfir ferðamannsins er gott að 

skoða Þarfapýramída Maslow, því hægt er að tengja það við hvata ferðamanna. Reyndari 

ferðamenn leitast meira eftir því að fullnægja tveimur efstu þörfunum og þar af leiðandi æðri 

þörfum líkansins á meðan óreyndari ferðamenn eins og fjöldaferðamenn einblína meira á að 

uppfylla hinar þrjár; líkamlegu, öryggis og félagslegu þarfirnar. Í þessu samhengi er 

fjöldaferðamaðurinn ólíklegri til að prófa að borða framandi mat en reyndari ferðamaður 

(Tikkanen, 2007).  

Hér munum við gera tilraun til að tengja hvata við bæði fjöldaferðamennsku og 

bakpokaferðamennsku og komast að því hvort það séu mismundandi eða svipaðir hvatar hjá 

fjöldaferðamönnum og bakpokaferðamönnum. 

 Í þessum kafla munum við fjalla um tvær þekktar hvatakenningar en þær eru ýti- og 

togkraftar og upplifunarhættir Cohens. Gott er að átta sig á þarfapýramída Maslow áður en 

þessar tvær kenningar eru skoðaðar vegna þess að hann er tiltölulega auðskilinn og er því 

góður inngangur fyrir flóknari kenningar. 

2.5.1 Ýti – og togkraftar. (e.push and pull factors)  

Hugmyndin á bak við ýti- og togkrafta var að komast að því hvers vegna fólk ferðast. 

Samkvæmt Dann (1976) endurspegla ýtikraftarnir löngunina til að ferðast á meðan 
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togkraftarnir hafa áhrif á hvaða áfangastaður verður fyrir valinu. Ýti- og togkraftarnir 

ákveða hvert og hvenær fólk ferðast. Innri hvötin verður að vera til staðar svo að 

togkraftarnir hafi áhrif. (Cooper & Hall, 2013).  

Togkraftarnir eru það sem einkennir áfangastað og laðar að sér eða togar ferðamenn á 

staðinn. Ýtikraftarnir er sú innri þörf til að komast í burtu frá hversdagsleikanum. Þó hefur 

verið erfitt að greina hvor þátturinn hefur meiri áhrif á ákvörðunina eða hvor þátturinn 

kemur til með að hafa áhrif fyrst. Almennt er það ýtikrafturinn sem leiðir til ákvörðunar en 

togkraftarnir geta alveg spilað jafn mikilvægan part í lokaákvörðun.  

  Samkvæmt Crompton (1979) eru ýtikraftarnir ástæður þess að fólk vill fara út úr sínu 

hversdagsumhverfi á meðan togkraftarnir eru þeir sem draga fólk að ákveðnum áfangastað. 

Crompton talaði um að það væru sjö sálfræðilegar ástæður eða ýtikraftar sem eru: sleppa úr 

umhverfi hversdagsleikans, sjálfskoðun og sjálfsmat, slökun, álit, endurheimt, bæta 

samskipti við ættingja og félagsleg samskipti. Síðan eru einnig tveir menningarlegir 

togkraftar sem eru nýjungar og menntun (Robinson, 2012).  

  Ýti- og togkraftar hafa almennt verið skoðaðir út frá tveimur aðskildum ákvörðunum 

sem gerðar eru hvor á sínum tímapunktinum. Ýtikraftarnir einblína á þarfir ferðamannsins 

á meðan togkraftarnir  einkennast af því hvaða eiginleika aðdráttaraflið hefur eða 

eiginleika áfangastaðarins. Það geta verið endalausar ástæður fyrir því hvað ýtir fólki af 

stað í ferðalög (Robinson, 2012). Ástæður fólks geta verið ólíkar, vegna þessa er eftirspurn 

eftir ferðalögum misjöfn eftir fólki. 

  Skipta má áhrifavöldum eftirspurnar upp í tvo flokka: innri og ytri áhrifavalda. Innri 

áhrifavaldar eru þeir hvatar sem snúa að löngunum ferðamannsins sem getur til dæmis 

verið hvíld, skemmtun eða að upplifa eitthvað nýtt. Ytri áhrifavaldar eru margir en 

byggjast aðalega upp á þjóðfélagslegum þáttum og er hægt að skipta þeim upp í fjóra 

flokka: félagslega þætti, tæknilega þætti, pólitíska þætti og efnahagslega þætti. Félagslegir 

þættir eru þeir sem snúa að frítíma, menntun og heilsufari. Tæknilegir þættir eru til dæmis 

samgöngur og internetið. Pólitískir þættir eru þjóðfélagsástæður og stjórnmálaástand, síðan 

eru efnahagslegir þættir sem eru tekjur og atvinna. Erfitt getur verið að greina hvaða hvatar 

liggja að baki ferðalaga fólks, vegna þess að það nær ekki að útskýra af hverju ákveðinn 

áfangastaður varð fyrir valinu eða gefur ekki upp rétta ástæðu ferðalagsins. Mikilvægt er 

fyrir áfangastaði að skilja hvaða hvatar það eru sem fá fólk til að ferðast, vegna þess að það 

hjálpar við að byggja upp og þróa ferðaþjónustu. Þannig er hægt að skipuleggja og 

markaðsetja staðina betur.  
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2.5.2 Upplifunarhættir (litróf) 

Samkvæmt hugmyndum Cohen (1996) fer reynsla fólks og val þess á ferðalögum eftir innri 

miðju þess eða kjarna. Kjarnar fólks geta verið mjög ólíkir og reynsla þeirra og áherslur á 

ferðalögum eftir því. Á ferðalögum er fólk í raun í leit að ákveðnum kjarna en hvaða kjarni 

það er fer eftir einstaklingum. Ástæður þess af hverju fólk ferðast er vegna tengsla þess við 

sitt eigið samfélag. Kjarni fólks getur verið tengdur við samfélagið sem það býr í eða tengdur 

einhverju allt öðru. Kjarni fólks er hvort eða hvernig það finnur fyrir merkingu í lífinu og 

hvort sú merking sé í því samfélagi sem það býr í. Í grein sinni um kjarna ferðamannsins 

talaði Cohen (1996) um fimm tegundir af kjarna og flokkaði hann þá eftir því hvort 

ferðamaðurinn sé eingöngu að leita sér að ánægju í gegnum hið fjarlæga, til þeirra sem svipa 

til pílagrímaferða og eru að leita að merkingu í kjarna annarra. Röð kjarnanna er eftirfarandi: 

endurnæring, tilbreyting, reynsla, tilraun og tilvist. 

 

Endurnæring. Hér snýst ferðalagið um skemmtun, ferðamaðurinn nýtur ferðarinnar vegna 

þess að hann endurnærist bæði á líkama og sál. Hann er ekki að leitast eftir neinu trúarlegu 

né að enduruppgötva sjálfan sig. Hann er í leit að slökun en ekki upprunaleika og því er 

auðvelt að selja honum eitthvað sem er gervi hvort sem það er menning, trú eða saga 

staðarins. Þessir ferðamenn taka þátt í því að blekkja sjálfan sig því þeir vita að það sem 

þeim er sýnt er ekki raunveruleikinn en þeim er alveg sama ef þeir skemmta sér vel, því 

raunveruleikinn gæti verið of yfirþyrmandi fyrir þá. Ferðamennirnir jafnt sem heimamenn 

vita að þeir eru báðir að spila ákveðið hlutverk í mótun á gervireynslunni til að gera hana 

sem ánægjulegasta fyrir ferðamanninn. Þessi tegund af ferðamennsku virkar sem 

streitulosun fyrir ferðamanninn sem fer í frí þegar hann er orðinn þreyttur á daglegu amstri 

lífsins. Hér er ekki aðdráttarafl staðarins sem dregur ferðamanninn að heldur er það hans 

eigið samfélag sem ýtir honum af stað. Með því að fara í burtu frá kjarnanum felur 

endurnæringin í sér endurheimt á gildum eigin samfélags og kjarna ferðamannsins. Ef ekki 

væri fyrir pressu nútímasamfélagsins að ferðast, gæti vel verið að þessi tegund af ferðamanni 

hefði enga þörf fyrir það að ferðast. Þessi ferðamennska inniheldur fordísk sjónarmið og er 

litið á hana sem fjöldaferðamennsku. 

 

Tilbreyting. Hjá sumu fólki er tilveran tilgangslaus m.ö.o. það er hvorki að leita eftir kjarna 

í sínu eigin samfélagi né annars staðar. Fyrir slíkt fólk eru ferðalög eingöngu til tilbreytingar, 

það er gert til að losna undan leiða og rútínu daglegs lífs. Ferðalagið hvílir kannski líkama 
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og sál og gerir daglegt líf bærilegra en það endurnýjar ekki tengsl þess við kjarna vegna þess 

að það hefur engan. Eins og í endurnæringunni eru hér fordísk sjónarmið og fellur þessi 

tegund af ferðamennsku undir fjöldaferðamennsku. Endurnæringin og tilbreytingin eru í 

raun mjög lík að flestu leyti nema að tilbreytingin felur í sér kjarnalausan einstakling sem 

leitar eftir tilgangslausri skemmtun.  

 

Reynsla. Hér eru ferðalangar, oft ungt fólk, sem hefur misst tengsl við sinn eigin kjarna. Það 

finnur ekki fyrir sanngildi heima fyrir og fer að ferðast til að leitast eftir reynslu og sanngildi 

í lífi annarra. Því meir sem fólk sekkur ofan í daglegt líf og rútínu þess, því meir trúir það 

því að sanngildi er að finna annars staðar og fer að leita að því. Vegna þessa trúa sumir 

nútímamenn því að eina leiðin til að upplifa sanngildi sé að losna úr fjötrum daglegs lífs. Í 

raun er leitin að sanngildi trúarlegs eðlis en stærsta vandamálið fyrir þessa ferðamenn er að 

vita hvað er sanngildi og hvað er gervi. Jafnvel þó ferðamaður fylgist með sanngildi í lífi 

annarra gerir hann sér grein fyrir því að hann er utanaðkomandi, líf hans er öðruvísi og 

samþykkir því jafnvel ekki þetta sanngildi sem hann varð vitni að. Þessi ferðamennska 

inniheldur póst-fordísk viðhorf þar sem ferðalagið hefur dýpri merkingu en í endurnæringu 

og tilbreytingu. 

 

Tilraun. Þessi tegund af ferðamennsku einkennist af fólki sem aðhyllist ekki lengur andlega 

kjarna síns eigin samfélags og fer í ferðalag til að leita að öðrum valkostum, það ferðast til 

að finna dýpri merkingu í lífinu. Þetta fólki skortir oft skýra sín á forgangsröðun og 

skuldbindingar í eigin lífi og er líklegra til að prófa annan lífstíl í leit sinni að merkingu 

lífsins. Fólkið leitar að sanngildi og tekur þátt í þeim athöfnum en er ekki tilbúið til að 

skuldbinda sig algjörlega að þessum lífstíl, það heldur áfram að skoða sig um og ber saman 

mismunandi valkosti í von um að finna kjarna sem hentar þeirra þörfum og löngunum. Það 

ferðast til að finna sjálft sig en er ekki alveg viss að hverju það leitar vegna þess að það veit 

ekki hverjar eigin þarfir og langanir eru. Þessi ferðamennska er í raun trúarlegs eðlis en hana 

vantar skýr markmið. Hér hefur ferðalagið dýpri merkingu en þau sem eru kennd við 

fjöldaferðamennsku og inniheldur það póst-fordísk sjónarmið. 

 

Tilvist. Hér er fólk sem hefur fundið sér nýjan kjarna sem er öðruvísi en kjarni heimahaganna 

og samfélagsins þar. Talað hefur verið um að þegar fólk hefur fundið kjarna sinn utan síns 

eigin samfélags, að það svipi til þess að breyta um trúarbrögð. Að lifa utan hins rétta kjarna 
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hefur verið líkt við að lifa í útlegð, þar sem tilgangur lífsins og hið raunverulega líf á heima 

í kjarnanum. Þeir sem hafa ferðast og fundið sinn rétta kjarna upplifa þessa tilfinningu þegar  

snúið er aftur heim. Þeir sem skuldbinda sig algjörlega við hinn nýja kjarna festa sig 

varanlega við hann með því að setjast þar að og taka upp menningu og siði samfélagsins á 

staðnum og haga sér eins og þeir séu innfæddir en ekki aðfluttir. Það sem gerir þetta að 

fyrirbæri ferðamennsku er að það er sístækkandi hópur fólks sem hefur fundið sér nýjan 

kjarna en getur ekki eða vill ekki flytja á staðinn. Heldur lifir það tvöföldu lífi þar sem 

hversdagslífið snýst um vinnu og daglegt amstur þar sem fólk forðast dýpri merkingu lífsins. 

Það ferðast svo til síns rétta kjarna þar sem það endurnærist andlega. Þessi ferðamennska 

tengist póst-fordismanum og hefur dýpri merkingu en sú sem snýr að fjöldaferðamennsku. 

 

Þessar fimm tegundir af kjarna segja ekki alla söguna því sumir ferðamenn breyta um kjarna 

á miðju ferðalagi og getur því fleiri en einn kjarni átt við. Svo eru til þeir sem gera ekki upp 

á milli kjarna, þeir eru kallaðir húmanistar. Slíkt fólk upplifir ekki einn kjarna sem hinn eina 

rétta, það er mjög opið fyrir mismunandi hlutum og fellur allt mannlegt eins og t.d. menning 

undir þeirra kjarna. Fyrir þetta fólk er menningin á staðnum sem það er á alveg jafngild 

menningunni heima fyrir, í raun er það allstaðar heima hjá sér. Til er fólk sem aðhyllist fleiri 

en einn kjarna og hefur verið kallað fjölhyggjufólk (e. pluralist) Því fólki líður eins og það 

sé heima hjá sér í tveimur eða fleiri kjörnum (Cohen, 1996).  

 Við drögum þær ályktanir að hægt sé að skipta kjörnunum fimm upp í tvo flokka. 

Annars vegar er það fólk sem ferðast með fordískum hætti og svipar það til 

fjöldaferðamanna. Fólkið ferðast vegna skemmtunar og slökunar þar sem gerviviðburðir eru 

algengir. Það er að endurheimta sinn innri kjarna eða er kjarnalaust. Kjarnarnir sem falla 

undir þennan flokk eru endurnæring og tilbreyting. Hins vegar er það fólk sem ferðast með 

póst-fordískum hætti og svipar það til bakpokaferðamanna. Það er fólk sem er að leitast eftir 

því að finna sinn kjarna, sem er oft utan þess eigin samfélags. Þessir einstaklingar eru í leit 

að reynslu, sanngildi og merkingu í lífinu ásamt því að endurnærast andlega. Kjarnarnir sem 

eiga hér við eru reynsla, tilraun og tilvist. Við ætlum að komast að því, hvaða hvatar það eru 

sem fá Íslendinga til að ferðast. Til að gera það munum við framkvæma megindlega 

rannsókn. 

 Í töflu 1 er að finna samantekt á því hvað hver af fimm kjörnum Cohens stendur fyrir.
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Tafla 1. Samantekt okkar á Upplifunarháttum Cohens. 

Endurnæring Tilbreyting Reynsla  Tilraun Tilvist 

Fordismi Fordismi Póst-fordismi Póst-fordismi Póst-fordismi 

Endurheimt 

kjarnarns 

Kjarnalaus Ungt fólk í leit 

að kjarna 

Leit að nýjum 

kjarna 

Kjarni utan síns 

eigin samfélags 

Skemmtun & 

slökun 

Tilgangslaus 

skemmtun 

Reynsla Leit að merkingu 

lífsins 

Andleg 

endurnæring 

Gervi Gervi Sanngildi Sanngildi Sanngildi 

   Trúarlegs eðlis  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður sagt frá þeim aðferðum sem beitt var við gerð rannsóknarinnar. Fjallað 

verður um rannsóknarsnið, gagnaöflun/framkvæmd, mælitæki og gagnagreiningu.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Við rannsóknina var stuðst við megindlegar aðferðir vegna þess að sú aðferð hentar vel þegar 

afla á upplýsinga frá fjölda fólks um hegðun þess og viðhorf. Enn fremur býður aðferðin upp 

á að safnað er miklum gögnum á stuttum tíma (Þorlákur Karlsson). Megindlegar rannsóknir 

byggjast á að safna sem flestum tölulegum gögnum með t.d. spurningalista og eru þau svo 

túlkuð með tölfræðilegum aðferðum (Bryman, 2016). Hér er um að ræða þversniðsrannsókn 

þar sem gagna var aflað með spurningakönnun. Kostirnir við hana eru að hægt er að safna 

fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma, einnig hefur verið sýnt fram á að slíkar kannanir sýna 

tengsl milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir. (Þorlákur Karlsson 2003). 

Könnuninn var gerð til þess að svara markmiðum og rannsóknarspurningu ritgerðarinnar: 

Hvaða hvatar eru það sem fá Íslendinga til að ferðast? Hvort líkjast ferðir Íslendinga frekar 

fjöldaferðamennsku eða bakpokaferðamennsku?  

3.2 Gagnaöflun/framkvæmd 

Hér er um að ræða þýðisrannsókn þar sem þátttakendur voru valdir á grundvelli 

aðgengileika. Rannsóknin var gerð til að öðlast meiri skilning á því hvers vegna Íslendingar 

ferðast til annarra landa og hvort munur sé á hvötum eftir tegund ferðalaga. Notast var við 

netkönnun við gagnaöflunina, þar sem nemendaskrá sendi slóð á könnunina í tölvupósti til 

allra nemenda í grunnnámi við Háskóla Íslands. Gagnasöflunin stóð yfir frá fyrsta mars til 

áttunda mars, þegar henni var lokið voru gögnin sótt og unnið úr þeim.           

 Einstaklingar sem gátu tekið þátt í könnuninni voru 6644 grunnnemar við Háskóla 

Íslands og tóku 450 nemendur þátt í könnuninni, því var svarhlutfallið 6,77%. Flestir 

svarendur könnunarinnar voru kvenkyns, barnlausir og á aldrinum 18-24 ára. Þátttakendurnir 

voru valdir vegna aðgengileika. Við sem gerum þessa rannsókn erum grunnnemar við 

Háskóla Íslands, þess vegna var bæði auðvelt og ódýrt fyrir okkur að notast við þetta þýði. 
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Ókosturinn við að þýðið sé einungis skipað grunnnemum við Háskóla Íslands en ekki úr 

þjóðinni allri er að niðurstöður gefa aðeins vísbendingar um hvernig nemendur ferðast en 

ekki landsmenn í heild sinni.  

3.3 Mælitæki 

Við gagnaöflunina var gerður spurningalisti sem innihélt 18 spurningar, þar á meðal voru 

fjórar bakgrunnsspurningar. Markmið spurningalistans var að komast að hvötum fólks til 

ferðalaga og skoða hvort munur væri á fjöldaferðamennsku og bakpokaferðamennsku, út frá 

hvötum þeirra. Allar spurningarnar snúa að síðustu utanlandsferð þátttakenda. Dæmi um 

spurningu er: hver var tilgangur ferðalagsins? (Fleiri en einn valmöguleiki í boði). 

Svarmöguleikarnir eru: skemmtun, slökun, tilbreyting frá daglegu lífi, leitast eftir reynslu, 

leitast eftir sanngildi, trúarlegs eðlis, til  að finna sjálfan sig, kynnast nýrri menningu, 

heimsækja ættingja eða vini, stunda hreyfingu. 

Fyrst var gert uppkast að spurningalista og sent á leiðbeinanda. Þar á eftir var hann 

lagfærður eftir ábendingum og sendur á þátttakendur. Þátttakendum var þakkað fyrir að taka 

þátt í könnuninni og þau fyrirmæli lögð fyrir að best væri að haka við það sem best ætti við 

hverju sinni, en það væri mögulegt að sleppa spurningum ef þátttakendur skildu ekki eða 

vildu ekki svara. Einnig voru þátttakendur upplýstir um að könnunin væri nafnlaus og öll 

svör væru meðhöndluð sem trúnaðarmál í úrvinnslu hennar. Í spurningalistanum var ein 

fjölvalsspurning þar sem hægt var að velja fleiri en einn valmöguleika en annars var einungis 

hægt að velja einn valmöguleika. Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka A.  

3.4 Gagnagreining 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS en þar var skoðuð dreifing gilda á 

einstaklingum með eða án barna, eftir aldri og kyni og hversu oft, hvert, með hverjum og af 

hverju þessir einstaklingar ferðast. Tengsl á milli þessara þátta voru skoðuð með tíðni- og 

krossatöflum ásamt kí-kvaðrat prófum. Töflur og súlurit voru svo unnin út frá þessum 

gögnum í Excel. 

Í þeim tilfellum þar sem kí-kvaðrat próf reyndist vera ógilt vegna fámennis í hópum 

voru flokkar sameinaðir og kí-kvaðrat próf síðan reiknað aftur. Við úrvinnslu gagna var 

aldurshópunum fækkað úr fimm í þrjá, hóparnir sem sameinaðir voru 31- 40 ára, 41- 60 ára 

og 61 árs og eldri en með þessu voru fámennir hópar sameinaðir til að geta fengið skýrari 
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niðurstöður. Hópum úr spurningunni hversu oft hefur þú ferðast til annarra landa á seinustu 

tveimur árum var einnig fækkað úr sjö í fjóra, hóparnir sem sameinaðir voru aldrei, einu 

sinni og tvisvar til þrisvar sinnum. Einnig voru sameinaðir hóparnir átta til tíu sinnum og 

oftar en tíu sinnum. 
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4 Niðurstöður  

Konur voru áberandi fleiri í könnuninni en þær voru 78,9% (n=355) á meðan karlar voru 

aðeins 21,1% (n=95). Kynjahlutfall þýðisins í heild sinni var að konur voru 63,5% og karlar 

36,5% (Háskóli Íslands, á.á). Flestir sem tóku þátt í könnuninni voru á aldrinum 18 - 24 ára 

og voru 69,8% (n=314), 25-30 ára voru 20% (n=90) og síðan voru 31 árs og eldri 10,2% 

(n=40). Flestir þátttakendurnir voru barnlausir sem nemur 87,6% (n=394), þeir sem áttu börn 

voru 12% (n=54). Flestir þátttakendur stunduðu nám á verkfræði- og náttúruvísindasviði en 

þeir voru 30% (n=135). Næst flestir stunduðu nám á heilbrigðisvísindasviði sem nemur 

25,3% (n=114) en fæstir stunduðu þverfræðilegt nám eða 0,7% (n=3). Hlutfall nemenda eftir 

fræðasviðum í þýðinu var töluvert örðuvísi en svarendur könnunarinnar. Flestir í þýðinu 

voru á félagsvísindasviði eða 28%, á verkfræði- og náttúruvísindasviði voru 22% og á 

heilbrigðisvísindasviði voru 18% (Háskóli Íslands, á.á). 

4.1 Tíðni utanlandsferða 

Á töflu 2 má sjá að af þeim 450 grunnnemum við Háskóla Íslands sem svöruðu könnuninni 

höfðu 438 þeirra (97,3%) ferðast til útlanda á seinustu tveimur árum á meðan einungis 12 

(2,7%) höfðu ekki gert það.  

Tafla 2 Hefurðu ferðast til útlanda á síðustu tveimur árum ? 

  % Fjöldi 

Já 97,3% 438 

Nei  2,7% 12 

Alls 100% 450 

 

Tafla 3 sýnir að flestir grunnnemar við Háskóla Íslands höfðu ferðast tvisvar til þrisvar 

sinnum til útlanda á seinustu tveimur árum eða 36,4%, næst flestir höfðu ferðast fjórum til 

fimm sinnum eða 28,2% á meðan fæstir höfðu aldrei ferðast til útlanda á seinustu tveimur 

árum sem nemur 2,7%. Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu 
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börn eður ei. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á 

dreifingu svara við spurningunni eftir bakgrunnsbreytunum aldur og kyn (p>0,05 í þessum 

tilvikum). Marktækur munur var á því hversu oft fólk ferðast og hvort það ætti barn eður ei. 

(X2(1, N=450)=13,320, p<0,004). 

Tafla 3. Hversu oft hefurðu ferðast til annarra landa á seinustu tveimur árum ? 

  % Fjöldi 

Aldrei 2,7% 12 

Einu sinni 10,4% 47 

Tvisvar til þrisvar 36,4% 164 

Fjórum til fimm sinnum 28,2% 127 

Sex til sjö sinnum 12,4% 56 

Átta til tíu sinnum  3,8% 17 

Oftar en tíu sinnum 5,8% 26 

Ósvarað 0,2% 1 

Alls 100% 459 

 

Tafla 4 sýnir að einstaklingar sem eru barnlausir höfðu ferðast hlutfallslega oftar til útlanda 

heldur en einstaklingar sem eiga barn/börn. Eins og sést þá höfðu flestir sem eiga barn/börn 

farið þrisvar sinnum eða sjaldnar til útlanda á undangengnum tveimur árum. Á meðan hafði 

meirihluti þeirra sem eru barnlausir farið fjórum sinnum eða oftar til útlanda á síðustu 

tveimur árum. 

 
Tafla 4. hversu oft ferðaðistu til annarra landa á seinustu tveimur árum? Greint eftir hvort fólk á barn/börn eða 
barnlaust. 

 
Á barn/börn Barnlaus 

               % Fjöldi               % Fjöldi  

Þrisvar sinnum eða sjaldnar 72.2% 39 46.7% 185 

Fjórum til fimm sinnum 18.5% 10 29.5% 117 
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Sex til sjö sinnum 7.4% 4 13.1% 52 

Átta sinnum eða oftar 1.9% 1 10.6% 42 

Alls 100% 54 100% 396 

 

4.2 Ferðafélagar og lengd ferðar 

Tafla 5 sýnir okkur að flestir þátttakendur ferðast með fjölskyldu (28,4%), næst flestir með 

maka (24,7%) og þar á eftir með vinum (22%), en fæstir ferðast með vinnufélögum (2,7%). 

Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. 

Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu svara 

við spurningunni eftir þessum bakgrunnsbreytum (p>0,05 í öllum tilvikum).  

Tafla 5. Með hverjum ferðaðist þú? 

  % Fjöldi 

Ein/n 16,4% 74 

Fjölskyldu 28,4% 128 

Hópi fólks 5,8% 26 

Maka 24,7% 111 

Vinnufélögum 2,7% 12 

Vinum 22% 99 

Alls 100% 450 

 

Á töflu 6 má sjá að síðasta ferð sem þátttakendur fóru í var meira en helmingur svarenda eða 

51,3% sem sögðu að hún hefði staðið yfir í 1-2 vikur, helgarferðir komu þar á eftir með 

33,3% en fæstir sem nemur 7,1% höfðu ferðast í mánuð eða lengur. 

Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. 

Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu svara 

við spurningunni eftir bakgrunnsbreytunum aldur og hvort fólk ætti börn (p>0,05 í þessum 

tilvikum). Marktækur munur var á lengd ferðar og hvers kyns það er (X2(1, N=450)=15,124, 

p<0,004). 
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Tafla 6. Hversu lengi stóð síðasta ferð þín yfir ? 

  % Fjöldi 

Helgarferð 33,3% 150 

1-2 vikur 51,3% 231 

3-4 vikur 8% 36 

Mánuður eða meira 7,1% 32 

Ósvarað 0,2% 1 

Alls 100% 450 

 

Tafla 7 sýnir okkur að konur fara oftar en karlar í helgarferð og þær ferðast oftar í mánuð 

eða lengur. Hins vegar ferðast karlar oftar en konur í 1-2 vikur, einnig ferðast þeir oftar í 3-

4 vikur. En þar er munurinn á milli kynjanna mjög lítill.  

Tafla 7. Hversu lengi stóð síðasta ferð þín yfir? Greint eftir kyni. 

 
Kvenkyns Karlkyns 

                  % Fjöldi                 % Fjöldi 

Helgarferð 36,3% 129 22,1% 21 

1-2 vikur 47% 167 67,4% 64 

3-4 vikur 7,9% 28 8,4% 8 

mánuður eða meira 8,5% 30 2,1% 2 

Alls 100% 355 100% 95 

 

4.3 Tilgangur ferðar 

Tafla 8 sýnir okkur að síðasta ferð flestra þátttakenda var skemmtiferð eða 88,7% á meðan 

einungis 1,6% fóru í vinnuferð, restin af svarendahópnum eða 9,8% fór í bæði vinnu- og 

skemmtiferð. Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður 



29 

ei. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu svara 

við spurningunni eftir þessum bakgrunnsbreytum (p>0,05 í öllum tilvikum). 

Tafla 8. Vinnu eða skemmtiferð ? 

  % Fjöldi 

Vinnu- og skemmtiferð 9,8% 44 

Skemmtiferð 88,7% 399 

Vinnuferð 1,6% 7 

Alls 100% 450 

 

Á mynd 2 má sjá að algengustu ástæður síðasta ferðalags þátttakenda út fyrir landsteinana 

voru skemmtun eða 408 talsins, tilbreyting frá daglegu lífi 282 talsins og slökun 240 talsins. 

Á meðan sjaldgæfustu ástæðurnar voru trúarlegs eðlis tvær talsins, leit að sanngildi níu 

talsins og að finna sjálfan sig ellefu talsins. Í þessari spurningu var möguleiki á því að merkja 

við fleiri en einn svarmöguleika ef það átti við. Kí-kvaðrat próf var ekki framkvæmt fyrir 

þessa spurningu. 

4.4 Bókun ferða 

Tafla 9 sýnir okkur að langflestir þátttakendur pöntuðu síðustu ferð sína í gegnum netið eða 

86,4%. Mun færri pöntuðu í gegnum ferðaskrifstofu en þeir voru 8,4% og 5,2% pöntuðu 
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með öðrum hætti. Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn 

eður ei. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu 

svara við spurningunni eftir þessum bakgrunnsbreytum (p>0,05 í öllum tilvikum). 

 

Tafla 9. Hvernig var síðasta ferð bókuð? 

  % Fjöldi 

Í gegnum netið 86,4% 389 

Í gegnum ferðaskrifstofu 8,4% 38 

Annað  5,2% 23 

Alls 100% 450 

 

Á töflu 10 má sjá að flestir eða 87,8% höfðu bókað flug og gistingu í sitt hvoru lagi, á meðan 

aðeins 11,6% höfðu bókað það saman (pakkaferð). Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri 

og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki 

var marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni eftir þessum bakgrunnsbreytum 

(p>0,05 í öllum tilvikum). 

Tafla 10. Var síðasta ferð sem þú fórst í pakkaferð (flug og gisting) eða var flug og gisting bókað sér? 

  % Fjöldi 

Flug og gisting bókuð í sitt hvoru lagi  87,8% 395 

Pakkaferð (flug og gisting bókuð saman) 11,6% 52 

Ósvarað 0,7% 3 

Alls 100% 450 

 

4.5 Ferðahandbækur og vefsíður 

Tafla 11 sýnir okkur að langflestir nota sjaldan eða aldrei ferðahandbækur við val á 

ferðalögum sínum eða 80,6%, á meðan þeir sem nota þær stundum eða alltaf eru 19,3%. 

Þessi spurning var greind eftir við kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. 
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Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu svara 

við spurningunni eftir þessum bakgrunnsbreytum (p>0,05 í öllum tilvikum). 

 

 

Tafla 11. Notastu alltaf , stundum, sjaldan eða aldrei við ferðahandbækur á ferðalögum þínum? 

  % Fjöldi 

Alltaf 1,1% 5 

Stundum 18,2% 82 

Sjaldan 27,3% 123 

Aldrei 53,3% 240 

Alls 100% 450 

 

Tafla 12 sýnir okkur að mikill meirihluti þátttakenda notar alltaf eða stundum síður eins og 

TripAdvisor þegar þeir velja sér áfangastað eða 65,1% en fæstir nota svona síður aldrei eða 

15,8%. Þessi spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. 

Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu svara 

við spurningunni eftir bakgrunnsbreytunni kyn (p>0,05 í þessu tilviki). Marktækur munur 

var á því hvort fólk notaði síður eins og TripAdvisor við að velja sér áfangastað og á hvaða 

aldri það er og hvort það eigi börn eða ekki (X2(1, N=450)=17,313, p<0,008), (X2(1, 

N=450)=21,435, p<0,001). 

Tafla 12. Notastu alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei við síður eins og TripAdvisor þegar þú velur þér áfangastað? 

  % Fjöldi 

Alltaf 16,2% 73 

Stundum 48,9% 220 

Sjaldan 19,1% 86 

Aldrei 15,8% 71 

Alls 100% 450 
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Tafla 13 sýnir okkur að þeir sem eru á aldrinum 18-24 ára nota síður eins og TripAdvisor 

oftar en þeir sem eldri eru. Þeir sem eru 31 árs og eldri nota slíkar síður sjaldnar en þeir sem 

eru 30 ára og yngri. 

 

Tafla 13. Notastu alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei við síður eins og TripAdvisor þegar þú velur þér áfangastað? Greint 
eftir aldri. 

 
              18-24 ára                25-30 ára              31 ára og eldri 

                         % Fjöldi                         % Fjöldi                         % Fjöldi 

Aldrei 12.4% 39 21,1% 19 28,3% 13 

Sjaldan 17,8% 56 18,9% 17 28,3% 13 

Stundum 51,3% 161 45,6% 41 39,1% 18 

Alltaf 18,5% 58 14,4% 13 4,3% 2 

Alls 100% 314 100% 90 100% 46 

 

Tafla 14 sýnir okkur að þeir sem eiga börn notast sjaldnar við síður á borð við TripAdvisor 

við val á áfangastað en þeir sem eru barnlausir. Þessi niðurstaða gæti tengst aldri þar sem 

barnlausa fólkið er yngra en þeir sem eiga börn. 

Tafla 14. Notastu alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei við síður eins og TripAdvisor þegar þú velur þér áfangastað? Greint 
eftir hvort fólk eigi börn eða er barnlaust 

 
                 Á barn/börn                 Barnlaus 

                            % Fjöldi                          % Fjöldi 

Aldrei 35,2% 19 13,1% 52 

Sjaldan 24,1% 13 18,4% 73 

Stundum 27,8% 15 51,8% 205 

Alltaf 13% 7 16,7% 66 

Alls 100% 54 100% 396 
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4.6 Gæði og menning 

Tafla 15 sýnir okkur að flestir þátttakendur telja að gæði gististaðarins skipti mjög miklu og 

frekar miklu máli eða 68%, fæstir telja að gæðin skipti mjög litlu máli eða 0,9%. Þessi 

spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. Niðurstöður kí-

kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni 

eftir bakgrunnsbreytunum aldur og hvort fólk ætti börn eður ei (p>0,05 í þessum tilvikum). 

Marktækur munur á því hversu miklu eða litlu máli gæði gististaðarins skipti fólk máli og 

hvers kyns það er (X2(1, N=450)=15,026, p<0,005). 

Tafla 15. Hversu miklu eða litlu máli skipta gæði gististaðarins á ferðalögum þínum erlendis? 

 
% Fjöldi 

Mjög miklu máli 15,8% 71 

Frekar miklu máli 51,8% 233 

Hvorki miklu né litlu máli 24% 108 

Frekar litlu máli 7,6% 34 

Mjög litlu máli  0,9% 4 

Alls 100% 450 
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Tafla 16 sýnir okkur að gæði gististaða skipta konur meira máli en karla. 

Tafla 16. Hversu miklu eða litlu máli skipta gæði gististaðarins á ferðalögum þínum erlendis? Greint eftir kyni. 

 
     Kvenkyns           Karlkyns 

                 

% 

          

Fjöldi 

               

% 

          

Fjöldi 

Mjög miklu máli 17,7% 63 8,4% 8 

Frekar miklu máli 53% 188 47,4% 45 

Hvorki miklu né litlu máli 22% 78 31,6% 30 

Frekar litlu máli 7% 25 9,5% 9 

Mjög litlu máli 0,3% 1 3,2% 3 

Alls 100% 355 100% 95 

 

Tafla 17 sýnir okkur að meiri hluta svarenda þótti menningin á síðasta áfangastað sem þau 

heimsóttu vera frekar svipuð eða mjög svipuð íslenskri menningu eða 55,8%, en 44,2% þótti 

hún vera frekar ólík eða mjög ólík íslenskri menningu. Þessi spurning var greind eftir kyni, 

aldri og hvort einstaklingar ættu börn eður ei. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að 

ekki var marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni eftir þessum 

bakgrunnsbreytum (p>0,05 í öllum tilvikum). 

Tafla 17. Var menning á síðasta áfangastað þínum ólík eða svipuð því sem þú átt að venjast frá Íslandi? 

  % Fjöldi 

Mjög ólík íslenskri menningu 13,1% 59 

Frekar ólík íslenskri menningu 31,1% 140 

frekar svipuð íslenskri menningu 40,7% 183 

Mjög svipuð íslenskri menningu 15,1% 68 

Alls 100% 450 
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4.7 Áfangastaðir 

Á mynd 3 má sjá hvert þátttakendur fóru í sinni síðustu utanlandsferð. Algengast var að fólk 

hafði farið til Vestur-Evrópu eða 33,1%, þar á eftir til Norðurlandanna eða 19,6% og næst á 

eftir því til Suður-Evrópu eða 13,1%. Sjaldgæfast var að fólk hafði ferðast til Eyjaálfu en 

það nam 0,4%, til Suður-Ameríku sem nam 2,2% og Afríku sem nam 2,4%. Kí-kvaðrat próf 

var ekki framkvæmt fyrir þessa spurningu.  
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5 Umræður  

Það hefur alltaf verið erfitt að greina hvata fólks til ferðalaga vegna þess að fólk á stundum 

erfitt með að útskýra hvers vegna það ferðast. Hvatakenningar hjálpa okkur við að skilja 

hluta af hvötum fólks (Robinson, 2012). Ef rýnt er í niðurstöður rannsóknarinnar út frá hinu 

kenningarlega sjónarhorni, þá getum við komist að því hvort ferðamáti Íslendinga svipi 

meira til fjöldaferðamennsku eða bakpokaferðamennsku.   

Fjöldaferðamennska byggist á sjónarhorni Fordismans þar sem framleiðsla og neysla 

á vöru og þjónustu fer fram í stórum hagkerfum, með fáum framleiðendum sem leggja mikið 

upp úr markaðsetningu og hámarksgróða. Hér er fjöldinn í fyrirrúmi en hann neytir ódýrra, 

staðlaðra og ósveigjanlegra vara og þjónustu þar sem valdið liggur hjá framleiðendunum. 

Fjöldaferðamennirnir krefjast þess oft að aðstaða þeirra sé vestræn með alþjóðlegum 

veitingastöðum, hótelum og verslunum. Þeir eiga í hættu á að vera aðskildir frá 

heimamönnum, þeirra menningu og öllu því sem þeim gæti mögulega fundist vera 

óþægilegt, sem gerir það að verkum að á ferðalaginu sínu lifa þeir í ákveðnum loftbólum 

(Torres, 2002).  

Cohen (1996) talaði um að reynsla fólks og val þess á ferðalögum fari eftir innri miðju 

þess eða kjarna. Hann talar um fimm mismunandi kjarna sem eru flokkaðir eftir því hvort 

ferðamaðurinn sé eingöngu að leita sér að ánægju eða hvort hann sé í leit að merkingu. Þessa 

kjarna tengdi hann svo við fjöldaferðamennsku og öðruvísi ferðamennsku, en 

bakpokaferðamennska er einmitt hluti af henni. Hvatarnir sem hann tengir við 

fjöldaferðamanninn eru slökun, skemmtun og tilbreyting frá daglegu lífi. Hvatarnir sem hann 

tengir við bakpokaferðamanninn er leit að reynslu, sanngildi og trú eins og sjá má á töflu 1. 

Crompton hefur svipaðar hugmyndir og Cohen um ástæður ferðalaga, en hans hugmyndir 

snerust um sjö sálfræðilegar ástæður eða ýtikrafta sem eru: að sleppa úr umhverfi 

hversdagsleikans, sjálfskoðun og sjálfsmat, slökun, álit, endurheimt, bæta samskipti við 

ættingja og félagsleg samskipti (Robinson, 2012). Niðurstöður úr könnuninni sem 450 

grunnnemar við Háskóla Íslands svöruðu, sýna að meirihluti hvata þeirra til ferðalaga eru 

þeir sem Cohen tengdi við fjöldaferðamenn. 90,7% þeirra sögðu skemmtun, 53,3% sögðu 

slökun, 63,7% sögðu tilbreytingu frá daglegu lífi vera helstu ástæðu ferðalaga á meðan 

einungis 18% voru að leitast eftir reynslu, 2% voru að leitast eftir sanngildi og 0,4% 
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ferðuðust vegna trúarlegra ástæðna. Ef tafla 1 er skoðuð sést að samkvæmt þessum 

niðurstöðum, að þá ferðast grunnnemar við Háskóla Íslands frekar eftir gildum Fordismans 

en gildum póst-Fordismans. Eins og fram kom hér að ofan talaði Crompton um að meðal 

hvata ferðamanna væri að þeir væru að leitast eftir bættum samskiptum við ættingja og 

félagsleg samskipti (Robinson, 2012). Niðurstaðan sýnir einmitt að 32,2% af þátttakendum 

ferðuðust til að heimsækja ættingja eða vini. Fjöldaferðamenn hafa meiri þörf fyrir lúxus en 

bakpokaferðamenn (Larsen o.fl., 2011), en þeir gista aðallega á ódýrum gististöðum (Pearce 

1990). Meirihluti þátttakenda í könnuninni sögðu að gæði gististaðarins skipti þá máli og 

kom í ljós að gæðin skipta konur meira máli en karla. Fjöldaferðamenn eru oft langt frá því 

að vera tengdir við menningu áfangastaðarins og hugsa oft lítið um hana, á meðan 

bakpokaferðamaðurinn hefur meiri áhuga á menningu heimamanna (Torres, 2002). Eins og 

Plog skiptir ferðamönnum upp er það bakpokaferðamaðurinn sem leitast eftir því að upplifa 

og skoða nýja staði, en fjöldaferðamaðurinn vill ekki neinar óvæntar uppákomur og ferðast 

frekar á staði sem eru tiltölulega líkir heimahögunum (Fletcher o.fl. , 2013). Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að meirihluti grunnnema við Háskóla Íslands ferðuðust á staði þar 

sem menningin var svipuð þeirri íslensku eða 58,8%, en restin (44,2%) fór á staði þar sem 

menningin var ólík þeirri íslensku. Þessi niðurstaða helst í hendur við það hvert þátttakendur 

ferðuðust en flestir þeirra fóru til Vestur-Evrópu og Norðurlandanna þar sem menningin er 

lík þeirri íslensku, en mun færri fóru til Afríku, Asíu, Mið- og Suður Ameríku þar sem 

menningin er ólík því sem þátttakendur eiga að venjast á Íslandi. Cohen (1987) talaði um að 

aðrar tegundir af ferðamennsku gætu ekki tekið við af fjöldaferðamennsku vegna þess að 

fjöldi ferðamanna í heiminum er svo mikill. Fjöldinn er ekki einsleitur heldur er hann settur 

saman af mörgum mismunandi einstaklingum sem ferðast á mismunandi vegu (Robinson, 

2012).   

Niðurstöður könnunarinnar leiða einmitt í ljós að langstærsti hluti þátttakenda eða 97,3% 

hafði ferðast til útlanda á undanförnum tveimur árum, en einungis 2,7% höfðu ekki ferðast 

út fyrir landsteinana. Ekki nóg með það heldur höfðu flestir af þeim sem höfðu ferðast til 

útlanda á síðustu tveimur árum eða 36,4% farið tvisvar til þrisvar sinnum, næst flestir eða 

28,2% farið fjórum til fimm sinnum og svo höfðu 12,4% ferðast sex til sjö sinnum. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að þeir sem eiga börn ferðast sjaldnar en þeir sem eru 

barnlausir.  

Bakpokaferðamennska er öðruvísi ferðamennska sem byggist á póst-Fordísku 

sjónarhorni, sem er breyting frá stöðluðu fjöldaferðamennskunni yfir í fjölbreyttari, 
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sveigjanlegri og sérhæfðari ferðamennsku sem er minni um sig. Hér liggur valdið hjá 

neytendunum en óskir þeirra og smekkur er það sem ræður því hvaða vörur og þjónusta eru 

í boði hverju sinni (Torres, 2002). Robinson (2012) og Fletcher o.fl. (2013) koma inn á að 

eitt af einkennum fjöldaferðamennsku er að hún er seld í pakka, en það þýðir að fjöldi 

ferðamanna kaupi ferð á sama áfangastað, á sama tíma sem inniheldur ferðareynslu og 

þjónustu. Könnuninn okkar leiddi í ljós að flestir þátttakendur hennar eða 87,8% panti flug 

og gistingu í sitt hvoru lagi, en einungis 11,6% bóka pakkaferð. 86,4% þátttakenda pöntuðu 

ferðina sína sjálfir í gegnum netið en aðeins 8,4% pöntuðu í gegnum ferðaskrifstofu. Þessar 

niðurstöður benda annaðhvort til þess að ekki sé um að ræða fjöldaferðamennsku, eða þá að 

lýsingar á fjöldaferðamennsku eru ekki í takt við raunveruleikann. 

Bakpokaferðamennska hefur verið skilgreind í gegnum árin sem einstaklingar eða litlir 

hópar sem ferðast saman og hafa tilhneigingu til að ferðast sveigjanlega, til lengri tíma, með 

lítinn farangur og eyða sem minnstum peningum (Smith,  Macleod  & Robertson, 2010). Út 

frá könnuninni þar sem fólk var spurt hversu lengi síðasta ferð þess stóð yfir, leiddi það í 

ljós að fleiri konur ferðast bæði í skemmri og lengri tíma en karlar. Allt að 8,5% kvenna 

ferðaðist í mánuð eða lengur, en karlar sem ferðuðust í mánuð eða lengur voru aðeins 2,1%. 

Það bendir til þess að konur sem eru grunnnemar við Háskóla Íslands eru líklegri til að 

ferðast sem bakpokaferðamenn en karlar. Talsverður hluti svarenda sagðist ferðast ein/n eða 

16,4% en flestir ferðast þó með fjölskyldu, maka eða vinum. 

  Ferðahandbækur hafa hjálpað ferðamönnum í gegnum tíðina að ferðast, en margir hafa 

nýtt sér þær við val á áfangastöðum. Ein vinsælasta ferðahandbók heims er Lonely Planet, 

en hún hefur ýtt undir vinsældir á ákveðnum tegundum ferðalaga eins og 

bakpokaferðalögum. Bókin hefur verið notuð af fjölda fólks, bæði bakpokaferðamönnum og 

fjöldaferðamönnum (Laquinto, 2011). Niðurstöður könnunarinnar sýndu að langflestir eða 

80,6% notast sjaldan eða aldrei við ferðahandbækur á ferðalögum sínum. Þegar við skoðum 

hversu margir nýta sér síður eins og TripAdvisor við val á áfangastað þá var það meirihluti 

þátttakenda sem notar þær, alltaf eða stundum eða 65,1% en fæstir nota svona vefsíður aldrei 

eða 15,8%. Það virðist haldast í hendur að notkun á vefsíðum eins og TripAdvisor sé að 

aukast á meðan notkun ferðahandbóka fari minnkandi. Könnuninn leiddi einnig í ljós að 

grunnnemar við Háskóla Íslands á aldrinum 18-24 ára nýta sér síður eins og TripAdvisor 

oftar heldur en þeir sem eldri eru. Það kom einnig í ljós að fólk sem er barnlaust nýtir sér 

þessar tegundir vefsíðna meira en þeir sem eiga börn, en það gæti verið vegna þess að þeir 

sem eiga börn eru eldri en þeir sem eru barnlausir. Vegna aukinnar tækni eru ferðahandbækur 
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ekki lengur jafn vinsælar og áður fyrr. Þegar bakpokaferðamenn ferðast í dag eru þeir mun 

meira tengdir heiminum en þeir voru og eru flestir sem ferðast með snjallsíma sem eru með 

þráðlaust net, netbækur, myndavélar og fleira. Í dag þegar tæknin er orðin svona mikil koma 

síður eins og TripAdvisor sterkar inn til að leiðbeina fólki á áfangastaði. (Molz & Paris, 

2013).   

  Þessar umræður sýna það að þeir grunnnemar við Háskóla Íslands sem svöruðu 

könnuninni ferðast bæði eins og fjölda- og bakpokaferðamenn í bland. Það segir okkur að 

betra er að horfa á ferðamennsku í heild sinni út frá neo-Fordísku sjónarhorni, en ekki sem 

tvo póla sem skiptast upp í Fordisma og póst-Fordisma. 
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6 Lokaorð 

Í byrjun þessarar ritgerðar settum við fram tvær rannsóknarspurningar: Hvaða hvatar eru það 

sem fá Íslendinga til að ferðast? Hvort líkjast ferðir Íslendinga frekar fjöldaferðamennsku 

eða bakpokaferðamennsku? Til að svara þessum spurningum fórum við yfir muninn á 

fjöldaferðamennsku og bakpokaferðamennsku, einnig skoðuðum við þrjár þekktar 

hvatakenningar. Helsti munurinn á þessum tveimur tegundum ferðamennsku er sá að 

fjöldaferðamennska byggist á því að fjöldi ferðamanna neyti staðlaðra og ósveigjanlegra 

vara og þjónustu innan stórra hagkerfa þar sem mikið er lagt upp úr markaðssetningu. Á 

meðan bakpokaferðamenn ferðast sjálfstætt, sveigjanlega, til lengri tíma og hafa ekki jafn 

mikla þörf fyrir lúxus eins og fjöldaferðamenn. Til að dýpka skilning okkar á viðfangsefninu 

gerðum við megindlega könnun þar sem við létum senda út spurningalista og bárum 

niðurstöður hans svo við fræðilegu umfjöllunina okkar. Svarið við fyrri 

rannsóknarspurningunni hvaða hvatar eru það sem fá Íslendinga til að ferðast? Er að 

skemmtun, slökun og tilbreyting frá daglegu lífi eru helstu hvatarnir sem fá Íslendinga til að 

ferðast. Svarið við seinni rannsóknarspurningunni Hvort líkjast ferðir Íslendinga frekar 

fjöldaferðamennsku eða bakpokaferðamennsku? Er eins og umræður okkar hér fyrir ofan 

benda til að þá ferðast Íslendingar eins og fjöldaferðamenn og bakpokaferðamenn í bland, 

en helstu hvatar þeirra til ferðalaga eru þeir sem tengjast fjöldaferðamanninum á meðan 

flestir panta sér ferðina sjálfir í gegnum netið og eru ekki að bóka pakkaferðir eins og er 

algengt meðal fjöldaferðamanna. Ekki var mikill munur á því hvort ferðast var til landa með 

menningu sem var lík eða ólík þeirri sem við eigum að venjast á Íslandi. Þessi niðurstaða 

sýnir okkur að frekar ætti að horfa á ferðamennsku í heild sinni út frá neo-Fordísku 

sjónarhorni, sem viðurkennir að línurnar á milli Fordískrar neyslu á ferðamennsku 

(fjöldaferðamennska) og póst-Fordískrar neyslu (bakpokaferðamennsku) eru orðnar óskýrar.          

  Þessi rannsókn er ekki gallalaus en gerð var megindleg könnun sem náði bara til 

grunnnema við Háskóla Íslands en langstærsti hluti þeirra er kvenkyns, barnlaus og undir 

þrítugu. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu því breyst eitthvað með öðruvísi samsetningu á 

kyni, aldri og menntun. Hægt hefði verið að gera rannsóknina betri með því að hafa breiðara 

og stærra þýði t.d. á kyni, aldri og menntun sem hægt væri að yfirfæra á alla íslensku þjóðina. 

Svarhlutfall spurningalistans var einungis 6,77% sem verður að teljast frekar lágt, einnig var 
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hlutfall kynja og nemenda eftir fræðasviðum þeirra sem svöruðu töluvert frá hlutföllum 

þýðisins. Þær kenningar sem notaðar voru í rannsókninni segja að fjöldaferðamenn ferðast 

til að skemmta sér en lítið er komið inn á að bakpokaferðamenn ferðast líka sér til 

skemmtunar. Spurningalistinn var búinn til út frá þessum kenningum og niðurstöður unnar 

út frá honum. Gagnlegt hefði verið að fjalla meira um kenningar sem koma inn á að 

bakpokaferðamenn ferðist rétt eins og fjöldaferðamenn sér til skemmtunar. Til að fá betri og 

dýpri skilning á málefninu hefði verið sniðugt að gera blandaða rannsókn þar sem bætt hefði 

verið við eigindlegum viðtölum við einstaklinga.  

Þessi rannsókn ýtir undir það að skilgreina þurfi bæði fjöldaferðamennsku og 

bakpokaferðamennsku upp á nýtt, þar sem svo margt hefur breyst í ferðamennsku með 

tilkomu nýrrar tækni eins og internetsins og snjalltækja. Gott væri að fá betri innsýn í ástæður 

hvata og ferðahegðun fólks, því væri gagnlegt að rannsaka þessa hluti frekar. 
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Viðauki A 

Spurningarlisti 

Ferðalög til annarra landa. 

Takk fyrir að taka þér tíma í að svara þessari stuttu könnun um ferðalög til annarra landa. 

Spurningarnar eru 18 talsins og það ætti einungis að taka nokkrar mínútur að svara þeim. 

Í öllum spurningum er best að haka við það sem á best við af mögulegum valkostum. Ef það 

er einhver spurning sem þú skilur ekki eða vilt ekki svara, má sleppa henni. Könnunin er 

nafnlaus og öll svör eru meðhöndluð sem trúnaðarmál.  

Hefurðu ferðast til útlanda á síðustu tveimur árum? 

• Já 

• Nei 

 

Hversu oft hefurðu ferðast til annarra landa á seinustu tveimur árum? 

• Aldrei 

• Einu sinni 

• Tvisvar til þrisvar 

• Fjórum til fimm sinnum 

• Sex til sjö sinnum 

• Átta til tíu sinnum 

• Oftar en 10 sinnum. 

Hugsaðu nú um síðustu ferð þína út fyrir landsteinana. Með hverjum ferðaðist þú?  

• Fjölskyldu 

• Maka 

• Vinum 

• Ein/n 

• Hópi fólks 

• Vinnufélögum 

Var um að ræða vinnu-eða skemmtiferð? 

• Vinnuferð 

• Skemmtiferð 

• Bæði vinnu- og skemmtiferð 
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Hvernig var síðasta ferð sem þú fórst í bókuð? 

• Í gegnum ferðaskrifstofu 

• Í gegnum netið 

• Annað 

 

Var síðasta ferð sem þú fórst í pakkaferð (flug + gisting) eða var flug og gisting bókað sitt í 

hvoru lagi? 

• Pakkaferð (flug og gisting bókað saman) 

• Flug og gisting bókað sitt í hvoru lagi 

 

Hversu lengi stóð síðasta ferð þín yfir? 

• Helgarferð 

• 1-2 vikur 

• 3-4 vikur 

• Mánuður eða meira 

Hvert fórstu í síðustu ferð þinni? (fleiri en einn valmöguleiki í boði) 

• Norðurlandanna 

• Vestur-Evrópu 

• Austur-Evrópu 

• Suður-Evrópu 

• Afríku 

• Asíu 

• Eyjaálfu 

• Suður-Ameríku 

• Mið-Ameríku 

Hvers vegna varð þessi áfangastaður fyrir valinu? 

• Vegna veðurfars 

• Vegna landslagsins 

• Vegna menningar 

• Vegna verðlags 

• Vegna þess að ég þekki fólk sem býr þar 

• Annað 

Hver var tilgangur ferðalagsins? (Fleiri en einn valmöguleiki í boði) 

• Skemmtun 
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• Slökun 

• Tilbreyting frá daglegu lífi 

• Leitast eftir reynslu 

• Leitast eftir sanngildi 

• Trúarlegs eðlis 

• Til að finna sjálfan sig 

• Kynnast nýrri menningu 

• Heimsækja ættingja eða vini 

• Stunda hreyfingu 

 

Notast þú alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei við ferðahandbækur á ferðalögum þínum 

undanfarin 2 ár?  

• Alltaf 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

Notast þú alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei við síður eins og Trip-Advisor þegar þú velur 

þér áfangastað erlendis? 

• Alltaf 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

Hversu miklu eða litlu máli skiptir gæði gististaðarins á ferðalögum þínum erlendis? 

• Mjög miklu máli 

• Frekar miklu máli 

• Hvorki miklu né litlu máli 

• Frekar litlu máli 

• Mjög litlu máli 

 

Ef þú hugsar um síðasta áfangastað erlendis sem þú ferðaðist til. Myndir þú segja að 

menningin á staðnum hafi verið ólík eða svipuð því sem þú átt að venjast frá Íslandi? 

• Mjög ólík íslenskri menningu  

• Frekar ólík íslenskri menningu  

• Frekar svipuð íslenskri menningu 

• Mjög svipuð íslenskri menningu  
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Ertu karlkyns eða kvenkyns? 

• Kvenkyns 

• Karlkyns 

• Annað 

Á hvaða aldri ertu? 

• 18-24 

• 25-30 

• 31- 40 

• 40 - 60 

• 60 ára og eldri 

Áttu barn/börn? 

• Já 

• Nei 

 

Á hvaða fræðasviði stundar þú nám?   

• Félagsvísindasviði  

• Menntavísindasviði 

• Heilbrigðisvísindasviði 

• Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

• Hugvísindasviði 

• Þverfræðilegt nám 

 

 

 

 


