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Útdráttur 
Ferðalög eru orðin hluti af lífi fólks og aukning ferðamanna milli landa eykst þar af leiðandi 
með hverju árinu um allan heim. Ástæður þessarar aukningar eru margvíslegar, fólk hefur ef 
til vill meiri frítíma nú en áður og ferðalög eru að verða sífellt ódýrari. Ákveðnir ýti- og 
togkraftar hafa hins vegar áhrif á það hvort og hvert fólk ferðast. Í þessari rannsókn er sjónum 
beint að því hvað það er sem dregur erlenda ferðamenn til að heimsækja þjóðgarðinn 
Snæfellsjökul utan háannatíma, hver upplifun þeirra er af svæðinu og hversu vel upplýstir 
þeir eru um það. Spurningakönnun var lögð einungis fyrir erlenda ferðamenn í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli í mars 2018. Niðurstöður sýna að ferðamenn sem sækja heim þjóðgarðinn 
Snæfellsjökul eru almennt ekki vel upplýstir um svæðið. Niðurstöður sýna jafnframt að 
upplifun þeirra fer fram úr þeim væntingum sem þeir höfðu áður. Það sem einkennir þá 
erlenda ferðamenn sem heimsækja þjóðgarðinn er að dvalarlengd þeirra á Íslandi er almennt 
lengri en meðal dvalarlengd erlendra ferðamanna sem heimsækja Ísland utan háannatíma. 
Það má því draga þá ályktun að þeir ferðamenn sem leggja leið sína á Snæfellsnes hafi auka 
dag eða daga til þess að heimsækja fleiri staði eins og Snæfellsnes eftir að hafa skoðað aðra 
vinsælli áfangastaði á Íslandi. 
 

Abstract 
In most western countries international travel increases every year around the world, and 
therefore travelling these days is a part of everyday life. There are multiple reasons for this 
increase, for example, individuals tend to have more free time now than before and travelling 
has become cheaper over the years. Certain push and pull factors affect whether people 
choose to travel or not and where they decide to travel to. In this study, we focus on what 
attracts international tourists to visit Snæfellsjökull national park in low-season, what their 
experiences of the area are and how much they know about the area once they have arrived. 
A questionnaire was submitted to foreign tourists in Snæfellsjökull national park in March 
2018. The results show that tourists who visit Snæfellsjökull national park are generally not 
well informed about the area and that that their expectations are exceeded. What 
characterizes the foreign tourists who visit the national park is that they stay longer in Iceland 
than the average length of stay of tourists visiting Iceland in low-season. The conclusion we 
can draw from this information is that the tourists who make their way to Snæfellsnesjökull 
national park have an extra day or two to visit other interesting places like Snæfellsnes after 
exploring other popular destinations in Iceland. 

 
 

 





v 

Efnisyfirlit 
	

Myndir ....................................................................................................................... vi	

Töflur ........................................................................................................................ vii	

Þakkir ......................................................................................................................... ix	

1	 Inngangur ................................................................................................................1	

2	 Fræðilegur bakgrunnur .........................................................................................3	
2.1	 Ýti- og togkraftar áfangastaða ........................................................................3	
2.2	 Sýnileiki og markaðssetning ...........................................................................4	

2.2.1	 Samkeppni milli áfangastaða ................................................................4	
2.2.2	 Tegundir ferðamanna og markaðshópur ...............................................5	

2.3	 Þjóðgarðar og friðlýst svæði sem áfangastaðir ferðamanna ...........................7	
2.3.1	 Lög og reglugerðir um friðlýst svæði ....................................................7	
2.3.2	 Íslenskir þjóðgarðar sem áfangastaðir ...................................................8	

3	 Gögn og aðferðir ...................................................................................................11	
3.1	 Rannsóknarsvæði ..........................................................................................11	
3.2	 Aðferðafræði .................................................................................................13	
3.3	 Gögn .............................................................................................................14	
3.4	 Takmarkanir ..................................................................................................16	

4	 Niðurstöður ...........................................................................................................17	
4.1	 Þekking þátttakenda á þjóðgarðinum Snæfellsjökli .....................................17	
4.2	 Samkeppnishæfni þjóðgarðsins Snæfellsjökuls ............................................19	
4.3	 Væntingar og upplifun ferðamanna til þjóðgarðsins Snæfellsjökuls ............21	

5	 Umræður og ályktanir .........................................................................................23	

6	 Lokaorð .................................................................................................................25	

Heimildir ....................................................................................................................27	

Viðauki .......................................................................................................................30	
 



vi 

Myndir 
Mynd 1: Flokkunarskali ferðamanna eftir Plog (Plog, 2002) .......................................7	

Mynd 2: Fjöldi gesta í þjóðgarðinn Snæfellsjökul 2016 og 2017 (Umhverfisstofnun, 
2017) ..........................................................................................................9	

Mynd 3: Kort af þjóðgarðinum Snæfellsjökli (Umhverfisstofnun, 2009) ..................12	

Mynd 4: Kort af Arnarstapa og Hellnum þar sem spurningakönnunin var lögð fyrir 
(Umhverfisstofnun, 2009). .......................................................................13	

Mynd 5: Kynjahlutfall þátttakenda .............................................................................15	

Mynd 6: Aldursdreifing þátttakenda ...........................................................................15	

Mynd 7: Menntunarstig þátttakenda ...........................................................................16	

Mynd 8: Hvar heyrðu þátttakendur af Snæfellsnesi í fyrsta sinn? ..............................17	

Mynd 9: Vitneskja þátttakenda um þjóðgarðinn Snæfellsjökul fyrir komu sína eftir 
ferðamáta ..................................................................................................19	

Mynd 10: Helsta ástæða heimsóknar þátttakenda í þjóðgarðinn Snæfellsjökul utan 
háannatíma ...............................................................................................20	

Mynd 11: Aðrir heimsóttir staðir á Íslandi af þátttakendum .......................................21	

Mynd 12: Dvalarlengd þátttakenda á Íslandi ..............................................................22	

 



vii 

Töflur 
 

Tafla 1: Hver er geta þáttakenda til að skrifa heiti Snæfellsness eftir því hvort að þeir 
vissu af þjóðgarðinum fyrir komu sína eða ekki ......................................18	

Tafla 2: Helsta ástæða heimsóknar þátttakenda eftir kyni ..........................................20	

 





ix 

Þakkir 
Við þökkum öllum þeim erlendu ferðamönnum sem tóku þátt í könnuninni og gerðu okkur 
kleift að láta þessa rannsókn verða að veruleika. Við viljum veita sérstakar þakkir til 
Rannveigar Ólafsdóttur leiðbeinanda fyrir hennar aðstoð, tillögur og úrbætur við gerð 
verkefnisins. Þakkir fá enn fremur Jón Björnsson þjóðgarðsvörður fyrir hans þátt í 
verkefninu, Ólafur Jóhannsson fyrir að prenta út spurningalista, starfsmenn Prímus Kaffi 
fyrir að leyfa okkur að athafna okkur þar inni á meðan rannsóknin stóð yfir og starfsmenn 
Tröllaferða fyrir að leggja spurningalistann fyrir þeirra viðskiptavini. Að lokum viljum við 
þakka fjölskyldum okkar og öðrum aðstandendum fyrir þeirra þolinmæði og aðstoð, þá 
viljum við sérstaklega þakka Sebastian Storgaard, Bryndísi Böðvarsdóttur, Birki Árnasyni 
og Rakel Þorbjörnsdóttur. 
 

 





1 

1 Inngangur 
Á síðustu áratugum hafa ferðalög orðið sífellt vinsælli. Fólk hefur almennt meiri frítíma og 
hærri/auknar tekjur til þess að uppfylla drauma sína um að ferðast til framandi landa. Það 
eru margar ástæður fyrir því að fólk ferðast, sumir vilja taka sér frí frá daglegu amstri, aðrir 
ferðast til þess að upplifa eitthvað nýtt, og enn aðrir til að finna sitt innra sjálf. Fjöldi erlendra 
ferðamanna til Íslands hefur stóraukist með hverju árinu frá 2011 (Ferðamálastofa, á.á.). 
Náttúran og verndun hennar hefur farið sífellt vaxandi í alheims umræðunni. Margir ferðast 
til þess að upplifa náttúru annarsstaðar en heima hjá sér og þar koma þjóðgarðar sterkir inn. 
Það má segja að með stofnun þjóðgarða og friðlýsingu svæða þá getur það vakið áhuga 
ferðamanna og myndar þar af leiðandi aðdráttarafl fyrir gesti (IUCN, 2008). Þessa staðreynd 
má sanna með rannsóknum sem hafa sýnt að náttúran er eitt af helstu aðdráttaröflunum fyrir 
erlenda ferðamenn sem heimsækja Ísland (t.d. Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2013; 
Ferðamálastofa, 2016).  

Þjóðgarðar á Íslandi í dag eru þrír talsins, Þingvellir (228 km2) sem var fyrsti 
þjóðgarður landsins, stofnaður árið 1930 (Þingvellir, á.á.), Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
(170 km2), stofnaður árið 2001 (Umhverfisstofnun, á.á.a) og Vatnajökulsþjóðgarður 
(14.141km2), stofnaður árið 2008 sem er stærsti þjóðgarður Íslands og annar stærsti í Evrópu 
(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.).  

Rannsóknarsvæði þessa verkefnis er þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og verður það 
svæði notað sem dæmi til þess að styðja við fræðilegar nálganir sem fram koma hér á eftir. 
Þrátt fyrir allan þann fjölda ferðamanna sem ferðast hingað til lands er aðeins lítill hluti 
þeirra sem gerir sér leið í þjóðgarðinn Snæfellsjökul. 
 
Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvað það er sem dregur erlenda ferðamenn 
í þjóðgarðinn Snæfellsjökul utan háannatíma. Þær rannsóknarspurningar sem stuðst verður 
við til að komast að ofangreindu markmiði eru:  

• Hversu vel upplýstir eru erlendir ferðamenn um þjóðgarðinn Snæfellsjökul? 
• Þegar kemur að ákvarðanatöku erlendra ferðamanna um áfangastaði á Íslandi, hversu 

samkeppnishæfur er þá þjóðgarðurinn Snæfellsjökull? 
• Hverjar eru væntingar erlendra ferðamanna sem heimsækja þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul?  
 
Til að svara þessum spurningum var farið með spurningalista á rannsóknarsvæðið til að 
komast að dvalarlengd erlendra ferðamanna á svæðinu og að skoða hversu vel upplýstir þeir 
eru um þjóðgarðinn Snæfellsjökul svo eitthvað sé nefnt. Einnig skoðum við hvort erlendir 
ferðamenn velji aðra vinsæla áfangastaði á Íslandi fram yfir þjóðgarðinn Snæfellsjökul.  
 Ritgerðin skiptist í sex kafla sem eru þannig uppbyggðir að í öðrum kafla verður 
fræðileg umfjöllun um sýnileika áfangastaða og markaðssetningu, tegundir ferðamanna, 
hvað verður til þess að ferðamenn velji einn stað fram yfir annan. Ýti- og togkraftar 
ferðamanna verða gerð skil á í öðrum kafla ásamt kynningu á friðlýstum svæðum á Íslandi. 
Í þriðja kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem var beitt við framkvæmd gagna til þess að 
ná fram niðurstöðum rannsóknar. Í kafla fjögur eru niðurstöður rannsóknar kynntar og í 
fimmta kafla verður farið í umræður og ályktanir rannsóknarinnar, hvað fór vel og hvað 
mætti betur fara. Í sjötta og jafnframt síðasta kaflanum verður ritgerðin dregin saman og 
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meginmarkmiði og rannsóknarspurningum svarað. Í lok kaflans kemur fram á hvaða hátt er 
hægt að nýta þessa rannsókn til frekari athugunar á viðfangsefninu, og einnig verða lagðar 
fram tillögur að frekari rannsóknum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Ýti- og togkraftar áfangastaða 
Þónokkuð hefur verið rannsakað og skrifað um hvað það er sem vekur áhuga fólks á því að 
ferðast og hvernig áfangastaður er valinn (t.d. Yuan & McDonald, 1990; Kim, Lee & 
Klenosky, 2003; Klenosky, 2002; Chen & Tsai, 2007; Balogu, 1996). Þessum ákvörðunum 
er oft skipt í tvennt, það er að segja: i) fyrsta ákvörðunin er tekin um að ferðast og ii) seinni 
er ákvörðun um hvert ferðinni skal heitið. Í þessu sambandi er fjallað um ýti- og togkrafta 
til samanburðar. Það hefur verið sýnt fram á að fyrst finnur fólk fyrir ýtikröftum í sínu 
daglega lífi og þar á eftir fylgir togkraftur frá einhverjum stað eða svæði (Kim, Lee & 
Klenosky, 2003). Ýtikraftar eru þeir kraftar sem koma ferðamanninum af stað, einhver öfl 
sem ferðamaðurinn finnur fyrir á heimaslóðum sem fær hann til þess að vilja komast annað 
og sleppa úr einhverjum aðstæðum. Annars vegar getur það verið leiði á því sem er að gerast 
heima fyrir og finnur hann þörf til þess að brjóta upp daglegar venjur og hefðir sínar, sleppa 
undan stressi, eða álagi í ákveðinn tíma og hins vegar innra kall til þess að fræðast og upplifa 
eitthvað nýtt og framandi. Togkraftar eru það sem taka við af ýtikröftunum og útskýra af 
hverju einstaklingar ákveða að heimsækja þá staði sem verða fyrir valinu. Einhverskonar 
eiginleikar og/eða sérstaða svæða vekur áhuga hjá ferðamanninum sem laðar hann á 
framandi slóðir (Klenosky, 2002).  

Samkvæmt Chen og Tsai um val áfangastaða (2007) má skipta hegðun ferðamanna í 
þrjú stig. Fyrsta stigið er val áfangastaðar og þá eru það aðdráttaröfl og togkraftur sem hafa 
áhrif, annað stig er heimsóknin sjálf og þá er það upplifunin á svæðinu, viðmót og þjónusta 
sem hafa þar mest áhrif, og þriðja stigið er þegar heim er komið. Á þriðja stigi skiptir 
upplifun ferðamannsins á meðan á ferðalaginu stóð mestu máli, en þar kemst hann að 
niðurstöðu um hvort hann mæli með áfangastaðnum við fjölskyldu og vini eða ekki. 

Kim, Lee og Klenosky (2003) rannsökuðu áhrif ýti- og togkrafta á ákvarðanatöku 
ferðamanna til að heimsækja þjóðgarða í Suður Kóreu. Í niðurstöðum þeirra kom í ljós að 
helsti ýtikrafturinn var heilsa og að virða fyrir sér náttúrulegar auðlindir. Þar á eftir fylgdu 
ævintýraleit, uppbygging vinasambanda, fjölskyldusamvera, lærdómur og loks að komast í 
burtu frá daglegu lífi. Niðurstöður sýndu einnig að togkraftar þjóðgarðanna í Kóreu sem 
höfðu sterkustu áhrifin á ferðamenn voru gott aðgengi og samgöngur, ásamt gæði upplýsinga 
og þjónustu, til dæmis salernisaðstaða.  

Baloglu (1996) tekur í sama streng og Kim, Lee og Klenosky (2003) og telur að fólk 
ferðist vegna þess að það finnur fyrir þessum öflum sem ýtir þeim af stað til ferðalaga. Hann 
telur ýtikraftinn vera félags-sálfræðilegan kraft og síðan er það áfangastaðurinn sem laðar 
einstaklinginn að þegar ákvörðun hefur verið tekin um að ferðast. Baloglu (1996) hefur tekið 
saman fimm helstu ástæður fyrir því að fólk ákveður að ferðast. Þessar helstu ástæður voru 
i) flótti frá hversdagsleikanum, ii) nýjungar, iii) afslöppun, iv) leitin að sjálfinu og v) ný 
félagsleg samskipti. Fimm helstu togkraftar voru i) menning, ii) óbyggð, iii) auðvelt 
ferðalag, iv) aðstaða og v) heimsborgara umhverfi (e. cosmopolitan environment). 
Nýjungagirni var það sem stóð upp úr sem togkraftur og á eftir því var það flóttinn frá hinu 
daglega lífi sem fylgdi fast á eftir.  



4 

Hægt er að líta einfaldlega á áfangastaði sem ákveðna vöru í ferðaþjónustu og þar af 
leiðandi er hægt að markaðsetja staði á sama hátt og vörur. En til þess að gera það þurfa 
stjórnendur svæða að átta sig á því hvað það er sem fær fólk til þess að ferðast og hvernig 
það velur áfangastaði (ýti- og togkraftar). Þrátt fyrir það er ekki hægt að komast að einni 
niðurstöðu þar sem fólk er mismunandi eftir því hvaðan það er í heiminum og 
menningarlegir þættir spila alltaf inní ákvarðanatökur (Yuan & McDonald, 1990). Í næsta 
kafla verður farið nánar í markaðssetningu á áfangastöðum og tegundir ferðamanna.  

2.2 Sýnileiki og markaðssetning 

2.2.1 Samkeppni milli áfangastaða 

Velgengni í ferðaþjónustu getur skilað góðum tekjum til áfangastaðar og samfélagsins í 
kring  þar sem rekstur er til fyrirmyndar. Til að hámarka tekjur og stuðla að sjálfbærri nýtingu 
auðlinda áfangastaðar er mikilvægt að rannsaka og skilgreina hvert aðdráttarafl svæðisins 
er. Einnig þarf að sannfæra fólk um að heimsækja áfangastað þeirra fremur en annarra. Þar 
að auki hefur ímynd áfangastaðar áhrif á hvers konar ferðamenn heimsækja hann (Chen & 
Tsai, 2007)  
 Það getur haft mikil áhrif á togkraft áfangastaða hvort að einhverskonar viðburður sé 
í gangi á tilteknum tíma sem laðar ferðamenn að (Crouch, 2011). Í grundvallaratriðum snýst 
samkeppni milli áfangastaða um hæfni staða til þess að draga að ferðamenn og mæta þörfum 
þeirra. „A destination is competitive if it can attract and satisfy potential tourists and this 
competitiveness is determined both by tourism-specific factors and by a much wider range 
of factors that influence the tourism service providers“ (Enright & Newton, 2004, bls. 778). 
Lauslega þýtt þá hafa ekki bara beintengdir þættir ferðaþjónustu áhrif á samkeppnishæfni 
áfangastaða heldur einnig þættir sem tengjast og hafa áhrif á fyrirtæki og stofnanir í 
ferðaþjónustu á einhvern hátt (Enright & Newton, 2004). 
 Skilgreiningar um samkeppni milli áfangastaða eru misjafnar. Sumir fræðimenn fjalla 
um samkeppnina og þær auðlindir sem eru til staðar og hvernig þær þurfa að vera nýttar á 
sjálfbæran hátt þannig að fyrirtæki innan svæðisins komi út í gróða (Hassan, 2000). Aðrir 
taka fram að sumir áfangastaðir eru ekki með þekkta eða viðurkennda auðlind til staðar til 
þess að byggja upp ferðaþjónustu á. Ef staðan er þannig þá er erfitt fyrir þau svæði að koma 
upp samkeppnishæfu umhverfi sem á að afla tekna fyrir samfélagið (Andrades og Dimanche, 
2017). Ayikoru (2015) fjallar um styrkleika aðdráttarafls svæða og bendir á að þessar 
hugmyndir byggjast alltaf á sömu grunnhugmyndunum um auðlindir, ferðamenn og 
þjónustu. Hver staður þarf að gera sér grein fyrir þeim styrkleikum sem eru fyrir hendi og 
nýta þá á þann veg sem hentar bæði til þess að vera samkeppnishæfur áfangastaður og á 
sama tíma til að hafa eitthvað fram yfir aðra. Í flestum tilfellum er ekki hægt að nota aðferðir 
frá einu svæði og heimfæra yfir á annað, þar sem að það eru ótal margir þættir sem hafa áhrif 
á aðdráttarafl svæða, eins og markaðurinn í kring, tengsl stjórnenda, auðlindir, 
atvik/viðburðir og svo mætti áfram telja (Crouch, 2011).   
 Við markaðssetningu áfangastaða skiptir máli að sú þjónusta sem boðið er upp á sé 
samkeppnishæf við aðra áfangastaði. Markaðssetning áfangastaða þarf að ná bæði til 
heimafólks og mögulegra erlendra viðskiptavina. Ef markaðssetning er gerð á réttan hátt 
getur það aflað tekna fyrir samfélagið og þar af leiðandi gert mikið fyrir fólkið sem býr á 
svæðinu. Margar ástæður geta verið fyrir því að áfangastaðir keppast um að fá sem flestar 
heimsóknir frá ferðamönnum. Helsta ástæðan, í flestum tilfellum, er efnahagsleg en þær geta 
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verið mun fleiri. Til dæmis getur áhugi ferðamanna fyrir tilteknu svæði leitt til þess að 
stjórnendur fá hvata til þess að vernda það svæði sem þeir eru ábyrgir fyrir og byrja að stjórna 
umferð fólks. Þannig er hægt að nýta heimsóknir ferðamanna í verndunartilgangi, sem getur 
einnig leitt til verndunar á dýralíf (Crouch & Ritchie, 1999). Einnig er hægt að rekja frekari 
uppbyggingu á þjónustu (svo sem kaffihús, salernisaðstöðu og bari) til aukins fjölda 
ferðamanna.  
 Crouch og Ritchie (1999) settu fram líkan um samkeppnishæfni áfangastaða. Í líkaninu 
flokka þeir tegundir aðdráttarafla ferðamannstaða í sex flokka. Þær eru: i) Náttúrulegt 
umhverfi, ii) menning og saga, iii) markaðstengsl, iv) afþreying, v) viðburðir og vi) 
uppbygging ferðaþjónustu. Þeir benda á að þessir þættir eru grundvöllur auðlinda og 
aðdráttarafla og að þetta sé helsta hvatning fyrir ferðamenn til þess að taka ákvörðun um 
þann áfangastað sem verður fyrir valinu. Einnig benda þeir á að þessir þættir stuðla ekki 
endilega að efnahagslegri velgengni staða í ferðaþjónustu heldur einungis sem aðdráttarafl 
fyrir ferðamenn. Það eru aðrir þættir en þessir sex flokkar sem þarf að huga að til þess að 
hagnast og ná velgengni. Í líkaninu fjalla þeir um að náttúrulegt umhverfi sé eitt það 
mikilvægasta í ákvarðanatöku ferðamanna í vali sínu á áfangastað. Það er sá þáttur sem 
stjórnendur og fyrirtæki í ferðaþjónustu geta haft lítil sem engin áhrif á. Náttúrulegt umhverfi 
er kjarni málsins sem einungis er hægt að vinna í kringum og lítið hægt að breyta. Næst á 
eftir er  saga og menning áfangastaðarins. Þar tala Crouch og Ritchie (1999) fyrir því að það 
ætti að gera eins mikið og hægt er til þess að raska ekki sögu eða menningu í sölutilgangi. 
Afþreying er hluti sem stjórnendur áfangastaða hafa mikið vald yfir og hefur mikið vægi í 
ákvarðanatöku ferðamanna. Nýsköpun er mikilvægur þáttur sem stjórnendur geta nýtt sér í 
uppbyggingu á afþreyingu á áfangastöðum. Með því að nýta það náttúrulega umhverfi sem 
þegar er til staðar í þróun á afþreyingu áfangastaða er hægt að auka aðdráttarafl. Uppbygging 
ferðaþjónustu er sá þáttur sem hægt er að stjórna alfarið af mannavöldum. Það eru margir 
þættir sem snerta uppbyggingu í ferðaþjónustu svo sem gistiaðstaða, veitingastaðir, salerni 
og alskonar bætt innvið. Allir þessir þættir og fleiri snúa að þörum fólks á ferðalögum. Gæði 
þessa þátta geta haft mikið að segja um upplifun ferðamanna og heildar ímynd svæða 
(Crouch & Ritchie, 1999). 
 Nýlegri rannsóknir (t.d. Hsu, Wolfe & Kang, 2003; Crouch, 2011; Andrades & 
Dimanche, 2017) sýna samt sem áður fram á að það skiptir ekki höfuð máli hvaða 
aðdráttarafl staðir hafa upp á að bjóða, heldur hvernig þeir nýta auðlindirnar sem til staðar 
eru til að draga ferðamenn að. Einn staður með minna aðdráttarafl en annar getur dregið fleiri 
að með sterkri staðarímynd og sýnileika. Að þróa stað líkt og hefðbundið vörumerki getur 
verið sterkur leikur fyrir stjórnendur svæða þegar kemur að markaðssetningu og með aukinni 
samkeppni milli staða (bæði á heimsvísu og á ákveðnum svæðum) fer ímynd staða að skipta 
meira og meira máli. Niðurstöður Crouch (2011) sýna að aðgengi og innviðir séu einn af 
veigamestu þáttunum sem standa upp úr í gæði áfangastaða og það sem ferðamönnum finnst 
einna mikilvægast. Það er því líklegra fyrir staði sem standa sig illa í aðgengi og 
uppbyggingu innviða að samkeppnishæfni þeirra dvíni mikið. Það sýnir sig í því að 
fjárfesting stjórnenda í grundvallar innviðum gerir mikið fyrir ánægju þeirra sem heimsækja. 
Fólk er auðvitað misjafnt eftir því sem það er margt og ekki eru allir sem upplifa staði á sama 
hátt. Hér næst verða skoðaðar mismunandi tegundir ferðamanna og hvað einkennir þá.  

2.2.2 Tegundir ferðamanna og markaðshópur 

Sá sem var fyrstur til að flokka ferðamenn eftir því hvernig þeir ferðast og haga sér á 
ferðalagi var Erik Cohen. Hann skipti ferðamönnum upp í fjóra flokka (Cohen, 1972): 
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• Hinn skipulagði fjöldaferðamaður (e. organized mass tourist): er sá hópur 
ferðamanna sem kaupir pakkaferð þar sem allt er innifalið, meðal annars flug, gisting 
og afþreying. Hann lætur skipuleggja alla ferðina fyrir sig og er þess vegna í lágmarks 
samskiptum við heimamenn. 

• Hinn sjálfstæði fjöldaferðamaður (e. independent mass tourist): hagar sér í líkingu 
við skipulagða fjöldaferðamanninn en er einnig opinn fyrir því að sjá eitthvað annað 
heldur en það sem hefur verið skipulagt fyrir hann.  

• Landkönnuðurinn (e. the explorer) er sú tegund ferðamanns sem skipuleggur ferðina 
sína sjálfur. Hann finnur, bókar flug og gistingu sjálfur í staðinn fyrir að kaupa 
skipulagða pakkaferð. Landkönnuðurinn vill læra eitthvað nýtt og taka þátt í 
samfélaginu á staðnum sem hann ferðast til.  

• Lífstílsferðamaðurinn (e. the drifter) reynir helst að forðast aðra ferðamenn og 
fjölsótta staði. Hann bókar gistingu þar sem fjöldaferðamaðurinn er ekki og gistir 
gjarnan heima hjá heimafólki og leitast við það að verða hluti af samfélaginu.  

 
Fljótlega kom í ljós að þetta flokkunarkerfi varð úrelt vegna sífellt nýrra tegunda 

ferðamanna. Ástæður til þess að ferðast breyttust fljótt og þótti þetta flokkunarkerfi ekki ná 
yfir nægilega breiðan hóp ferðamanna. Þar af leiðandi tók Stanley Plog (1974) upp á því að 
búa til nýtt flokkunarkerfi sem sniðið var sérstaklega að Bandaríkjamönnum. Plog bjó í 
rauninni ekki til flokkunarkerfi sem slíkt heldur bjó hann til skala þar sem hann greindi 
ferðamenn í tvo ólíka hópa og setti á sitthvorn endann á skalanum (mynd 1). Á öðrum 
endanum eru sjálfstæðir ferðamenn (e. allocentrics) sem ferðast til nýrra og framandi staða. 
Þeir fara helst ekki á sama staðinn oftar en einu sinni og eru tilbúnir til þess að taka allskonar 
áhættur. Á hinum endanum eru þjónustusinnaðir ferðamenn (e. psychocentrics), sem líta inn 
á við þegar verið er að velja ferðalag, hvaða staðir henta þeim og hvar þeim líður best. Það 
má segja að þjónustusinnaðir ferðamenn vilja lítið sem ekkert fara út fyrir þægindarammann 
sinn. Þeir ferðast oft á staði sem minna þá á heimabæ sinn og fara gjarnan á sama staðinn 
oftar en einu sinni vegna þess að þeim líður vel þar og þeir þekkja staðinn.  

Milli þessara tveggja öfgakenndu tegunda má finna þrjár aðrar tegundir. Þær eru: i) 
nærri sjálfstæður (e. near-allocentric), ii) miðlægur ferðamaður (e. mid-centric) og iii) nærri 
þjónustusinnaður (e. near psychocentric) (Plog, 1974). Þessi skali hefur reynst vel á síðustu 
áratugum vegna þess að hann er einfaldur og skiljanlegur, en hann er ekki laus við galla. 
Helsti gallinn er sá að fólk og áfangastaðir breytast. Einstaklingur getur eitt sinn verið 
sjálfstæður ferðamaður, aðallega á fyrstu ferðalögum, þegar hann er ungur og vill kynnast 
nýjum og framandi stöðum en með tímanum þegar þessi einstaklingur sest að og eignast 
fjölskyldu þá er nauðsynlegt að breyta til og ferðast frekar til staða þar sem boðið er upp á 
þjónustu fyrir alla fjölskylduna, þá er þessi einstaklingur búinn að færast nær því að vera 
þjónustusinnaður ferðamaður. Það sama á við um áfangastaði. Þeir geta einnig færst til á 
skalanum og gott dæmi um það er eyjan Balí í Indónesíu. Eitt sinn var Balí fjarlægur og 
framandi staður en nú til dags eru töluvert fleiri ferðamenn farnir að ferðast þangað og þar 
af leiðandi þurfa heimamenn að auka þjónustu. Með því færist staðurinn fjær því að vera nýr 
og framandi áfangastaður yfir í það að vera þjónustusinnaðari (Page & Connell, 2006).  
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Mynd 1: Flokkunarskali ferðamanna eftir Plog (Plog, 2002) 

2.3 Þjóðgarðar og friðlýst svæði sem 
áfangastaðir ferðamanna 

2.3.1 Lög og reglugerðir um friðlýst svæði 

Alþjóðlegu nátttúruverndarsamtökin, IUCN (e. International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources) gefa út alþjóðlegar skilgreiningar á friðlýstum svæðum sem 
samtökin endurskoða reglulega. Frá árinu 1959 hafa samtökin unnið eftir skrá Sameinuðu 
Þjóðanna sem varðar friðlýst svæði í heiminum og var sú fyrsta birt árið 1962. Reglulega er 
skrá þessi endurnýjuð en á seinni árum hefur komið í ljós að nokkurt ósamræmi er á 
friðlýsingu svæða eftir heimshlutum og tóku samtökin þar af leiðandi upp á því að stofna 
nefnd innan IUCN, undir heitinu „World Commission of Protected Areas“. Þessi nefnd sér 
um að setja upp alþjóðlegt flokkunarkerfi fyrir friðlýst svæði. Fyrstu drög að flokkunarkerfi 
voru gefin út árið 1973 og voru síðan samþykkt af IUCN árið 1978 og formlega gefin út. Í 
þessu fyrsta flokkunarkerfi voru flokkarnir tíu talsins en árið 1997 var kerfið endurskoðað 
og einfaldað og flokkum fækkað niður í sex eftir tilgangi friðlýsingar (IUCN, 2008). 
 Á Íslandi er notast við séríslenskt flokkunarkerfi um friðlýsingu svæða sem 
náttúruverndarlög segja til um. Þeir flokkar eru ellefu talsins samkvæmt nýjustu 
náttúruverndarlögum frá 2013: i) Náttúruvé  ii) Óbyggð víðerni iii) Þjóðgarðar iv) 
Náttúruvættir v) Friðlönd vi) Landlagsverndarsvæði vii) Náttúruminjar í hafi viii) 
Fólkvangar ix) Friðlýsingar svæða í verndarflokki verndar- og orkunýtingaráætlunar x) 
Starfsemi og framkvæmdir utan friðlýsts svæðis  xi) Friðlýsing heilla vatnakerfa (Lög um 
náttúruvernd nr 60/2013).  

Í dag eru friðlýst svæði á Íslandi samtals 114 (Umhverfisstofnun, á.á.b). Markmið með 
friðlýsingu svæða er að viðhalda líffræðilegri og jarðfræðilegri fjölbreytni, en hver flokkur 
hefur þó sér markmið og hlutverk (Lög um náttúruvernd, nr. 60/2016). Á Íslandi hafa alls 41 
svæði verið friðlýst sem friðlönd, flest á áttunda áratug síðustu aldar. Náttúruvættir eru 
friðlýst svæði þar sem ástæða friðlýsingar er fræðilegt gildi, fegurð eða sérkenni staðarins. Í 
fyrstu náttúruverndarlögum tilheyrðu fólkvangar ekki friðlýstum svæðum en með seinni 
lögum hefur þessi flokkur fallið undir friðlýst svæði. Forsenda fólkvanga er að heimila 
almenningi ákveðið svæði til útivistar og annars konar notkunar. Eru það sveitarfélög 
landsins sem eiga frumkvæði að stofnun fólkvagna en 19 slíkir hafa verið stofnaðir hér á 
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landi (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Dæmi um fólkvang hér á landi eru Bláfjöll 
(Umhverfisstofnun, á.á.c). Þjóðgarður er skilgreindur sem stórt, lítið snortið náttúrusvæði 
sem geymir sérstakt landslag, lífríki, jarðminjar og menningu eða sögu. Forsenda þess að 
friðlýsa þjóðgarð er að vernda heil náttúruleg vistkerfi, jarðminjar og landslag sem einkennir 
ákveðið svæði. Aðgangur almennings er leyfður en takmarkaður (Lög um náttúruvernd, nr. 
60/2016). 

2.3.2 Íslenskir þjóðgarðar sem áfangastaðir 

Árið 1930 var svæðið Þingvellir gert að þjóðgarði, og þar með fyrsti þjóðgarður Íslands 
stofnaður. Í fyrstu lögum um þjóðgarðinn kemur fram að hann skuli ávallt vera í eigu 
íslensku þjóðarinnar og að land þjóðgarðsins megi aldrei selja (Þingvellir, á.á.). Forsenda 
friðunarinnar á Þingvöllum er frábrugðin friðun annarra þjóðgarða hér á landi. Það er að 
friðunin er ekki vegna náttúrunnar heldur vegna hlutverks Þingvalla í sögu þjóðarinnar. Árið 
2004 komust Þingvellir, fyrst svæða á Íslandi, á heimsminjaskrá UNESCO á þessum sömu 
sögulegu forsendum (UNESCO, á.á.) 
 Fyrstu náttúruverndarlögin voru sett á Íslandi árið 1956 og í kjölfar þeirra var 
þjóðgarðurinn í Skaftafelli stofnaður, árið 1967. Hann var þá fyrsti þjóðgarður Íslands sem 
stofnaður var á grundvelli náttúruverndarlaga. Ný náttúruverndarlög voru tekin í gildi hér á 
landi árið 1971 og með þeim komu ný sjónarmið í umhverfismálum landsins. Í kjölfar þeirra 
var stofnaður nýr þjóðgarður, þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum árið 1973. Nú eru báðir 
þessir þjóðgarðar hluti af Vatnajökulsþjóðgarði sem stofnaður var árið 2008. Hlutverk 
þjóðgarðanna er að vernda náttúru svæðisins, leyfa almenningi að njóta náttúru og sögu 
svæðisins sem og að stuðla að sterkari byggð og fjölbreyttara atvinnulífi í nágrenni við 
svæðið (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr 60/2007). Stærð Vatnajökulsþjóðgarðs er rúmlega 
14 þúsund km2 eða tæp 14% af flatarmáli Íslands sem gerir hann að einum af stærstu 
þjóðgörðum Evrópu. Mestan hluta þjóðgarðsins þekur Vatnajökull sem er um 8.100 km2 að 
flatarmáli (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.).  

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður árið 2001. Hann er einnig stofnaður á 
grundvelli náttúruverndarlaga og þar af leiðandi hefur Umhverfisstofnun umsjón með 
honum sem og lýtur hann undir stjórn hennar. Sérstök reglugerð er fyrir þjóðgarðinn sem 
snertir margs konar flokka, eins og hvers konar starfsemi skal vera í garðinum, réttindi og 
skyldur gesta og hvers konar og hversu mikið jarðrask má vera í garðinum (Reglugerð nr. 
568/2001). Daglegur rekstur er í umsjón þjóðgarðsvarðar og sérfræðings, en það eru einu 
aðilarnir sem starfa við þjóðgarðinn allt árið í kring. Á sumrin eru það landverðir sem sjá um 
almennt viðhald og fræðslu í þjóðgarðinum (Umhverfisstofnun, á.á.d) 

Samkeppni þjóðgarðsins Snæfellsjökuls við hina tvo þjóðgarða Íslands er áhugaverð, 
þar sem hinir hafa mikla sérstöðu. Sem dæmi má taka að fram kemur í könnun frá 
Ferðamálastofu (2016) að 36,0% ferðamanna sem heimsóttu Ísland ferðuðust í þjóðgarðinn 
Snæfellsjökul, 56,8% á Þingvelli og 50,2% á Jökulsárlón árið 2016. Þá má einnig nefna að 
þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er meira úr alfaraleið heldur en hinir tveir. Þingvellir eru stutt 
frá Reykjavík og Vatnajökulsþjóðgarður er oft hluti af ferðalagi fólks um Suðurströnd 
Íslands. Ferðamenn voru einnig spurðir um þrjá hluti sem stóðu uppúr í heimsókn þeirra til 
Íslands þar sem 6,3% nefndu jökullón/ísjakar og 1,2% sem nefndu Þingvelli og 
Snæfellsjökul. Annars voru einnig 2,4% sem nefndu gullna hringinn, sem Þingvellir eru hluti 
af. Dreifing ferðamanna sem heimsækja Ísland hefur lengi verið ójöfn yfir landið og þá 
sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Langflestir erlendir ferðamenn heimsækja 
höfuðborgarsvæðið en með aukningu vetrar ferðamennsku hefur ferðamönnum fjölgað 
mikið á Suðurlandi yfir það tímabil (Ferðamálastofa, 2016). Gyða Þórhallsdóttir og 
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Rögnvaldur Ólafsson (2017) komast að sömu niðurstöðu samkvæmt talningum þeirra á 
erlendum ferðamönnum til Þingvalla, Jökulsárlóns, Sólheimajökuls, Hraunfossa, Seltúns og 
Djúpalónssands (sem er staðsettur innan þjóðgarðs Snæfellsjökuls) yfir árið 2015. Þingvellir 
voru þá mest heimsóttir af erlendum ferðamönnum (697.000 manns) og þar á eftir var 
Jökulsárlón (450.000 manns). Þá fékk Djúpalónssandur fæstar heimsóknir af þessum sex 
stöðum eða 94.000 manns yfir árið. Dreifingin yfir árið sýndi að fæstir koma í desember, 
janúar og febrúar eða um 1.000 manns í hverjum mánuði. Í mars komu 2.000 gestir. Eftir 
febrúar fer hækkunin örlítið af stað en hækkar mest upp í 25.000 manns í júlí. Síðan þá hefur 
rúm fjórföld aukning átt sér stað í fjölda gesta til þjóðgarðs Snæfellsjökuls, en í desember 
2017 höfðu tæplega 400.000 gestir heimsótt garðinn þar sem af var ári (mynd 2) 
(Umhverfisstofnun, 2017). Sú fjölgun er hlutfallslega hærri en fjölgun erlendra ferðamanna 
sem komu til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll frá 2015 til 2017 sem var 57,3% 
(Ferðamálastofa, á.á.).  
 

 

Mynd 2: Fjöldi gesta í þjóðgarðinn Snæfellsjökul 2016 og 2017 (Umhverfisstofnun, 2017) 

 
Mikil sérstaða þjóðgarða (og fleiri friðlýstra svæða) á Íslandi gerir samkeppnina 

harða og þurfa stjórnendur svæðanna að taka það sem er fyrir hendi til þess að standa upp úr 
og draga ferðamenn til sín. Margt liggur á bakvið það að fylgjast með því hvað þeirra 
viðskiptavinir vilja og hverju þeir sækjast eftir á þeim svæðum. Það þarf að huga að aðgengi 
að svæðunum og hverskonar ferðamenn það eru sem heimsækja svæðin. Hér á eftir verður 
farið nánar yfir rannsóknarsvæðið, þjóðgarðinn Snæfellsjökul, og hvaða sérstöðu hann 
hefur,  gögn og aðferðir verða síðan kynnt.  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsvæði 
Rannsóknarsvæðið sem varð fyrir valinu í þessari ritgerð er þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. 
Ástæðan fyrir vali okkar á þessu svæði var að við þekkjum báðar til svæðisins eftir 
vettvangsferð þangað þar sem rætt var við þjóðgarðsvörðinn Jón Björnsson sem ræddi mikið 
um að það vantaði að gera fleiri rannsóknir á þjóðgarðinum og gestum hans. Af eigin reynslu 
höfum við tekið eftir því að lítið er fjallað um þjóðgarðinn Snæfellsjökul í auglýsingum, 
ferðabæklingum og handbókun um Ísland. Þess vegna fannst okkur áhugavert að skoða hvar 
erlendir ferðamenn fréttu af svæðinu og af hverju þeir ákváðu að ferðast þangað.  
 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er staðsettur á vestanverðu Snæfellsnesi. Flatarmál 
þjóðgarðsins er um það bil 170 km2 , og er hann eini þjóðgarðurinn á landinu sem nær að 
sjó. Þjóðgarðurinn nær frá Háahrauni að sunnan til Gufuskálalands í norður (mynd 3). 
Landslag þjóðgarðsins er fjölbreytt. Þar má finna svartar stórgrýttar strendur sem og strendur 
með ljósum eða svörtum sandi. Mikið er um bratta sjávarhamra þar sem ríkir mikið fuglalíf 
yfir varptíma. Tvö friðlönd heyra undir umsjón þjóðgarðarins, en þau eru Búðahraun og 
ströndin við Arnarstapa/Hellnar (mynd 4) , og eitt náttúruvætti sem er Bárðarlaug  (Aagot 
V. Óskarsdóttir, 2011). 

Snæfellsnesið er talið geyma leyndardóma,  og eru miklir yfirnáttúrulegir kraftar 
tengdir við nesið. Snæfellsjökull stendur tignarlegur í miðjum þjóðgarðinum, en sjálfur er 
hann talinn vera einn af sjö orkustöðvum jarðar, og talið að hann sé inngangur að miðju 
hennar. Snæfellsjökull er eldkeila með hæsta punkt í kringum 1446 metra hæð: Landið á 
nesinu myndaðist aðallega á síðasta jökulskeiði og við lok síðustu ísaldar 
(Umhverfisstofnun, á.á.e). 1800 ár eru orðin síðan það gaus síðast í Snæfellsjökli en hann 
telst enn til virkra eldstöðva (Umhverfisstofnun, á.á.f). Hraun einkennir láglendið á 
Snæfellsnesi en meira en 20 hraun hafa runnið frá jöklinum. Mikið er um úfin apalhraun í 
bland við slétt helluhraun í þjóðgarðinum þar sem einnig hafa margir hellar myndast. Í þessu 
umhverfi þurfa ferðamenn að hafa varann á þar sem hættulegt getur verið að fara ókunnugur 
út í hraunið og inn í hellana. 
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Mynd 3: Kort af þjóðgarðinum Snæfellsjökli (Umhverfisstofnun, 2009) 

 Vatnshellir er sennilega þekktasti hellirinn á svæðinu en þangað er boðið upp á 
daglegar ferðir með leiðsögumanni ofan í hellinn. Hellirinn uppgötvaðist í kringum 1960 
eftir því sem best er vitað. Hann var kannaður árið 1968 en þar var aldrei nein umferð að viti 
fyrr en um 1990. Það má telja nokkuð augljóst að með vaxandi umferð í svo viðkvæmu 
umhverfi að raskanir geta átt sér stað og þess vegna vakti Árni B. Stefánsson athygli árið 
2009 á hættunni og lagði til að hellinum yrði lokað fyrir almenna umferð. Sama ár var 
ákveðið að loka fyrir almenna umferð niður í hellinn og byrja að stýra umferð um hann. 
Aðgengi inni í hellinum er gott vegna þess hversu rúmur hann er en innganga í hann hefur 
verið bætt með hringstiga frá yfirborði jarðar og niður. Umhverfisstofnun taldi þessari stýrðu 
umferð með leiðsögn gegnum helli vera gott tækifæri á fræðslu um slíkar náttúruminjar og 
á sama tíma að stuðla að verndun. Hellirinn var formlega opnaður um miðjan júní 2010 en 
það sumar komu aðeins 1600 gestir í hellinn. Nafnið á hellinum er dregið af þeirri staðreynd 
að áður fyrr var nokkuð um vatnsskort á Malarrifi og vatn var sótt í þennan helli á erfiðum 
þurrkatímum (Umhverfisstofnun, á.á.g). Umsjón með hellinum er í höndum ferðaþjónustu 
fyrirtækisins Summit Adventure Guides og bjóða þau upp á daglegar ferðir í hellinn allt árið 
um kring. Ferðin er auglýst sem fyrstu skref til miðju jarðar (e. First steps to the Journey to 
the Center of the Earth) , og er nokkuð vinsæl á meðal ferðamanna (Summit Adventure 
Guides, á.á.).  
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Mynd 4: Kort af Arnarstapa og Hellnum þar sem spurningakönnunin var lögð fyrir (Umhverfisstofnun, 2009). 

3.2 Aðferðafræði 
Til að kanna hvað dregur erlenda ferðamenn í þjóðgarðinn Snæfellsjökul utan háannatíma 
var ákveðið að styðjast við megindlega aðferðafræði. Með því að notast við megindlega 
aðferðafræði er leitast við að fá sem flest svör til þess að álykta niðurstöður yfir á þýðið sem 
snýr að rannsókninni. Til þess að geta beitt ályktunartölfræði og yfirfæra niðurstöður yfir á 
þýðið þarf að safna gögnum með tilviljunarúrtaki (e. probability sampling) (Bryman, 2016). 
Þar sem markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvað laðar ferðamenn að 
þjóðgarðinum Snæfellsjökli utan háannatíma var ákveðið að búa til spurningarlista til þess 
að leggja fyrir erlenda ferðamenn á svæðinu til að fá sem flest svör og þar af leiðandi álykta 
niðurstöður yfir á þýðið sem eru erlendir ferðamenn sem heimsækja þjóðgarðinn 
Snæfellsjökul. 
 Við öflun gagna var lagskiptu tilviljunarúrtaki (e. stratified random sample) beitt til 
þess að ná til fjölbreyttari hóps erlendra ferðamanna á svæðinu. Þar kom í ljós að erfitt var 
að ná til ferðamanna í skipulögðum dagsferðum með ferðaþjónustu fyrirtækjum. Það var 
hópur sem ekki mátti missa úr í rannsókninni þar sem leitast var við að kanna upplifun og 
ástæðu heimsókna allra erlenda ferðamanna sem heimsækja þjóðgarðinn Snæfellsjökul, en 
ekki einungis þeirra sem ferðast með einkabílum. Því var spurningalistinn einnig lagður fyrir 
viðskiptavini Tröllaferða, sem fara daglega í dagsferðir frá Reykjavík um Snæfellsnes, 
dagana 28.-30. mars. Spurningalisti var lagður fyrir erlenda ferðamenn þann 16. mars, 24. 
mars og 29. mars. Til að ná til sem flestra ferðamanna voru spurningalistar lagðir fyrir á 
vinsælum viðkomustöðum erlendra ferðamanna í þjóðgarðinum, það er að segja 
Djúpalónssandi, Hellnum og Arnarstapa. Erlendir ferðamenn voru stoppaðir á ferð sinni um 
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þessa staði og beðnir um fimm mínútur af tíma þeirra til að svara spurningakönnuninni.  
 Öllum spurningalistum var safnað saman og svörin sett upp í forritinu SPSS  (e. 
Statistical Packages for Social Sciences) , þar sem öll tölfræðileg úrvinnsla var gerð. Bæði 
var úrvinnsla gerð með lýsandi tölfræði en einnig ályktunartölfræði þar sem mismunandi 
hópar voru bornir saman. Til þess að bera saman tvo mismunandi hópa var notast við Kí-
kvaðrat próf (e. chi-square). Kí-kvaðrat próf varð fyrir valinu til þess að bera saman 
mismunandi flokkabreytur og skoða tengsl milli þeirra. Einnig var lýsandi tölfræði notuð til 
þess að sýna fram á svarhlutföll. 

3.3 Gögn 
Spurningalistinn sem stuðst var við samanstóð af 16 spurningum sem skipta má í fjögur 
þemu. Fyrsta þemað fjallar almennt um heimsókn erlendra ferðamanna til Íslands, hversu 
lengi fólk er að dvelja á landinu og hvort það hafi komið áður. Annað þemað fjallar um 
rannsóknarsvæðið, þriðja þemað fjallar um væntingar ferðamanna til svæðisins og fjórða og 
síðasta þemað snýst um hvað ferðamenn ætla að gera annað á Íslandi (sjá viðauka). 
Spurningar voru settar upp á nokkra vegu. Nokkrar voru já eða nei svör, aðrar þar sem mátti 
velja nokkra valmönuleika  þar sem spurt var um áfangastaði sérstaklega. Einnig voru 
spurningar settar upp með Linkert kvarða, til dæmis í spurningu um væntingar ferðamanna 
þar sem svarmöguleikar voru: Fór fram úr væntingum mínum, mætti væntingum mínu, 
hvorki né, mætti ekki væntingum mínum eða vonsvikin. Alls söfnuðust 113 svör á þessum 
þremur stöðum sem voru taldir upp hér áður. Til þess að fá fjölbreyttari svör fengum við 
aðstoð frá ferðaþjónustufyrirtækinu Tröllaferðum sem fer reglulega í dagsferðir um 
Snæfellsnes. Við fengum leiðsögumenn í þremur brottförum til þess að afhenda 
þátttakendum í ferð sinni spurningalista og söfnuðust alls 20 útfylltir spurningalistar frá 
erlendum ferðamönnum í skipulagðri dagsferð frá Reykjavík. 

Spurningarnar á listanum sneru aðallega að því hvað dró erlenda ferðamenn að 
rannsóknarsvæðinu með sex bakgrunnspurningar í lokin þar sem spurt var um kyn, aldur, 
þjóðerni, atvinnu, menntun og með hverjum fólk var að ferðast. Spurt var um hvort 
ferðamenn hafi áður komið til Íslands eða á Snæfellsnesið og hvort þeir vissu af 
þjóðgarðinum áður en þeir mættu á svæðið. Í fimmtu spurningu voru ferðamenn spurðir 
hvort þeir gætu skrifað nafnið á því svæði sem þeir voru á sem vakti oft upp mikla kátínu 
meðal fólks. Spurt var um hvar þau höfðu fyrst heyrt af svæðinu og helsta ástæða fyrir 
heimsókn þeirra. Einnig var spurt um væntingar og möguleika þeirra á að koma aftur á 
svæðið. Spurt var um hvað ferðamönnum fyndistt betur mætti fara og þau einstaka svæði 
sem þau ætluðu sér að heimsækja. Að lokum var spurt um hvort fólk hefði áhuga á 
gestastofunni og hvaða aðra áfangastaði fólk hafði valið sér að heimsækja í þessari för til 
Íslands. 
 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kynjahlutfall er nokkuð jafnt, eða 41,1% karlar 
og 58,9% konur (mynd 5). Flestir koma frá  Bandaríkjunum (18,3%) en Bretar (15,6%), 
Þjóðverjar (11,9%) og Kínverjar (8,3%) fylgja fast á eftir. 
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Tæplega helmingur þátttakenda er á milli tvítugs og þrítugs eða 46,8%, aðeins einn 
ferðamaður er eldri en 70 ára og tveir yngri en tvítugt (mynd 6). Í spurningakönnuninni var 
aldri skipt í 17 flokka en við úrvinnslu gagna eru flokkar sameinaðir og orðnir samtals átta.  

 
 

 
Mynd 6: Aldursdreifing þátttakenda 

Alls voru 53 starfsheiti sem komu í ljós við úrvinnslu. Stærsti hópurinn er þó 
námsmenn eða 19,0%. Ferðamenn sem eru komnir á eftirlaun voru 5,7% sem er í samræmi 
við hlutfall 60 ára og eldri sem er 6,3%. Algengasta starfsstéttin er kennari sem taldi 5,7%, 
þar á eftir koma blaðamenn, ljósmyndarar, bankastarfsmenn og stjórnendur. Flestir 
þátttakendur eru með mastersgráðu eða svipaða menntun eða 37,0% af þátttakendum (mynd 
7). 
 

Mynd 5: Kynjahlutfall þátttakenda 
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Mynd 7: Menntunarstig þátttakenda 

3.4 Takmarkanir 
Til að byrja með var reynt að framkvæma rannsóknina snemma í febrúar:  Febrúar var mjög 
stormasamur svo rannsakendur sáu sig ekki fært um að ná nægilega góðum niðurstöðum í 
slíku óveðri þar sem um vegalokanir var að ræða. Ákvörðun var tekin um að fara þá í mars 
og framkvæma rannsóknina sem heppnaðist vel og fengust áhugaverðar og marktækar 
niðurstöður.  
 Fyrirfram var það okkur ekki ljóst hvaða áhrif veðrið gæti haft á það þegar var verið 
að svara spurningakönnuninni. Þar sem fjölsóttustu staðir þjóðgarðarins eru útivistarsvæði 
eins og Djúpalónssandur, Arnarstapi og Hellnar var ekki annað í stöðunni en að framkvæma 
rannsóknina utandyra og vegna töluverðs vinds áttu þátttakendur oft erfitt með að snúa 
blöðum við þar sem spurningakönnunin var sett upp á þremur blaðsíðum og þá mögulega 
gáfu sér ekki nægilega mikinn tíma til að lesa alla spurningar vandlega. Til þess að setja 
þessa hindrun sem veðrið er í samhengi voru fjórir aðilar sem sögðust ekki vita af 
þjóðgarðinum fyrir komu sína en hökuðu svo við að helsta ástæða þeirra fyrir heimsókninni 
væri þjóðgarðurinn. Þar af leiðandi mætti færa rök fyrir því að það hefði verið betra að raða 
spurningum upp á þann hátt að fólk svari ekki endilega efstu svarmöguleikum alltaf til þess 
að flýta fyrir. 
 Erfitt reyndist að leggja spurningakönnunina fyrir þá gesti þjóðgarðsins sem ferðuðust 
með ferðaþjónustufyrirtækjum í skipulögðum dagsferðum þar sem leiðsögumenn fóru oft 
með viðskiptavinum sínum um svæðið svo að það var ekki möguleiki að stoppa þá og leggja 
spurningalistann fyrir ferðamenn. Ekki sá fólk sér fært til þess að gefa fimm mínútur af 
tímanum sem þau höfðu til þess að svara spurningunum. Það leit út fyrir að tíminn hjá þeim 
væri vel skipulagður og lítið mætti bregða út af. Það kom einnig fyrir að ferðamenn sem 
voru ekki í fylgd með leiðsögumanni voru hræddir um að missa af rútunni og vildu flýta sér 
aftur í rúturnar þar sem leiðsögumaður beið eftir þeim. Til að fylla upp í þennan hóp 
ferðamanna í skipulagðri dagsferð sem við gátum ekki sjálfar lagt spurningalistann fyrir 
fengum við eins og fram hefur komið leiðsögumenn Tröllaferða til að leggja sama 
spurningalista fyrir viðskiptavini sína í skipulagðri dagsferð um Snæfellsnes.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Þekking þátttakenda á þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli 

Aðeins sex af þeim sem svöruðu spurningakönnuninni höfðu áður heimsótt Snæfellsnes, eða 
5,3%. Samt sem áður eru 70,0% sem segjast vera líkleg eða mjög líkleg til þess að heimsækja 
svæðið aftur. Tæp 10% sögðust vera ólíkleg eða mjög ólíkleg til þess að snúa aftur á svæðið.  
Það var afar fjölbreytt hvar ferðamenn sáu eða heyrðu um svæðið í fyrsta skipti en flestir 
fréttu fyrst af því á leitarvélum eins og Google og TripAdvisor.  Margir heyrðu um staðinn 
frá vinum eða fjölskyldu. Allmargir svöruðu að þau hefðu heyrt af Snæfellsnesi annarsstaðar 
frá en það var frá mjög mismunandi stöðum. Sumir frá ljósmyndurum, aðrir á ferðabloggi á 
netinu, einhverjir sögðust hafa fundið svæðið á Google Maps og aðrir frá bílaleigum (mynd 
8).  
 

 
Mynd 8: Hvar heyrðu þátttakendur af Snæfellsnesi í fyrsta sinn? 

 Á spurningalistanum voru ferðamenn beðnir um að skrifa nafnið á því svæði sem þau 
voru staðsett á til þess að kanna hvort að langt nafn þjóðgarðsins Snæfellsjökuls þvældist 
fyrir þeim. Þegar þátttakendur voru beðnir um að skrifa nafnið á þjóðgarðinum sýna 
niðurstöður að 29,2% þátttakenda gátu skrifað nafnið Snæfellsnes, Snæfellsjökull eða 
Snæfell. 9,7% gátu reynt sitt besta og náðu næstum því að skrifa nafnið rétt en þó ekki alveg. 
Langflestir eða 61,0% þátttakenda gátu ekki skrifað nafnið á svæðinu og flestir af þeim sem 
gerðu ekki tilraun til þess. Ef borin er saman vitneskja erlendra ferðamanna um tilvist 
þjóðgarðsins miðað við hvort það gat skrifað nafnið á svæðinu kemur í ljós að það skiptir í 
rauninni ekki máli þar sem skiptingin er nokkuð jöfn (tafla 1). Það kemur þó í ljós að þeir 
sem vissu fyrirfram af þjóðgarðinum stóðu sig betur í því að skrifa heitið á þjóðgarðinum. 
Stærsta hlutfall gesta vissu ekki af þjóðgarðinum fyrir komu og gátu ekki skrifað heitið á 
svæðinu eða 33,6%. Ekki er hægt að sýna fram á marktækan mun með kí-kvaðrat prófi að 
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þeir sem vissu af þjóðgarðinum fyrir komu séu betur upplýstir um nafn þjóðgarðsins frekar 
en þeir sem vissu ekki af þjóðgarðinum fyrir komu sína.  
 
Tafla 1: Hver er geta þáttakenda til að skrifa heiti Snæfellsness eftir því hvort að þeir vissu af þjóðgarðinum fyrir komu 
sína eða ekki 

 Vissu af þjóðgarðinum fyrir 
komu 

Vissu ekki af þjóðgarðinum 
fyrir komu 

Gátu skrifað heiti svæðis 18,6% 10,6% 

Gátu ekki skrifað heiti 
svæðis 

27,4% 33,6% 

Gátu næstum skrifað 
heiti svæðis 

8,8% 0,9% 

  
Samt sem áður voru þeir sem sögðust velja Snæfellsnesið sem áfangastað út af 

þjóðgarðinum sjálfum verri í að skrifa nafnið heldur en þeir sem sögðu að náttúran væri 
helsta aðdráttaraflið. Enn fremur voru 19,0% af þeim sem sögðust velja Snæfellsnesið 
sérstaklega sem áfangastað út af þjóðgarðinum sjáfum sem sögðust ekki vita af 
þjóðgarðinum áður en þeir komu á svæðið. Það má mögulega rekja til uppsetningu á 
spurningalista sem hefur vafist fyrir fólki eða að ferðamenn flýta sér og  gefa sér ekki tíma 
til þess að lesa spurningarnar nógu vel. 

Þegar spurt var um áhuga þátttakenda á að heimsækja gestastofuna voru flestir sem 
svöruðu að þeir hefðu einhvern áhuga á því að fara þangað, eða 30,6%. Á skalanum var hægt 
að velja milli mjög mikinn áhuga, áhuga, einhvern áhuga, engan áhuga, að þau vissu ekki að 
gestastofa væri til staðar og að þau hefðu nú þegar farið í gestastofuna. Næst mest var valið 
að fólk vissi ekki að gestastofan væri til staðar eða 27,0% og aðeins 1,8% sagðist nú þegar 
hafa heimsótt gestastofuna.  
 Alls 76,1% þátttakenda ferðast með einkabíl á meðan 22,1% ferðast í skipulagðri 
dagsferð frá Reykjavík. Einn þátttakandi sagðist ferðast með strætó og einn á annan máta. 
Þegar skoðuð eru tengsl milli ferðamáta erlendra ferðamanna í þjóðgarðinum Snæfellsjökli 
og hvort þeir viti af þjóðgarðinum fyrir komu sína með kí-kvaðrat prófi, kemur í ljós að 
marktækur munur er þar á milli (X2(1, N=111)=9,125, p<0,05). Það má því álykta að þeir 
erlendu ferðamenn sem ferðast með einkabílum um þjóðgarðinn Snæfellsjökul vita frekar af 
þjóðgarðinum fyrir komu sína heldur en þeir sem koma í skipulagða dagsferð með 
rútufyrirtæki (mynd 9). Aðeins tveir einstaklingar komu hvorki í einkabíl né í skipulagðri 
dagsferð og var þá annar að ferðast með almenningssamgöngum og hinn á annan máta sem 
ekki var tekinn fram. Þeir einstaklingar eru hér ekki taldir með þar sem þeir eru útlagar, 
skekkja niðurstöður og eru það lítill hluti af úrtakinu að ekki er hægt að áætla hver vitneskja 
þeirra er fyrir þýði rannsóknarinnar. Þeir aðilar skiptust í tvennt þegar kom að vitneskju 
þeirra um þjóðgarðinn, en sá ferðamaður sem ferðaðist með almenningssamgöngum vissi 
ekki af þjóðgarðinum fyrir komu en hinn vissi af honum fyrir komu.  
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Mynd 9: Vitneskja þátttakenda um þjóðgarðinn Snæfellsjökul fyrir komu sína eftir ferðamáta 

Með þessum niðurstöðum má gera ráð fyrir að þeir erlendu ferðamenn sem tóku þátt 
í rannsókninni hafi ekki eða sjaldan áður séð nafnið á svæðinu og þjóðgarðinum þar sem 
mikill meirihluti þátttakenda gat ekki eða gerði ekki tilraun til þess að skrifa nafnið á 
svæðinu. Út frá þessu má túlka að markaðssetningu til erlendra ferðamanna á Íslandi sé 
ábótavant vegna þess hversu slæm þekking ferðamannanna er á svæðinu sem þeir eru að 
heimsækja.  

4.2 Samkeppnishæfni þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls 

Í upphafi voru þátttakendur spurðir hvort að þeir vissu af því hvort að þjóðgarður væri á 
svæðinu áður en þeir komu þangað. Niðurstöður sýna að rúmlega helmingur (54,9,0%) 
þátttakenda þekktu til þjóðgarðarins fyrir heimsókn sína á svæðið. Niðurstöður sýna 
jafnframt að náttúran er helsta aðdráttaraflið fyrir ferðamennina (mynd 10), en tæp 60% 
sögðust hafa komið á Snæfellsnesið út af náttúrunni.  

Einn svarmöguleiki var fyrir þátttakendur að taka fram einn ákveðinn áfangastað á 
svæðinu sem dró þá að. Þar tók enginn fram ákveðið örnefni (svo sem Djúpalónssandur) sem 
gefur til kynna að þeir ferðamenn sem var rætt við höfðu takmarkaða þekkingu á svæðinu 
sem þeir voru að heimsækja. Helst kom fram að fólk vildi koma og sjá hvali, fugla, svörtu 
ströndina og hraunið. Þegar þátttakendur sögðu að það væri önnur ástæða fyrir heimsókn 
sinni voru þrír sem voru sérstaklega í ljósmyndaferð og aðrir tveir sem sögðu að svæðið væri 
nálægt höfuðborginni og að það sé í þægilegri dagsferð þaðan. Einn tók sérstaklega fram að 
hann og ferðafélagar hans höfðu séð suðurhluta landsins og voru að leita að dagsferð sem 
væri á öðrum hluta Íslands. Annar þátttakandi tók fram að svæðið sé í þægilegri nálægð við 
Reykjavík og væri góður staður fyrir dagsferð. 
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Mynd 10: Helsta ástæða heimsóknar þátttakenda í þjóðgarðinn Snæfellsjökul utan háannatíma 

Dreifing milli kynjanna er jöfn eftir því hvað dró ferðamenn helst að (tafla 2) og ekki 
var hægt að sanna með kí-kvaðratprófi að munur væri þar á milli, hæsta hlutfallið er konur 
sem heimsækja svæðið út af náttúrunni (37,4%) og þar á eftir karlar sem einnig heimsækja 
svæðið út af náttúrunni (21,5%). 

 
Tafla 2: Helsta ástæða heimsóknar þátttakenda eftir kyni 

 Karlar Konur 

Náttúran 21,5% 37,4% 

Þjóðgarðurinn 10,3% 9,3% 

Hluti af pakkaferð 4,7% 5,6% 

Ákveðinn áfangastaður 0,9% 3,7% 

Annað 3,7% 2,8% 

 

Mest heimsótta svæðið á Íslandi er gullni hringurinn (Gullfoss, Geysir og Þingvellir) 
og hlutfallið milli þeirra sem segjast hafa heimsótt gullna hringinn og þeirra þriggja svæða 
sem teljast til gullna hringsins er nokkuð jafnt (mynd 11). Það voru flestir sem ætluðu sér 
eða voru búnir að heimsækja Geysi, 88,4% sögðust  ætla að fara þangað eða höfðu áður 
komið þangað.  
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Mynd 11: Aðrir heimsóttir staðir á Íslandi af þátttakendum 

 Rúmlega 60% af þátttakendum í rannsókn þessari hafði skipulagt að heimsækja aðra 
vinsæla ferðamannastaði á Íslandi utan Snæfellsness. Þar má nefna Þingvelli, Gullfoss, 
Geysi, Seljalandsfoss, Skógafoss, Vík, Bláa Lónið, Jökulsárlón og fleiri. 20,0% þátttakenda 
tóku fram aðra staði en þessa framangreinda sem þeir ætluðu sér einnig að heimsækja. 
Aðeins þrír eða 2,7% sögðust ekki vita hvert för þeirra væri heitið. Niðurstöður sýna að 
sýnileiki gullna hringsins, Suðurstrandar Íslands og Bláa Lónsins sé töluvert meiri heldur en 
sýnileiki þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Það er vert að skoða fyrir umsjónarfólk þjóðgarðsins 
að auka sýnileika og markaðssetningu til að fá fleiri gesti í þjóðgarðinn en á sama tíma að 
stuðla að verndun náttúrunnar sem er aðal aðdráttarafl þjóðgarðsins. 

4.3 Væntingar og upplifun ferðamanna til 
þjóðgarðsins Snæfellsjökuls 

Niðurstöður sýna að flestir þátttakenda sem heimsóttu þjóðgarðinn dvelja í 7-9 daga á 
landinu, sem er lengri tími en meðaltími ferðamanna á Íslandi í mars 2018 samkvæmt 
gögnum frá mælaborði ferðaþjónustunnar (2018) (mynd 12). Ekki er hægt að reikna út 
meðaldvalarlengd þátttakenda en það sést greinilega að hún er yfir sjö nætur, en aðeins einn 
aðili var á landinu í 1-3 nætur, og 64,6% dvelja á landinu í sjö eða fleiri daga.  
 Upplifun ferðamanna var almennt mjög góð af svæðinu þar sem 47,4% sögðu að 
svæðið hefði farið fram úr væntingum þeirra og 49,1% svöruðu að svæðið hefði mætt 
væntingum þeirra. Aðeins voru tveir sem sögðu að væntingar þeirra hafi ekki verið uppfylltar 
og tveir sögðust ekki hafa haft neinar væntingar fyrirfram. Enginn sagðist samt sem áður 
hafa orðið fyrir vonbrigðum á svæðinu.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir höfðu tillögur að umbótum á svæðinu og voru 
33,6% sem svöruðu játandi. Þá kom helst fram að þátttakendur vildu fá betra aðgengi að 
salernum, en 15 manns tóku það fram og það eru 13,3% af þátttakendum. Það má gefa sér 
það að þau sem nefndu það hafi verið staðsett á Djúpalónssandi þar sem salerni eru lokuð 
yfir vetrarmánuði en næsta salerni í þjóðgarðinum við Djúpalónssand er á Hellnum. Við 
mættum nokkrum á Djúpalónssandi sem voru að koma beinustu leið úr Vatnshelli og hlupu 
að læstum dyrum í von um að komast á salerni. Á þessum tíma voru tvö salerni opin allan 
sólarhringinn á gestastofunni að Malarrifi en aðeins tveir af þátttakendum höfðu farið þangað 
á ferð sinni.  
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Annað sem helst var tekið fram, voru betri upplýsingar, bæði gæði og magn af 
kynningarefni og líka stærð skilta við vegina (5,3%). Einn benti sérstaklega á að skillti séu 
of nálægt beygjum. Það þriðja sem helst var tekið fram var að þáttakendur vildu fleiri 
kaffihús og kaffi sem væri á viðráðanlegu verði (4,4%). Samtals voru 66,4% sem lögðu ekki 
til neitt sem mætti betur fara í þjóðgarðinum og fjórir þar af sem komu því á framfæri að 
hann væri frábær eins og hann er. Einn skrifaði: „No, I think the way it is, is the part of the 
draw“ og annar „No, perfect the way it is - natural“, ef það er þýtt yfir á íslensku þá bentu 
báðir þessir aðilar á að svæðið væri fullkomið eins og það væri, náttúrulegt, og það væri hluti 
af aðdráttaraflinu. Einn þátttakandi benti á að bæta mætti við fleiri ruslatunnum á svæðið.  
 

 
Mynd 12: Dvalarlengd þátttakenda á Íslandi 

 Eins og áður kom fram er helsti aldurshópurinn á bilinu 21-30 ára. Ef aldur er borinn 
saman við með hverjum er ferðast kemur í ljós að algengasta samsetningin er fólk á bilinu 
21-30 ára sem ferðast með vini eða vinum sínum eða 22,5%. Þar á eftir eru ferðamenn á 
aldrinum 31-40 ára með vini eða vinum (15,7%). 

Þegar niðurstöður eru dregnar saman má sjá að þeir erlendu ferðamenn sem lentu í 
úrtakinu okkar dvelja lengur á landinu miðað við meðaldvalarlengd þeirra sem heimsóttu 
Ísland í mars 2018, sem var þá 5,5 nætur (Mælaborð ferðaþjónustunnar, 2018). Langflestir 
þátttakendur hafa farið eða munu fara á aðra vinsæla áfangastaði á Íslandi eins og gullna 
hringinn og Suðurlandið. Einnig sýndi það sig að stærsti hluti ferðamannanna vissu ekki 
hvernig skrifa átti nafnið á Snæfellsnesi og vissu heldur ekki af tilvist þjóðgarðsins fyrir 
komu sína.  
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5 Umræður og ályktanir 
Þegar í þjóðgarðinn Snæfellsjökul er komið er greinilegt að ýtikraftar hafa nú þegar haft 
áhrif á ferðamenn. En þá er spurningin hverjir togkraftar þjóðgarðsins Snæfellsjökuls séu. 
Hegðun þeirra þátttakenda sem tóku þátt í rannsókn okkar voru á öðru stigi í hegðun 
ferðamanna samkvæmt Chen & Tsai (2007) þ.e. heimsóknin sjálf. Hægt er að bera saman 
togkrafta þjóðgarðsins Snæfellsjökuls við þjóðgarða í Kóreu þar sem helsti togkrafturinn er 
náttúrulegar auðlindir (Kim, Lee & Klenosky, 2003). Það sýnir sig líka að þar sem einungis 
2,9% þátttakenda ferðast einir um svæðið að ferðamenn sækjast í það að ferðast helst með 
vinum eða fjölskyldu. Það er hægt að tengja við niðurstöður Kim, Lee & Klenosky (2003) 
um að einn af helstu ýtikröftum á ferðamenn er uppbygging vinasambanda og 
fjölskyldusamvera. Það er í takt við okkar niðurstöður þar sem rúmlega 44% af þátttakendum 
voru að ferðast með vini eða vinum. Bæði Baloglu (1996) og Kim, Lee og Klenosky (2003) 
benda á mikilvægi aðgengis og hvernig aðstaðan er á svæðinu. Almennt virtust þátttakendur 
vera mjög ánægðir með aðgengi að helstu stöðum innan þjóðgarðsins Snæfellsjökuls þar 
sem enginn benti á að þar mætti betur fara. Það helsta sem stjórnendur þjóðgarðsins gætu 
bætt er magn af upplýsingum um þjóðgarðinn auk stærðar og staðsetningu götuskilta. Aðeins 
1,8% þátttakenda hafði farið í gestastofu þjóðgarðsins og voru 27% sem vissu ekki af henni. 
Þetta bendir enn fremur til að magn af upplýsingum til gesta almennt mætti vera 
aðgengilegra og meira áberandi. Til dæmis var einn þátttakandi sem nefndi við rannsakendur 
að hann hefði átt erfitt með að finna gestastofu þjóðgarðsins á kortavef Google. Eins og 
Crouch & Ritchie (1999) bentu einnig á eru innviðir á áfangastöðum einn af lykilþáttum í 
því að gera upplifun ferðamanna sem besta. Það sýndi sig í því að flestir sem höfðu 
hugmyndir um úrbætur bentu á að salernisaðstaðan er það sem helst er ábótavant. 

Út frá niðurstöðum spurningakannarinnar má færa rök fyrir því að þjóðgarðurinn 
Snæfellsjökull er oftast ekki fyrsta val hjá erlendum ferðamönnum að heimsækja. Hvað 
varðar markaðssetningu fyrir svæðið er greinilegt að það megi bæta úr henni þar sem þeir 
ferðamenn sem tóku þátt í rannsókninni hafa í meirihluta heimsótt eða munu heimsækja 
önnur svæði áður en það velur að heimsækja Snæfellsnes. Það þótti einnig áhugavert að 
meðaldvalartími þeirra sem svöruðu könnuninni er lengri en sjö dagar. Af því má álykta að 
þeir ferðamenn sem dvelja á landinu í styttri tíma fara þá frekar á staði eins og til dæmis 
gullna hringinn og/eða Suðurströnd Íslands. Það lítur út fyrir að tilvist þjóðgarðarins sjálfs 
skipti ekki höfuð máli sem aðdráttarafl Snæfellsness þar sem að það kom í ljós að náttúran 
er helsta aðdráttaraflið og rúmlega helmingur þátttakenda eða 54,9% vissu af þjóðgarðinum 
fyrir komu sína. 

Þessi rannsókn hefur skoðað margt í tengslum við ferðamenn á Snæfellsnesi sem 
leggur grunn að frekari rannsóknum varðandi upplifun þeirra og hvað betur mætti fara. Til 
dæmis væri hægt að kanna nánar hver áhrif samskipta manna á milli (e.word of mouth) eru 
fyrst upplifun gesta er mjög jákvæð samkvæmt okkar niðurstöðum. Í tengslum við það væri 
hægt að skoða hvort að langt og rammíslenskt nafn svæðisins hafi áhrif á tengsl word of 
mouth og það að önnur svæði á Íslandi virðast vera meira heimsótt en Snæfellsnesið og 
þjóðgarðurinn þar.  
Enright og Newton (2004) telja að ferðamannastaður verði að uppfylla kröfur ferðamanna 
til þess að vera samkeppnishæfur. Þeir fjalla einnig um mikilvægi þess að nýta þær auðlindir 
sem eru nú þegar á staðnum. Það á vel við um þjóðgarðinn Snæfellsjökul að hluta til þar sem 
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helsta aðdráttaraflið er náttúran sem er þar nú þegar, og gera náttúruna að aðdráttarafli en 
varðandi innviði er greinilegt að þjóðgarðurinn gæti mætt væntingum ferðamanna betur. 
 Það má segja að þátttakendur þessarar rannsóknar séu miðlægir ferðamenn (e. near-
allocentric) samkvæmt skala Plog (1974) þar sem þeir eru að ferðast á fremur afskekktu 
svæði, utan vinsælustu ferðamannastaða Íslands. Þó eru þetta líka ferðamenn sem vilja 
ákveðna þjónustu eins og salerni og kaffihús. Það er erfiðara að greina þá eftir flokkum 
Cohen (1972) en hægt er að flokka þátttakendur bæði sem sjálfstæða fjöldaferðamenn (e. 
independent mass tourist) og/eða landkönnuði (e. the explorer). Þar sem 9,7% segjast 
heimsækja svæðið af því að það er hluti af pakkaferð. 76,1% ferðast á sínum eigin vegum 
og má lesa út úr þeim niðurstöðum að flestir skipuleggi ferðir sínar sjálfir og höfða því meira 
til landkönnuðar fremur en sjálfstæðs fjöldaferðamanns. Áhugavert væri að greina 
heildarfjölda þeirra ferðamanna sem koma í þjóðgarðinn eftir ferðamáta til að greina hvernig 
hlutfallið er á milli þeirra sem ferðast með einkabílum og þeirra sem fara í skipulagðar 
dagsferðir með ferðaþjónustufyrirtæki.  
 Í opinni spurningu í lokin var fólki boðið að koma einhverju fleira á framfæri og kom 
það skemmtilega á óvart hversu margir gáfu sér tíma í að skrifa eitthvað þar og einnig hversu 
jákvætt það var almennt. Flestir þeir sem svöruðu þessari síðustu spurningu töluðu um 
hversu frábært land Ísland væri og hvað íbúar og heimafólk væru vel talandi ensku og 
almennt gott fólk. Alls 31 manns af þeim 113 sem svöruðu könnuninni skrifuðu eitthvað í 
lokin. Þar af var voru þrír sem skrifuðu einhverskonar gagnrýni, tvær þeirra snéru að lélegri 
salernisaðstöðu og annar þátttakandi benti á hvað drykkir og matur er dýrt í kaupum. Margir 
hverjir sátu ekki á sér og létu falleg orð falla um Ísland eins og: „Your country is beautiful! 
Definitely the most beautiful place I have filled out a survey“ og „Iceland never disappoint 
no matter what the weather is like“. Okkur fannst áhugavert að bera saman okkar rannsókn 
við rannsókn Kim, Lee og Klenosky þar sem fram kom að það helsta sem fólki fannst 
ábótavant í þjóðgörðum Suður Kóreu var einnig raunin í Snæfellsjökulsþjóðgarði, sem sagt 
að fólki finnst vanta fleiri salerni á þessum svæðum.  
 Ef stærri rannsókn væri framkvæmd í þjóðgarðinum væri tilvalið að hafa 
spurningalistann á fleiri tungumálum. Þar sem til dæmis fólk frá Asíu átti erfitt með að skilja 
það sem við báðum um frá þeim. Annars virtust flest þjóðerni sem ekki voru með ensku að 
móðurmáli ekki eiga erfitt með að svara spurningum á ensku. Flestir sem neituðu að taka 
þátt í rannsókninni var eldra fólk sem sagðist ekki hafa tíma í að svara spurningunum. 
 Ferðamenn sem dvelja lengur á Íslandi en meðaldvalarlengd virðast fara frekar á 
Snæfellsnesið þegar aðrir áfangastaðir eins og gullni hringurinn hefur orðið fyrir valinu. 
Upplifun þeirra virðist koma þeim mikið á óvart þar sem helsta gagnrýnin er að bæta þurfi 
salernisaðstöðu. Eins og fram hefur komið er svokallað word of mouth greinilega vinsælt þar 
sem margir sögðust hafa heyrt af svæðinu frá öðrum og þess vegna heimsótt það, og ef við 
myndum gera frekari rannsóknir á svæðinu yrði þetta valmöguleiki sem við myndum bæta 
við og fjalla meira um. Miðað við áhuga gesta á gestastofunni og vitneskju þeirra um hana 
er hægt að lesa úr því að Umhverfisstofnun gæti gert meira úr kynningu sinni á þjóðgarðinum 
og leggja höfundar til að hún verði opin líka um helgar þegar mestur fjöldi gesta fara um 
svæðið. 
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6 Lokaorð 
Með háværum umræðum um hlýnun jarðar og rof náttúrunnar hefur meira borið á verndun 
og þá sérstaklega friðlýsingu svæða. Þjóðgarðar eru einn flokkur friðlýstra svæða og hefur 
það með tímanum orðið að aðdráttarafli þegar svæði eru friðlýst. Ástæða friðlýsingar er 
einna helst verndun jarðar með aðgangsstýringu eða öðrum sambærilegum aðgerðum. 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er að verða sífellt vinsælli með hverju árinu en er þó ekki jafn 
mikið heimsóttur og aðrir vinsælir áfangastaðir á Íslandi, svo sem gullni hringurinn og 
Suðurströndin. Með þá hugmynd að leiðarljósi var spurningakönnun lögð fyrir erlenda 
ferðamenn sem áttu leið sína í þjóðgarðinn Snæfellsjökul og var markmiðið að kanna hvað 
það er sem dregur erlenda ferðamenn að honum. Könnunin leiddi einna helst í ljós að meiri 
hluti þeirra sem heimsækja þjóðgarðinn Snæfellsjökul dvelja á Íslandi í lengri tíma en 
meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna er á sama tíma árs, en það er í fimm daga eða lengur. 
Einnig leiddi könnunin í ljós hvar þátttakendur fundu upplýsingar um svæðið, en þá nefndu 
þeir einna helst ferðabækur og leitarvélar. Helsta aðdráttarafl þjóðgarðsins er það sama og 
hefur sýnt sig yfir landið allt, sem er náttúran. 
 Meginmarkmið þessa verkefnis er að rannsaka hvað það er sem dregur erlenda 
ferðamenn í þjóðgarðinn Snæfellsjökul utan háannatíma og til þess að svara meginmarkmiði 
ritgerðarinnar voru þrjár rannsóknarspurningar settar fram. Þær eru eftirfarandi: i) Hversu 
vel upplýstir eru erlendir ferðamenn um þjóðgarðinn Snæfellsjökul? ii) Þegar kemur að 
ákvarðanatöku erlendra ferðamanna um áfangastaði á Íslandi, hversu samkeppnishæfur er 
þá þjóðgarðurinn Snæfellsjökull? iii) Hverjar eru væntingar erlendra ferðamanna sem 
heimsækja þjóðgarðinn Snæfellsjökul til svæðisins.  
 Niðurstöður leiddu í ljós að þekking ferðamanna á þjóðgarðinum er almennt ekki mjög 
góð þar sem gestir virtust ekki átta sig á staðarheitum í og kringum garðinn eða nafninu 
sjálfu á þjóðgarðinum eða landshlutanum sem þau voru stödd á. Meirihluti þátttakenda vissi 
af þjóðgarðinum fyrir heimsókn sína en hann er þó ekki yfirgnæfandi (54,9%). 
 Niðurstöður sýna að miðað við aðra vinsæla áfangastaði á Íslandi (til dæmis gullna 
hringinn og Suðurströndina) þá stendur þjóðgarðurinn Snæfellsjökull ekki mjög vel þar sem 
yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda höfðu farið á þau svæði áður eða voru á leiðinni þangað. 
Einnig kom í ljós að þeir þátttakendur  dvöldu lengi á landinu og má draga þá ályktun að 
þeir hafi átt auka tíma til þess að heimsækja Snæfellsnesið og þjóðgarðinn af því að þeir hafi 
verið búnir að tileinka meirihluta af tíma sínum í hina áfangastaðina. 
 Upplifun þátttakenda var mjög góð af svæðinu, þar sem yfirgnæfandi hluti þátttakenda 
svöruðu að væntingum þeirra hafi verið mætt eða að svæðið hefði farið fram úr væntingum 
þeirra. Enginn sagðist hafa orðið fyrir vonbrigðum, en aðeins 1,8% svaraði að svæðið hefði 
ekki mætt væntingum þeirra. Það má lesa út frá þeim svörum að þeir erlendu ferðamenn sem 
tóku þátt í rannsókninni höfðu ekki kynnt sér svæðið mjög vel og vissu ekki við hverju ætti 
að búast, eða þá að það kynningarefni sem erlendir ferðamenn hafi helst aðgang að byggi 
ekki upp miklar væntingar fyrirfram. Það væri tilvalið að nýta þær upplýsingar í frekari 
rannsókn á því hvaða kynningarefni á þjóðgarðinum Snæfellsjökli er til staðar og hvort ekki 
sé hægt að kynna svæðið á betri hátt til að laða enn fleiri ferðamenn að. Þar sem að 
Snæfellsnesið hefur upp á stórkostlega náttúru að bjóða er ekki ástæða fyrir því að það svæði 
sé minna heimsótt en til dæmis gullni hringurinn eða Suðurströndin.  
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 Varðandi hvað mætti betur fara er hægt að reyna að greina hverskonar ferðamenn 
heimsækja svæðið. Meirihluti þátttakenda sagðist ekki geta lagt til breytingar eða eitthvað 
til að bæta. Hægt er að gera ganga út frá því að fólki finnist svæðið vera fullkomið, en einnig 
er gætu veðuraðstæður haft áhrif á svör fólks þegar kalt og hvasst er í veðri. Það má allavega 
greina nokkra sem vildu halda svæðinu eins og það er, en margir hverjir vildu sjá betri 
salernisaðstöðu og auknar upplýsingar, bæði hvað varðar götuskilti og upplýsingar hvað 
varðar keyrslu og þess háttar. Sumir töluðu einnig um að bæta við fleiri kaffihúsum og vildu 
fá oftar aðgengi að einhverskonar búðum og þjónustu. Annað sem kom fram að vantaði voru 
fleiri ruslatunnur. Það lítur út fyrir að þessir gestir sem létu í sér heyra varðandi það sem 
betur mætti fara á svæðinu væru lengra í áttina að því að vera þjónustusinnar sem vilja hafa 
gott aðgengi að salernum og sjá nóg af skiltum. Sumar niðurstöður rannsóknarinnar voru 
ekki marktækar og má rekja til að ekki náðust nægilega margir þátttakendur í rannsóknina. 
Ástæðan fyrir því að ekki náðust nægilega margir þátttakendur var vegna óveðurs og lokun 
vega í átt að svæðinu. Reynt var að fara í þrígang í febrúar mánuði en alltaf þurfti að hætta 
við vegna veðurs. Það sem betur mætti fara er að skipuleggja betur ferðir á rannsóknarsvæðið 
með tilliti til árstíðar og veðurs. Áhugavert væri að bera saman sömu rannsókn milli veturs 
og sumars til þess að sjá árstíðarmuninn á svæðinu og hvort að dvalarlengd eða ástæða fólks 
sem velur Snæfellsnes sem áfangastað sé öðruvísi.  
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Viðauki 
 

Dear visitor. You are located in Iceland’s smallest national park that was founded in 
2001. The area is 170km2 with one of Iceland’s most iconic glaciers. This survey is 
a part of our final Bachelor’s project in Tourism studies at the University of Iceland. 
We have picked this area specifically to focus on tourism development here. 
 
The questionnaire takes about 5 min to answer and all answers are 
anonymous.  Your participation means a lot to us! 
 
1. Is this your first time visiting Iceland? 
 
 YES   NO  If yes, when did you visit Iceland last time? ______ 
 
2. How long is your current stay in Iceland? 
  
1-3 days  4-6 days  7-9 days  9 days +  
 
3. Have you visited this area before?  
 
 YES   NO                 If yes, How often: ______ 
 
4. Were you aware of the national park we are located in before coming here? 

 YES   NO 

5. Can you spell the name of the national park we are in? 
 
________________________________________________________________ 
 
6. Where did you hear about this area for the first time? 
 

• On social media such as Facebook or Instagram 
• On a travel operator’s website 
• On search engine such as Trip Advisor, Google, Booking.com 
• From a friend/family member 
• Tourist information/Hotel reception 
• I don’t know 
• Other:_______________________________________________________ 

 
7. What is the main reason for your visit to this area? 
 

• The nature 
• The national park 
• Part of a package trip 
• One particular attraction within the park: Which attraction? ______________ 
• I don’t know 
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• Other: _______________________________________________________ 
 
8. How were your expectations met during your visit to this area? 
 

• Exceeded my expectations  
• Met my expectations  
• Neither nor  
• Did not meet my expectations  
• Disappointed  
• Did not have any expectations 
• Don’t know 

 
9. How likely are you to return to this area? 
 
Very likely likely   neither nor likely not not likely at all  don’t know 

10. Would you recommend this area to a friend/family member? 

Strongly recommend recommend     don’t know  not likely would not 

11. Is there anything that could be improved in this area in your opinion?  
 
  
 
12. What other destination/s have you visited in this national park? You can 
choose more than one 
 

• Arnarstapi 
• Hellnar 
• Djúpalónssandur/Dritvík 
• Vatnshellir Cave 
• Lóndrangar 
• Other: ________________________________ 
• Don’t know 

 
13.  What other destination/s are you planning on visiting in this national park? 
You can choose more than one 
 

• Arnarstapi 
• Hellnar 
• Djúpalónssandur/Dritvík 
• Vatnshellir Cave 
• Lóndrangar 
• Other: _______________________________ 
• Don’t know  

 
14. Are you interested in visiting the visitor centre? 
 

• Very interested  
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• Interested  
• Some interest  
• Not interested at all 
• I did not know that there was a visitor centre in this area 
• I have already been to the visitor centre 
• Don’t know 

 
15. What of the following destinations have you already visited, or are you 
planning to visit during your trip Iceland? You can choose more than one 
 

• Þingvellir national park(part of the Golden Circle) 
• Gullfoss waterfall(part of the Golden Circle) 
• Geysir (part of the Golden Circle) 
• Seljalandsfoss (South Iceland) 
• Skógarfoss (South Iceland) 
• Vík, black sand beach (South Iceland)  
• The Blue lagoon  
• Jökulsárlón, glacier lagoon (South Iceland) 
• Don’t know 
• Other:______________________________________________________ 

 
16. How are you traveling? 
 

• By personal car 
• With a bus/excursion company 
• With public transportation 
• By bike 
• On motorbike  
• On foot 
• Other:_______________________________________________________

_ 
 
Nationality: ______________________________________ 

 
Gender:  Male  Female Other 
 
Age: -15  16-20  21-25  26-30  31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61-65   
 

66-70  71-75  76-80 81-85  86-90  91+ 
 
Occupation: ______________________________________ 
 
Education       Who are you traveling with?  
 

• No formal education    Friend 
• High school/A levels or similar   Boyfriend/Girlfriend 
• Bachelors degree or similar   Husband/Wife 
• Masters degree or similar   Child/ren 
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• Doctoral or professional degree  Alone 
Other: ______________________ 

 
 

Is there anything you would like to add? 
 
 ________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

Thank you very much for your participation! 
 


