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Abstract 
The topic of this bachelor project is a market survey for Kerteminde in 

Denmark. The main target is to investigate if Icelandic tourists would be ideal 

for the Kerteminde tourism and if they are, research which target groups should 

Kerteminde focus on. 

The project can be divided into four main sections. First general about 

tourism linked to the destination Kerteminde, seccond is about marketing and 

lifestyle, third covers Icelandic tourists, the cycling scene in Iceland and bicyle 

tours overseas. Forth section describes the methodology used in author’s 

research, presentation of the results and finally discussions and closing words 

are presented. 

The investigation and research was three-fold, analysis of available public 

data, interviews were conducted with 3 parties and two different questionnaires 

were submitted for each group; travel agencies in Iceland who sell bicycle tours 

overseas on the one hand and Icelandic cyclist on the other. 

The results of the project indicate that Kerteminde is well suited 

destination with attractions, amenities and access and that there is in fact a place 

for Kerteminde as a destination in the Icelandic tourist market and they’re target 

group should be Icelandic cyclists. 
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Útdráttur 
Umfjöllunarefni þessa verkefnis er markaðsrannsókn fyrir áfangastaðinn 

Kerteminde í Danmörku. Meginmarkiðin eru tvö, að athuga hvort íslenskir 

ferðamenn séu ákjósanlegir viðskiptavinir ferðaþjónustunnar í Kerteminde og ef 

svo er, að athuga hvaða markhóp áfangastaðurinn ætti að beina athygli sinni að.  

Verkefninu má skipta niður í fjóra meginhluta. Fyrst er ferðaþjónusta, 

ferðamaður og áfangastaður skoðaður og sett í samhengi við áfangastaðinn 

Kerteminde. Í hluta tvö er farið í markaðssetningu og lífstílsgreiningu með tilliti 

til áfangastaðarins. Þriðji hluti fjallar um íslenska ferðamenn, fjölda þeirra og 

ferðavenjur. hjólreiðar á Íslandi eru skoðaðar og því næst hjólaferðir erlendis. Í 

fjórða hluta er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknir höfundar 

og gerð verkefnisins sem og niðurstöður kynntar. Að lokum eru umræður og 

lokaorð sett fram. 

Rannsókn höfundar var þríþætt, greining á fyrirliggjandi opinberum 

gögnum, viðtöl voru framkvæmd við 3 aðila og tvær mismunandi 

spurningarkannanir lagðar fyrir sitt hvorn hópinn; ferðaskrifstofur á Íslandi sem 

selja hjólaferðir annars vegar og hjólreiðafólk á Íslandi hins vegar. 

Niðurstöður verkefnisins benda til þess að Kerteminde sé raunverulegur 

kostur sem áfangastaður fyrir íslenska ferðamenn. áfangastaðurinn hefur 

aðdráttarafl, aðstöðu og aðgengi sem fellur vel að Íslendingum og sérstaklega 

ætti Kerteminde að beina athygli sinni að íslensku hjólreiðafólki.  

 

Lykilorð:  

Danmörk, Kerteminde, Áfangastaður, Íslenskir ferðamenn, Hjólaferðir 
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Inngangur 

Ferðaþjónusta fer sífellt stækkandi og hefur aukning verið skráð samfellt síðustu 

6 árin, en það hefur ekki gerst síðan fyrir alþjóðlegu fjárhagskreppuna árið 2008. 

Einstaklingar, fyrirtæki, samfélög, samtök og ríkisstjórnir keppast við að ná til 

sín hluta af þessum gríðarlega fjölda sem ferðast um heiminn ár hvert. 

Áfangastaðirnir eru fjölmargir og allir hafa sín sérkenni. Í Danmörku er 

sveitafélag sem kallast Kerteminde en Ferðamálastofa Kerteminde greip til þess 

ráðs að gera markaðsrannsókn í nágrannaríkjum sínum í gegnum samstarfsnetið 

NOBANET og er tilurð þessa verkefnis þannig komin til en NOBANET er 

samstarfsnet milli norræna og baltneskra háskóla. Höfundi fannst áhugavert að 

vinna að verkefni þvert á landamæri og hafði samband við umsjónaraðila 

NOBANET í HA, þær Hafdísi B. Hjálmarsdóttur og Veru K. Vestmann 

Kristjánsdóttur, afhentu þær þá þrjár verkefnalýsingar sem höfundur gat valið á 

milli og þótti höfundi verkefnalýsingin sem Ferðamálastofa Kerteminde hafði 

sent inn áhugaverðust og ákvað að taka það verkefni að sér. 

Óskað var eftir markaðsrannsókn sem höfundur framkvæmdi með það að 

markmiði að kanna hvort grundvöllur væri fyrir Kerteminde að auglýsa sig sem 

áfangastað á íslenska ferðamanna markaðnum ásamt því að leggja fram tillögur 

að markhópi fyrir Kerteminde. Markmið þessa verkefnis er því að kanna hvort 

einhverjar ákveðnar týpur íslenskra ferðamanna séu álitlegri en aðrir sem 

framtíðarviðskiptavinir ferðaþjónustunnar í Kerteminde og eru rannsóknar-

spurningarnar sem svarað verður eftirfarandi: 

o Eru íslenskir ferðamenn ákjósanlegir viðskiptavinir 

ferðaþjónustunnar í Kerteminde? 

o Ef svo er, hvaða markhóp ætti áfangastaðurinn að beina athygli 

sinni að? 

Til að svara þessum rannsóknarspurningum verður hugtakið ferðaþjónusta 

skilgreint, farið yfir hvernig ferðaþjónustan hefur þróast síðustu ár einnig eru 

hugtökin ferðamaður og áfangastaður skoðuð. Stuttlega er landið Danmörk 

kynnt, því næst er áfangastaðurinn Kerteminde skilgreindur með tilliti til 

aðdráttarafls, aðstöðu og aðgengis. Því næst er miðuð markaðssetning skoðuð, 

hvernig megi hluta markað niður og þá sérstaklega með tilliti til lífstíls sem og 

að hugtakið mjúk ferðamennska er sett fram og skilgreint. Ferðavenjur 
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Íslendinga eru skoðaðar með tilliti til þeirrar afþreyingar sem Kerteminde býður 

upp á og áhugi Íslendinga á mjúkri ferðamennsku. Út frá þeim niðurstöðum eru 

hjólreiðar á Íslandi skoðaðar sem og markhópurinn íslenskt hjólreiðafólk 

kynntur. 

Eftir að hafa komist niður á hugsanlegan markhóp fyrir Kerteminde er 

farið yfir þá  margþættu aðferðafræði sem höfundur notaði við gerð verkefnisins 

og niðurstöður kynntar. Að lokum eru umræður og lokaorð sett fram. 
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1 Ferðaþjónusta  

Alþjóðaferðamálastofnunin (UNWTO) hefur uppfært eldri merkingu orðsins 

ferðaþjónusta sem var áður tengt við hefðbundið orlofsferðalag, í 

skilgreininguna að ferðaþjónusta samanstandi af aðgerðum fólks við viðveru og 

ferðalög til áfangastaða utan þeirra hefðbundna umhverfis í ár eða styttri tíma, 

vegna frítíma, vinnu eða annarra ástæðna (Goeldner og Ritchie, 2012, bls. 5). 

Ferðaþjónusta hefur verið í stöðugri aukningu síðustu áratugi. Árið 1950 

ferðuðust 25 milljón manns en 60 árum seinna, árið 2010 hafði þeim fjölgað í 

935 milljónir manna. Tilurð þessarar aukningar má rekja til ýmissa atriða en helst 

ber að nefna að fólk hefur meira fé milli handanna, það eru sem sagt fleiri og 

fleiri sem eiga afgang um mánaðarmót. Launuðum frídögum hefur einnig fjölgað 

á þessum árum og má nefna því til stuðnings að árið 1950 áttu Bretar að meðaltali 

2 vikur í launað sumarfrí en árið 2010 voru þær orðnar fjórar til sex. Tækninni 

hefur fleygt fram og eru ferðalög eru orðin ódýrari og þægilegri, meira úrval af 

áfangastöðum er í boði, aukinn frítími meðal annars vegna hærri meðalaldurs en 

allt þetta hefur hjálpað til (BBC, e.d.). 

Ferðavenjur Íslendinga hafa þróast í sömu átt, til að mynda hefur hlutfall 

þeirra sem fara í utanlandsferð hækkað töluvert frá árinu 2010 en þá svöruðu 

44,3% svarenda í könnun Ferðamálastofu um ferðavenjur Íslendinga því að hafa 

farið í utanlandsferð á árinu 2010 (Ferðamálastofa, 2011). Í sömu könnun árið 

2017 um ferðavenjur Íslendinga árið 2016 var hlutfallið komið upp í 76% og 

hafa utanlandsferðir Íslendinga ekki mælst hærri frá árinu 2008 (Ferðamálastofa, 

2017). Upp frá því hámarki þegar 478 þúsund Íslendingar ferðuðust erlendis á 

árinu 2008 fækkaði ferðunum ört og náðu þær lágmarki í október 2009 en á því 

ári fóru 251 þúsund Íslendingar erlendis. Ástæður þessa samdráttar má finna í 

efnahagshruninu en þá dró verulega úr kaupmætti Íslendinga (Landsbankinn, 

2015). 

1.1 Áfangastaður 

Áfangastaðir geta verið af margvíslegum toga en eru annað hvort náttúrulegir 

eða manngerðir. Flestum er stjórnað með einhverjum hætti en mismunandi mikið 

eftir eðli áfangastaðarins, þeim er skipt upp í þrjá flokka eftir landfræðilegu eðli 

þeirra; ferðaþjónusta við sjávarstrendur (e. seaside tourism), ferðaþjónusta í 
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dreifbýli (e. rural tourism) og ferðaþjónusta í þéttbýli (e. urban tourism) 

(Holloway, 2006, bls. 13-14). Áfangastaðir geta falið í sér margvíslegar breytur 

sem tengjast rými, landslagi, veðurfari og tjáningu menningar. Staður eða 

staðsetning verður því ekki að ferðamanna áfangastað nema hann geri 

ferðamönnum af fjölbreyttum uppruna og menningu kleyft að upplifa 

margvíslegar og mismunandi skynjanir á sama staðnum (Hall, Müller og 

Saarinen, 2009, bls. 30).  

Áfangastaður, þegar allt kemur til alls, skapaður með tengslum og 

athöfnum fólks og er í sífelldri mótun. Hann ræðst af aðgengi 

ferðafólks og þeirri aðstöðu sem heimafólk skapar um það sem báðir 

aðilar meta sem aðdráttarafl (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. 

Jóhannesson, 2013, bls. 23). 

Ef áfangastaður á að draga til sín mikinn fjölda ferðamanna þarf hann að 

búa yfir ýmsum eiginleikum, til að mynda hafa atriði eins og aðgengi (e. 

accessibility), aðstaða (e.amenities) og aðdráttarafl (e. attractions) mikið að segja 

um hversu vinsæll áfangastaðurinn verður. Eftir því sem áfangastaðurinn verður 

vinsælli breytist hann til að mynda vegna nýrra viðskiptatækifæra, meiri þörf 

fyrir bætta og/eða breytta innviði og vegna áhrifana sem gestirnir hafa á t.d. 

menningu, efnahag, umhverfi og vistkerfi áfangastaðarins (Holloway, 2006, bls. 

15-17; Laws. E., 1995, bls.7). 

Aðdráttarafl staðar getur verið margskonar; menning, saga og 

viðburðir, mannvirki, náttúran eða ýmis afþreying. Því meira 

aðdráttarafl, því auðveldara er að markaðssetja áfangastaðinn 

(Holloway, 2006, bls. 15-16; Tourism Western Australia, 2009). 

Aðstaða eru þeir þættir sem mæta þörfum gesta áfangastaðarins á 

meðan þeir dvelja í burtu frá heimilum sínum, s.s. gististaðir, verslun 

og veitingastaðir (Holloway, 2006, bls. 17). Þættir eins og 

almenningssalerni, upplýsingamiðstöðvar ferðamanna, síma-

samband og neyðarþjónusta eru oft í höndum yfirvalda en þá er 

samvinna mikilvæg, sérstaklega þar sem þjónusta við ferðamenn 

virðist keppa við þjónustu við heimamenn (Tourism Western 

Australia, 2009). 
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Aðgengi að áfangastað er stór þáttur og snýst um hversu auðvelt er 

að komast þangað, hvort það séu t.d. tíðar flugferðir og nálægur 

flugvöllur, góðar almenningssamgöngur eða hvort það þurfi að 

komast á staðinn með sérstökum ferðaskipuleggjendum. Verðlag 

hefur einnig áhrif á aðgengi (Holloway, 2006, bls. 17-18). 

Ferðamálastofa vestur Ástralíu setti fram leiðbeiningar fyrir áfangastaði 

þarlendis árið 2009 þar sem þessir þættir eru kynntir og mikilvægi þeirra, að auki 

bættustu við aðgengi að gistingu (e. accommodation) og almennt viðhorf (e. 

awereness) og er talað um að blanda þessara fimm þátta sé lykilatriði í 

markaðssetningu og velgengni áfangastaðarins (Tourism Western Australia, 

2009). Aðgengi að gistingu mætti setja undir aðstöðu en rétt er að huga 

sérstaklega að almennu viðhorfi (e. awereness) en það snýr að viðhorfi 

almennings í samfélagi áfangastaðarins, viðhorfi starfsfólks í samskiptum við 

ferðamenn sem og markaðsleg viðhorf. Mikilvægt er að allir þessir aðilar hafi 

jákvætt viðhorf til ferðaþjónustunnar og ferðamannanna svo jákvæð ímynd 

áfangastaðarins haldist. Áfangastaðurinn og ímynd hans verða að hafa jákvæða 

og sterka tengingu við ferðamanninn því annars er hætt við að ferðamanninum 

finnist hann vera óvelkominn og hætti að koma, þá er einnig gott að almenningur 

viti hvert virði ferðaþjónustunnar er fyrir samfélagið og verði þá jafnvel 

jákvæðari vegna þess (Tourism Western Australia, 2009). 

1.2 Ferðamaður 

Skilgreining Goeldner og Ritchie á ferðamanni er að ferðamaður sé hver sá 

einstaklingur sem er á ferðlagi milli tveggja eða fleiri áfangastaða. Hægt er að 

skipta ferðamönnum í tvo flokka, þá sem ferðast til áfangastaðar án þess að gista 

og þeir sem gista (Goeldner og Ritchie, 2012, bls. 6). Á síðustu árum hefur 

ferðamönnum fjölgað hratt í heiminum og þrátt fyrir ýmsar hindranir sem 

tengjast helst öryggi ferðamanna vegna ýmissa árása þá fjölgar ferðamönnum 

um allan heim og voru gistinætur ársins 2016 1.235 milljón talsins. Þetta 

samsvarar fjölgun um 3,9% eða 46 milljón fleiri ferðamenn sem gistu eina nótt 

frá árinu 2015. Ef tölur fyrir ferðamannaiðnaðinn í Evrópu eru skoðaðar kemur 

í ljós að á árinu 2016 var aukningin 6% fyrir gistinætur í Norður-Evrópu en 4% 

aukning var á gistinóttum í Mið-Evrópu, 2% aukning í Suður-Evrópu og tölur 
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stóðu í stað í Vestur-Evrópu (World tourism organization, 2017). Það má því 

segja að lönd í Norður-Evrópu séu að koma sterk inn sem áfangastaðir 

ferðamanna hvaðan sem er úr heiminum. Samkvæmt tölum frá árinu 2015 er 

Danmörk vinsælasti áfangastaðurinn af öllum skandinavísku löndunum, þar 

voru skráðar næstum 47 billjón gistinætur árið 2014 sem gerir um 46% allra 

gistinátta í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og því ljóst að Danmörk er 

með stóran hluta kökunnar. Ferðmannaiðnaðurinn skilar miklum fjármunum í 

hagkerfi heimsins og til að mynda var útflutningur Dana á ferðaþjónustunni 

3,6% af heildarútflutningi landsins árið 2015 (Visit Denmark, e.d.-a). 
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2 Danmörk 

Danmörk er lítið skandinavískt land eða 42,916 ferkílómetrar að stærð og telur 

um 5,626 milljónir manna samkvæmt manntali árið 2014. Danmörk er 

konungsríki og hefur verið það allt frá því fyrir um 900 eftir Krist. Í Danmörku 

er töluð danska en innan Danska Konungsríkisins eru Færeyjar og Grænland, þar 

eru töluð önnur tungumál og sjá heimastjórnir að mestu um stjórnun þeirra. Danir 

eru þekktir fyrir sinn rólega og þægilega lífstíl, hönnun og arkitektúr sem og 

skandinavíska matargerð. Danmörk býður uppá mikla fjölbreytni fyrir 

ferðamenn en þar er mikil hjólamenning, heimsfrægir skemmtigarðar, fallegar 

strendur, sögulegir hlutir víðsvegar um landið og ekki má gleyma 

konungshöllunum (Visit Denmark, e.d.-b). Danmörk er vinsæll áfangastaður 

eins og áður kom fram en árið 2014 ferðuðust 10.267.000 manns til landsins 

(The World Bank, 2014), nýrri tölur fann höfundur ekki en þykir líklegt að 

fjölgun hafi orðið frá árinu 2014. Einnig er vert að skoða fjölda gistinátta í 

Danmörku, þær voru um 47 billjón árið 2014 (Visit Denmark, e.d.-a). 

Samkvæmt ferðamannavefnum Tripadvisor þá er Kaupmannahöfn efst á 

lista yfir áfangastaði í Danmörku en þar er hið heimsfræga Tivoli. Á eftir koma 

staðir eins Árhús, Svendborg, Vejle, Nyborg, Silkeborg en Billund situr þar í 

tíunda sæti sem kemur höfundi talsvert á óvart miðað við að Legoland er í 

Billund (Tripadvisor, e.d.) sérstaklega vegna þess að á lista Lonley Planet 

ferðabókanna er Legoland í öðru sæti yfir vinsælastu afþreyginguna sem finna 

má í Danmörku (Lonely Planet, e.d.). Áfangastaðurinn Kerteminde eða 

afþreying þar kom ekki upp á þessum listum en nágranna sveitafélögin Óðinsvé 

og Nyborg koma þar fram. Kerteminde hefur til mikils að vinna með því að ná 

til sín stærri hluta af þeim mikla fjölda ferðamanna sem koma til Danmerkur. 

2.1 Kerteminde  

Kerteminde er bær í miðri Danmörku eða á norðausturströnd eyjunar Fjón (e. 

Fyn) en þar búa um 5.800 manns. Bærinn er hluti af Kerteminde sveitafélaginu 

sem samanstendur af nokkrum bæjum, samtals búa um 23.700 manns á svæðinu. 

Kerteminde býður upp á fallega náttúru, ríkar hefðir og menningu. Einkunarorð 
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sveitafélagsins eru „Haven 

ved havet“ sem þýðist yfir 

á íslensku sem Garðurinn 

við hafið og vísar þar í 

fallegu náttúruna sem 

mætir hafinu. Á svæðinu 

eru margar baðstrandir og 

nokkrar þeirra bestu í 

landinu. Fólk sækir í 

staðinn bæði frá landi og 

sjó og er seglskútumenning 

áberandi. Lögð er mikil 

áhersla á samfélagið og að öllum líði vel innan þess og að fjölbreytni sé í 

hávegum höfð og þá sérstaklega með tilliti til atvinnutækifæra. Mikil gróska er í 

atvinnulífi sem er mjög fjölbreytt og töluvert af kaupmönnum á svæðinu (Visit 

Kerteminde, e.d.-a).  

  Á eyjunni Fjóni eru stærri sveitafélög svo sem Óðinsvé og Nyborg sem 

auðvelt aðgengi er að með einkabíl, strætó eða hjólandi. Frá miðbæ Kerteminde 

til miðbæjar Óðinsvé eru rétt um 20 km (Google maps, 2017-a). 

  

Mynd 1: Eyjan Fjón 
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3 Áfangastaðurinn Kerteminde 

Ferðamálastofa Kerteminde (e. Visit Kerteminde) vinnur að því að 

markaðssetja og gera svæðið meira aðlaðandi fyrir ferðafólk. Samkvæmt Sanne 

Brigsted verkefnastjóra hjá Ferðamálastofu Kerteminde komu rúmlega 350.000 

gestir á svæðið árið 2016 sem gistu yfir nótt en hátt í tvöfalt fleiri dagsgestir. 

Áætlað er að fjölga gestunum enn frekar en það eru fjölmargir áfangastaðir innan 

Kerteminde og mikið af afþreyingu í boði. Þeir ferðamenn sem Ferðamálastofan 

hefur meðal annars augastað á eru hjón með yfir meðallagi tekjur og engin eða 

uppkomin börn (munnleg heimild, 22. mars 2017).  

Sveitafélagið hefur löngum verið þekkt innan Danmerkur sem siglinga-

paradís og hefur megin áherslan verið á fallega náttúru sem mætir hafinu iðandi 

af lífi. Af öllum þeim ferðamönnum sem koma til Danmerkur þá koma 78% 

þeirra til landsins vegna náttúrunnar (Visit Denmark, e.d.-c). Því má ætla að 

Kerteminde með sínar náttúruperlur geti verið fullkominn áfangastaður fyrir 

ferðamennina, ef þeir bara vissu af svæðinu.  

Í skýrslu frá árinu 2015 kemur fram að innkoma frá erlendum 

ferðamönnum vegna ferða á strandsvæði og í sveitir sé 18,5 billjónir DKK en 

12,8 billjónir DKK vegna ferða til borga. Afþreying og náttúran sem er í boði 

utan borganna er því vel sótt (Visit Denmark, e.d.-a). Samkvæmt upplýsingum 

frá Ferðamálastofu Kerteminde komu um 38 milljónir DKK sem tekjur inn í 

sveitafélagið árið 2016 (Brigsted, S., munnleg heimild, 18. apríl 2017). 

Það er ljóst að til margra atriða þarf að hugsa þegar áfangastaður er 

markaðssettur en við greiningu á áfangastaðnum Kerteminde verður hér farið 

nánar í þau atriði sem áður voru nefnd; aðdráttarafl, aðstaða og aðgengi. 

3.1 Aðdráttarafl 

Undir flokkinn aðdráttarafl getur hvað það verið sem dregur ferðamann að 

staðnum og verða hér skoðaðir þættirnir afþreying, verðurfar og verðlag. Rétt er 

þó að geta þess að dönsk menning er einnig ákveðið aðdráttarafl sem margir 

ferðamenn sækjast í, s.s. hönnun, matargerð og afslappaður lífstíll Dana. 
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3.1.1 Afþreying 

Kerteminde býður uppá fjölbreytta náttúru sem og afþreyingarmöguleika sem 

eru margir tengdir náttúrunni. Meðal annars er hægt að ganga um strendur og 

skóga í sama göngutúrnum, fara í hjólatúra, skipulagðar bæjargöngur, skoða söfn 

eða náttúruperlur, fara í allskonar fiskveiði eða í siglingar. 

Náttúruperlur í nágrenni Kerteminde 

Munkebo hill er eins og nafnið gefur til kynna hæð en á henni hefur verið 

byggður útsýnisturn með frábæru útsýni í allar áttir.  

Romsö er óbyggð eyja á svæðinu en á henni má skoða allskonar dýralíf til 

dæmis má finna þar hreindýr. Eyjan er mjög viðkvæm og háð því að gestir 

hennar beri sig með virðingu og aðgætni við náttúruna. 

Höfuð Fjóns er það svæði kallað sem er ysti partur Hindsholm skagans og 

er einn af fallegustu stöðum Danmerkur. Höfuð Fjóns er yfirlýst friðland fyrir 

vaðfugla (Visit Kerteminde, e.d.-c).  

Á svæðinu er fjölbreytt plöntulíf og má finna sjaldgæfar plöntur þar, sem 

kemur til vegna þurra veðurskilyrða. Á skaganum má finna mikið af fornminjum 

sem og steingervingum frá síðustu ísöld (Visit Kerteminde, e.d.-d). 

Langeskov nursery er blómagarður sem sýnir 25 mismunandi garða og 

hefur allt sem þarf í garðinn og margar framandi plöntur. 

Bæjargöngur 

Kerteminde bæjarganga er söguganga um bæinn sem leiðir ferðamenn í 

gegnum sögu Kerteminde frá sextándu öld. 

Munkebo trail, gönguslóðinn er 20 km langur og liggur hringinn í kringum 

Munkebo hæðina. Slóðinn tengir bæinn og vatnið saman og á leiðinni eru 15 

upplýsingaspjöld sem fjalla um það sérstaka svæði sem verið er á, sögu þess og 

náttúru (Visit Kerteminde, e.d.-e).  

Hjólaleiðir 

Hægt er að velja um 3 leiðir sem eru allar sérsniðnar fyrir hjólreiðartúr, frá 

25,5 km uppí 55,5 km löngum. Á leiðunum er farið í gegnum sögu og náttúru 

svæðisins ásamt því að njóta útsýnisins. Leiðarnar þrjár fara í gegnum 

mismunandi svæði og því hægt að fara þær allar án þess að sjá sama hlutinn 

tvisvar (Visit Kerteminde, e.d.-f). 
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Fjölskylduskemmtun 

Í Kerteminde er vel staðsettur minigolfvöllur við ströndina sem er 

fullkomin afþreying fyrir alla fjölskylduna saman. Sund- og keiluhöll er staðsett 

í Munkebo. Þar geta börn leikið sér með allskonar vatnaleikföng og getur svo 

fjölskyldan skellt sér í keilu eftir sundferðina. 

Fjord&Bælt upplifunar- og rannsóknarsetur er fyrir bæði börn og 

fullorðna þar sem hægt er að fræðast nánar um neðansjávarheiminn. Yfir sumar-

tímann er hægt að taka þátt í margskonar verkefnum svo sem snorklferðum, 

bátsferðum og fylgjast með þegar selum og smáhvelum er gefið að borða (Visit 

Kerteminde, e.d.-g).  

Vikingasafnið í Ladby er eina skipagröfin sem fundist hefur í Danmörku 

frá Víkingaröld. Sagan á bak við skipagröfina er áhugaverð og hefur verið gerð 

góð skil á safninu. Á safninu má líka finna afþreygingu en þar er verið að byggja 

víkingaskip ásamt því að víkingaklæðnaður er ofinn á staðnum. Í júlí geta börn 

tekið virkan þátt í ýmsri víkingatengdri afþreyingu (Visit Kerteminde, e.d.-h).  

Fleiri söfn eru á svæðinu sem og kirkjur sem vert er að skoða, listamenn 

með opnar vinnustofur, Gallery og Munkebo Miniby (Visit Kertminde, e.d.-i).  

Matarmenning 

Á norðaustur Fjóni, svæðinu þar sem Kerteminde er staðsett er mikið af 

staðbundnum smáum matar- og drykkjarframleiðendum. Hægt er að keyra um 

héraðið og koma við hjá þessum smábændum og smakka á alveg einstökum 

staðbundnum mat eða kaupa vörur beint frá býli. Þar má nefna hágæða sultugerð, 

bænda- og garðmarkað, fiskverslun þar sem þú færð ekki ferskari fisk en hann 

er veiddur á svæðinu og haldið lifandi í kerjum þangað til hann er verslaður. 

Einnig má nefna bakarí, grísa- og lambabú, bruggsmiðjur, vínekrur, ávaxtagarða 

og fleira sem kemur á óvart (Visit Kertminde, e.d.-j).  

Strandir, hafnir og siglingar 

Ströndin og sjórinn eru allt um kring í héraðinu og mikil aðsókn í 

strendurnar af ferðafólki. Stærsta og mest þekkta ströndin er Norðurströnd í 

Kerteminde en Suðurströndin er engu síðri. Aðrar vinsælar strandir eru Måle 

stöndin, Bögebjerg ströndin og Fynshoved ströndin (Visit Kerteminde, e.d.-m). 

Í Kerteminde og nágrenni eru margar hafnir enda svæðið alkunnt fyrir 

siglingahefð sína, þar af eru nokkrar flottar hafnir sem vert er að skoða en helstu 

hafnirnar eru staðsettar í miðbæ Kerteminde, á höfði Fjóns (e. Fyns Hoved) og 



 

 12 

við Boels Bro sem rétt við einn af stærstu skipagörðum í heimi. Ferðafólk sem 

kemur siglandi til Kerteminde leitar í þessar hafnir og er mannlíf fjölbreytt, 

meðal annars er boðið upp á siglingar (Visit Kerteminde, e.d.-k).  

Fiskveiði 

Í Kerteminde er hægt að fara í allskonar fiskveiði og í rauninni hvað sem 

hugurinn girnist er varðar fisk. Mikið úrval er af stöðum til að veiða sem eru 

hver öðrum fjölbreyttari, til að mynda hafnir, sandstrendur, ár og ósar, 

klettastrendur, djúpsjávarsvæði og sæþangssvæði. Einnig er hægt að veiða frá 

morgni og fram á nótt yfir sumarið. Það eru níu formleg fiskveiðisvæði og hægt 

er að fá reyndan leiðsögumann eða bóka fyrirfram skipulagðar veiðiferðir (Visit 

Kerteminde, e.d.-l).  

Viðburðir í Kerteminde 

Ferðamenn sem koma til Kerteminde geta verið heppnir og hitt á ýmsa 

viðburði sem eru haldnir ár hvert. Viðburðirnir eru misjafnlega stórir en mikið 

af listasýningum eru settar upp, til að mynda sýningin Look at Iceland sem 

verður í Kerteminde í júlí 2017. Af auglýstum viðburðum eru líka gönguferðir 

um bæinn með leiðsögn, afmælishátíð Fjord&Bælt setursins, siglingarkeppnir, 

kirsuberjahátíð, miðaldarhátíð og –markaður, tónlistarhátíðir sem og einstaka 

tónlistarviðburðir, hjólakeppni og fyrirlestrar um þessa sérstöku náttúru sem 

einkennir svæðið (Visit Kerteminde, e.d.-n). 

3.1.2 Veðurfar 

Veðurfar í Danmörku er temprað og almennt nokkuð milt. Hæsti meðalhitinn í 

Kerteminde árið 2016 var 19°C í júlí og ágúst en allt frá maí til október er 

meðalhitastig yfir 10°C. Það rignir alla mánuði ársins en þurrasti mánuðurinn 

árið 2016 var september, þá rigndi 11 daga mánaðarins og meðalúrkoma var 36,3 

mm. Mest rigndi í júní eða 87,34 mm á 19 dögum. Ef þetta er sett í samhengi við  

Mynd 2: Meðalhitastigi í Kerteminde árið 2016 
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úrkomu í Reykjavík þá rigndi mest í apríl 2016, 218,7 mm á 24 dögum. Úrkoma 

í Kerteminde er töluvert minni að meðaltali en í Reykjavík. Meðaltal vindhraða 

í Kerteminde er mjög svipaður þeim sem vefsíðan World weather online gefur 

upp sem meðalvindhraða í Reykjavík. Meðalvindhraðinn í Kerteminde helst á 

sama róli frá mars (10,1 mph) til september (10,5 mph) með lægsta meðalgildi í  

maí (10,3 mph) og hæsta meðalgildi í apríl (12,3 mph). Til samanburðar má þess 

geta að meðalvindhraði í mars í Reykjavík árið 2016 var 15,9 mph en lægsta 

gildi á sama tímabili er í júní og júlí með 8,7 mph vindhraða. Upplýsingar og 

myndir í þessum kafla voru fengnar af vefsíðunni World weather online (World 

weather online, 2017-a; World weather online, 2017-b). 

3.1.3 Verðlag 

Miðað við alþjóðleg viðmið þá er verðlag í Danmörku nokkuð hátt og mældist 

Kaupmannahöfn 24. dýrasta borgin af þeim 209 borgum sem voru kannaðar. Á 

móti kemur þó að kaupmáttur er einnig hár og fólk fær mikil lífsgæði í staðinn. 

Gisting og samgöngur eru dýrar en í Danmörku er auðvelt að nota hjól eða strætó 

sem eru mun ódýrari lausnir (Expat Arrivals, 2016). Til að skoða verðlag í 

Danmörku með Kerteminde í huga gerði höfundur samanburð í gegnum vefinn 

Numbeo.com á borgunum Reykjavík og Óðinsvé, þar sem Kerteminde var ekki 

í boði var nálægasta borgin við Kerteminde valin. Kom þá í ljós að munurinn er 

mjög mikill eins og sést á mynd hér fyrir neðan (Numbeo, 2017).  

 

Mynd 4: Munur á verðlagi í Reykjavík og Óðinsvé 

Mynd 3: Meðalvindhraði í Kerteminde árið 2016 



 

 14 

3.2 Aðstaða 

Góð aðstaða er í Kerteminde fyrir ferðamenn, eins og kom fram í kaflanum um 

afþreyingu þá er mikil matarmenning á staðnum og fjöldinn allur af 

veitingarhúsum í Kerteminde og í nágrenni. Innviðir almennt í Danmörku eru 

mjög umfangsmiklir og nútímalegir (Nations Encyclopedia, e.d.). Á staðnum má 

einnig finna upplýsingar miðstöð fyrir ferðamenn (Visit Kerteminde, e.d.-o). 

Í Kerteminde er mikið úrval af gistingu og ættu allir ferðamenn að geta 

fundið gistingu við hæfi. Hægt er að velja um hótel, gistiheimili, sumarbústaði, 

tjaldstæði, svefnpokapláss, smáhýsi og fleiri möguleika (Visit Kerteminde, e.d.-

b). Skoðuð var gisting í Kerteminde með skilyrðunum; Kerteminde, tveir gestir, 

vikuna 3. - 9. júlí 2017 á bókunarvefnum Booking.com og voru þá 95% gisting-

arinnar á staðnum fullbókuð en boðið var upp á að skoða gistingu í nágranna 

bæjunum (Booking.com, 2017). Rétt er að geta þess að ekki er víst að allir 

gististaðir Kerteminde séu notendur Booking.com en ljóst er að aðsóknin í 

gistingu í Kerteminde sumarið 2017 er mikil. 

3.3 Aðgengi 

Til að komast til Danmerkur er 

hægt að fljúga, taka lest eða aka frá 

meginlandi Evrópu eða Svíþjóð. Ef 

flogið er þá eru nálægustu 

alþjóðlegu flugvellirnir í 

Kaupmannahöfn og Billund, þegar 

þangað er komið er hægt að keyra 

sjálfur, taka lest eða strætó til að 

komast alla leið til Kerteminde 

(Visit Kerteminde, e.d.-a). Leiðin 

frá Billund til Kerteminde tekur um 

1,5 klukkustundir (Google maps, 2017-b) , en það tekur aðeins lengri tíma eða 

eina klukkustund og 45 mínútur að keyra frá Kaupmannahöfn til Kerteminde. 

Það myndi því spara tíma ef farið væri beint frá Kaupmannahöfn til Kerteminde 

(Google maps, 2017-c).  

Mynd 6: Billund til Kerteminde 

Mynd 5: Kaupmannahöfn til Kerteminde 
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3.4 Samantekt 

Ferðamálastofa Kerteminde hefur áhuga á að fjölga þeim ferðamönnum sem 

heimsækja áfangastaðinn. Ljóst er að úrval afþreyingar er mikið og þá 

sérstaklega af rólegri afþreyingu, útivist og náttúruskoðun. Gott aðgengi er að 

áfangastaðnum sem er miðsvæðis í Danmörku og í hæfilegri akstursfjarlægð frá 

flugvöllum í Kaupmannahöfn og Billund. Veðurfar er milt, að meðaltali 19°C í 

júlí og yfir 10°C að meðaltali frá maí til október, úrkoma er þó einhver alla 

mánuði ársins. Verðlag í Danmörku er hátt á alþjóðlegum staðli en miðað við 

Ísland þá er Danmörk töluvert hagstæðari, þá sérstaklega matarverð og 

leiguverð. Margir gistimöguleikar eru til staðar sem geta hentað breiðum hópum 

ferðamanna. Það mætti því segja að Kerteminde sé vel sett hvað varðar 

aðdráttarafl, aðstöðu og aðgengi.  
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4 Markaðssetning 

Markaðssetning getur verið útskýrð á margan hátt og hefur verið skilgreind á 

nokkra vegu í gegnum tíðina, sú skilgreining sem notast verður við hér er að 

markaðssetning er listin og vísindin á bak við það að finna, ná til sín og fjölga 

arðbærum viðskiptavinum. Markaðssetning hefur þannig breyst frá því að vera 

aðeins að segja frá vöru/þjónustu yfir í að fullnægja þörfum viðskiptavina 

(Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 11.). Miðuð markaðssetning snýr að því 

að ná til réttu viðskiptavinanna og eru skrefin þrjú; markaðshlutun (e. market 

segmentation), markaðsmiðun (e. market targeting) og staðfærsla (e. market 

positioning). Fyrst þurfa fyrirtæki að hluta markaðinn niður í mismunandi hópa, 

svo þarf að ákveða hvaða hóp fyrirtækið ætlar að beina sínum markaðsefni að 

og að lokum að ákveða hvernig á að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum. Það er 

ekki endilega best að reyna að ná til sem flestra í einu heldur eru fyrirtæki farin 

að markaðssetja sig sérstaklega til ákveðins hóps og vinna þannig að því að 

fullnægja þörfum þess hóps vel í stað þess að reyna fullnægja þörfum allra og 

enda á því að geta ekki fullnægt þörfum neinna (Kotler, Bowen og Makens, 

2010, bls. 16.). Ferðamálastofa Kerteminde hefur nú þegar gert þetta og hefur 

hún meðal annars augastað á ferðamönnum sem flokkast undir að vera par/hjón 

með yfir meðallagi tekjur og engin eða uppkomin börn. Sá markhópur varð fyrir 

valinu þar sem fólk í þeim hópi kjósa aðgang að náttúrunni og góðum veitingar-

stöðum, nálægð við stærri borg og hafa þannig tækifæri til verlsunarferða en 

dvelja samt sem áður á rólegum og friðsælum stað (Brigsted, S., munnleg 

heimild, 22. mars 2017). Þessi markhópur er þó aðeins einn af mörgum 

mögulegum þar sem afþreying er mjög fjölbreytt í Kerteminde. 

4.1 Markaðshlutun 

Markaðshlutun (e. market segmentation) er sú iðja að flokka neytendur á 

markaði eftir þörfum þeirra og kauphegðun og er fyrsti hluti af miðaðri 

markaðssetningu (Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 69). Það er engin ein 

leið sem er sú rétta þegar farið er í markaðshlutun og getur verið vænlegt að nota 

fleiri en eina breytu þegar markhópur er fundinn. Hægt er að hluta markað niður 

eftir fjórum þáttum, þeir eru landafræði, lýðfræði, kauphegðun og lífstíll. 

Landfræðileg hlutun þýðir að markaði er skipt upp eftir staðsetningu, er þá talið 
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að neytendur sem búa á ákveðnu svæði hafi aðrar þarfir og langanir en neytendur 

á öðrum svæðum. Dæmi um landfræðilegar breytur eru t.d. þjóðir, sýslur eða 

borgir. Lýðfræðileg hlutun snýr að því að hluta markað niður eftir t.d. kyni, aldri, 

þjóðerni, tekjum o.s.frv. Í þriðja lagi er hægt að hluta markað niður eftir 

kauphegðun, þá eru breyturnar t.d. eftirpurn og verðnæmni. Að lokum er það 

markaðshlutun eftir lífstíl, þá er reynt að tengja persónuleika neytenda við 

ákveðna vöru eða þjónustu (Martin, G., 2011, bls.15-18). Með því að fara í 

markaðshlutun eftir lífstíl en ekki eingögnu t.d. lýðfræði færðu hugsanlega 

breiðari markhóp í aldri, búsetu og tekjum en einstaklingarnir hafa lífstílin 

sameiginlegan sem er jú hvatinn á bak við kaupákvörðunina. 

4.2 Markaðsmiðun 

Eftir að hafa hlutað markaðinn niður í mismunandi hópa þarf að meta 

hagkvæmni hvers markaðshluta, aðdráttarafl hans og taka ákvörðun um hvaða 

einn eða fleiri markhópa á að einbeita sér að og kallast þetta ferli  markaðsmiðun 

(e. market targeting). Mismunandi er eftir aðilum hvernig þeir velja sína 

markaðshluta en passa þarf að velja þann hluta sem myndi vera hagkvæmastur 

að því leyti að viðskiptavinirnir gefi af sér mikið virði sem og að hægt sé að 

viðhalda því yfir langan tíma. Minni aðilar myndu hugsanlega ákveða að einbeita 

sér aðeins að einum markashluta í einu eða jafnvel nokkrum litlum en mjög 

sérstæðum hlutum (e. market niches). Einnig geta aðilar valið að einbeita sér að 

nokkrum tengdum markaðshlutum á sama tíma, kannski mismunandi 

viðskiptavinum sem hafa þó sameiginlegar þarfir. Flestir koma inn á markað 

með því að þjónusta einn markaðshluta og stækka svo út frá því en stærri aðilar 

sækjast á endanum í það að ná til alls markaðarins (Kotler, Bowen og Makens, 

2010, bls. 69). 

4.3 Staðfærsla 

Þegar búið er að ákveða hvaða markaðshluta á að einbeita sér að verður að 

ákveða hvernig á að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum, sem og hvernig 

aðgreiningin eigi að vera. Aðgreining vöru eða þjónustu snýr að því að skerpa á 

eigin aðgreiningarstöðu samanborið við samkeppnisaðilann í hugum neytenda. 
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Aðgreiningin beinist því beint að vörunni en staðfærsla (e. market positioning) 

snýr að viðtakanda skilaboðanna. 

Í staðfærslu á vöru þurfa aðilar fyrst að vita hvaða virði í hugum neytenda 

gefur aukið forskot. Hægt er að byggja á virði sem tengist verði, gæðum, 

fríðindum og svo framvegis. Hins vegar er ekki nóg að lofa þessu virði, það 

verður að standast skoðun neytenda og aðilar þurfa svo að taka ákveðin og vel 

ígrunduð skref í átt að staðfærslunni þannig hún festist betur í hugum neytenda. 

Fylgja lofuðu virði eftir sem og kynna þá staðfærslu til markaðshlutanna sem 

valdir voru (Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 69-70). 

4.4 Markaðssetning Kerteminde 

Ferðaþjónustan í Kerteminde hefur nú þegar unnið að markaðssetningu fyrir 

héraðið til þeirra markaðshluta sem þau hafa áður skilgreint. Samkvæmt viðtali 

við Sanne verkefnastjóra ferðamálastofunnar þá hefur sú markaðssetning gengið 

vel og miðast að því að fjölga erlendum ferðamönnum til Kerteminde. 

Ferðamálastofa náði markmiði sínum í komum erlendra ferðamanna árið 2016 

en átakið hófst þrem árum áður, þó var ekki byrjað á því að fjárfesta alþjóðlega 

í markaðsmálum fyrr en árið 2015 sem hefur greinilega gert sitt gagn. 

Kerteminde er í dag markaðssett og auglýst í ýmsum miðlum í Danmörku sem 

og í nágrannalöndunum Þýskalandi, Noregi, Svíþjóð og Hollandi (Brigsted, S., 

munnleg heimild, 22. mars 2017). 
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5 Lífstílsgreining 

Með lífstílsgreiningu er átt við að í staðinn fyrir að búa til markhópa eingöngu 

eftir lýðfræði, landafræði eða kauphegðun er hægt að skoða lífstíl og persónu-

gerð fólksins og setja það í markhópa eftir lífstíl sem og að nota lífstíl með hinum 

breytunum til að búa til sem bestan markhóp. Fólk á sama aldri, frá sama landi 

og jafn efnað getur nefnilega haft mjög mismunandi skoðanir á t.d. ferðalögum 

eða hvað sé áhugavert að skoða og einmitt þess vegna eru lífstílsgreiningar að 

aukast hratt í vinsældum (Edward. H. Huijbens, o.fl., 2015, bls. 9). 

Fjöldi fræðimanna hafa sett fram skilgreiningu á mismunandi hópum 

ferðamanna eftir lífstíl og miðast skilgreiningarnar allt frá því hversu langar 

ferðirnar séu eða hversu langt í burtu frá heimahögum sé farið, yfir í hvert 

markmið ferðarinnar sé t.d. afslöppun, kynnast öðrum menningarheimum, rækta 

áhugamál, hitta fjölskyldu eða vini. Einnig er tekið á ódýrum ferðalögum sem 

og dýrum ferðalögum, vel skipulögðum eða óvæntum ferðalögum og svo lengi 

mætti telja (Edward. H. Huijbens, o.fl., 2015, bls. 15).  

Í lífstílsgreiningu þarf að skoða gildi fólks og viðhorf þeirra sem getur 

verið mjög vandasamt verk, sérstaklega þar sem fólk getur haft ákveðin gildi en 

valið svo að sveigja fram hjá þeim þegar kemur að kaupákvörðun eða það 

stendur ekki eitt og sér að kaupákvörðuninni. Einnig breytast viðhorf fólks með 

tímanum og eru viðhorfin breytileg á mismunandi tímum og hefur þar tími, gæði, 

peningar og fleira mikið að segja. Þrátt fyrir þessi vandkvæði hefur komið í ljós 

að lífstílsgreining er mjög máttugt verkfæri fyrir markaðshlutun (Edward. H. 

Huijbens, o.fl., 2015, bls. 11). 

5.1 Tæki til greiningar 

Til að hægt sé að skoða lífstíl fólks þarf að skoða gildi þeirra og viðhorf. Gildin 

eru sérstaklega mikilvæg þar sem þau hafa áhrif á flestar gjörðir fólks og mynda 

þannig lífstílinn en samkvæmt Íslenskri orðabók er lífstíll það hvernig maður 

lifir lífinu (Íslensk orðabók, 2007). Hægt er að útfæra það nánar í hvernig maður 

kýs að nota tíma sinn og peninga. 

Fyrsta tækið sem þekkt er og rannsakendur svo sem J.P. Peter og J. C. 

Olsen notuðu var AIO spurningarlistinn en hann greindi gjörðir (e. activities), 

áhugamál (e. interest) og skoðanir (e. opinions) fólks. Listinn var breytilegur 
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eftir því hvaða aðilar settu hann fram en að jafnaði samanstóð hann af allt að 300 

fullyrðingum varðandi gjörðir, áhugamál og skoðanir. AIO listinn var frekar 

þungur í framkvæmd vegna fjölda fullyrðinga en fleiri fræðimenn settu fram 

sínar útgáfur af spurningarlistum til lífstílsgreiningar (Vyncke, P., 2002, bls. 

448-449). 

Í dag er enn verið að skoða lífstíl út frá þessum upprunalegu listum og eru 

ákveðnar steríótýpur búnar til af hverjum markhóp fyrir sig og nýjir listar eru í 

stöðugri þróun. Vyncke framkvæmdi eigin lífstílsgreiningu með því að hanna 

nýtt tæki til rannsókna og greiningar á lífstílstýpum sem var svo lagður fyrir 

könnunarhóp. Niðurstöðurnar voru á þann veg að lífstílsmörkun sem settar eru 

fram samkvæmt þessari greiningu skáru fram úr klassísku lýðfræðimörkuninni 

og gáfu af sér betri markhópa (Vyncke, P., 2002, bls. 460). 

5.2 Lífstílsgreining Kerteminde 

Ekki liggur fyrir nákvæm lífstílsgreining á markhópum Kerteminde en 

Ferðamálaskrifstofan hefur skilgreint sína markhópa og eiga þeir það 

sameiginlegt að sækjast í rólega afþreyingu. Markhóparnir sem Kerteminde 

hefur skilgreint eru t.d. veiðimenn, eldra fólk, fjölskyldur í dagsferðum frá t.d. 

Óðinsvé, par/hjón með yfir meðallagi tekjur og engin eða uppkomin börn, hjón 

þar með maðurinn vill veiða en konan fara í annars konar afþreyingu, 

náttúruunnendur eða fólk sem vill njóta og slappa af (Frandsen, D., munnleg 

heimild, 25. október 2016, Brigsted, S., munnleg heimild, 22. mars 2017). Af 

þessari upptalningu að dæma þá eru markhóparnir margir enda um fjölbreytt 

svæði að ræða en eins fram kemur hér að ofan þá gefur markaðshlutun eftir lífstíl 

af sé betri markhópa og það því ákjósanlegt fyrir Kerteminde að fara nánar í 

lífstílgreiningu með söluvörurnar í huga til að fá sem best afmarkaða markhópa. 

Það sem liggur fyrir er að þeir markhópar sem Kerteminde hefur nú þegar 

skilgreint falla allir undir það að sækjast í rólega afþreyingu en við 

markaðssetningu ferðaþjónustu er það kallað mjúk ferðamennska (e. soft 

adventure). 
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5.3 Mjúk ferðamennska 

Hugtakið mjúk ferðamennska (e. soft adventures) var fyrst sett fram árið 1995 

af Brian Hill og skilgreindi hann það sem afþreyingu þar sem skynjun áhættu er 

meiri en hún í raun er, þarfnast lágmarks skuldbindingar og færni og er leidd 

áfram að reyndum leiðsögumönnum (Hill, 1995, bls. 63). Hugtakið er vítt og 

felur í sér ævintýri sem eru mýkri og/eða rólegri en þau ferðalög sem við tengjum 

ævintýraferðamennsku (e. hard adventures). Áður var það svo að ævintýraferðir 

voru bara fyrir ákveðna einstaklinga, erfiðar ferðir sem kröfðust æfinga og mikils 

undirbúnings en nú virðast allir vilja smá ævintýri og þá helst ásamt fínni 

gistingu, góðum mat, annarri afþreyingu og án þess að þurfa æfa sérstaklega fyrir 

ferðina eða búa yfir sérstakri kunnáttu. Þessi mjúka ferðamennska höfðar til 

breiðari hóps en hinar hefðbundnu ævintýraferðir sem og að fólk eyðir meira í 

fjölbreyttari vöru og þjónustu (Junker, 2015).  

5.4 Samantekt 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir þá gefur lífstílsgreining af sér 

betri markhópa en markaðshlutun sem snýr aðeins að t.d. lýðfræði eða 

landafræði. Núverandi markhópar Ferðamálastofu Kerteminde eru að hluta til 

byggðir á lífstíl þrátt fyrir að engin formleg lífstílsgreining liggi fyrir. Þegar 

áfangastaðurinn og sú afþreying sem hann býður upp á eru tekin til skoðunar 

kemur í ljós að mjúk ferðamennska hentar Kerteminde vel. Til að skoða 

væntanlegan markhóp Ferðamálastofu Kerteminde á Íslandi þarf að greina hinn 

íslenska ferðamann og skoða aðsókn og eftirspurn hans í mjúka ferðamennsku.   
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6 Íslenskir ferðamenn 

Eins og fram kom í kaflanum um ferðaþjónustuna þá er mikill fjöldi sem ferðast 

frá heimili sínu og gistir í eina nótt eða lengur annarsstaðar. Ástæður 

ferðalaganna eru mjög mismunandi en reynt hefur verið að flokka ferðalög niður 

í nokkra flokka svo auðveldara sé að átta sig umfangi ferðalaganna og söluaðilar 

ferðaþjónustunnar geti unnið vörur sem henta ferðamönnunum og markaðssett 

þær á skilvirkan og arðbæran hátt. Hér verður farið nánar í ferðalög Íslendinga 

og hvernig þau hafa þróast, ferðalög Íslendinga til Danmerkur skoðuð 

sérstaklega sem og mjúk ferðamennska Íslendinga. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands þá voru 338.349 búsettir á Íslandi 1. janúar 

2017 (Hagstofan, 2017-a), þar af 258.565 eldri en 18 ára (Hagstofan, 2017-b). 

Við Íslendingar erum dugleg að ferðast erlendis en í könnun sem Ferðamálastofa 

gerir ár hvert kom í ljós að 76% aðspurðra fóru í utanlandsferð á árinu 2016 sem 

er það hæsta hlutfall sem mælst hefur frá árinu 2008. Ef þessu hlutfalli er varpað 

yfir á einstaklinga sem eru eldri en 18 ára þá mætti segja að 196.509 einstaklingar 

hafi ferðast erlendis á árinu. Auk þess að þeim fjölgaði sem ferðuðust erlendis 

þá fjölgaði ferðunum úr 2,2 að jafnaði árið 2015 upp í 2,45 að jafnaði árið 2016 

sem og að gistinóttum fjölgaði einnig (Ferðamálastofa, 2017, 16. mars). Af þeim 

sem ferðuðust erlendis voru 38,4% á aldrinum 50 ára og eldri en 37,1% á 

aldrinum 30-49 ára en það er einmitt sá aldurshópur sem fór áberandi mest í 5 

ferðir eða fleiri á ári eða 12% hópsins. Íslendingar ferðuðust oftast til Spánar eða 

33% svarenda, 31% fóru til Bretlands, 23% til Bandaríkjanna og situr Danmörk 

í fjórða sæti á listanum með 19% svarenda (Ferðamálastofa, 2017, bls. 32-36). 

6.1 Ferðalög Íslendinga til Danmerkur 

Íslendingar hafa lengi horft til Danmerkur og verið duglegir að ferðast til 

landsins. Flugumferð á milli Danmerkur og Íslands jókst á síðastliðnu ári með 

tilkomu flugfélagsins SAS sem flýgur nú daglega á milli Kaupmannahafnar og 

Keflavíkur og bættist þá við íslensku flugfélögin Icelandair og WOW air, en 

samkvæmt upplýsingum frá Kaupmannahafnarflugvelli þá fjölgaði farþegum í 

Íslandsflugum um nærri 100 þúsund á milli ára (Kristján Sigurjónsson, 2017). 

Árið 2015 var Danmörk vinsælasti áfangastaðurinn í júlí mánuði samkvæmt 

bókunarvefsíðunni Dohop (Kjarninn, 2015) og er það í samræmi við upplýsingar 
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af vefsíðunni Túristi þar sem kemur fram að flugferðum til Kaupmannahafnar 

hafi fjölgað um 25,9% í júlí árið 2016 frá sama mánuði ársins 2015 (Kristján 

Sigurjónsson, 2016). 

Í fyrrnefndri könnun Ferðamálastofu ferðuðust 19% þeirra sem ferðuðust 

erlendis árið 2016 til Danmerkur, ef það hlutfall er miðað við alla 18 ára og eldri 

á Íslandi þá gerir það 37.337 einstaklinga. Almennt yfir alla þá sem fóru í 

utanlandsferð árið 2016 þá völdu flestir eða 48% að fara í borgarferð, 36% að 

heimsækja vini/ættingja, 33% svarenda fóru í sólarlandaferð, 23% í vinnuferð, 

11% í íþróttaferð, 5% í námsferð, 4% í golfferð, 2% í skíðaferð, 5% í aðra sérferð 

og 15% í ferð sem var ekki listuð upp sem svarvalmöguleiki. Af þessum 

upplýsingum að dæma mætti ætla að prósentuskiptingin sé svipuð þegar horft er 

til þess í hvers konar ferðir Íslendingar fóru til Danmerkur, nema þó að ólíklegt 

þykir að Íslendingar hafi farið til Danmerkur í skíðaferð. Aldursskipting þeirra 

sem ferðuðust til landsins var nokkuð jöfn, 21% voru 18-29 ára, 18% á aldrinum 

30-49 ára, 19% voru 50-76 ára og 19% voru 68 ára eða eldri (Ferðamálastofa, 

2017, bls. 33-40). Til að skilgreina nánar hver markhópur Kerteminde væri þarf 

að skoða fjölda þeirra Íslendinga sem fóru eða myndu fara í ferð sem flokkast 

undir mjúka ferðamennsku.  

6.2 Hreyfiferðir Íslendinga 

Hreyfiferðir eru hluti mjúkrar ferðamennsku og eru tiltölulega nýjar en hafa færst 

mjög í aukanna á síðustu árum. Eins og nafnið gefur til kynna þá eru hreyfiferðir 

þau ferðalög sem farið er í til þess að stunda hreyfingu en jafnframt til að njóta, 

borða góðan mat, slappa af og fleira. Til hreyfiferða má telja meðal annars 

golfferðir, gönguferðir, hjólaferðir, veiðiferðir, hestaferð, yoga-og vellíðunar-

ferðir o.s.frv. Í hreyfiferðum er afþreyingin margþætt, það er ekki einungis verið 

að stunda hreyfinguna heldur er hún oft samtvinnuð annarri afþreyingu s.s. 

annarri hreyfingu en ferðin var upprunalega ætluð til, vín- og matarsmökkun, 

heilsubætandi meðferðir og náttúruskoðun, allt eftir því hvernig ferðin er byggð 

upp og eru möguleikarnir endalausir.  

Vegna þess hve fjölbreyttar hreyfiferðir geta verið þá höfða þær til mjög 

breiðs hóps af fólki og þykir höfundi líklegt að þeim muni fjölga á næstu árum. 

Fleiri eru á sama máli, Sigga í Hress, líkamsræktarstöð skrifar í bæjarblaðið 
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Hafnafjörður-Garðabær að „Útiveran er að koma sterkt „inn“ og að njóta 

náttúrunnar samhliða hreyfingu og púli er að verða verulega vinsælt. Heilu 

hóparnir streyma í hlaupaferðir, hjólaferðir og allskonar hreyfiferðir.“ 

(Hafnafjörður, 2013, bls. 10). 

Fyrir utan það hve fjölbreyttar hreyfiferðir geta verið þá kom í ljós að þær 

hafi einnig betri áhrif á fólk heldur en t.d. sólarlandaferðir. Í könnun sem var 

framkvæmd meðal Breta árið 2011 svöruðu 75% þátttakenda því að hreyfiferðir 

af einhverjum toga væru mun betri kostur en sólarlandaferð til að slappa af, 

gleyma áhyggjum og njóta lífsins. Að auki töldu 50% þátttakenda að hreyfiferð 

erlendis sé lykilatriði að farsælu sambandi og því mikils að vinna fyrir fólk 

(Wanderlust, 2011). 

Ekki eru til upplýsingar um hreyfiferðalög Íslendinga en í könnun 

Ferðamálastofu fyrir árið 2016 er spurt útí hvers konar ferðir Íslendingar fóru í 

á árinu og eru svörin sýnd á myndinni hér fyrir neðan ásamt svörum við sömu 

spurningu allt frá árinu 2012. 

 

Mynd 7: Val Íslendinga á tegund ferðar erlendis frá 2012-2016 

Á myndinni má sjá greinilega aukningu í borgar- og íþróttaferðum á árinu 

2016, sem og aukningu í flokknum annað. Af þeim flokkum sem voru í boði 

flokkast íþróttaferð (11%), golfferð (4%) og skíðaferð (2%) til hreyfiferða sem 

og að líklegt þykir að einhver hluti þeirra sem svara önnur sérferð (5%) og annað 

(15%) hafi verið að fara í hreyfiferð. Til að draga upp einhverja mynd af 

mögulegum markhóp Kerteminde mætti taka ofantalda flokka saman í einn hóp 

en þó aðeins helming þeirra sem fóru í annars konar ferð, þar sem ekki þykir 
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fullkomlega ljóst að um hreyfiferðir hafi verið að ræða. Þegar þetta er dregið 

saman kemur í ljós að 27% ferðalaga Íslendinga voru einhverskonar heyfiferðir 

(Ferðamálastofa, 2017, bls. 33-40). 

Einnig var spurt út í ferðaáform fyrir árið 2017 og kom þá í ljós hlutfall 

þeirra sem ætla í borgarferð (48%), sólarlandaferð (32%) eða skíðaferð (3%) 

erlendis árið 2017 er næstum það sama og hlutfall þeirra sem fóru í þessar ferðir 

árið 2016. Spurningin var lokuð, það er að segja að valmöguleikarnir voru 

fyrirfram ákveðnir. Ekki var hægt að svara t.d. íþróttaferð erlendis eða 

útivistarferð erlendis en miðað við fjölgunina í íþróttaferð erlendis árið 2016 má 

gera ráð fyrir að minnsta kosti sama fjölda eða fjölgun í þess konar ferðir árið 

2017. Einnig kom í ljós að 19% aðspurðra ætla að fara í útivistarferð innanlands 

árið 2017 sem segir okkur það að mikill fjöldi Íslendinga hefur áhuga á 

hreyfiferðum, hvort sem er innanlands eða erlendis. 22% þátttakenda svara því 

að ætla í annars konar ferð erlendis eða annað og telur höfundur að stór hluti 

þessara 22% hefðu svarað t.d. íþróttaferð erlendis ef valmöguleikinn hefði verið 

til staðar (Ferðamálastofa, 2017, bls.155-157).  

Hvernig hreyfiferðir Íslendingar fara í kemur ekki nægjanlega skýrt fram í 

könnun Ferðamálastofu þar sem einungis er hægt að velja um skíðaferð, golfferð 

og íþróttaferð. Höfundur gerði óformlega rannsókn á internetinu og leitaði af 

hreyfiferðum og kom þá í ljós að 13 íslenskar ferðaskrifstofur bjóða upp á 

einhvers konar hreyfiferðir erlendis. Til dæmis bjóða Bændaferðir upp á ferðir 

sem innihalda maraþon, hjól og siglingar saman, hjólareiðar einar og sér, göngur, 

göngu- og svigskíði, fjallgöngu og almenna útivist (Bændaferðir, 2017). Gaman 

ferðir bjóða upp á skíðaferðir, yogaferðir, afslöppunarferðir, siglingaferðir, 

golfferðir og æfinga- og keppnisferðir (Gaman ferðir, 2017). Vita ferðskrifstofa 

býður upp á hjóla- og gönguferðir, golfferðir og æfinga- og keppnisferðir (Vita, 

2014). Áfram mætti telja upp þær skrifstofur sem bjóða uppá einhvers konar 

hreyfiferð en til staðar verður numið hér, það vakti þó athygli að flestir buðu upp 

á gönguferðir og hjólaferðir. Af þessari óformlegu rannsókn að dæma þá eru 

Íslendingar að fara í mun fjölbreyttari hreyfiferðir en þær sem könnun 

Ferðamálastofu leggur fram sem valmöguleika. 
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6.3 Samantekt 

Íslendingar eru duglegir að ferðast erlendis, 76% þátttakenda í rannsókn 

Ferðamálastofu Íslands fór í utanlandsferð á árinu 2016 og þar af 19% til 

Danmerkur. Ljóst er að sumartíminn er vinsælastur fyrir Íslendinga til að ferðast 

til Danmerkur en það var vinsælasti áfangastaður Íslendinga sumarið 2015. 

Hreyfiferðir eru nokkuð vinsælar hjá Íslendingum og telur höfundur að 

heildarhlutfall þeirra sem fóru í einhvers konar hreyfiferð á árinu 2016 hafi verið 

um 27% allra þeirra sem fóru erlendis á árinu. Hreyfiferðir sem Íslendingum 

standa til boða í gegnum íslenskar ferðaskrifstofur eru fjölbreyttar, flestar bjóða 

upp á göngu- og hjólaferðir en samkvæmt könnun Ferðamálastofu eru golfferðir 

og skíðaferðir einnig mjög algengar. Ef þessi niðurstaða er sett í samhengi við 

þá afþreyingu sem Kerteminde býður upp á þrengist valið en hvorki golfvellir 

né fjöll eru til staðar í nánasta nágreni Kerteminde og mætti þar af leiðandi leggja 

fram þá ályktun að göngu- og hjólaferðir myndu falla best að afþreyingarúrvali 

staðarins. 
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7 Hjólreiðar á Íslandi 

Ferðamálastofa Kerteminde vill skoða nýja markhópa fyrir staðinn og eftir að 

hafa skoðað það úrval hreyfiferða erlendis sem Íslendingum býðst ásamt 

afþreyingarmöguleikum í Kerteminde þá gætu hjólaferðir komið sterkt til greina, 

sérstaklega þar sem hjólreiðar á Íslandi eru í miklum uppgangi bæði sem 

keppnisíþrótt og sem almenningssport (Stefanía Björg Víkingsdóttir, 2016). 

Fólk kýs í auknum mæli að nota hjól í staðinn fyrir einkabílinn og jókst 

fjöldi þeirra sem hjóla til vinnu í Reykjavík um 17% á þrem árum, frá 2011-2014 

(Reykjavík, 2014). Staðfesting á þessu má sjá á fjölgun þeirra sem taka þátt í 

átakinu Hjólað í vinnuna en árið 2003 voru þáttakendur 533 en 9 árum seinna 

eða árið 2012 voru þáttakendur orðnir 11.381 og jafngildir þessi fjölgun 226% 

aukningu á milli ára (Inga Rut Jónsdóttir, 2013).  

Keppnishjólreiðar Íslendinga eru einnig í mikilli sókn sem má sjá á 

aukningu fjölda keppenda í hinum ýmsu hjólreiðakeppnum, í Bláa lóns þrautinni 

fjölgaði keppendum um rúmlega 400 manns frá 2015 til ársins 2016 og 

tvöfaldaðist fjöldi þátttakenda í WOW Cyclothon árið 2015 (Grindavíkurbær, 

2016; Stefán Árni Pálsson, 2015). Til að mæta þessum aukna áhuga og byggja 

stoðir undir íþróttina á Íslandi var Hjólreiðasambands Íslands stofnað 20. júní 

2014 (ÍSÍ, 2014). Það er því ljóst að mikill og vaxandi áhugi er á Íslandi fyrir 

hjólreiðum. 

En hverjir eru það 

sem keppa í hjólreiðum? Til 

þess að gera sér betri grein 

fyrir aldur- og kynja-

skiptingu hjólreiðamanna á 

Íslandi voru úrslit skoðuð í 

fimm hjólreiðakeppnum og 

niðurstöðurnar þær að 

karlmenn eru í miklum 

meirihluta eða um 73% 

keppenda. Flestir eru í 

aldursflokknum 40-49 ára eða 40% allra keppenda. Nánari upplýsingar um 

framkvæmd þessarar skoðunar má finna í viðauka þrjú. Þrátt fyrir að þessar tölur 
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Mynd 8: Kynja- og aldursskipting hjólreiðakeppenda 
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gefi ágæta mynd af aldurs- og kynjaskiptingu hjólreiðafólks á Íslandi er líklega 

aðeins lítið brot alls hjólreiðafólksins sem tekur þátt í keppnum ef marka má 

innflutningstölur reiðhjóla frá árinu 2013, en þá voru rúmlega 15.000 hjól flutt 

inn til landsins (Árni Davíðsson, 2014). 

7.1 Hjólaferðir erlendis 

Í kaflanum um hreyfiferðir Íslendinga var komið inná hjólaferðir og þá staðreynd 

að mjög algengt er að þær ferðaskrifstofur sem bjóða upp á einhvers konar 

hreyfiferð bjóða upp á hjólaferð. Í rannsókn höfundar á fjölda ferðaskrifstofa 

sem býður upp á hreyfiferðir voru 10 af 13 sem buðu upp á hjólaferð. 

Hjólaferðirnar sem voru í boði voru flestar farnar til Evrópu en einnig til 

Ameríku, Asíu og Afríku og því ljóst að reiðhjólamenn geta valið úr mjög 

fjölbreyttum ferðum. Ferðirnar eru mismunandi uppbyggðar, allt frá rólegri 

hjólaferð við lágmarks erfiði ásamt annarri upplifun, til sérstakar hjólaæfinga-

ferða sem krefjast mikils líkamlegs álags og undirbúnings. Þessar síðarnefndu 

voru færri en þess má geta að þau hjólreiðafélög sem eru starfrækt á landinu fara 

frekar í þess konar ferð sem er þá lokuð ferð og ekki auglýst á síðum 

ferðaskrifstofanna. 

7.1.1 Hjólreiðaferðamaður 

Skilgreining á hjólreiðaferðamanni (e. bicycle tourist) er að hann kýs að nota 

reiðhjól sem sinn ferðamáta og að hjólreiðar eru mikilvægur hluti ferðalagsins 

(Simonsen, Jorgensen og Robbins, 1998, bls. 21). Hægt væri að flokka 

hjólreiðaferðamanninn áfram niður í undirflokka eftir því í hvaða tilgangi hann 

nýtir hjólið og gætu þeir þættir til dæmis verið afþreying, til heilsueflingar, sem 

æfingartæki eða farartæki. Í hjólaferðum sem myndu flokkast undir mjúka 

ferðamennsku væri hægt að nota reiðhjólið til allra þessara afnota, sérstætt, hvort 

í sínu laginu eða blanda þeim saman. 

Í auknu mæli eru ferðaþjónustuaðilar að átta sig á þeim tækifærum sem 

koma með hjólreiðaferðamönnum og hafa eftirfarandi þættir meðal annars haft 

áhrif á hjólaferðamennsku í heiminum og hvernig hún hefur þróast; 

hjólaferðamenn eru oftar tekjuhærri en aðrir ferðamenn, þeir stoppa lengur og 

eyða meiri peningum í verslun og þjónustu (Ferðamálastofa, 2013, bls. 11). 
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Til að skoða nánar áhuga hjólreiðafólks á Íslandi á hjólaferðum erlendis 

framkvæmdi höfundur könnun meðal íslenskra hjólreiðamanna sem kynnt er í 

kafla 8.3.2 Framkvæmd og greining – Könnun 2. 

7.1.2 Ferðaskrifstofur hjólaferða  

Á Íslandi eru tugir ferðaskrifstofa en eins og hefur komið fram þá fann höfundur 

10 íslenskar ferðaskrifstofur á internetinu sem buðu uppá hjólaferðir og eru þær 

eftirfarandi í stafrófsröð: Bændaferðir, Gaman Ferðir, Heimsferðir, 

Hreyfiferðir.is, Íslandsvinir, Ítalíuferðir, Kilroy, Tripical, Ultima Thule og Vita 

ferðaskrifstofa. Þessar ferðaskrifstofur höfðu auglýst hjólaferðir sérstaklega á 

heimasíðum sínum en verð ferða og lengd þeirra er mjög misjafnt og verður því 

ekki farið nánar út í þá þætti í þessu verkefni. Yfirlit yfir þær, heimasíður og 

netföng eru í viðauka 2. Áætla má að áhuginn á hjólaferðum sé töluverður fyrst 

svo stór hluti ferðaskrifstofa í landinu býður upp á þessa tegund ferða. 

Í viðtali við Silju Rún skrifstofustjóra Vita kom fram að fækkun hefur 

orðið á sölu í hreyfiferðum sem og hjólaferðum hjá skrifstofunni. Taldi Silja að 

ástæður þess séu að fólk skipuleggi í auknum mæli sínar hreyfiferðir sjálft, það 

sé orðið svo auðvelt í dag að annað hvort skipuleggja ferðina frá upphafi sjálft 

eða komast í samband við ferðaskipuleggjanda erlendis í gegnum internetið og 

kaupa þá aðeins flugfarið út með íslenskri ferðaskrifstofu. Viðmælandi taldi 

ástæðuna ekki liggja í minnkandi áhuga heldur þvert á móti finnur hún fyrir 

auknum áhuga sem kemur þá helst fram í þeim ferðum sem þau skipuleggja fyrir 

einstaka hópa. Nefndi hún hjólreiðaæfingaferðir sem hjólreiðafélögin séu að fara 

í auknum mæli erlendis yfir vetrarmánuðina, en það séu ferðir sem þau aðeins 

aðstoði við skipulagningu svo sem gistingu og flug en annars séu 

hjólreiðafélögin sjálf að sjá um leigu eða flutning á hjólum, leiðsögn í ferðinni 

almennt dagsskipulag (Silja Rún Gunnlaugsdóttir, munnleg heimild, 19. apríl 

2017). 
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8 Aðferðafræði 

Við upphaf rannsóknar þarf að velja rannsóknaraðferð, hægt er að nota 

megindlega aðferðarfræði eða eigindlega aðferðafræði sem og blöndu þeirra 

beggja. Í rannsókn höfundar voru báðar aðferðir notaðar, tvinnuð saman viðtöl 

og spurningarlistakannanir. 

Megindlegar aðferðir byggjast á megindlegri nálgun þar sem gögnum er 

aflað með fyrirfram ákveðnum, stöðluðum og mælanlegum listum. Umhverfi 

rannsóknarinnar er ópersónulegt, fastbundið og skipulagt sem gefur af sér 

töluleg gögn til staðfestingar eða afsönnunar á kenningu. Með megindlegum 

rannsóknum er hægt að alhæfa um þýði út frá ákveðnu úrtaki og geta þær því 

gefið vísbendingar um orsakasamband ef tölfræðigreining er gerð út frá 

nægjanlega stóru og viðeigandi úrtaki (Finn, Elliott-White, Walton, 2000, bls. 8-

9; Schutt, 2006, bls. 133). 

Eigindlegar aðferðir eru jafnan notaðar til að þróa kenningar, þær eru 

persónulegri og veita frekar innsæi í skoðanir og hugsanir þátttakenda sem og 

upplifun þeirra á umhverfinu, bæði félags- og menningarlegu. Rannsóknirnar eru 

sveigjanlegri, gögnum er safnað með opnum hætti um skoðanir og hugsanir fólks 

og er umhverfi rannsóknanna því ekki jafn fastskorðað, þar af leiðandi eru 

niðurstöðurnar sveigjanlegri og hætta er á að rannsakandi hafi áhrif á túlkun 

gagnanna sem og öflun þeirra. Báðar þessar aðferðir hafa sína kosti og galla en 

með því að blanda þeim saman má hámarka styrkleika og lágmarka veikleika 

þeirra (Berg, 2007, bls. 90; Finn, Elliott-White, Walton, 2000, bls. 8-9). 

Gerð var hagnýt rannsókn sem byggir á þrenns konar rannsóknaraðferðum 

og verður farið nánar í þær hér. 

8.1 Viðtal 

Að framkvæma viðtal er hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum og felur í sér 

samtal milli rannsakanda og þátttakanda, þar sem rannsakandi spyr spurninga 

sem geta verið bæði opnar eða lokaðar og þátttakandinn svarar. Spurningar 

rannsakanda eru fyrirfram ákveðnar en viðbótar upplýsingar geta komið fram í 

samræðunum. Mjög misjafnt er hversu formbundin viðtöl eru og fer það oft eftir 

viðfangsefninu hvaða leið er valin (Berg, 2007, bls.91-93). Af þeim þrem 

viðtölum sem framkvæmd voru, var eitt þeirra tekið í gegnum síma en hin tvö 
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fóru fram rafrænt og voru spurningarnar ákveðnar fyrirfram, um miðlungs 

formbundið viðtal var að ræða. 

Haft var samband við ferðaskrifstofuna Vita þar sem höfundur taldi hana 

vera eina af þeim stærri enda mikið úrval ferða sem hún bíður upp á. Framkvæmt 

var viðtal í gegnum síma við Silju Rún Gunnlaugsdóttur sem er skrifstofustjóri 

Vita ferðaskrifstofunnar í sportdeild og rætt um hreyfiferðir og þá sérstaklega 

hjólaferðir. Við greiningu á áfangastaðnum Kerteminde og hvernig hann stendur 

í dag var framkvæmt viðtal í gegnum nokkra tölvupósta við verkefnastjóra 

Ferðamálastofu Kerteminde, Sanne Brigsted, spurt var meðal annars út í fjölda 

gesta til Kerteminde, markmið þeirra í fjölgun gesta, hvernig markaðssetningu 

sé háttað og hverjir séu þeirra markhópar í dag. Þessar upplýsingar byggjast ekki 

á skoðun viðmælanda heldur á þeim gögnum og eigin rannsóknum sem 

Ferðamálastofan hefur undir höndum en höfundur taldi að betra væri að fá fram 

þessar upplýsingar í viðtali frekar en með lokuðum spurningarlista þar sem 

hugsanlegt þykir að einhverjar upplýsingar hefðu ekki komið rétt fram. 

Viðmælandi var ekki valin af höfundi heldur var honum úthlutað í verkefna-

lýsingunni sem kom frá NOBANET. Sú verkefnalýsing er einnig notuð í 

verkefninu og er skráð sem viðtal við Dorthe Frandsen framkvæmdastjóra 

Ferðamálastofu Kerteminde og má sjá verkefnalýsinguna í viðauka fjögur. 

8.2 Opinber gögn 

Öflun opinberra gagna fólst í því að skoða fyrirliggjandi gögn þar á meðal um 

ferðaþjónustu, Danmörku, áfangastaðinn Kerteminde, lífstílsgreiningu ferða-

manna, mjúka ferðamennsku og margs konar töluleg gögn, var þá internetið 

einna helst notað. Heimasíða Ferðamálastofu Kerteminde var lesin ítarlega til 

að draga upp skýra mynd af áfangastaðnum og fjöldi annarra heimasíðna voru 

skoðaðar að auki. Skýrslur Ferðamálastofu Íslands, Rannsóknarmiðstöð 

Ferðamála og Ferðamálastofu Danmerkur komu til greiningar sem og að rýnt 

var í ritrýndar fræðigreinar, kennslu- og fræðibækur við gerð fræðilegrar 

umfjöllunar, önnur BS verkefni skoðuð og fleira. 
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8.3 Könnun 

Tvenns konar kannanir voru framkvæmdar og sendar út á tvo mismunandi hópa; 

ferðaskipuleggjendur hreyfiferða annars vegar og íslenskt hjólreiðafólk hins 

vegar. Spurningarkönnun er hluti megindlegra rannsókna og hentar vel til þess 

að fá mikið magn af svörum um afmarkað málefni. Til þess að framkvæma 

könnun þarf að skoða hvert þýðið og úrtakið eigi að vera. Þýði er mengi allra 

þeirra staka sem rannsókninni er ætlað að draga ályktun um og er eitt stak hver 

einstaklingar sem er í þýðinu (Schutt, 2006, bls. 132-134).  

Rannsókn höfundar á áfangastaðnum Kerteminde leiddi í ljós að hann 

hentar vel fyrir mjúka ferðamennsku og þá sérstaklega til hjólaferða þar sem 

mikil hjólreiðamenning er í Danmörku og þar af leiðandi voru tvær kannanir 

framkvæmdar til þess að varpa betra ljósi á áhuga Íslendinga á hjólaferðum 

erlendis. 

8.3.1 Framkvæmd og greining – Könnun 1 

Til þess að kanna hversu margir Íslendingar hafi farið í hjólaferð síðastliðin 2 ár 

og hvernig fjöldaþróunin hafi verið rannsakaði höfundur hversu margar íslenskar 

ferðaskrifstofur buðu upp þess konar ferðir. Þýðið var fundið út með því að 

höfundur sló inn leitarorðið hreyfiferðir í leitarvél Google.com, upp komu 13 

íslenskar ferðaskrifstofur sem buðu uppá hreyfiferðir en samkvæmt nánari 

greiningu kom í ljós að 10 þeirra buðu upp á hjólaferðir. Þessar tíu ferða-

skrifstofur voru því þýðið og voru öll stök í menginu í úrtakinu. Þeim var sendur 

stuttur spurningarlisti sem innihélt neðangreindar spurningar: 

1. Hversu margir fóru í hjólaferð með ykkur á árinu 2015? 

2. Hversu margir fóru í hjólaferð með ykkur á árinu 2016? 

3. Hversu margir hafa farið í eða bókað hjólaferð með ykkur árið 2017? 

Svarhlutfallið var 60% en þess má þó geta að hugsanlegt þykir að höfundur 

hafi ekki náð að finna alla þá aðila sem hafa eða ætla að skipuleggja hjólaferð á 

umræddum árum, 2015-2017 sem og að upplýsingarnar sem óskað var eftir gætu 

verið innanhúss upplýsingar sem ekki mætti gefa upp opinberlega. Niðurstöður 

könnunarinnar má sjá í töflu 1.  
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Tafla 1 

 

Helstu niðurstöður voru þær að aukningu á milli ára mátti greina hjá tveim 

ferðaskrifstofum. Ein ferðaskrifstofan er ný á markaðnum og hefur ekki bókað í 

neina hjólreiðaferð árið 2017 og önnur gat ekki gefið upp þessar tölulegu 

upplýsingar vegna samkeppnissjónarmiða. Allar ferðaskrifstofurnar gáfu upp 

námundaðar tölur, sem sagt ekki 100% áreiðanlegar. 

8.3.2 Framkvæmd og greining – Könnun 2 

Spurningarlisti var útbúinn með það að markmiði að kanna hug íslensks 

hjólreiðafólks á hjólaferðum erlendis sem og hug þeirra á hjólaferðum til 

Kerteminde. Í könnuninni var stutt kynning á Kerteminde og 12 spurningar, tvær 

bakgrunnsspurningar um kyn og aldur og tíu spurningar sem snérust um 

hjólaferðir erlendis. Spurningarlistinn var yfirfarinn af Hafdísi Björg 

Hjálmarsdóttur leiðbeinanda sem og prófaður af tveim hjólreiðarmönnum sem 

höfundur hafði aðgang að. Könnunin var útbúinn í forritinu Google Forms og 

send út rafrænt í gegnum samskiptaforritið Facebook inn á sérstaka hjólreiða-

hópa; Reiðhjólabændur, Almenningshjól HFA, Enduro æfingarhópur HFA, 

Hjólakonur og fleiri hópa. Rétt er að benda á að margir einstaklingar eru 

meðlimir í mörgum af þessum hópum svo erfitt er að ákvarða fjöldann sem hafði 

aðgang að könnuninni en til að gefa einhverja hugmynd þá má geta þess að 

meðlimir í hópnum Reiðhjólabændur eru 4.368 þann 20. apríl 2017. 

Spurningarlistinn var opinn í einn sólarhring, frá 12. apríl kl. 19:00 til 13. apríl 

kl. 19:00, á þeim tíma svörðuðu 370 aðilar könnuninni en fjöldi svara við 

einstaka spurningum var frá 329-370 þar sem svörun er lægst við spurningu 12; 

sem snéri að því hvaða tímabil árs yrði líklegast fyrir valinu ef viðkomandi 

myndi skoða möguleikann á því að fara í hjólaferð til Kerteminde. Töluleg 

úrvinnsla var unnin í Microsoft Excel þar sem myndir og krosstöflur voru einnig 
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útbúnar. Helstu niðurstöður könnunarinnar verða hér kynntar en ítarleg 

umfjöllun er í viðauka eitt. 

Af 370 þátttakendum voru 61% karlkyns en 39% kvenkyns, flestir voru á 

aldrinum 41-50 ára eða 156 einstaklingar, hlutfall kvenna var einnig hæst í 

þessum aldursflokki fyrir utan aldursflokkinn 70 ára eða eldri en þar var eini 

þátttakandinn kvenkyns. Ekki verður greint nánar frá niðurstöðum fyrir þann 

aldursflokk þar sem of fáir þátttakendur í flokknum skekkja heildar útkomuna. 

Alls höfðu um 41% þátttakenda farið í hjólaferð erlendis en þrátt fyrir að 

karlmenn hafi verið í miklum meirihluta svarenda þá kom í ljós að konur höfðu 

frekar farið í hjólaferð erlendis. Af þeim konum sem svöruðu þá höfðu 52% 

þeirra farið í hjólaferð erlendis en aðeins 33% karla. Þegar hlutfall þeirra sem 

hafa farið í hjólaferð erlendis er skoðað með tilliti til aldurs þá er það hæst hjá 

þeim sem eru 61-70 ára eða 76%, næsthæst hjá 41-50 ára eða 50%, 41% hjá þeim 

sem eru 51-60 ára og svo undir 30% í öllum aldursflokkum undir 40 ára aldri. 

75% þátttakenda hefur áform um að fara í hjólaferð erlendis og skipti þá 

ekki máli af hvoru kyninu þeir eru, hlutfallið var lægst hjá aldursflokknum 21-

30 ára (55%) en var allt frá 69-100% í hinum aldursflokkunum. 

Flestir eða 44% svarenda myndi vilja fara í blöndu af götu-, borgar- og 

fjallahjólreiðum, en 40% myndu einungis vilja fara í götuhjólreiðaferð. Spurt var 

um hversu marga kílómetra fólk myndi vilja hjóla á dag ef það væri í hjólaferð 

erlendis, 36% vildu hjóla 51-70 km á dag, 25% vildu hjóla 71-100 km og 26% 

vildu hjóla 31-50 km á dag. Þessar niðurstöður voru keyrðar saman við kyn og 

aldur, kom þá í ljós að af þeim sem vilja hjóla meira en 101 km á dag voru 85% 

karlkyns og hæsta hlutfallið var í aldursflokknum 21-30 ára. 

Almennt vildu flestir þátttakendur dvelja í 4-7 nætur ef þeir væru að fara í 

hjólaferð erlendis nema þeir sem voru 20 ára eða yngri og 70 ára eða eldri, það 

fólk vildi dvelja í 8 nætur eða fleiri. Nánast engin munur var á milli kynja. 

Spurt var um hvers konar aðra afþreyingu fólk myndi kjósa ef svo væri í 

boði í hjólaferð erlendis. Hægt var að velja eins marga möguleika og voru í boði 

í könnuninni. Flestir völdu afslöppun (61,1%), næst flestir völdu matarferð 

(45,9%), aðrir möguleikar sem skoruðu einnig hátt voru yoga, heimsókn í 

brugghús, gönguferðir og vínsmökkun. 

Varðandi ákvörðunartöku um að kaupa hjólaferð erlendis þá voru 

þátttakendur beðnir um að velja þá þætti sem myndu vega þyngst í 
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ákvörðunartökunni. Hægt var að velja fleiri en einn valmöguleika og völdu þeir 

að meðaltali tvo. Flestir eða 72,6% þátttakenda völdu verð sem áhrifamesta 

þáttinn, tæp 64% völdu veðurfar en svo virðist vera sem aðrir þættir s.s. 

fararstjórar, lengd ferðalags eða erfiðleiki landslags hafi mun minni áhrif á 

kaupákvörðun. 

Að lokum var spurt hvort þátttakendur gætu hugsað sér að skoða 

möguleikana á því að fara í hjólaferð til Kerteminde, 81% þeirra svöruðu játandi 

og voru þeir spurðir um hvaða tímabil árs yrði líklegast fyrir valinu. Nokkuð jöfn 

skipting var á milli vors (31%), sumars (34%) og hausts (33%). Þegar 

kynjaskipting þeirra sem svöruðu játandi er skoðuð kemur í ljós að hátt í 90% 

kvenna gat hugsað sér að skoða Kerteminde sem möguleika á móti 75% karl-

mannana en ekki var mikill munur eftir aldri svarenda. Einnig var skoðað hvort 

munur væri á skoðun þátttakenda um að fara í hjólaferð til Kerteminde eftir því 

hvort þeir hafi farið í hjólaferð áður eða ekki, svo virtist ekki vera því hlutfall 

þeirra sem hafa farið í hjólaferð áður og myndu vilja skoða möguleikana á því 

að fara til Kerteminde var 83% á móti 80% hjá þeim sem hafa ekki farið í 

hjólaferð erlendis áður. 
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9 Niðurstöður  

Ferðaþjónusta er í stöðugum vexti í heiminum og taka ferðavenjur fólks 

breytingum sömuleiðis. Tæknin er orðin meiri, ferðalög ódýrari, fleiri og 

fjölbreyttari áfangastaðir og afþreyingarmöguleikar í boði en áður sem ferðafólk 

velur eftir t.d. aðdráttarafli, aðstöðu og aðgengi sem og eigin lífstíl. 

Markaðsumhverfi áfangastaða verður sífellt erfiðara með aukinni samkeppni og 

enn mikilvægara en áður að þekkja viðskiptavini sína til að geta boðið þeim 

vörur og þjónustu við hæfi.  

Í upphafi verkefnisins voru settar fram tvær rannsóknarspurningar : 

o Eru íslenskir ferðamenn ákjósanlegir viðskiptavinir 

ferðaþjónustunnar í Kerteminde? 

o Ef svo er, hvaða markhóp ætti áfangastaðurinn að beina athygli 

sinni að? 

Niðurstöður rannsókna höfundar í verkefni þessu benda til að það sé staður 

fyrir Kerteminde sem áfangastað á íslenska ferðamanna markaðnum sem og að 

Kerteminde ætti að markaðssetja sig sérstaklega til markhópsins „íslenskt 

hjólreiðafólk“ og verður hér farið nánar í þær niðurstöður. 

Mikill fjöldi Íslendinga ferðast erlendis á ári hverju en árið 2016 náði 

sögulegu hámarki þegar 76% þeirra sem eru 18 ára og eldri ferðuðust erlendis 

en það gera um 196 þúsund einstaklinga og þar af fóru um 38% í fimm eða fleiri 

ferðir á árinu. Danmörk hefur löngum verið vinsæll áfangastaður fyrir Íslendinga 

og situr í fjórða sæti yfir áfangastaði sem Íslendingar ferðuðust til á árinu 2016 

og var fjöldinn um 37.300 einstaklingar 18 ára eða eldri. Kerteminde hefur ekki 

verið þekktur áfangastaður hjá Íslendingum en hefur þó verið sóttur af 

ferðamönnum en árið 2016 voru skráðar yfir 350 þúsund gistinætur sem er lítið 

brot þeirra gistinátta sem skráðar eru í Danmörku. 

Kerteminde er áfangastaður sem hefur alla burði til þess að vegna vel í 

samkeppninni. Aðdráttaraflið er af margvíslegum toga t.d. einstök náttúra, milt 

veðurfar, afslöppuð og eftirsóknarverð menning. Afþreyingarmöguleikar eru 

fjölbreyttir og tengjast flestir inn í mjúka ferðamennsku, s.s. hjóla- og 

gönguferðir, veiði, siglingar og fleira. Aðstaðan á staðnum og í nágrenni er góð, 

gististaðir eru margir og fjölbreyttir sem geta hentað breiðum hópi ferðafólks. 

Innviðir í Danmörku eru almennt góðir og nútímalegir. Aðgengi að Kerteminde 
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er gott, staðurinn er nálægt alþjóðaflugvöllum, hægt að ferðast með lest og vegir 

eru góðir í Danmörku.  

Ferðamálastofa Kerteminde setti fram lýsingu á sínum tilvalda ferðamanni 

og hefur markaðssett áfangastaðinn samkvæmt því. Í þeirri lýsingu er sterk 

tenging við mjúka ferðamennsku og eldra ferðafólk sem leitar í rólega 

afþreyingu, góðan mat og fallega náttúru. Greiningin var ekki nákvæm lífstíls-

greining en samkvæmt rannsóknum þá skáru lífstílsgreiningar fram úr klassískri 

lýðfræðimörkun og gáfu af sér betri markhópa. Til þess að afmarka markhóp 

Íslendinga enn betur voru ferðavenjur þeirra skoðaðar sem og eftirspurn þeirra í 

mjúka ferðamennsku og setti höfundur fram þá niðurstöðu að um 27% Íslendinga 

hafi farið í einhvers konar hreyfiferð erlendis árið 2016. Nánari sundurliðun 

hvers konar hreyfiferð var farið í er ekki til staðar en höfundur komst að þeirri 

niðurstöðu að golf-, skíða-, göngu- og hjólaferðir væru vinsælastar. Ákveðið var 

að skoða hjólaferðir sérstaklega með mögulegan markhóp Kerteminde í huga þar 

sem hvorki golf- né skíðaaðstaða er til staðar í Kerteminde og borið hefur á 

mikilli aukningu hjólreiðamanna á Íslandi sem síðar kom á daginn. Til að mynda 

hefur þátttakendur í Hjólað í vinnuna fjölgað um 226% á milli ára frá 2003-2012. 

Aldur og kyn hjólreiðafólks á Íslandi var skoðað út frá úrslitum fimm hjólreiða-

keppna, var þar augljóst að karlmenn eru í miklum meirihluta keppenda eða um 

73% þeirra sem og að flestir keppendur voru á aldrinum 40-49 ára eða tæp 40% 

keppenda. 

Höfundur framkvæmdi þríþætta rannsókn til þess að kanna stöðu 

hjólaferða í dag, með tilliti til skoðunar hjólreiðafólks á þeim sem og þróun 

þeirra hjá íslenskum ferðaskrifstofum. Niðurstöður rannsóknanna gefa til kynna 

að mikill áhugi er hjá íslensku hjólreiðafólki á hjólaferðum erlendis en þrátt fyrir 

það bar ekki á mikilli aukningu í sölu á hjólreiðarferðum í gegnum íslenskar 

ferðaskrifstofur. 370 manns svöruðu rafrænni spurningarlistakönnun sem 

höfundur framkvæmdi meðal hjólreiðafólks, 61% þátttakenda voru karlkyns og 

39% kvenkyns. Þar kom í ljós að þrátt fyrir að karlar séu meirihluti hjólreiðafólks 

þá eru konur líklegri til að fara í hjólaferð erlendis en af þátttakendum höfðu 

52% kvenna farið í hjólaferð áður en aðeins 33% karla. Einnig var skoðað hvort 

aldur skipti máli og kom þá í ljós að 76% svarenda á aldrinum 61-70 ára höfðu 

farið í hjólaferð erlendis. Flestir þeir sem svöruðu könnuninni voru á aldrinum 

41-50 ára, eða um 42% þátttakenda sem stemmir við ofangreinda niðurstöðu um 
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aldursskiptingu úr úrslitum fimm hjólreiðakeppna. Stórt hlutfall svarenda hefur 

áform um að fara í hjólaferð erlendis, eða 75% og hafa þá þættirnir verð og 

veðurfar mest að segja í ákvörðunartöku um hvert skyldi fara. Flestir þeirra sem 

tóku þátt vildu dvelja í 4-7 nætur í hjólaferðinni og ef auka afþreying væri í boði 

völdu flestir svarenda afslöppun og matarferð. Mikill meirihluti gat hugsað sér 

að skoða möguleikann á hjólaferð til Kerteminde eða 81% þátttakenda, fleiri 

konur voru jákvæðar eða um 90% á móti 75% karla en aldur virtist ekki hafa 

áhrif á hversu opið fólk værir fyrir hjólaferð til Kerteminde. 

Af þessum niðurstöðum að dæma má með vissu segja að íslenskt 

hjólreiðafólk geti verið ákjósanlegur markhópur fyrir Ferðamálastofu 

Kerteminde í Danmörku. 
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10 Umræður og tillögur 

Það er staðreynd að hjólreiðaáhugi Íslendinga hefur aukist gríðarlega 

undanfarin ár, fólk gerir sér grein fyrir ávinningi hjólreiða á umhverfi, heilsu og 

jafnvel geðheilbrigði.  

Samkvæmt niðurstöðum verkefnisins þá er hjólreiðafólk ákjósanlegur 

markhópur fyrir ferðaþjónustuna í Kerteminde, hópurinn hefur, að höfundur 

telur, allt það sem Ferðamálastofa Kerteminde vill sjá í sínum gestum; sækjast í 

rólega afþreyingu meðfram hjólreiðunum, vilja dvelja í 4-7 nætur, eru efnameiri 

og eyða peningum í sinn lífstíl, vilja einnig njóta og slappa af. Áfangastaðurinn 

Kerteminde er tilvalinn fyrir þennan hóp þar sem umhverfið býður upp á svo 

marga möguleika og aðdráttaraflið er sterkt. Hægt væri að þrengja markhópinn 

enn frekar og segja að hjólreiðafólk á aldrinum 30-49 yrði hvað hagkvæmastur 

vegna þess að stór hópur hjólreiðafólks á Íslandi er á aldrinum 30-49 ára eða 

70% ef aldursskipting hjólreiðakeppenda sem höfundur setti fram í viðauka 3 er 

skoðuð og það er einmitt sá hópur sem fer áberandi mest í 5 eða fleiri 

utanlandsferðir á ári samkvæmt ferðavenjukönnun Ferðamálastofu Íslands og 

mætti því leiða að því líkur að það fólk sé nokkuð vel efnað. Að auki var komið 

inná það í kafla 7.1.1 Hjólareiðaferðamaður að þeir eru oftar tekjuhærri en aðrir 

ferðamenn, þeir stoppa lengur og eyða meiri peningum í verslun og þjónustu. 

Til þess að ná til markhópsins væri hægt að skoða nánar hvaða viðbótar 

afþreyingu þessi aldurshópur myndi helst vilja skoða og gæti Ferðamálastofa 

Kerteminde í framhaldinu útbúið ferðapakka fyrir hjólreiðafólk á þessum aldri 

og þá auglýst hann beint til þessa hóps. Pakkaferðin gæti innihaldið hjólaferðir 

um svæðið með til dæmis stoppum á litlum brugghúsum, við náttúruperlur og 

útsýnisstaði eða hugguleg kaffihús. Á kvöldin yrði góður matur snæddur, 

hugsanlega gefin tími í aðra afþreygingu eins og afslöppun, gönguferð eða veiði. 

Með því að sameina alla þessa þætti í eina ferð væri Kerteminde að ná til þess 

hjólreiðafólks sem er hugsanlega eldra og efnameira en þeir sem yngri eru. 

Einnig mætti leiða að því líkum að yngra hjólreiðafólk væri líklegra til að fara í 

hjólreiðaæfingarferð þar sem lögð væri meiri áhersla á æfingar og erfitt landslag. 

Markaðssetningu yrði þó að skoða vel og hugsanlega að beina henni beint 

að hjólreiðamönnunum sjálfum en ekki í gegnum íslenskar ferðaskrifstofur þar 

sem fólk er í auknu mæli farið að bóka sjálft ferðir og afþreyingu í gegnum 
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internetið til þess einmitt að lækka kostnað sem hefur mest áhrif á kaupákvörðun 

hjólreiðafólks á hjólaferð samkvæmt könnun höfundar. Hægt væri að skoða 

óhefðbundnari markaðsaðferðir eins og að fá til liðs við sig nokkuð þekkt 

hjólreiðafólk á þessum aldri 30-49 ára sem myndu sjá um að auglýsa og kynna 

ferðina og fá í staðinn fría hjólaferð eða sölulaun. Þar sem aðgengi að 

Kerteminde er gott þyrfti ekki að panta sérstaka flugvél fyrir ferðina heldur væri 

hægt að koma með smærri hópa í einu og leiðsögn í hjólaferðunum sjálfum væri 

í höndum fólks á staðnum en ekki verið að fljúga með sérstaka fararstjóra frá 

Íslandi með tilheyrandi kostnaði. Kostirnir við þessa aðferð eru; hagkvæmni með 

því að sleppa milliliðnum; íslenskri ferðaskrifstofu, og geta þannig boðið upp á 

ódýrari ferð og persónulegri sölu og markaðssetningu. Hjólreiðasamfélagið á 

Íslandi er lítið og ef réttir aðilar er fengnir í verkið þá gæti það gefið góða raun. 

Gallarnir eru að erfitt getur reynst að finna réttu aðilana í verkið, hugsanlega 

getur fólk fælst frá ef salan er ekki í gegnum ferðaskrifstofu. 

Það sem þarf að skoða vel eru hvers konar hjólaleigur eru í Kerteminde og 

setja meiri upplýsingar um þær á internetið svo auðveldara sé fyrir fólk að 

skipuleggja ferðina sjálft því hjólið er undirstaða hjólaferðar. 

Í framhaldi af niðurstöðum þessa verkefnis gæti verið áhugavert að skoða 

hjólreiðafólk á Íslandi nánar, spyrja til dæmis um tekjur, fjölskyldustærð, og 

áhugamál sem og að kanna gildi þeirra og viðhorf til þess að geta borið gögnin 

betur saman við fyrirliggjandi gögn og svo skilgreint markhópa eftir blandaðri 

lífstílsgreiningu. 

10.1 Annmarkar eigin rannsóknar 

Framkvæmd á könnun 1 hefði mátt fara betur, svarhlutfallið var aðeins 

60% en þess má geta að hugsanlega fann höfundur ekki allar þær ferðaskrifstofur 

á Íslandi sem bjóða upp á hjólaferðir. Einnig voru upplýsingarnar sem óskað var 

eftir í einhverjum tilvikum trúnaðarmál sem ekki mátti gefa upp og því fékk 

rannsakandi ekki nægjanlegar upplýsingar til þess að geta alhæft um að það sé 

fækkun á seldum hjólaferðum í gegnum ferðaskrifstofur á Íslandi. Ágætt var þó 

að taka viðtal við starfsmann einnar skrifstofunnar til að fá betri innsýn í tölurnar 

og þær niðurstöður sem fengust og hefði verið gott að taka fleiri þannig viðtöl, 

sérstaklega við þær ferðaskrifstofur sem gátu ekki gefið upp tölulegar trúnaðar-
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upplýsingar en starfsmenn hefðu getað tjáð frá sinni tilfinningu um þróun 

hjólaferða Íslendinga erlendis. 

Spurningarlistakönnun sem var send út í gegnum Facebook var opin í 

sólarhring en hefði mátt vera opin lengur til að fá fleiri svör, rannsakandi fylgdist 

þó vel með og tók eftir því að svörun var mikil fyrst eftir birtingu en fór dvínandi 

með tímanum sem er líklega vegna þess að mikið magn af fréttum, tilkynningum 

og öðru efni er á Facebook og könnunin fljót að detta úr upplýsingaveitu fólks. 

Hugsanlega hefði verið ákjósanlegt að senda könnunina á netföng skráðra 

meðlima í hjólreiðafélögum landsins en þá væri hægt að segja til um hversu 

margir voru í úrtakinu. Stærð þýðis hefði þó ekki komið í ljós þar sem allt 

hjólreiðafólk er ekki endilega skráð í hjólreiðafélag.  

Opinber gögn sem stuðst var við voru ágæt og nokkuð nýleg og gáfu góða 

innsýn í stöðuna eins og hún er í dag þó mættu fleiri rannsóknir vera gerðar á 

hjólreiðum á Íslandi. Ferðamálastofa Íslands mætti einnig skoða að breyta árlegri 

könnun sinni um ferðavenjur Íslendinga og hafa fleiri valmöguleika þegar spurt 

er um hvers konar ferð fólk fór í erlendis. 

10.2 Hagnýtt gildi 

Hagnýtt gildi þessa verkefnis er í þágu Ferðamálastofu Kerteminde og eru 

starfsmenn hennar með aðgang að höfundi og þeim gögnum sem safnað var. 

Upplýsingar um ferðavenjur Íslendinga geta komið sér vel enda snúa þær að 

fjölbreyttari hópi en aðeins hjólreiðafólki. Hægt er að nota niðurstöðurnar fyrir 

markhópagreiningu sem og tillögur höfundar að pakkaferð til Kerteminde með 

hjólreiðar að aðalmarkmiði ferðar en aðra rólega afþreyginu meðfram þeim. Í 

viðauka 2 eru einnig settar fram upplýsingar um þær ferðaskrifstofur á Íslandi 

sem bjóða upp á hjólaferðir, vefsíður þeirra og netföng. 
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11 Lokaorð 

Niðurstöður verkefnisins komu höfundi ekki á óvart, sjálf er hún 

hjólreiðakona og hefur tekið eftir auknum áhuga á íþróttinni af eigin reynslu. Af 

því fólki sem hjólar saman í hennar hjólreiðafélagi eru all flestir ef ekki allir sem 

myndu vilja fara í hjólaferð erlendis og margir hafa nú þegar gert það. Ástæður 

þessa áhuga á því að fara erlendis og hjóla hafa verið ræddar í hjólatúrum og er 

þá oftast veðrið og aðstaða til iðkunar nefnt. Veðrið á Íslandi hentar hjólreiðum 

ekkert of vel, en margir láta það þó ekkert á sig fá en dreymir þó um að hjóla í 

stuttermabol án þess að krókna úr kulda, burt séð frá á hvaða árstíma. Aðstaða 

til hjólreiða á Íslandi er einnig ekki langt á veg komin enda íþróttin frekar ung 

hér á landi. Ef fólk vill hjóla langar vegalengdir þarf það að hjóla á þjóðvegum 

landsins sem eru misjafnir að gæðum sem og að ekki er gert sérstaklega ráð fyrir 

hjólreiðafólki á þeim sem gerir iðkunina enn hættulegri. Þessu er þó vonandi 

breyting á með aukningu hjólreiðafólks og vitundarvakningu bílstjóra á því að 

hjólreiðamenn eiga jafnan rétt á vegum landsins og að búast megi við 

hjólreiðafólki hvar sem er. 

Þrátt fyrir alla þá vankanta sem hjólreiðamennska á Íslandi hefur þá búum 

við yfir fjölda góðra hjólreiðamanna, fjölbreyttu landslagi sem gaman er að njóta 

og upplifa hvort sem er á vegum eða utan þeirra, nýskipuðu landsliði 

hjólreiðafólks og mikils meðbyr með bættri hjólreiðamenningu á Íslandi. 

Að lokum vill höfundur hvetja alla til að fara út að hjóla, hvort sem er á 

Íslandi er erlendis. 
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Silja Rún Gunnlaugsdóttir, 19. apríl 2017, viðtal. 

Viðauki 1 – Niðurstöður úr spurningarkönnun 2 

Ítarlegar niðurstöður rafrænnar spurningarkönnunar sem framkvæmd var á meðal 

hjólreiðafólks á Íslandi, þátttakendur voru 370 talsins en misjöfn svörun var við einstaka 

spurningum. Alls voru spurningarnar 12 talsins. 

Fyrst er farið í gegnum niðurstöður við hverri spurningu fyrir sig, því næst eru 

krosstöflur skoðaðar þar sem búið er að eyða auðum gildum og því alla jafna örlítið færri svör 

í hverri krosstöflu en við hverri spurningu fyrir sig. 

 

Spurning 1 

Fyrst var spurt um kyn þátttakenda, af þeim 370 sem svöruðu könnuninni þá svöruðu 367 

einstaklingar spurningu 1, 39% voru konur og 61% karlar. 
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Spurning 2 

Næst var spurt um aldur þátttakenda, 369 aðilar svöruðu spurningunni og kom í ljós að mikill 

meirihluti var á aldrinum 31-50 ára eða 69,4% allra þátttakenda. 

 

 
 

 

Spurning 3 

Spurt var um hvort fólk hafði farið í hjólaferð erlendis, 367 aðilar svöruðu spurningunni þar af 

voru 41% sem svöruðu henni játandi, sem höfundi þykir mjög stórt hlutfall þátttakenda. 
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Spurning 4 

Í framhaldi af spurningu um hveru margir höfðu farið í hjólreiðarferð erlendis þá var spurt út í 

hversu margir hafa áform um að fara í þess konar ferð. Niðurstöðurnar voru afgerandi en 75% 

svarenda sögðust hafa áform um að fara í hjólaferð erlendis. Alls svöruðu 367 einstaklingar 

spurningunni. 

 

Spurning 5 

Til þess að fá betri mynd af því hvers konar hjólreiðaferðir Íslendingar myndu vilja fara í þá 

var spurt um hvort fólk myndi kjósa götuhjólreiðar, fjallahjólreiðar, rólegar hjólaferðir/ 

borgarhjól eða blöndu af einhverju framantöldu. Í ljós kom að svipaður fjöldi myndi vilja fara 

í götuhjólreiðaferð (40%) eða blöndu mismunandi hjólreiða (44%). Þessi niðurstaða kemur 

sér vel fyrir Kerteminde þar sem áfangastaðurinn býður bæði upp á götuhjólreiðar út frá 

bænum Kerteminde sem og styttri ferðir innan bæjarins á eða utan vega. 369 aðilar svöruðu 

spurningunni. 
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Spurning 6 

Spurt var um hversu langa vegalengd fólk myndi vilja hjóla á dag, flestir eða 36% vildu hjóla 

51-70 km á dag en svipaður fjöldi eða um 25% þátttakenda vildu hjóla 71-100 km á dag 

annars vegar og 31-50 km hins vegar. Alls voru 370 sem svöruðu spurningunni.  

 

 

Spurning 7 

367 þátttakendur svöruðu spurningu sjö um það hversu margar nætur þau myndu vilja dvelja í 

ferðinni. Mikill meirihluti svaraði 4-7 nætur eða 76% svarenda, 22% vildu dvelja 8 nætur eða 

lengur en aðeins 2% hefðu viljað vera 3 nætur eða skemur. 
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Spurning 8 

Í þessari spurningu var hægt að velja um fleiri en einn valmöguleika. Allir 370 þátttakendurnir 

svöruðu spurningunni, hver og einn merkti við 3 valmöguleika að meðaltali en heildar fjöldi 

svara var 1161. Langflestir eða 61,1% myndu kjósa afslöppun sem auka afþreyingu, næst 

vinsælast eru matarferðir með 45,9%, því næst er yoga með 37,6% svarenda. Í annað voru 

settar fram hugmyndir svarenda af afþreyingu sem þeir hefðu áhuga á, voru þar nefnd t.d. 

köfun, klifur, fara á fótboltaleik og golf. 

 

 

Spurning 9 

Allir 370 þátttakendurnir svöruðu spurningu 9 og var svörun nokkuð jöfn, 55% sagðist myndu 

leigja sér hjól en 45% myndu ferðast með sín eigin hjól. 
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Spurning 10 

Spurt var um hvaða þættir hefðu mesta vægið í ákvörðunartöku um kaup á hjólaferð erlendis 

og mátti velja fleiri en einn valmöguleika. 368 einstaklingar svöruðu spurningunni en 802 

svör voru skráð svo hver valdi að meðaltali 2 valmöguleika. Verð hefur mesta vægið en 

72,6% þátttakenda völdu það, því næst er veðurfar með 63,9% svara þátttakenda. 

 

 

Spurning 11 

362 þátttakendur tóku afstöðu til spurningar 11 og þar af voru 293 sem gætu hugsað sér að 

skoða möguleikana á því að fara í hjólaferð til Kerteminde, eða 81%. 
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Spurning 12 

Þeir sem svöruðu játandi við spurningu 11 gátu hér svarað því hvaða tímabil ársins yrði 

líklegast fyrir valinu, fleiri svöruðu spurningunni en þeir sem svöruðu játandi við fyrri 

spurningu eða alls 329 þátttakenda. Kom í ljós að hlutfall svara skiptist nokkuð jafnt á milli 

vor, sumars og hausts en sumarið var þó efst þar sem 34% þátttakenda myndu líklegast velja 

sumarið til þess að fara í hjólaferð til Kerteminde. 

 

 

Krosstöflur 

Tafla 1 sýnir kynja- og aldursskiptingu svarenda. Karlmenn voru í meirihluta eða 224 á móti 

142 konum. Hæst var hlutfall kvenna í aldursflokknum 41-50 ára eða 45,2%, fyrir utan þá 

flokkinn 70 ára og eldri þar sem eini svarandinn í þeim flokki er kona. 

Tafla 1 
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Næst er spurning 3, Hefur þú farið í hjólaferð erlendis? Sett fram með tilliti til kyns (Tafla 2) 

og aldurs (Tafla 3). Þrátt fyrir að karlmenn hafi verið 61% svarenda kemur í ljós að næstum 

jafn margar konur og karlar hafa farið í hjólaferð erlendis, hlutfallið er að rúm 52% kvenkyns 

svarenda hefur farið í hjólaferð erlendis en aðeins um 33% karlkyns svarenda.  

 

 

 

 

 

Hlutfall þeirra sem hafa farið í hjólaferð erlendis hækkar töluvert eftir 40 ára aldurinn, en 

hlutfallið er undir 30% hjá þeim sem eru í aldursflokkunum 20 ára eða yngri, 21-30 ára og 31-

40 ára, það fer upp í 50% í aldursflokkinum 41-50 ára, lækkar niður í tæp 41% hjá þeim sem 

eru 51-60 ára og stekkur svo upp í rúm 67% hjá 61-70 ára og er 100% hjá 71 ára og eldri en 

aðeins einn svarandi í þeim flokki.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4 sýnir aldursskiptingu þeirra sem vilja fara í hjólaferð erlendis, það er hátt hlutfall í 

öllum aldursflokkum en lægst er það hjá 21-30 ára eða um 55% á meðan hlutfallið er frá 69-

100% hjá öllum hinum aldursflokkunum. 
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Á töflu 5 má sjá að 121 af þeim 146 sem hafa farið í hjólaferð erlendis myndu skoða 

möguleikann á því að fara í hjólaferð til Kerteminde, eða um 83%. Hlutfallið er svipað hjá 

þeim sem hafa ekki farið erlendis í hjólaferð áður eða rétt tæp 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

Töflur 6 og 7 sýna kynja- og aldurskiptingu með tilliti til hversu marga kílómetra svarendur 

vildu hjóla á dag. Af þeim sem vilja hjóla meira en 101 km á dag eru 15% konur en 85% 

karlar. Samkvæmt þessum niðurstöðum þá vilja konur almennt hjóla færri kílómetra á dag í 

hjólaferð erlendis.  

 

 

 

 

 

 

Þegar aldurskiptingin er skoðuð þá kemur í ljós að hlutföllin haldast mjög svipuð á milli 

aldursflokka hvað vegalengd varðar. Flestir vilja hjóla um 51-70 km á dag en af þeim sem 

vilja hjóla 101 km eða lengra eru flestir á aldrinum 21-30 ára. Hátt hlutfall 20 ára og yngri, 

um 43% þeirra vilja hjóla 10-30 km á dag. 
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Tafla 8 sýnir fjölda nátta sem þátttakendur vilja dvelja í hjólaferð erlendis eftir kyni. Ekki er 

marktækur munur á milli kynja, 74% karla og 78% kvenna vilja dvelja 4-7 nætur. 

Tafla 8 

 

Tafla 9 sýnir fjölda nátt sem þátttakendur vilja dvelja í hjólaferð erlendis eftir aldri. Flestir á 

aldrinum 21-60 ára vilja dvelja 4-7 nætur en bæði þeir sem eru 20 ára eða yngri og þeir sem 

eru 70 ára eða eldri vilja dvelja í 8 nætur eða lengur. 

Tafla 9 

 

Töflur 10 og 11 sýna skiptingu þeirra sem gætu hugsað sér að skoða möguleikann á því að 

fara til Kerteminde í hjólaferð út frá kyni og aldri þátttakenda. Hátt í 90% kvenkyns 

þátttakenda gætu hugsað sér að skoða þennan möguleika en aðeins um 75% karlmannana. Ef 

hlutföllin eru skoðuð eftir aldri þá eru þau nokkuð svipuð ef aldursflokkurinn 70 ára og eldri 

er tekin í burtu þar sem aðeins einn svarandi er í þeim flokki. En allt frá 71% á aldrinum 21-

30 ára upp í 89% á aldrinum 61-70 ára gæti hugsað sér að skoða möguleikann á því að fara til 

Kerteminde í hjólaferð. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tafla 10 Tafla 11 



 

 60 

Viðauki 2 – Íslenskar ferðaskrifstofur 

Íslenskar ferðaskrifstofur sem bjóða upp á hjólaferðir 

Nafn Vefsíða Netfang 

Bændaferðir Baendaferdir.is bokun@baendaferdir.is 

Gaman ferðir Gaman.is gaman@gaman.is 

Heimsferðir Heimsferdir.is sala@heimsferdir.is 

Hreyfiferðir Hreyfiferdir.worldpress.com ivar@komaso.is 

Íslandsvinir Explorer.is info@explorer.is 

Ítalíuferðir Italiuferdir.is helga@italiuferdir.is 

Kilroy Kilroy.is hello-traveller@kilroy.is 

Tripical Tripical.is hello@tripical.is 

Ultima Thule Ultimathule.is ultimathule@ultimathule.is 

Vita ferðaskrifstofa Vita.is info@vita.is 
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Viðauki 3 – Hjólreiðakeppendur á Íslandi 

Til þess að gera sér betri grein fyrir aldur- og kynjaskiptingu hjólreiðafólks á 

Íslandi skoðaði höfundur úrslit fimm hjólreiðakeppna á Íslandi (Blue Lagoon 

Challenge, 2015; Þríkó-Þríþrautarfélag Kópavogs, 2016; Hjólreiðasamband 

Íslands, 2016). Niðurstöðurnar eru settar fram hér.  
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Viðauki 4 – Verkefnalýsing NOBANET 

Market survey – travel, green tourism 
experience 

 

 

1. Name and website of the company providing the assignment 

“visit Kerteminde” on Fyn in Denmark http://www.visitkerteminde.com/ln-
int/kerteminde/kerteminde 

2. Short description of company 
 

Dorte Frandsen Director of tourism, VisitKerteminde 

 

Director of tourism, VisitKerteminde 

2008 – Present (7 years) Kerteminde Kommune 

 

The purpose of the Kerteminde Tourist Office is to support and develop the tourism industry, 

and ensure that the industry achieves a significant role in the experience economy in Kerteminde 

Municipality, which sustained platform for income and employment in the future. 

 

VisitKerteminde going through focused work, be one of the best agencies in terms of quality, 

knowledge and service. Through knowledge about products, customers, and trends in the tourism 

industry will tourist agency providing optimal service and exploit the tourist's own ideas much better 

through user-driven innovation. The Tourist Office will help provide services for a selected, affluent 

audience by developing specific activities in cooperation with relevant partners. 

 

Project:The garden by the sea 

VisitKerteminde implement, in cooperation with key players in Danish tourism, a large-scale 

EU-funded project entitled "Development of location-tourism concepts in Danish coastal resort 

towns".  

 

http://www.visitkerteminde.com/ln-int/kerteminde/kerteminde
http://www.visitkerteminde.com/ln-int/kerteminde/kerteminde
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=director+of+turism&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/company/2907392?trk=prof-exp-company-name
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name of the Park that we think to involve Visit kerteminde “Kerteminde – the 

garden at the sea” 

1 feature/activity/tourism package that 

the Park recognizes as own good practice. 

Sport and nature: fishing and recreational 

tour for seniors 

The linkage can be both cultural: Viking 

Museum (one the largest viking boats museum 

just outside kerteminde) or Fjord&Bælt , marine 

museum and learning centre.. 

Industrial: Mærsk shipyard which closed 

as such 4 years ago and now transforming itself 

windpower and high value ashore teachnology 

companies. 

The SME (involved as partner) and their 

linkage to the Park (providing a special 

role/product to the tourism package) 

Rudolf Matis Restaurant  

Fishing guide (will confirm by Monday) 

Bikes and  equipment are rented by visit 

Kerteminde, Turist Bureau 

All of the above coordinated efforts lead 

from Visit Kerteminde. Coordinator and 

contact: Dorthe Frandsen, 

dfr@visitkerteminde.dk  

 
3. Topic (field of the assignment and main idea) – choose between or combine these; 

Diversification: 

Kerteminde has newly started to offer a fishing package tour mainly for the Scandinavian 

market and type of tour attracting men coming alone or in groups. The diversification would include 

creating a tour being attractive for the (senior/romantic) couple; him a guided fishing route round 

the destination and her a relaxing hiking/biking and story telling tour combined with wellness. For 

the SMEs this project means an opportunity market internationally to European countries towards 

which Kerteminde usually “are lost in competition” to large scale attractions like Tivoli, LEGOland, HC 

Andersen. Kerteminde offers a unique nature and especially coastal fishing as well as recreational 

mailto:dfr@visitkerteminde.dk
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activities are outstanding. The package for the senior/couple segment (also adhering to the LOHAS 

group priorities) is put on a luxurious track and involving some of the most renowned restaurants in 

the region. 

 
We would like your assistance to find more customers in your countries. Customers 

could very well be tour agents sending groups or individuals to Denmark requiring a guided 

package tour typically 2up to 6 days trip. 

 

Visit Kerteminde suggest ideas for guided tours as inspiration for our customers. To 

improve that process it would be of great help if you could find out for us which kind of tours 

and tour content that appeal to customers of different nationalities. Most people have a 

tendency to focus on personal interests - guides as well. It would most certainly be of help to 

us to know more of what subjects for guided tours would appeal more to your countrymen. 

Fishing trips are suited perfectly with the “shoulder period” i.e. spring and autumn as the best 

catching rates are when the waters are still cool;  

http://www.seatrout.dk/english/tipstricks/spring.html  

 

“reason to go” 

Very central is the sweetness of being at one with nature. For men it can lilkely be expressed 

as; the water and your fishing gear. For women it could be a meditating experience enjoying a hike or 

a bi cycling route in the silent breath taking nature of north eastern Fyn framend by a long streched 

horizon branded as “The garden a the sea”. 

 

Appendix 1:  

Angler de luxe in Kerteminde 

  

It all goes round in circles. For anglers, the sea trout is often the ultimate catch, and Kerteminde – 

like the rest of Funen – is a veritable eldorado when it comes to coast fishing for sea trout. If, in 

addition, your list of motives for being an angler includes excitement, relaxation and nature, then 

Kerteminde is the place for you – no more, no less.  

 

You cast the line ... it's a flop! You cast again, enjoying the swish as it glides through the air and the 

satisfaction of pulling off the perfect cast. You wait, humbly, enjoying the chilly, foggy morning. Your 

breathing is even – you don't want to disturb the nature around you – and you note the smell of 

fresh, dewy grass, water and stone. How beautiful and diverse it is here!  

And then suddenly a sea trout bites – 20 metres away from you. You battle to reel it in, and 

finally, it's yours! Your joy knows no bounds.  

http://www.seatrout.dk/english/tipstricks/spring.html
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Your silvery dream fish is not that big, so you put it out again, kissing it before letting it go. Yesterday 

was a day with no catch at all, but that did not take away from the sweetness of being at one with 

nature, the water and your fishing gear. Apart from walking on the water, you can do pretty much 

anything as an angler. 

  

In Kerteminde in north-east Funen, a group of angling enthusiasts has developed three new angling 

breaks, challenging you as an angler, and pampering you with good food, beer tasting and, of course, 

one of the island's most talented guides. 

Find it all under the angling page at visitkerteminde.com  

 




