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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Norðurljósaferðamennska er sífellt vaxandi grein innan ferðaþjónustu á norðurhveli jarðar. 

Ferðamenn ferðast norður á bóginn til þess að upplifa þetta stórfenglega náttúrufyrirbæri og 

hefur Ísland verið ofarlega á lista meðal vinsælla áfangastaða. Ástæðurnar fyrir vinsældunum 

virðast allmargar, til dæmis er Ísland vel staðsett hvað varðar virkni ljósanna og einnig 

landfræðilega, m.t.t. til ferðatíma frá N-Ameríku og Evrópu. Ísland er spennandi og framandi 

áfangastaður og hér er svo margt annað að sjá en bara norðurljós, sem dregur marga 

ferðamenn að. Norðurljósin hafa mikið verið notuð til markaðssetningar og reynt hefur verið 

að jafna út árstíðarsveiflur í komu ferðamanna til landsins, með góðum árangri. Flugfélög 

bjóða upp á pakkaferðir til Íslands sem innihalda norðurljósaferðir og mörg lággjaldaflugfélög 

eru farin að bjóða upp á beint flug til Íslands. Almenn ánægja er á meðal ferðamanna með 

Ísland sem áfangastað. Orðspor Íslands sem áfangastaðar styrkist og vænta má að 

vinsældirnar haldi áfram að aukast á komandi árum. 

 

Lykilorð: Norðurljós, ferðaþjónusta, ferðamenn, aurora borealis, vetrarferðamennska, 

norðurljósaferðamennska.  
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Abstract 

Northern lights tourism is a growing field within the tourist industry in northern regions. 

Tourists from all over the world travel long distances north to experience this spectacular 

phenomenon and Iceland is one of the most popular destinations to see the northern lights. 

The reasons for Iceland's growing popularity are diverse, for example the country's location is 

one of the best for northern lights activity and also geologically, in terms of travel time from 

America and Europe. Iceland is an exotic destination and there are countless things to see and 

explore, other than the northern lights. The northern lights have been used for marketing 

Iceland and attempts have successfully been made to even out seasonal fluctuation in tourist 

arrivals. Many low-fare airlines now offer direct flights to Iceland and local airlines offer 

vacation packages including flights, accommodation and a northern lights evening tour. In 

general, tourists are very pleased with Iceland as a travel destination and most people say that 

they are interested in returning in the future. Iceland's reputation is getting stronger with time, 

positive reviews are spreading and most likely Iceland's popularity will keep growing in the 

future. 

 

Keywords: Northern lights, tourism, tourists, aurora borealis, winter tourism, northern 

lights tourism.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinandanum mínum, Arnheiði Hjörleifsdóttur fyrir 

stuðninginn og góða leiðsögn í þessu verkefni. Ég vil þakka öllum þeim viðmælendum sem 

gáfu sér tíma í viðtöl, komu með ábendingar og deildu reynslu sinni með mér. Sérstakar 

þakkir fara til þeirra tveggja ferðaþjónustufyrirtækja sem leyfðu mér að leggja könnunina fyrir 

ferðamenn í norðurljósaferðum á þeirra vegum. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum sem aðstoðuðu mig og studdu við 

bakið á mér meðan á þessu verkefni stóð. 
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1 Inngangur 
 

Ferðamennska á Íslandi hefur vaxið ört á síðasta áratug. Sífellt fleiri ferðamenn leggja leið 

sína til landsins og heimsóknum erlendra ferðamanna fjölgaði um 269% á árunum 2010 til 

2016 (Ferðamálastofa (2), e.d.). Velta einkennandi atvinnugreina í ferðaþjónustu jókst um 

49% á árunum 2012-2016 (Ferðamálastofa, 2017) og árið 2017 voru að meðaltali 27.158 

manns að vinna í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu á Íslandi (Hagstofan, e.d.). Í 

gegnum árin hefur verið unnið að því að jafna út árstíðarsveiflur í komu ferðamanna til 

Íslands, með því að auglýsa þá afþreyingu sem er hér í boði á veturna, þar á meðal 

norðurljósaskoðun. Þetta hefur skilað miklum árangri og áhuginn á norðurljósunum og Íslandi 

almennt sem áfangastaðar hefur aukist mikið síðastliðin ár (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Karl 

Friðriksson, Oddný Þóra Óladóttir, Sigríður Elín Þórðardóttir og Sigríður Kristjánsdóttir, 

2011). Út frá aukinni umferð ferðamanna til landsins hefur mikið verið rætt um þolmörk 

Íslenskrar náttúru. Vegna mikils ágangs ferðamanna eru margir vinsælir ferðamannastaðir 

víða komnir yfir þolmörk sín og þarfnast uppbyggingar (Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir, e.d.). 

Titill verkefnisins er bútur úr ljóði Einars Benediktssonar sem ber nafnið Norðurljós. Ljóðið 

var gefið út árið 1897 í bókinni Sögur og kvæði. Í ljóðinu lýsir Einar norðurljósunum sem 

óútskýrðum töfrandi ljósum við útheimsins skaut. Fyrsta erindið hljóðar svo: 

 Veit duftsins son nokkra dýrðlegri sýn 

 en drottnanna hásal í rafurloga? 

 Sjá grundu og vog undir gullhvelfdum boga! 

 Hver getur nú unað við spil og vín? 

 Sjálf moldin er hrein eins og mær við lín, 

 mókar í haustsins visnu rósum. 

 Hvert sandkorn í loftsins litum skín, 

 og lækirnir kyssast í silfurósum. 

 Við útheimsins skaut er allt eldur og skraut 

 af iðandi norðurljósum. 

  (Einar Benediktsson, 1897) 
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Mörg ljóðskáld hafa ort um norðurljósin og lýst einstakri fegurð þeirra og stórfengleika. Fyrir 

tíma tækninnar voru ýmsar tilgátur og trúr um tilurð norðurljósanna. Í Skandinavíu trúðu 

margir því að norðurljósin væru brúin Bifröst í norrænni goðafræði, sem tengdi saman jörðina 

og himnaríki. Í dag hafa margar rannsóknir verið gerðar á norðurljósunum og það er vitað að 

þau myndast við árekstur atóma í lofthjúpi jarðarinnar og rafhlaðinna einda sem sólin sendir 

frá sér (NASA, e.d.).  

Mér finnast norðurljósin merkileg fyrirbæri og ég hef mikinn áhuga á ferðamennsku almennt. 

Ég hef starfað innan ferðaþjónustu síðastliðin ár og hef því í gegnum störf mín verið mikið í 

kringum ferðamenn. Það hefur vakið áhuga minn hversu margir koma til Íslands í von um að 

sjá norðurljósin og ég hef velt því fyrir mér hvers vegna ferðamenn velja Ísland, frekar en 

aðra áfangastaði. Þegar ég fór að leita að svörum við þessum spurningum og fleirum, kom í 

ljós að viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað. Út frá þessu kviknaði hugmyndin að 

verkefninu og fannst mér tilvalið að sameina áhuga minn á norðurljósunum og ferðamennsku 

í lokaverkefninu mínu og fjalla um vinsældir norðurljósaferðamennsku. 

Í þessu verkefni verður leitast eftir því að svara spurningunni: Af hverju er Ísland vinsæll 

áfangastaður til að sjá norðurljós? 

Fyrst og fremst vil ég skoða tilurð norðurljósanna, framtíðarspár um breytingar á virkni, 

norðurljósavirkni á Íslandi og bera saman norðurljósaferðamennsku í mismunandi löndum á 

norðurhveli. Mig langar að skoða hvað hefur verið gert síðustu ár til þess að auglýsa 

norðurljósin og hvers vegna áhuginn á þeim hefur aukist. Til að veita innsýn inn í efnið var 

könnun lögð fyrir ferðamenn á leið í norðurljósaferð frá Reykjavík. Í könnuninni voru 

ferðamenn spurðir út í þjóðerni sitt og aðrar grunnupplýsingar, hvort þetta væri þeirra fyrsta 

heimsókn til landsins og hvað þeir ætluðu að dvelja lengi. Spurt var um helstu ástæður 

heimsóknarinnar, væntingar ferðamannanna um stórfengleika norðurljósanna og hvort þeir 

héldu að þeir myndu heimsækja Ísland aftur. Niðurstöður könnunarinnar voru svo greindar og 

bornar saman við þær rannsóknir og umfjallanir sem liggja fyrir um efnið. Með því að fjalla 

um norðurljósaferðamennsku frá mörgum mismunandi sjónarhornum, er ég einnig að vonast 

til þess að geta varpað ljósi á það hvað greinin er umfangsmikil og hvað norðurljósin eru 

mikils virði fyrir okkur Íslendinga. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst verður fjallað um tilurð og virkni norðurljósanna 

til þess að skilja hvernig þau myndast og ástæðurnar fyrir því að þau birtast á þeim svæðum 

sem þau gera. Stiklað verður svo á stóru um ferðaþjónustu á Íslandi og niðurstöðum 
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rannsókna tengdum henni. Næst verður fjallað um tilkomu norðurljósaferðamennsku og stöðu 

hennar í nokkrum mismunandi löndum, norðurljósaferðamennsku á Íslandi og hvernig 

norðurljósin hafa verið notuð í markaðssetningu fyrir Ísland á síðustu árum. Eftir það verður 

aðferðafræði, framkvæmd og gagnavinnslu könnunarinnar og viðtala lýst í stuttu máli og í 

kjölfarið verða niðurstöður könnunarinnar birtar. Í framhaldi af því verða niðurstöður túlkaðar 

og rætt hvernig þær endurspegla heimildir og upplýsingar sem fjallað var um í fræðilega 

kaflanum. Síðan verður efnið dregið saman, helstu ályktanir undirstrikaðar og hugmyndir að 

áframhaldandi rannsóknum ræddar. Að lokum verður stuttlega fjallað um framtíð 

norðurljósaferðamennsku og hvaða áhrif ýmsir óvissuþættir gætu haft á hana. 
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2 Norðurljós 
 

Segulljósin, Aurora borealis og Aurora australis, oftast kölluð norður- og suðurljósin draga 

nafn sitt af Áróru, rómversku gyðju dögunar. Segulljósin er aðallega hægt að sjá á norður- og 

suðurhveli jarðarinnar, í kringum segulpólana. Þau myndast þegar sólin sendir frá sér 

rafhlaðnar eindir með svokölluðum sólvindum, sem streyma í átt að jörðinni. Rafhlöðnu 

eindirnar valda truflunum í segulsviði jarðarinnar, sem hrindir flestum þessum ögnum frá. 

Sumar þeirra komast inn í segulsviðið og safnast fyrir í segulhvolfinu. Þar þeytast rafhlöðnu 

agnirnar um, rekast á og örva efni eins og súrefni og nitur í efstu lögum lofthjúpsins. Við 

áreksturinn myndast ljós sem við sjáum sem norður - og suðurljósin. Þetta gerist yfirleitt í um 

100km hæð en getur gerst í allt að 400km hæð. Segulljósin geta verið mismunandi á litin, en 

liturinn fer eftir fjarlægð, hraða og orku agnanna þegar þau rekast á önnur efni og á hvaða efni 

þau rekast. Algengast er að sjá græn og gulgræn ljós sem eru af völdum súrefnis, en nitur 

getur myndað fjólublá og rauðleit ljós (NASA, e.d.). Á mynd 1 má sjá litrík norðurljós yfir 

Kirkjufelli. 

 

 

Mynd 1. Norðurljós við Kirkjufell í Grundarfirði (Jón Hilmarsson, 2017) 

. 
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2.1 Virkni og staðsetning norðurljósakragans 
 

Segulljósin birtast í hring eða í svokölluðum kraga utan um segulpólana, sem er yfirleitt um 

4000km í þvermál (NASA, e.d.). Segulpólarnir eru ekki á sama stað og landfræðilegu pólarnir 

sem eru 90°N og 90°S. Þess vegna er miðjan í segulljósakrögunum ekki á norður- og 

suðurpólunum. Hér í norðri er segulpóllinn í Norður-Kanada, 11° sunnar en landfræðilegi 

norðurpóllinn (NASA, 2017). Á norðurhveli eru mörg lönd sem liggja í eða ná að hluta til inn 

í norðurljósakragann, m.a. Ísland, Grænland, Noregur, Finnland, Kanada, Rússland og Alaska, 

nyrsta fylki Bandaríkjanna. Samkvæmt heimildum frá bandarísku geimvísindastofnuninni 

(NASA), er Reykjavík í 2.-3. sæti á lista af bestu stöðum til að sjá norðurljós eins og sést á 

mynd 2 (NASA, e.d.). Staðirnir eru metnir út frá tíðni norðurljósa á hverjum stað fyrir sig, á 

ársgrundvelli og aðeins Barrow í Alaska er með fleiri daga á ári en Reykjavík (NASA, e.d.). 

 

      
Mynd 2. Bestu staðirnir til þess að sjá norðurljós (NASA, e.d.). 

 

Norðurljósakraginn getur teygst suður þegar mikil virkni er, t.d. í miklum sólgosum. Sólgos 

gerast þegar svokallaðir sólblettir verða til á sólinni, þar sem mikil segulorka myndast og 

losnar svo á endanum. Þá koma öflugir sólvindar til jarðarinnar, oft á miklum hraða sem 

veldur aukinni norðurljósavirkni um tíma. Í miklum sólgosum hafa norðurljósin jafnvel sést 

nálægt miðbaug, t.d. í Flórída, Texas og Singapore. Þegar lítið er um sólvinda getur 

norðurljósakraginn færst norðar (NASA, e.d.). 

Segulljósin eru ekki bundin við nætur eða myrkur eins og margir halda, heldur eru þau líka á 

daginn eða á næturnar á sumrin þegar bjart er. Ástæðan fyrir því að við sjáum þau ekki á 
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daginn er sú að birta sólarinnar er milljón sinnum sterkari en birta segulljósanna. Þau eru 

heldur ekki tengd hitastigi eða veðurfari á nokkurn hátt. Það sem mestu máli skiptir er að það 

sé heiðskýrt svo það sjáist upp í himinhvolfið og að ljósmengun frá byggðum sé sem minnst 

(NASA, e.d.). 

2.2 Hringrás sólar og sólblettasveiflur 
 

Hringrás sólarinnar (e. the solar cycle) í sólkerfinu veldur því að sveiflur verða á fjölda 

sólbletta milli ára. Hringrásin tekur að meðaltali um 11 ár frá því að sólblettir eru í lágmarki 

(e. solar minimum), þangað til að þeir ná hámarksfjölda (e. solar maximum). Þegar 

sólblettirnir eru sem flestir og öflugastir er mikið um kraftmikla sólvinda sem losna og þeytast 

í allar áttir. Þeir vindar sem fara í átt að jörðinni valda oft aukinni norðurljósavirkni sem getur 

staðið yfir í nokkur ár. Rannsóknir á hringrás og sólblettasveiflum sólarinnar sýna að sólblettir 

voru í lágmarki á árunum 2009-2011, en náðu 

svo hámarki 2014-2015. Hins vegar hafa 

vísindamenn áhyggjur af því að fjöldi sólbletta 

sé heilt á litið að lækka með árunum. Þegar 

síðustu 3 hringrásir sólarinnar eru skoðaðar má 

sjá að sólblettum fer sífellt fækkandi þegar 

hámarksfjölda er náð á hverju 11 ára skeiði 

(Fox, 2011). Samkvæmt stjörnufræðingnum Dr. 

Sten Odenwald mun fjöldi sólbletta ná hámarki 

aftur árið 2024, en þá verða þeir um helmingi 

færri en síðast þegar hámarki var náð. Odenwald 

telur líklegt að með árunum fari sólblettum 

áfram fækkandi og hætti jafnvel alveg að myndast í einhverjar aldir, eða til ársins 2100 

(Odenwald, 2017). Þó svo að fjöldi sólbletta myndi fara fækkandi með árunum, telja 

vísindamenn að það muni ekki hafa stórtæk áhrif á segulljósin. Venjulegir sólvindar halda 

líklegast áfram eins og þeir hafa gert í lágmarks sólblettasveiflum, en áhrifin gætu orðið sú að 

við fáum ekki þessa miklu virkni sem sólblettirnir valda öðru hverju (Fox, 2011). 

2.3 Norðurljósaspár 
 

Á heimasíðu bandarísku haf- og veðurstofunni (National oceanic and atmospheric 

administration, NOAA) er að finna segulljósaspá sem segir til um styrk og staðsetningu 

suður- og norðurljósanna 30 mínútur fram í tímann. Þar eru mælingar á sólvindum og hraða 

Mynd 3. Staðsetning norðurljósakragans þegar 
virknin er 3 (UAF, 2018).	
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þeirra gerðar úr gervitunglum og þær notaðar til að spá til um virkni ljósanna (NOAA, 2018). 

Á vefsíðu íslensku veðurstofunnar er einnig að finna norðurljósaspá, þar sem spáð er fyrir um 

virknina sjálfa og skýjahulu yfir landinu þrjá daga fram í tímann. Skýjahuluspáin er gerð út 

frá reiknilíkani fyrir Grænland og Ísland í samstarfi við dönsku veðurstofuna. Kvarðinn fyrir 

virknina er frá 0-9 og kemur fra bandarísku haf- og veðurstofunni. Í 90% tilfella er virknin á 

bilinu 0-3. Hægt er að breyta tungumáli síðunnar yfir á ensku, sem gerir það auðvelt fyrir 

ferðamenn að nálgast upplýsingarnar (Þórður Arason, munnleg heimild, 19. mars 2018). Á 

mynd 3 má sjá mynd af staðsetningu norðurljósakragans þegar virknin er 3. 

 

3 Ferðamennska 
  

Umferð erlendra ferðamanna til landsins hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Samkvæmt 

ferðamálastofu komu 1.792.201 ferðamenn til landsins árið 2016, sem var 39% aukning frá 

árinu áður. Árið 2010 voru 485.016 ferðamenn sem heimsóttu landið og var aukningin því um 

269% á árunum 2010-2016. Á mynd 4 má sjá heildarfjölda ferðamanna sem heimsóttu landið 

á árunum 2010-2016 (Ferðamálastofa (2), e.d.). Þegar nýjustu tölur yfir umferð ferðamanna 

um Keflaíkurflugvöll 2017 eru skoðaðar kemur þó í ljós að dregið hefur úr fjölguninni. Á 

árunum 2015 til 2016 var fjölgunin um 40%, en hún var svo 24% á árunum 2016 til 2017 

(Ferðamálastofa (1), e.d.). 

 

Mynd 4: Heildarfjöldi erlendra ferðamanna sem heimsóttu Ísland á árunum 2010-2016. 
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Ýmis töluleg gögn er að finna á vef Ferðamálastofu um heimsóknir ferðamanna til landsins 

sem vert er að skoða, til samanburðar við könnunina sem gerð var í þessu verkefni. Í könnun 

sem Ferðamálastofa lagði fyrir ferðamenn veturinn 2016-2017, svöruðu 74% að íslensk 

náttúra væri ein af helstu ástæðunum fyrir heimsókn þeirra til landsins. 57% sögðu að þeim 

hafi alltaf langað að heimsækja Ísland og 37% fengu gott 

tilboð á ferð eða lágt flugfargjald. Norðurljósin voru ekki 

valmöguleiki í þessari spurningu og flokkast helst sem 

náttúra af því sem hægt var að velja. Einnig var spurt um 

hverskyns ferðir eða afþreyingu ferðamennirnir höfðu 

borgað fyrir og þá kom í ljós að 35% fóru í skipulagða 

norðurljósaferð, 13% af þeim oftar en einu sinni. Þegar 

aðspurðir hvað væri minnisstæðast úr Íslandsferðinni 

sýndu niðurstöður að flestir nefndu norðurljósin, eða um 28% þátttakenda. Þar á eftir fannst 

flestum náttúran og Bláa Lónið vera minnisstæðast. Í samantekt frá Ferðamálastofu um 

brottfarir ferðamanna frá Keflavíkurflugvelli árið 2017 kemur fram að flestir ferðamenn voru 

frá Bandaríkjunum, eða 26%. Næst flestir voru Bretar eða um 15%. Þegar þjóðerni 

ferðamanna voru skoðuð eftir mörkuðum má sjá að 28% ferðamanna voru frá N-Ameríku. 

Evrópubúar voru samtals 48% af heildinni, en þeim var skipt niður í Breta, norðurlandabúa og 

Mið/S-Evrópubúa. Sjá töflu 1 fyrir frekari niðurstöður (Ferðamálastofa, 2017). 

Miklar árstíðarsveiflur hafa verið á komu ferðamanna til landsins, en þær hafa þó jafnast 

töluvert út með árunum (Ferðamálastofa (1), e.d.). Farið verður betur í það í kafla 3.1.2 í 

tengslum við markaðssetningu norðurljósa. Dvalarlengd ferðamanna veturinn 2017 voru að 

meðaltali 6,8 nætur. Hinsvegar var dvalartíminn að meðaltali 10,3 nætur á sumrin. Ferðamenn 

eru því yfirleitt að dvelja mun lengur á sumrin en á veturna. Ferðamenn voru almennt mjög 

ánægðir með Íslandsferðina, en 95% ferðamanna sögðu að Ísland hefði staðist væntingar 

þeirra sem áfangastaður. 90% vetrargesta töldu líklegt að þeir myndu heimsækja Ísland aftur 

og 56% þeirra töldu að þeir kæmu aftur að sumri til (Ferðamálastofa, 2017). 

Í tengslum við vaxandi umferð ferðamanna til landsins, hefur mikið verið rætt um þolmörk 

íslenskrar náttúru. Vegna mikils ágangs ferðamanna eru margir vinsælir ferðamannastaðir nú 

þegar komnir yfir þolmörk sín og þarfnast uppbyggingar. Víða er skortur á bílastæða- og 

salernisaðstöðu ofarlega á lista yfir það sem þarf helst að bæta (Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir, e.d.). Þegar ferðamenn voru spurðir hvað það væri sem helst mætti bæta í 

íslenskri ferðaþjónustu var mikill munur á skoðunum ferðamanna sem komu um vetur og á 

Markaður Hlutfall	
N-Ameríka 28%
Annað 24%
Mið/S-Evrópa 20%
Bretland 18%
Norðurlönd 10%
Tafla 1: Þjóðerni ferðamanna eftir 

mörkuðum árið 2017. 
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þeim sem komu um sumar. Ferðamönnum sem komu að vetri til þótti helst þurfa að bæta 

vegmerkingar (12,7%), þar næst almenningssalerni (12,5%), svo hátt verðlag (12%) og fáum 

þótti þurfa að takmarka fjölda ferðamanna (7,1%). Ferðamenn sem komu að sumri nefndu 

flestir að það þyrfti að bæta ástand vega (18,6%), takmarka fjölda ferðamanna (16,9%) og svo 

bætt almenningssalerni (16%) (Ferðamálastofa, 2017). 

3.1 Norðurljósaferðamennska 
 

Ferðamennska tengd norðurljósum hefur blómstrað mikið á síðustu 10-15 árum. Á 

norðurlöndunum eru Ísland, Noregur og Finnland vinsælustu áfangastaðirnir til þess að sjá 

norðurljós. Eins og áður kom fram ná Noregur og Finnland aðeins að hluta til inn í 

norðurljósakragann, á meðan Ísland er betur staðsett hvað það varðar. Hér á landi er hægt að 

sjá norðurljós um allt land, en Reykjavik og Akureyri eru vinsælustu staðirnir til þess að fara í 

norðurljósaferðir. Í Noregi og Finnlandi aukast líkurnar á norðurljósum töluvert eftir því sem 

ferðast er norðar og þar af leiðandi eru norðlægir bæir eins og Tromsø og Alta í Noregi og 

Muonio og Rovaniemi í Finnlandi vinsælastir (Heimtun, Jóhannesson og Tuulentie, 2015). 

Hugtakið fjöldaferðamennska (e. mass tourism) er oft notað til að lýsa ferðamennsku þar sem 

mikill fjöldi ferðamanna er á sama stað, á sama tíma og oft í ódýrum pakkaferðum (Wahab, S. 

og Pigram, J. J., 1997). Bente Heimtun, Gunnar Jóhannesson og Seija Tuulentie gerðu 

rannsókn á norðurljósaferðamennsku í Noregi, Finnlandi og á Íslandi, þar sem þau báru saman 

framboð, aðsókn og verð norðurljósaferða. Niðurstöður sýndu að fjöldaferðamennska tengd 

norðurljósum er mest áberandi í Reykjavík. Þar eru norðurljósaferðirnar almennt stystar, 

ódýrastar og margir ferðamenn í hverri ferð. Í Noregi og Finnlandi er meira um lengri 

norðurljósaferðir og ferðir sem eru tvinnaðar með annari upplifun. Ferðirnar þar eru almennt 

dýrari og oft færri ferðamenn í hverri ferð (Heimtun o.fl., 2015).   

Áhugi á norðurljósaferðamennsku í Alaska hefur verið að aukast síðastliðin ár. Árið 2002 fóru 

af stað markaðsherferðir með því markmiði að jafna árstíðarsveiflur á komu ferðamanna til 

Alaska. Norðurljósin voru meðal annars notuð í auglýsingar og mikil áhersla var lögð á 

japanska markaðinn. Í skýrslu um efnahagslegan árangur í Alaska árið 2012 kemur fram að 

áhuginn á norðurljósaferðamennsku var sífellt að aukast og sérstaklega á meðal Japana. Í 

Fairbanks hafði ferðamönnum fjölgað mikið á veturna og vinsælasta afþreyingin var 

norðurljósaskoðun (Parnell, S., Bell S., og Jacobson J., e.d.). Billy Fitzgerald flugmaður og 

einn af eigendum Denali Trekking í Alaska, segist hafa fundið fyrir auknum áhuga á 

norðurljósaferðamennsku með árunum. Hann segir þó ekki mjög marga koma til Alaska fyrst 
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og fremst til að sjá norðurljós. Asíubúar eru mest áberandi þegar kemur að áhuga á 

norðurljósunum, enda eru ljósin mikið notuð í markaðssetningu í Japan og Kóreu. Kínverjar 

eru einnig farnir að auglýsa norðurljósaferðir til Alaska og mun kínverskum ferðamönnum 

líklega fara fjölgandi á komandi árum. Billy telur ástæðuna fyrir aðsókn Asíubúa vera 

staðsetningu Alaska, því það er auðvelt fyrir þessar þjóðir að ferðast þangað. Svo er einnig 

margt annað að skoða í Alaska og hann segir marga koma út af dýralífinu. Það er sjaldgæft að 

sjá norðurljós í Alaska, nema farið sé sem lengst norður. Fólk þarf því oft að ferðast langar 

vegalengdir norður til að auka líkurnar á því að sjá ljós. Mörg ferðaþjónustufyrirtæki í Alaska 

bjóða upp á flugferðir norður á bóginn í von um að sjá norðurljós, en yfirleitt eru ferðirnar 

samtvinnaðar með annari upplifun, eins og til dæmis gönguferðum. Sífellt fleiri 

ferðaþjónustufyrirtæki og gististaðir í Alaska eru að nota norðurljósin til markaðssetningar og 

á síðustu árum hefur verið lögð áhersla á það að ná til Bandaríkjamanna (Billy Fitzgerald, 

munnleg heimild, 17. apríl 2018).  

3.1.1 Norðurljósaferðamennska á Íslandi 
 

Á Íslandi var byrjað að bjóða upp á norðurljósaferðir upp úr aldarmótum 21. aldar. 

Vinsældirnar jukust mikið á árunum 2007-2009 þegar Icelandair byrjaði að nota norðurljósin 

til markaðssetningar og bjóða upp á pakkaferðir með norðurljósaferð til Íslands frá Evrópu og 

síðar N-Ameríku (Heimtun, Jóhannesson og Tuulentie, 2015).  

Gray line Iceland, eitt af stærstu fyrirtækjunum í ferðaþjónustu á Íslandi byrjuðu fyrst að 

bjóða upp á norðurljósaferðir veturinn 2001-2002. Norðurljósatímabilið er frá lok ágúst fram í 

miðjan apríl. Kvöldferðirnar þeirra eru 3-5 tíma langar og farið er á hverju kvöldi frá 

Reykjavík, ef veður leyfir. Fjölmargir viðkomustaðir eru notaðir á Suðurlandi, Reykjanesi og 

Vesturlandi, en miðað er við að keyra ekki lengur en í einn og hálfan tíma frá Reykjavík, til 

þess að það sé nægur tími í norðurljósaskoðun. Lydía Dögg Egilsdóttir, verkefnastjóri 

markaðsmála hjá Gray line lýsir því að væntingar ferðamanna um norðurljós séu oft miklar, 

en yfirleitt ef það sjást ljós uppfylla þau væntingar fólks. Ef engin eða lítil ljós eru, verður 

fólk fyrir vonbrigðum. Lydía telur að margar ástæður séu fyrir auknum vinsældum 

norðurljósaferða. Almennt hefur mikil markaðssetning varðandi ljósin átt sér stað á 

undanförnum árum, sem hefur skilað árangri (Lydía Dögg Egilsdóttir, munnleg heimild, 6. 

apríl 2018). Auglýsingar hafa náð til margra og áhugi fólks á landinu hefur aukist mikið 

(Íslandsstofa, e.d.). Þjónustustigið hér á landi virðist vera hærra þar sem hægt er að fara í 

norðurljósaferðir, miðað við önnur lönd. Hér er hægt að fara stutt út fyrir borgina til þess að 
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sjá norðurljós. Í öðrum löndum þarf oft að ferðast langar vegalengdir norður, þar sem minni 

þjónusta er í boði hvað varðar gistingu, mat og aðra afþreyingu. Marga ferðamenn hefur lengi 

langað að heimsækja Ísland og velja það þess vegna sem áfangastað til að sjá norðurljós og 

sameina þannig tvennt í einni ferð. Einnig minnist hún á góða staðsetningu landsins með tilliti 

til virkni norðurljósa, sem dregur einnig fólk að (Lydía Dögg Egilsdóttir, munnleg heimild, 6. 

apríl 2018). 

Kynnisferðir, einnig eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjunum hér á landi byrjuðu að fara í 

norðurljósaferðir veturinn 2003-2004. Norðurljósatímabilið byrjar í lok ágúst og síðasti dagur 

tímabilsins er 15. apríl. Farið er flest öll kvöld, á meðan veður leyfir og ferðirnar eru um það 

bil þrír tímar. Reynt er að halda sig innan við klukkustundar keyrslu frá Reykjavík til að gefa 

að minnsta kosti klukkutíma í norðurljósaskoðun. Norðurljósa- og skýjahuluspár eru notaðar 

til þess að ákveða hvert er farið. Reynt er að fara á staði þar sem næg bílastæði eru fyrir 

margar rútur og þá koma fáir staðir til greina. Algengustu viðkomustaðirnir hjá Kynnisferðum 

eru Þingvellir og Þrastarlundur. Stundum hefur rútunum verið skipt á milli viðkomustaða, en 

þá hefur það gerst að sumir ferðamenn sjá norðurljós og aðrir ekki. Það hefur valdið óánægju 

á meðal viðskiptavina, svo það er frekar reynt að sameinast á einn stað sem rúmar alla. 

Salernisaðstaða er líka takmörkuð á flestum stöðum og eru farþegarnir látnir vita að ekki sé 

víst að þeir geti notað salerni í ferðinni. Að svo stöddu er salerniraðstaða aðeins í boði í 

Þrastarlundi. Guðrún Una Hafsteinsdóttir, þjónustufulltrúi hjá Kynnisferðum segir 

viðskiptavini lítið kvarta yfir því að salerinsaðstæða sé ekki í boði í norðurljósaferðum. Hún 

segir fleiri kvarta yfir því að sjá ekki norðurljós því veðurspár stóðust ekki. Háanna tími 

norðurljósatímabilsins hjá Kynnisferðum er frá nóvember til febrúar. Guðrún telur að um 80% 

ferðamanna sem komi til landsins á því tímabili, komi fyrst og fremst í von um að sjá 

norðurljós. Hún segir væntingar ferðamanna um norðurljós miklar. Margir hafa séð 

stórfenglegar ljósmyndir á vefnum og búast við því að sjá það sama, sem er í rauninni mjög 

ólíklegt. Ef engin eða dauf norðurljós sjást, bjóða þau farþegum að endurbóka sig í aðra ferð 

þeim að kostnaðarlausu. Þegar mikil norðurljós sjást leynir gleðin sér ekki og fólk jafnvel 

grætur úr gleði, segir Guðrún Una. Hún telur helstu ástæðuna fyrir því að fólk velji Ísland sem 

áfangastað til að sjá norðurljós, vera þá að mörg lággjaldaflugfélög bjóði upp á flug til 

Íslands. Þess vegna er oft ódýrt fyrir fólk að koma hingað til að sjá norðurljós og það þarf 

ekki að ferðast langt út fyrir borgina til að sjá þau. Hún talar einnig um að hér sé svo mikil 

önnur afþreying í boði, dagsferðir frá Reykjavík eins og fjórhjólaferðir, ferð í Bláa lónið og 

fleira. Fólk getur því gert svo margt annað hér en bara að sjá norðurljós (Guðrún Una 
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Hafsteinsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2018). Á mynd 5 má sjá mynd af dreifingu 

norðurljósaferða frá Reykjavík með Kynnisferðum og Gray line. 

 

3.1.2 Markaðssetning norðurljósa á Íslandi 
 

Verkefnið ,,Ísland – allt árið“ er samstarfsverkefni ferðaþjónustufyrirtækja og stjórnvalda til 

að markaðssetja Ísland sem heilsársáfangastað. Markmið verkefnisins var að jafna 

árstíðarsveiflur á komu ferðamanna til landsins og auka störf og arðsemi af íslenskri 

ferðaþjónustu utan háanna. Verkefnið fór af stað árið 2012, þar sem áhersla var lögð á það að 

kynna afþreyingu sem er hér í boði á vetrartíma. Norðurljósin komu víða við í þeirri 

auglýsingaherferð (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir o.fl., 2011), sem bar nafnið Inspired by 

Iceland (Íslandsstofa, e.d.). Landinu var skipt niður í sjö hluta, þar sem fjallað var um 

Mynd 5. Dreifing norðurljósaferða á vegum Kynnisferða og Gray line frá Reykjavík (Brynja Sif 
Davíðsdóttir, 2018).	
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sérstöðu hvers svæðis fyrir sig. Í þeirri skýrslu var sérstaklega fjallað um norðurljós á 

Reykjanesi, Vestfjörðum, Norðurlandi og Suðurlandi (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir o.fl., 2011). 

Á heimasíðu Inspired by Iceland má finna sérstaka umfjöllun um norðurljós, hvar og við 

hvernig aðstæður sé best að sjá þau og hvernig sé best að taka myndir af þeim. Þar er einnig 

hægt að finna fjöldan allan af myndum af norðurljósum og krækju til að komast inn á vefsíðu 

þar sem hægt er að bóka norðurljósaferðir (Inspired by Iceland, e.d.). Í samantektarskýrslu um 

verkefnið á árunum 2011 til 2014 er farið yfir það hversu miklum árangri markaðssetningin 

hafði þá skilað. Vefauglýsingar voru búnar að ná til meira en 121,4 milljóna manna og 

áhuginn á landinu hafði aukist mikið. Árið 2014 fengu íslenskir landkynningarvefir 260% 

fleiri heimsóknir frá Google og öðrum vefleitarvélum, miðað við árið 2011. Árið 2014 var 

Ísland einn af þeim áfangastöðum sem áhuginn hafði aukist hvað mest um á leitarvélum 

Google (Íslandsstofa, e.d.). Niðurstöður kannana árið 2013 sýndu einnig að margar 

Evrópuþjóðir voru með mun jákvæðara viðhorf gagnvart Ísland, miðað við sömu könnun ári 

fyrr. Fleiri töldu sig líklega til að heimsækja Ísland, en áhugi fyrir því að heimsækja landið 

yfir vetrarmánuðina hafði líka aukist á milli ára (Íslandsstofa, e.d.). 

 

 

Mynd 6: Heildarfjöldi erlendra ferðamanna sem komu til Íslands um Keflavíkurflugvöll eftir árstíðum á árunum 

2010-2017 (Ferðamálastofa (1), e.d.). 
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Eins og sjá má á mynd 6 hafa ártíðarsveiflur á komu ferðamanna jafnast töluvert út síðan árið 

2011. Fjölgunin er mest áberandi á sumrin og veturna, en litlar breytingar hafa orðið á haustin 

og vorin, eins og má sjá betur á töflu 2. 

 

Árið 2011 munaði 24,6% á hlutfallslegri dreifingu ferðamanna sem komu um sumar og vetur, 

en árið 2017 munaði einungis 2,1%. Mesta hlutfallslega aukningin hefur orðið á sumrin, en 

hún hefur farið lækkandi síðustu 3 árin. Næst mesta aukningin hefur svo orðið á veturna, sem 

hefur verið að aukast síðan 2011 (Ferðamálastofa (1), e.d.). 

Nú til dags býður Icelandair upp á nokkrar mismunandi pakkaferðir sem innihalda 

norðurljósaferðir. Ferðirnar eru í boði frá 22 áfangastöðum í Norður-Ameríku. Ferðirnar eru 

flestar fimm daga langar og innifalið í þeim er flug, gisting, morgunmatur og kvöldferð í 

norðurljósaskoðun. Sumar ferðir innihalda svo dagsferð um Gullna hringinn, ferð í Bláa lónið 

eða annað til viðbótar við grunnpakkann. Bókunarsíðan skartar fallegum myndum af 

norðurljósum, sem og upplýsingum um þau. Þar er þeim lýst sem töfrandi náttúrufyrirbrigði 

sem er sjaldgæft að sjá annars staðar en á Íslandi (Icelandair, e.d.). 

Í frétt sem birtist á Vísi 18. janúar 2014 segir Michael Raucheisen, markaðsstjóri Icelandair í 

Bandaríkjunum frá auknum vinsældum Íslands sem áfangastaðar til að skoða norðurljós. 

Vinsældir norðurljósa jukust mikið eftir að geimvísindastofnun Bandaríkjanna (NASA) spáði 

mikilli virkni norðurljósa á árunum 2013-2014. Bandaríkjamenn fóru þá að ferðast mikið til 

staða þar sem hægt var að sjá norðurljós og vinsældir Íslands sem áfangastaðar jukust mikið. 

Hann telur að um 35%-40% Bandaríkjamanna sem koma til landsins, komi fyrst og fremst til 

þess að sjá norðurljós. Margir Bandaríkjamenn koma hingað á leið sinni til Evrópu og nýta 

stoppið. Ragnar Lövdal eigandi Superjeep.is tekur undir það að norðurljósin séu orðin eitt 

helsta aðdráttarafl Íslands á veturna. Ferðamenn kaupa ekki bara norðurljósaferðir, þeir kaupa 

einnig aðra þjónustu sem eykur virði norðurljósanna fyrir Ísland (Brjánn Jónasson, 2014).  

 

Tafla 2: Hlutfallsleg dreifing eftir árstíðum á erlendum ferðamönnum sem komu til landsins í gegnum 

Keflavíkurflugvöll á árunum 2010-2017 (Ferðamálastofa (1), e.d.). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vor 11.2 12.9 12.8 12.7 13.0 12.9 12.4 13.6
Haust 16.3 16.7 17.0 16.1 16.0 17.6 18.9 17.6
Vetur 23.0 21.4 23.6 26.9 28.9 29.3 31.1 33.3
Sumar 49.5 49.0 46.6 44.2 42.2 40.2 37.6 35.4

Hlutfallsleg	(%)	dreifing	eftir	árstíðum
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4 Aðferðir og gagnavinnsla 
 

Eins og áður kom fram var könnun lögð fyrir ferðamenn í norðurljósaferðum til að dýpka 

skilning á efninu og svara rannsóknarspurningunum verkefnisins. Í sama tilgangi voru tekin 

viðtöl við nokkra einstaklinga sem starfa innan ferðaþjónustu og eru í miklum samskiptum 

við ferðamenn í sínu starfi. Viðtal var einnig tekið við sérfræðing um norðurljósaspá 

Veðurstofu Íslands. Svör viðmælanda í umræddum viðtöl hafur nú þegar verið fjallað um hér 

að ofan í fræðilega grunninum. 

4.1 Aðferðir 
 

Bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við gerð verkefnisins. 

Könnunin er skilgreind sem megindleg rannsóknaraðferð. Megindlegar aðferðir eru oft 

notaðar þegar verið er að safna tölulegum upplýsingum hjá stærri hópum. Viðtölin eru 

skilgreind sem eigindleg rannsóknaraðferð. Markmiðið með eigindlegum aðferðum er að 

rannsaka hvaða skilning fólk hefur á ákveðnum viðfangsefnum. Þessar aðferðir eru oft 

persónulegri, til dæmis einstaklingsviðtöl eða viðtöl við minni hópa (Háskóli Íslands, 2014). 

4.1.1 Könnun 
 

Könnunin var lögð fyrir ferðamenn sem voru að fara í norðurljósaferð frá Reykjavík með 

tveimur mismunandi ferðaþjónustufyrirtækjum. Könnunin var lögð fyrir 242 ferðamenn, á 

nokkrum kvöldum á tímabilinu 18. mars til 4. apríl 2018. Ferðirnar voru 3-5 tíma langar og 

farið var af stað milli 21:00 og 23:00. Farið var á milli rúta, blöðum og pennum dreift og því 

svo safnað saman þegar fólk var búið að fylla könnunina út. Markmiðið var að fá 400 manns 

til þess að taka könnunina. Mörgum ferðum var aflýst á tímabilinu vegna veðurs og þess 

vegna fengust aðeins 242 svör. 

Ferðamennirnir voru spurðir um þjóðerni og aldur, hvort þetta væri þeirra fyrsta heimsókn til 

landsins og hversu lengi þeir ætluðu að dvelja hér. Þeir voru spurðir hvort að þeir höfðu fyrst 

og fremst komið til Íslands til að sjá norðurljós, ef svarið við því var já voru þeir spurðir að 

ástæðunni fyrir því. Þeir sem komu ekki fyrst og fremst vegna norðurljósa, voru spurðir 

afhverju þeir komu þá helst. Næst var spurt hvort fólk hefði áður séð norðurljós og hverjar 

væntingar þeirra væru um stórfengleika þeirra á skalanum 0-10. Í lokin var fólk spurt hvort 

það héldi að það myndi koma aftur til Íslands og ástæðuna fyrir því að það myndi vilja eða 

ekki vilja koma aftur. Könnunina má sjá í heild sinni í viðauka 1. 
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Vert er að hafa í huga að ýmsar skekkjur kunna að vera í niðurstöðum könnunarinnar. Úrtakið 

var fremur lítið, svo það er erfitt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Spurningalistinn var stuttur 

og ekki farið mjög djúpt í viðfangsefnið. Það voru mikið af opnum spurningum í könnuninni 

og líklegt er að færri gefi sér tíma til að svara þeim, heldur en spurningum með 

valmöguleikum. Sumar spurningar voru leiðandi, sem gæti aukið ónákvæmni niðurstaða. Það 

má hins vegar búast við því að með mörgum opnum spurningum komi fjölbreyttar og 

áhugaverðar niðurstöður í ljós. Fólk þarf að nota eigin frumkvæði til þess að svara 

spurningum og það gæti dýpkað skilning á efni verkefnisins. 

4.1.2 Viðtöl 
	

Viðtöl voru tekin við þrjá einstaklinga sem starfa innan ferðaþjónustu. Þar að auki var viðtal 

tekið við sérfræðing um norðurljósaspár á Veðurstofu Íslands. Viðtölin voru ýmist tekin í 

eigin perónu, í gegnum tölvupóst eða í gegnum síma. Viðtölin voru hálfopin, þar sem settar 

voru fram opnar spurningar og samtalinu leyft að þróast út frá þeim. Í viðaukum 2 má sjá 

nánari upplýsingar um spurningarnarnar sem notaðar voru í viðtölunum. 

4.2 Gagnavinnsla 
 

Gögnin úr könnuninni voru flutt inn í Excel handvirkt. Öll töluleg og myndræn úrvinnsla var 

unnin í Excel. Munnlegu viðtölin voru skrifuð beint inn í tölvu, önnur fóru fram í gegnum 

tölvupóst. 

5 Niðurstöður 

Samtals tóku 242 ferðamenn þátt í könnuninni og flestir svöruðu öllum spurningunum. Heilt á 

litið voru ferðamennirnir jákvæðir og tilbúnir að taka þátt, aðeins þrír einstaklingar vildu ekki 

taka þátt. 

5.1 Þjóðerni 
	

Af þeim 242 sem svöruðu könnuninni gáfu 231 upp þjóðerni og samtals voru 26 mismunandi 

þjóðerni. Eins og sést á mynd 7 voru Ameríkanar og Bretar áberandi flestir, en Ameríkanar 

voru 31% af heildarfjölda og Bretar 25%. Írar og Indverjar fylgdu þar á eftir með 5% og 4% 

af heildarfjölda. Önnur þjóðerni voru undir 3% af heildarfjölda með frekar jafna dreifingu. 

Flokkurinn annað skiptist í 17 þjóðerni og voru Evrópuþjóðir þar ríkjandi.  
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Á mynd 8 má síðan sjá hlutfallslega 

dreifingu þjóðernis eftir heimsálfum. 

Flestir ferðamenn voru frá Evrópu, eða 

43% og næstflestir frá N-Ameríku, 33%. 

16% ferðamanna voru Ásíubúar og 

aðeins 3% S-Ameríkanar. 

5.2 Aldursdreifing 
 

Þegar aldur þátttakenda var skoðaður 

sýndu niðurstöður að dreifingin var 

frekar jöfn eins og sjá má á mynd 9. 

Flestir voru á aldrinum 21-30 ára, eða 

um 29%. 

 

 

Mynd 7: Þjóðerni ferðamannanna 	

Mynd 8: Þjóðerni ferðamanna eftir heimsálfum.	
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5.3 Fyrsta heimsókn og dvalarlengd 
 

Aðspurðir hvort þetta væri þeirra fyrsta heimsókn til landsins svöruðu 93% þátttakenda 

játandi. Aðeins 6% höfðu komið áður og 1% svöruðu ekki. Þegar kom að dvalartíma 

ferðamanna voru langflestir sem dvöldu í 3-5 daga eða 74%. Fæstir dvöldu í 1-2 daga eða 

aðeins 2%, eins og sjá má á mynd 10. 

 

5.4 Aðal ástæður fyrir heimsókninni 
 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fyrst og fremst komið til landsins til þess að sjá 

norðurljós eða ekki. Aðeins tveir valmöguleikar voru í boði, norðurljós eða annað og var 

spurningin því svolítið leiðandi. Þeir þátttakendur sem völdu annað gátu svo skrifað hvað það 

var sem þeir komu fyrst og fremst út af. 51% svöruðu að norðurljós væri aðal ástæðan fyrir 

heimsókn þeirra. 1% skiluðu spurningunni ósvaraðri. 48% svöruðu annað og flestir skrifuðu 

helstu ástæður fyrir heimsókn sinni og sumir nefndu fleira en eitt. 63 af 116 sem svöruðu 

nefndu náttúru og 29 sögðust hafa komið út af öllu því sem hægt sé að upplifa og sjá á Íslandi. 

Fólk nefndi einnig menningu, frí og hvalaskoðun sem helstu ástæðurnar, eins og sjá má á 

mynd 11. 

 

Mynd 9: Aldursdreifing ferðamanna	 Mynd 10. Dvalarlengd ferðamanna.	
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Mynd 12. Ástæður sem ferðamenn nefndu þegar aðspurðir hvers vegna þeir völdu Ísland sem 
áfangastað til þess að sjá norðurljós, frekar en aðra staði.	

5.5 Ísland sem áfangastaður 
 

Næst voru ferðamenn spurðir af hverju þeir völdu Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós, 

frekar en önnur lönd. Spurningin var opin, með engum valmöguleikum. Á mynd 12 má sjá 

svör þeirra sem komu aðallega til að sjá norðurljós. Sumir nefndu fleiri en eina ástæðu. Flestir 

nefndu að hér væri svo margt annað en norðurljós að skoða, margir nefndu góða staðsetningu 

landsins m.t.t. að komast hingað frá þeirra heimalandi. Sumir fengu gott tilboð á ferð, góð 

meðmæli um áfangastaðinn eða góð meðmæli til að sjá norðurljós.  

 

 

Mynd 11. Helstu ástæðurnar fyrir heimsókn ferðamanna sem komu ekki fyrst og fremst til að sjá norðurljós. 
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Flestir sem komu vegna staðsetningar Íslands m.t.t. að komast þangað frá sínu heimalandi 

voru frá Bandaríkjunum. Flestir sem komu því þeir fengu gott tilboð á ferð, voru einnig frá 

Bandaríkjunum. Bretar höfðu heyrt flest góð meðmæli um norðurljós á Íslandi og 

Bandaríkjamenn flest meðmæli um Ísland sem áfangastað í heild sinni. Sjá mynd 13 fyrir 

nánari niðurstöður. 

 

 

Mynd 13. Ástæður fyrir því að fólk valdi Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós, flokkað eftir þjóðerni. 

 

5.6 Væntingar  
 

Aðeins 11% ferðamanna höfðu séð norðurljós áður og 87% ekki. 2% svöruðu ekki 

spurningunni. Þegar ferðamennirnir voru spurðir út í væntingar þeirra um stórfengleika 

norðurljósanna á skalanum 0-10, kom í ljós að væntingarnar voru mjög háar hjá flestum. 

Samtals 60% þátttakenda svöruðu 8-10. Sjá mynd 14 fyrir frekari niðurstöður. 
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Mynd 14. Væntingar ferðamanna um stórfengleika norðurljósanna á skalanum 0-10 

5.7 Endurkoma ferðamanna 
 

Í lok könnunarinnar voru farþegarnir spurðir hvort þeir héldu að þeir myndu heimsækja Ísland 

aftur og svöruðu 50% því játandi. 37% voru óvissir hvort þeir kæmu aftur, aðeins 10% 

svöruðu neitandi og 3% svöruðu ekki. Flestir sem svöruðu því játandi að vilja heimsækja 

Ísland aftur voru Bretar og Bandaríkjamenn. Flestir sem vildu ekki heimsækja Ísland aftur 

voru einnig frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Sjá myndir 15 og 16 fyrir nánari niðurstöður. 

 

 

Mynd 15. Þjóðerni þátttakenda sem vildu heimsækja 

Ísland aftur. 
Mynd 16. Þjóðerni þátttakenda sem vildu ekki 

heimsækja Ísland aftur. 
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Þegar ferðamenn voru spurðir út í ástæðurnar fyrir því að þeir vildu eða vildu ekki heimsækja 

Ísland aftur voru svörin fjölbreytt, eins og sjá má á mynd 17. Þetta var einnig opin spurning 

svo engir valmöguleikar voru í boði, heldur þurftu þátttakendur að skrifa svörin niður. 

 

Mynd 17. Ástæður þess að ferðamenn myndu eða myndu ekki vilja heimsækja landið aftur. Grænu súlurnar eru 
svör þeirra sem töldu líklegt að þeir kæmu aftur og fjólubláu þeirra sem töldu það ólíklegt eða voru óvissir. 

 

6 Umræður 

Ísland er vel staðsett hvað varðar virkni norðurljósa. Norðurljósakraginn nær yfir allt landið, 

svo hægt er að sjá norðurljós um allt land. Stór hluti norðurljósakragans liggur yfir óbyggðum 

í öðrum löndum, þar sem litla þjónustu er fyrir ferðamenn að fá. Fólk þarf oft að ferðast 

langar vegalengdir norður til að eiga meiri möguleika á því að sjá norðurljós. Hér á landi þarf 

fólk aðeins að fara rétt út fyrir borgarmörkin til að sjá norðurljós og hér er mikið framboð af 

ýmissi afþreyingu, gistingu og annarri þjónustu. 

Samtals 74% ferðamanna í norðurljósaferðum dvöldu á landinu í 3-5 daga. Samkvæmt skýrslu 

Ferðamálastofu árið 2017, dvöldu ferðamenn að meðaltali í 6,8 daga um veturinn og í 10,3 

daga á sumrin. Þetta bendir til þess að ferðamenn sem koma fyrst og fremst til að skoða 

norðurljós dvelji styttra en aðrir. 
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Í töflu 3 má sjá þjóðerni allra ferðamanna árið 2017 borin saman við þjóðerni ferðamanna. 

Hlutfallslega voru fleiri Bandaríkjamenn, Bretar og Írar i norðurljósaferðum, heldur en 

almennt. Út frá þessu má áætla að að þessar þjóðir sækist frekar í það að koma hingað til að 

sjá norðurljós miðað við aðrar þjóðir.  

 
Tafla 3. Hlutfallslegur fjöldi ferðamanna eftir algengasta þjóðerni sem ferðuðust til  

Íslands árið 2017, samanborið við ferðamenn í norðurljósaferðum í könnuninni. 

 

Í töflu 4 er sama skoðað út frá heimsálfum og þá má sjá að Evrópubúar eru almennt fleiri allt 

árið um kring, heldur en í norðurljósaferðum. Það gæti bent til þess að Evrópubúar hafi 

almennt minni áhuga á norðurljósunum, en erfitt er þó að segja til um það því hlutfallslegi 

munurinn er lítill. Aðeins var hægt að skoða þessar niðurstöðum út frá þessum fáu þjóðernum 

og heimsálfum, því gögn Ferðamálastofu sýna ekki ítarlega sundurliðun á öllum þjóðernum 

og flokka ekki löndin eftir heimsálfum, heldur eftir mörkuðum.  

 

 
 

Tafla 4. Hlutfallslegur fjöldi ferðamanna eftir tveimur heimsálfum sem ferðuðust til  

Íslands árið 2017, samanborið við ferðamenn í norðurljósaferðum í könnuninni. 

 

Eins og fram kom sögðust 51% ferðamanna hafa komið fyrst og fremst komið til landsins í 

von um að sjá norðurljós. Ekki eru til nein gögn til samanburðar við þær niðurstöður. 

Hinsvegar fóru 35% af öllum ferðamönnum veturinn 2016 í skipulagða norðurljósaferð og út 

frá eigin reynslu af störfum í ferðaþjónustu veit ég að margir koma til landsins og leita að 

norðurljósum á eigin vegum. Ég tel því líklegt að svipaðar niðurstöður myndu fást ef sama 

spurning yrði lögð fyrir á sama tíma árs, í stærri könnun. 
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Ástæðurnar fyrir því að fólk valdi Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós voru fjölbreyttar. 

Enda var spurningin opin og engir valmöguleikar í boði. Eins og við mátti búast voru margir 

sem komu vegna þess að það er svo margt annað að skoða hér, eins og t.d. náttúra. 11% völdu 

Ísland því þeir fengu gott tilboð á ferð til landsins og flestir af þeim voru Bandaríkjamenn. 

Einnig komu margir Bandaríkjamenn hingað vegna staðsetningar landsins, þ.e. auðvelt fyrir 

þá að komast hingað frá sínu heimalandi. Þetta endurspeglar umfjöllunina um fjölda 

lággjaldaflugfélaga sem bjóða nú upp á flug til Íslands, pakkaferðir með norðurljósum og 

fleira. Í könnun Ferðamálastofu árið 2016 voru ferðamenn spurðir hverjar væri helstu 

ástæðurnar fyrir heimsókn þeirra. Spurningin var lokuð með mörgum valmöguleikum, en 

staðsetning landsins var ekki einn af þeim. Út frá þessu tel ég líklegt að einhverjir hefðu valið 

staðsetningu landsins sem ástæðu, ef það hefði verið í boði. Aftur á móti voru 57% sem 

svöruðu því í könnun Ferðamálastofu að þeim hafi alltaf langað að heimsækja Ísland, en 

aðeins 7% svöruðu því í könnun þessa verkefnis. Þetta bendir einnig til þess að svör fólks séu 

önnur þegar það eru valmöguleikar í boði, heldur en í opnum spurningum. Aðeins 10% töldu 

ólíklegt að þeir kæmu aftur til landsins og flestir sögðu hátt verðlag vera helstu ástæðuna fyrir 

því. Áhugavert var að sjá hversu margir höfðu fengið góð meðmæli bæði um Ísland sem 

áfangastað almennt og um Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós. 95% ferðamanna í 

könnun Ferðamálastofu 2016 sögðu að Ísland hefði staðist væntingar þeirra sem áfangastaður. 

Fólk virtist því ánægt með Ísland sem áfangastað í heild sinni og hefur jákvæða hluti um 

landið að segja, sem veldur auknum áhuga á áfangastaðnum. Samhliða þessu hafa 

markaðsherferðir náð til margra og hjálpað til við að kynna landið og kveikja áhuga hjá fólki. 

Margir sem töldu líklegt að þeir kæmu aftur til Íslands vildu skoða meira, skoða landið að 

sumri til eða koma aftur vegna fegurðar landsins. Þessar niðurstöður endurspegla einnig 

niðurstöður könnunarinnar á vegum Ferðamálastofu þar sem 90% af ferðamönnum sem komu 

að vetri til sögðust vilja heimsækja landið aftur. Þetta undirstrikar enn frekar ánægju og áhuga 

fólks á áfangastaðnum. Þegar áhugi ferðamanna á að heimsækja landið aftur var skoðaður út 

frá þjóðerni, kom í ljós að niðurstöðurnar voru nokkurn vegin í samfloti við dreifingu 

þjóðernis allra sem tóku þátt í könnuninni. Það virðist því ekki tengjast þjóðerni hvort fólk 

hafi áhuga á því að koma aftur eða ekki. 

Samkvæmt heimildum eru margir ferðamenn með mjög háar væntingar um stórfengleika 

norðurljósanna og hið sama kom í ljós í niðurstöðum könnunarinnar. Á internetinu er hægt að 

finna mikinn fjölda ljósmynda af stórbrotnum norðurljósum. Þessar myndir eru oft teknar á 

kvöldum þar sem einstaklega mikil virkni er, sem gæti skapað óraunhæfar væntingar hjá 
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ferðamönnum. Eins og fram hefur komið verður fólk fyrir miklum vonbrigðum ef það sér ekki 

norðurljós og margir leggja inn kvörtun til ferðaþjónustufyrirtækisins. Það virðist þó vera að 

ferðamenn verði almennt ánægðir ef þeir sjá einhver norðurljós. 

Komið var inn á þolmörk íslenskrar náttúru og hvernig það hefur áhrif á ferðamenn í 

norðurljósaferðum. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa takmarkaða möguleika þegar kemur að 

viðkomustöðum fyrir norðurljósaskoðun. Það er helst vegna skorts á bílastæðum fyrir rútur og 

almenningssalerna fyrir ferðamenn. Þetta getur haft áhrif á það hvort ferðamenn sjái 

norðurljós, því líklegustu staðirnir til að sjá ljós bjóða margir ekki upp á það að það sé komið 

með marga ferðamenn þangað. Dreifingin á ferðamönnum í norðurljósaferðum er því lítil og 

mikið af fólki safnast saman á fáa staði og oft er engin salernisaðstaða fyrir fólk. Í könnun 

Ferðamálastofu nefndu margir ferðamenn að það þyrfti að bæta salernisaðstöð. Fleiri virtust 

finna fyrir því vandamáli á sumrin, sem er líklega vegna þess að þá eru fleiri ferðamenn á 

landinu. Að sumri til sögðu 16,9% þátttakenda að það þyrfti að takmarka fjölda ferðamanna á 

landinu, en aðeins 7,1% ferðamanna að vetri til fannst þess þurfa. 15% ferðamanna í 

norðurljósaferðum nefndu hátt verðlag á Íslandi sem vandamál, en aðeins 12% í könnun 

Ferðamálastofu. Af eigin reynslu finnst mér ferðamenn tala mikið um hátt verðlag hér á landi, 

en það virðist heilt á litið ekki hafa mikil áhrif á viðhorf ferðamanna. 

 

6.1 Áframhaldandi rannsóknir 
 

Þó svo að könnunin hafi gefið góða innsýn inn í efni ritgerðarinnar, eru þó ýmsar skekkjur 

sem vert er að ræða. Úrtakið er fremur lítið og því er erfitt að alhæfa út frá þessum 

niðurstöðum. Mikið var um opnar spurningar, sem veldur því að færri svara. Hlutfallslega 

voru töluvert fleiri sem svöruðu spurningum sem höfðu valmöguleika, heldur en opnum 

spurningum. Margir svöruðu opnum spurningum óskýrt og fólk virðist eiga erfitt með að telja 

upp ástæður og útskýra ákvarðanir. Kostirnir eru þó þeir að opnu spurningarnar eru ekki 

leiðandi, heldur þarf fólk að hugsa sig um og svara með eigin frumkvæði. Það væri því 

athyglisvert að endurtaka rannsóknina fyrir fleiri, með færri opnum spurningum og hafa svör 

fólks úr þessari könnun sem valmöguleika. Eflaust er margt sem hægt er að bæta þegar kemur 

að norðurljósaferðamennsku, til að stuðla að enn meiri ánægju ferðamanna. Það er efni sem 

væri áhugavert að skoða út af fyrir sig. Meirihluti þátttakenda í könnuninni vildu koma aftur 

til landsins og margir að sumartíma. Það væri fróðlegt að skoða betur viðhorf ferðamanna sem 

hafa komið oftar en einu sinni. 
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I verkefninu var aðeins komið inn á upplifun ferðamanna hvað varðar stórfengleika og fegurð 

norðurljósanna. Viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað og það væri áhugavert að skoða það 

út frá t.d. væntingunum um ljósin. Ferðamenn er með háar væntingar um stórfengleika 

norðurljósanna, en hversu mikið uppfylla ljósin svo væntingarnar. 

Þegar kemur að þolmörkum íslenskrar náttúru og áhrif norðurljósaferðamennsku er margt sem 

gæti væri áhugavert að fjalla betur um. Til dæmis mætti skoða hversu mikil áhrif ágangur 

ferðamanna í norðurljósaferðum sé að hafa á viðkomustaði, hvernig hægt væri að dreifa 

álaginu á fleiri staði og hvar væri mögulega hægt að byggja upp staði fyrir norðurljósaskoðun. 

Framtíðarsýn norðurljósaferðamennsku er óljós. Fjölgun ferðamanna til landsins hefur dregist 

saman, sem vekur upp spurningar. Sólblettasveiflur sólarinnar eru að breytast og ekki er vitað 

fyrir víst hvort virknin breytist þó vísindamönnum þyki það frekar ólíklegt. 51% ferðamanna í 

könnuninni sögðust hafa komið fyrst og fremst vegna norðurljósanna. Hægt væri að fara 

dýpra í það hvaða áhrif það myndi hafa á ferðaþjónustu á Íslandi ef virknin myndi minnka 

verulega. Er eitthvað sem gæti komið í stað norðurljósa, t.d. stjörnuskoðun eða annað. Einnig 

væri hægt að rannsaka betur efnahagslegt umfang norðurljósaferðamennsku og gildi hennar 

fyrir okkur Íslendinga.  
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7 Ályktanir / lokaorð 

 

Í upphafi þessa verkefnis var spurt: Af hverju er Ísland vinsæll áfangastaður til að sjá 

norðurljós? Fjallað hefur verið um norðurljós og norðurljósaferðamennsku frá mörgum 

mismunandi sjónarhornum. Ferðamenn í norðurljósaferðum voru spurðir spurninga tengdum 

efninu, til þess að dýpka skilning og reyna eftir bestu getu að svara rannsóknarspurningu 

verkefnisins. 

Út frá fyrri umfjöllun og niðurstöðum má segja að nokkrar lykilástæður séu fyrir því að 

ferðamenn velji Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós. Fyrst og fremst er 

norðurljósavirknin mikil hér á landi og nálægðin við norðurljósin einstök. Einnig höfum við 

Íslendingar margar aðrar náttúruauðlindir og áhugaverða menningu, sem gerir landið 

eftirsóknarvert að skoða. Þjónusta hefur aukist með vaxandi ásókn ferðamanna til landsins, 

svo hér er margt í boði bæði þegar kemur að gistingu, mat og annarri afþreyingu. Aukið 

framboð af ódýrum flugum til landsins og pakkaferðir með innifaldri norðurljósaferð virðast 

hafa mikið að segja og fólk velur Ísland til að sjá norðurljós, frekar en aðra áfangastaði. Síðast 

en ekki síst hefur mikil markaðssetning á norðurljósunum átt sér stað, sem hefur skilað sér í 

auknum áhuga fólks á landinu. 

Þegar framtíðarspár um virkni norðurljósa voru skoðaðar kom í ljós að sólblettum hefur farið 

fækkandi á síðustu áratugum. Vísindamenn spá því að þeim haldi áfram að fækka, en vilja þó 

ekki meina að þetta hafi stórtæk áhrif á norðurljósavirkni í framtíðinni. Heimildir benda helst 

til þess að eðlileg virkni haldi áfram, en að fækkun sólbletta valdi því að við fáum ekki þessa 

gríðarmiklu virkni inn á milli sem veldur því að norðurljósakraginn teygist sunnar.  

Margt áhugavert hefur komið í ljós í þessu verkefni og vakið umhugsun um áframhaldandi 

rannsóknir. Norðurljósaferðamennska er stór grein innan ferðaþjónustu sem hefur skapast út 

frá þessu magnaða náttúrufyrirbæri, sem við erum svo heppin að hafa hér á Íslandi. Það er 

mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að fylgjast með þróun norðurljósaferðamennsku, stuðla 

að áframhaldandi velgengi, en á sama tíma gæta betur að þolmörkum náttúrunnar. 
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Viðauki 2 

Spurningar í viðtölum 

 

Viðtal við Þórð Ararason, tekið á Veðurstofu Íslands og skrifað beint inn í tölvu. 

Opið viðtal þar sem Þórður var beðinn um að lýsa norðurljósaspánni á vegum 

Veðurstofunnar. 

 

Viðtal við Billy Fitzgerald, tekið í gegnum tölvupóst. 

Do you get a lot of tourists that come to Alaska primarily to see northern lights?  
 
What nationalities do you mostly get? 
 
Why do you think people choose Alaska to see the lights, instead of other destinations? Could 
it be the location/easy access/cheap deals on flights, or because they want to explore other 
things in Alaska or other reasons?  
 
What are the best places/towns to see the lights, where do you go?  
 
How common is it to see northern lights and how great are they usually? Do you have trouble 
seeing them because of the weather/cloud cover? 
 
Do the tourists have high expectations when going on northern light trips? How impressed are 
they by the lights/do the lights exceed their expectations? 
 
If there is anything else you can think of that might help, please let me know. 
 

Viðtal við Lydíu Dögg Egilsdóttur, tekið í gegnum tölvupóst.  

Hvenær byrjuðu þið fyrst með norðurljósaferðir? 
  
Hvenær byrjar norðurljósa-seasonið og hvenær endar það? 
 
Hvert er farið í ferðunum, hvar eru helstu viðkomustaðirnir og hvað eru þær langar?  
  
Hvernig finnst ykkur væntingar og upplifun ferðamanna vera á norðuljósunum? Eru 
ferðamenn að búast við miklu og hvernig bregðast þeir við miklum / litlum ljósum? 
  
Teljið þið að það sé stórt hlutfall ferðamanna sem koma fyrst og fremst til Íslands til að sjá 
norðurljós?  
 
Afhverju velja ferðamenn Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós frekar en önnur lönd? 
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Viðtal við Guðrúnu Unu Hafsteinsdóttur, tekið í gegnum síma og skrifað beint inn í tölvu.  

Hvenær byrjuðu þið fyrst með norðurljósaferðir? 
  
Hvert er farið í ferðunum, hvar eru helstu viðkomustaðirnir og hvað eru þær langar? 
 
Hvert er farið í ferðunum, hvar eru helstu viðkomustaðirnir? Afhverju eru þessir staðir 
notaðir/er salerniraðstaða? 
 
Hverju kvarta ferðamenn í norðurljósum helst yfir? 
  
Hvernig finnst ykkur væntingar og upplifun ferðamanna vera á norðuljósunum? Eru 
ferðamenn að búast við miklu og hvernig bregðast þeir við miklum / litlum ljósum? 
  
Teljið þið að það sé stórt hlutfall ferðamanna sem koma fyrst og fremst til Íslands til að sjá 
norðurljós?  
 
Afhverju velja ferðamenn Ísland sem áfangastað til að sjá norðurljós frekar en önnur lönd? 
 


