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Útdráttur 

Alþjóðlegri ferðamennsku hefur vaxið fiskur um hrygg á síðustu árum og er ferðaþjónusta 

orðin ein stærsta atvinnugrein í heimi. Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á utanlandsferðir 

Íslendinga. Við höfum átt mikla möguleika til ferðalaga til annarra landa síðustu ár og eykst 

framboð ferða og fjölbreytileiki þeirra með hverju árinu. Markmið þessarar rannsóknar er að 

komast að ástæðum ferðalaga Íslendinga til útlanda, hvaða upplifun þeir sækjast eftir, hverjir 

eftirsóttustu áfangastaðir þeirra eru og hvað valdi vinsældum þeirra. Notast var við 

fyrirliggjandi gögn frá Ferðamálastofu um utanlandsferðir Íslendinga árið 2017 en einnig 

var megindleg rannsókn framkvæmd meðal grunnnema Háskóla Íslands um utanlandsferðir 

þeirra síðastliðin tvö ár. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Íslendingar eru ekki 

svo frábrugðnir öðrum Norður-Evrópu þjóðum og ferðast þeir mikið og víða. Lönd í Vestur-

Evrópu voru mest heimsótt af Íslendingum. Borgarferðir voru vinsælustu ferðirnar og 

sólarlandaferðir fylgdu fast á eftir meðal Íslendinga. Við val á áfangastað var sterk tenging 

á milli sólarlandaferða og veðurfars annars vegar, og borgarferða og menningar hins vegar. 

Þá kom í ljós að ólíkt fræðasvið nemenda gaf til kynna mismunandi áhugasvið en kyn og 

aldur einstaklinga hafði einnig áhrif. Skemmtun, tilbreyting og slökun voru ríkjandi ástæður 

fyrir ferðalögum en áberandi fáir einstaklingar ferðuðust í leit að sanngildi. 

 

Abstract 

International tourism has been increasing in the last years and tourism has become one of 

the largest industries in the world. This research focuses on Icelanders and their journeys 

abroad. In the last few years we have had number of good options to travel to other countries, 

and supply of journeys and differentiation has been increasing more each year. The goal of 

this research is to analyse what incentives lay behind travels among Icelanders, what 

experiences they seek on their journeys and which destinations are most popular and why. 

Data from research that the Icelandic Tourist Board published, about trips abroad among 

Icelanders 2017 was used in this research. A qualitative research was also made among 

undergraduate students that studied at University of Iceland, about their journeys abroad in 

the last two years. The results from the research revealed that Icelanders are similar to other 

tourists from Northern-Europe and they travel a lot and to many different places. Countries 

in Western-Europe were the most popular among Icelanders. Taking trips to cities were the 

most popular but sun holiday tours were not far behind in popularity among Icelanders. 

When choosing a destination, a strong bond was between sun holiday tours and climate on 

one hand, and between trips to cities and culture on the other hand. The results revealed that 

different field suggested different interests, but gender and age also affected. Having fun, 

taking a break and relaxing were the dominant reasons for their journeys but noticeable few 

individuals travelled for seeking authenticity. 

 





v 

Efnisyfirlit 

Töflur ................................................................................................................................... vi 

Þakkir ................................................................................................................................. vii 

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

2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar ............................................................................. 3 

2.1 Ferðamennska .......................................................................................................... 3 
2.1.1 Fortíð ferðalaga .............................................................................................. 3 
2.1.2 Ferðalög nú til dags ........................................................................................ 3 

2.2 Hvatar til ferðalaga .................................................................................................. 4 
2.3 Formgerðir og persónuleikar ferðamanna ............................................................... 6 

2.4 Val á áfangastöðum ................................................................................................. 7 

3 Aðferðafræði .................................................................................................................. 11 

3.1 Rannsóknarsnið ..................................................................................................... 11 
3.2 Gagnaöflun ............................................................................................................ 11 

3.3 Spurningakönnun................................................................................................... 12 
3.4 Greining gagna ...................................................................................................... 12 

4 Niðurstöður .................................................................................................................... 13 
4.1 Tíðni og lengd utanlandsferða ............................................................................... 13 

4.2 Áfangastaðir og ferðafélagar ................................................................................. 16 
4.3 Tilgangur ferðalaga ............................................................................................... 21 
4.4 Ferðaáform 2019 ................................................................................................... 21 

5 Umræður og ályktanir .................................................................................................. 25 

Heimildir ............................................................................................................................ 29 

Viðauki A ............................................................................................................................ 31 
 



vi 

Töflur 

Tafla 1: Hversu margar utanlandsferðir fórstu á síðasta ári? (Ferðamálastofa, 2018) ........ 14 

Tafla 2: Ferðaðist þú erlendis á síðustu tveimur árum? ...................................................... 14 

Tafla 3: Hver var fjöldi utanlandsferða þinna á síðustu tveimur árum? .............................. 15 

Tafla 4: Hversu margar nætur gistir þú í útlöndum á síðasta ári? (Ferðamálastofa, 2018)

 .......................................................................................................................... 15 

Tafla 5: Hver var fjöldi gistinátta erlendis? ........................................................................ 16 

Tafla 6: Með hverjum ferðaðist þú í síðustu utanlandsferð sem þú fórst? .......................... 17 

Tafla 7: Vinsælustu áfangastaðir Íslendinga (Ferðamálastofa, 2018) ................................. 17 

Tafla 8: Hvert fórstu á ferðalögum þínum? ......................................................................... 18 

Tafla 9: Vinsælustu tegundir ferðalaga meðal Íslendinga (Ferðamálastofa, 2018) ............ 18 

Tafla 10: Hvers konar utanlandsferð var síðasta ferð sem þú fórst í? ................................. 19 

Tafla 11: Hvers vegna var þessi áfangastaður fyrir valinu? ................................................ 20 

Tafla 12: Hver var tilgangur síðasta ferðalags sem þú fórst í? ............................................ 21 

Tafla 13: Hefur þú ákveðið að fara í utanlandsferð á þessu ári (2019)? ............................. 22 

Tafla 14: Hvaða áfangastað hefur þú ákveðið að heimsækja á þessu ári (2019)? .............. 22 

Tafla 15: Hefur þú bókað ferðina nú þegar? ....................................................................... 23 

 

  



vii 

Þakkir 

Fyrst og fremst vil ég þakka þeim grunnnemum Háskóla Íslands sem tóku þátt í 

spurningakönnun rannsóknarinnar kærlega fyrir að taka þátt. Án þátttöku þeirra hefðu 

niðurstöður könnunarinnar ekki orðið til. Ásamt þeim vil ég þakka leiðbeinanda mínum, 

Guðmundi Björnssyni fyrir leiðsögnina, gagnlegar ábendingar við gerð ritgerðar og jákvætt 

viðmót á meðan rannsókn stóð yfir. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og kærasta fyrir 

óbilandi trú á mér og aðstoð við yfirlestur ritgerðar.  
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1 Inngangur 

Ljóst er að mikil aukning hefur verið á ferðalögum um heim allan síðustu ár og eru þar 

ferðalög frá Íslandi ekki undanskilin. Með batnandi samgöngum í lofti, sjó og á landi, hafa 

ferðalög meðal fólks aukist gífurlega og því eiga mun fleiri kost á því að ferðast en áður 

(Burkart & Medlik, 1981). Með alþjóðavæðingunni hefur upplýsingaflæði aukist um ýmsa 

framandi staði víðs vegar í heiminum. Einnig hafa lággjaldaflugfélög átt mikinn þátt í því að 

veita fólki tækifæri til ferðalaga heimshorna á milli, sem ekki átti kost á því áður. (Lawton, 

2002). 

 

Ýmsar ástæður eru þó fyrir því að fólk ferðast og geta þær verið jafn mismunandi og við 

erum mörg. Svo dæmi séu nefnd geta ástæður einfaldlega verið til slökunar og tilbreytingar 

en dýpri merkingar geta þó verið til staðar og sumir halda jafnvel í ferðalög í leit að sjálfum 

sér (Cohen, 1979) þar sem sjálfið getur týnst í öngþveiti hversdagsleikans (Fletcher, Fyall, 

Gilbert, & Wanhill, 2013). Mikil aukning hefur orðið á utanlandsferðum Íslendinga síðustu 

ár. Einungis 44% landans fór til útlanda árið 2009 en 9 árum síðar, árið 2018 hafði hlutfall 

þeirra hækkað upp í 83%. Aukið framboð flugferða frá Íslandi og lægra verð flugmiða hafa 

gert ferðalög aðgengilegri (Akgüç, Beblavý, & Simonelli, 2018) en þó eru fleiri þættir sem 

valda þessari gríðar miklu aukningu. Því er áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna 

Íslendingar ferðast til annarra landa. Markmið þessarar rannsóknar er að komast að ástæðum 

ferðalaga Íslendinga til útlanda, hvaða upplifun þeir sækjast eftir á ferðalögum sínum, hverjir 

eftirsóttustu áfangastaðir þeirra eru og hvað valdi vinsældum þeirra. 

 

Því verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

• Hvers vegna ferðast Íslendingar út fyrir landsteinanna? 

• Hvaða upplifun sækjast Íslendingar eftir? 

• Hvaða áfangastaðir eru vinsælastir meðal landsmanna? 

 

Til að svara þessum spurningum var notast við gögn frá Ferðamálastofu um utanlandsferðir 

Íslendinga árið 2017. Einnig var framkvæmd megindleg rannsókn meðal grunnnema 

Háskóla Íslands þar sem spurninglista var dreift rafrænt á netföng þeirra.  

 

Ritgerð þessari er skipt í sex kafla. Hefst hún á fræðilegri umfjöllun um ferðamennsku og 

sögu ferðalaga til dagsins í dag. Þá verður fjallað um hvata fólks til ferðalaga og ýmsar 

kenningar sem settar hafa verið fram því tengdu. Því næst verður fjallað um kenningar um 

fjölbreytileika ferðamanna og flokkanir þeirra og loks endar umfjöllunin á þeim þáttum sem 

hafa áhrif á val áfangastaða. Á eftir fræðilega kafla ritgerðarinnar verður fjallað um 

rannsóknina sjálfa og aðferðafræði. Þriðji kafli snýr svo að niðurstöðum rannsóknarinnar 

sem var framkvæmd. Umræðukafli kemur á eftir niðurstöðum þar sem 

rannsóknarspurningum er svarað og jafnframt eru niðurstöður tengdar við fræðilegu 

umfjöllunina sem kom fram í byrjun ritgerðar. Sköpun þekkingar og gildi rannsóknar koma 

svo fram í lokaorðum þar sem einnig er bent á vankanta hennar. Að lokum er ályktað út frá 

niðurstöðum með tilvísan í fræðin og rannsóknarspurningum svarað. 



2 

 



3 

2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 

2.1 Ferðamennska 

Ferðamennska er býsna fjölbreytt hugtak og hefur það reynst fræðimönnum erfitt að koma 

með eina skilgreiningu sem nær yfir allt hugtakið (Tribe, 2009). Ferðamennska hefur aukist 

gríðarlega um heim allan síðustu áratugi og snýr hún ekki einungis að því að fara í frí og 

stunda tómstundir. Fólk ferðast vegna ýmissa annarra ástæðna og má þar nefna að fólk fer í 

ferðir vegna viðskipta, trúar, heilsu og til að heimsækja ættingja og vini sem staðsettir eru 

annars staðar en í nágrenninu (Scott & Lemieux, 2010). Ferðamennska hefur verið skilgreind 

sem: „Athafnir einstaklinga sem ferðast til staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í 

nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur í skemur en tólf mánuði samfleytt” 

(Samgönguráðuneytið, 1996). Ferðamennska snýr þó ekki einungis að því að ferðast frá 

einum stað til annars og dvelja þar í ákveðinn tíma. Hún tekur einnig til persónuleika, gilda 

viðhorfa og lífstíls ferðamannsins og meðan á ferðalaginu stendur upplifir ferðamaðurinn 

nýja hluti þar sem hann hittir fólk frá ólíkum uppruna, sér nýja staði og kynnist hefðum og 

venjum sem eru ólíkar hans eigin (Šimková & Holzner, 2014). 

2.1.1 Fortíð ferðalaga 

Allt frá örófi alda hefur fólk ferðast, ýmist sér til afþreyingar eða í nauðsynlegum tilgangi. 

Talið er að upphaf ferðalaga hafi verið rakið til hirðingjalífs þegar fólk skipti um búsetu í 

leit að betri stöðu fyrir búfénað sinn en einnig voru viðskiptamenn sem fóru í langar ferðir 

vegna viðskipta sinna. Á átjándu öld var það einungis fólk af efri stéttum, elítan sem ferðaðist 

um þennan ævintýralega og fjölbreytta heim okkar (Burkart & Medlik, 1981). Ferðalög 

þeirra voru í menningarlegum tilgangi og í þeim tilgangi að mennta sig. Haldið var í 

Hringferðina miklu sem var ferð um helstu borgir Evrópu líkt og Róm, Napólí, Vín og París. 

Bækur urðu einnig mikil kveikja að ferðalögum þar sem fólk fór að eltast við að heimsækja 

staðina sem komu fram í bókum (Leiper, 2004). 

Fljótlega komu heilsulindir til sögunnar þegar menn fóru að baða sig sökum heilsubóta og 

stuttu síðar urðu sjóböðin vinsæl vegna þess hve hollt var að baða sig í sjónum og anda að 

sér sjávarloftinu (Towner, 1995). Iðnbyltingin hafði mikil áhrif á líf jarðarbúa og á ferðalög 

þeirra. Hún hafði þau áhrif að fólk flutti úr sveitum og borgir fóru að myndast, stækka og 

þéttast. Gríðarlegar framfarir urðu í samgöngum sem leiddu til þess að ferðalög urðu 

auðveldari en áður. Þetta hafði þau áhrif að millistéttarfólk gat byrjað að ferðast og fann fólk 

sem búsett var í þéttbýli fyrir aukinni þörf til útivistar. Ferðaskrifstofur voru stofnaðar og 

aukinn áhugi varð á náttúru og útivist en ef til vill fólst mesti hagurinn í pakkaferðum sem 

farið var að bjóða upp á og gerði flestum kleift að ferðast (Burkart & Medlik, 1981). 

2.1.2 Ferðalög nú til dags 

Nú til dags er ferðaþjónustan ein stærsta atvinnugrein í heimi og hefur hún vaxið mikið 

síðustu áratugi. Hún er orðin mikilvægur hluti efnahagslegrar hagsældar margra landa í 
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heiminum og sífellt fleiri áfangastaðir eru heimsóttir af ferðamönnum heimsins. Tekjur af 

ferðaþjónustu eru orðnar það miklar að þær jafngilda olíuútflutningi og útflutningi á matvöru 

og bifreiðum. Í mörgum þróunarlöndum er ferðaþjónustan aðal tekjulindin og vöxturinn 

helst í hendur við vaxandi samkeppni og fjölbreytni á milli áfangastaða heimsins (UNTWO, 

án dags.). 

Árið 2017 varð mesta aukning sem hafði átt sér stað í sjö ár í alþjóðlegri ferðamennsku. Það 

ár ferðuðust flestir með flugvélum eða 57% ferðamanna og 55% af þeim sem ferðuðust héldu 

af stað í ferðalag í þeim tilgangi að fara í frí og stunda tómstundir. Frakkland var vinsælasti 

áfangastaður ferðamanna árið 2017 og Spánn, Bandaríkin og Kína komu svo þar á eftir 

(UNWTO, 2018). Ástæður fyrir því að alþjóðleg ferðamennska hefur vaxið í óumflýjanlegt 

félagslegt fyrirbæri í nútímanum stafa af nokkrum þáttum. Má þar nefna fjölgun fólks í 

heiminum, aukin þéttbýlismyndun í borgum sem fær fólk til að vilja komast í náttúruna, 

aukinn frítími og hærri laun meðal almennings en einnig á fólk það til að finna fyrir auknum 

þrýstingi frá samfélaginu um að uppfylla ákveðin skilyrði og ýtir það undir löngun í að 

komast burt frá hversdagsleikanum (Fletcher o.fl., 2013). 

Á árum áður fóru flestir ferðamenn í pakkaferðir þar sem máltíðir, drykkir og jafnvel einhver 

afþreyingvar innifalin í verði ferðarinnar. Þannig ferðamáti tryggir ákveðið öryggi og því 

var þetta góð leið til að sjá heiminn fyrir óvana ferðalanga. Pakkaferðir af þessum toga eru 

enn í gildi nú til dags en mikil þróun hefur orðið á þeim. Nú er möguleiki á mun fjölbreyttari 

og sveigjanlegri ferðum og gerir það ferðamönnum kleift að vera með ákveðið öryggi á sínu 

hóteli en eiga samt sem áður möguleikann á því að skipuleggja sínar eigin máltíðir og 

afþreyingu á svæðinu (Swarbrooke & Horner, 2007). 

Ekki hefur einungis orðið breyting á gömlu góðu pakkaferðunum, heldur velja ferðamenn 

ýmsar gerðir ferðalaga og má þar nefna til dæmis bakpokaferðalög, brúðkaupsferðir, 

myrkvaferðamennsku, heimsóknir til vina og ættingja sem búsett eru í öðrum löndum, ferðir 

á staði sem frægar bíómyndir eða þáttaseríur voru teknar upp, ævintýraferðamennska og 

lengi mætti telja möguleikana sem í boði eru nú til dags. Eftir að öllum þessum fjölda fólks 

var gert kleift að ferðast um heiminn hefur þróunin orðið mjög hröð og nýir áfangastaðir 

verða vinsælli (Swarbrooke & Horner, 2007). 

2.2 Hvatar til ferðalaga 

Rannsóknir á hvötum fólks til ferðalaga eiga sér langa sögu. Íþróttaiðkun, vinna, ferðalög og 

önnur afþreying sem fólk stundar í frístundum sínum eru tengdar þeim hvötum sem fær fólk 

til að taka ákvarðanir og hegða sér á ákveðinn hátt (Šimková & Holzner, 2014). Kenningar 

um hvata gefa okkur grunn til að skilja hvers vegna ákveðin ferðamennska verður fyrir 

valinu og þannig gefa þær okkur skilning á neytendahegðun ferðamanna (Filep & Greenacre, 

2007). Við rannsóknir á þessum hvötum hefur þarfapýramídi Maslows (1954) oftar en ekki 

verið tekinn til skoðunar (Šimková & Holzner, 2014). Maslow setti fram vel þekkta kenningu 

um hvata þar sem þörfum mannsins er skipt upp í fimm stig. Fyrsta stigið eru líffræðilegar 

þarfir, öryggi og vissa koma þar á eftir, síðan eru það félagslegar þarfir, svo virðing og staða 

og að lokum sjálfsbirting (Fahy & Jobber, 2015). Samkvæmt Maslow þarf að fullnægja 

fyrsta stiginu svo hægt sé að komast á annað stigið og svo framvegis (Pizam & Mansfeld, 

2000). 
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Fyrsta stig þarfapýramídans snýr að líffræðilegum þörfum og í tengslum við ferðamennsku 

væri þá hægt að setja húsnæði og mat inn í það stig; að ferðamaðurinn hafi næringu og stað 

til að dvelja á ferðum sínum. Öryggi og vissa koma þar á eftir og snúa þau að staðsetningu 

viðkomandi staðar sem ferðamaðurinn heimsækir og hvernig menningin og samskipti fólks 

eru á áfangastaðnum. Á þriðja stigi þarfapýramídans eru félagslegar þarfir og fela þær í sér 

að vera hluti af einhverjum hópi og tengist það beint við sjálfsálit ferðamannsins og hvernig 

hann birtist öðrum. Fjórða stigið er virðing og staða sem fela í sér vitneskju ferðamannsins 

um staðinn sem heimsóttur er og skilning hans á lífstílnum sem fólkið lifir eftir á viðkomandi 

stað. Þau atriði sem átt er við eru þá hefðir, arfleiðir og þess háttar. Á toppi pýramídans er 

sjálfsbirting og miðað við kenninguna er það markmið sem fólki er æðst. Að ná sjálfsbirtingu 

er að hafa gott sjálfstraust og að vera meðvitaður um eigin stöðu og stöðu heimsins í heild 

sinni. Leitað er eftir sjálfsrækt og hámarksupplifunum. Fólk sem hefur náð fimmta stigi 

þarfapýramídans lítur á lífið og tilveruna með jákvæðum augum og hefur áhuga á málefnum 

annarra (Šimková & Holzner, 2014). 

 

Hægt er að tengja kenningar um ýti- og togkrafta (Dann, 1977) við Þarfapýramídann sem 

Maslow setti fram. Upphaflega var þessi kenning notuð til að leita svara við því hvers vegna 

fólk flytur og spratt hún út frá fólksflutningum (Hall & Cooper, 2013). Dann (1977) talaði 

um að ýti- og togkraftar væru þeir kraftar sem eru virkir við ákvarðanaferli ferðalaga. Sú 

innri hvöt sem ýtir fólki af stað í ferðalag til að fullnægja ýmis konar sálfræðilegum þörfum 

eru svokallaðir ýtikraftar en togkraftarnir er það sem laðar fólk að ákvörðunarstað og hafa 

þannig áhrif á hvert og hvenær fólk fer í ferðalag (Jönsson & Devonish, 2008). Oftar en ekki 

er ákveðin mynd dregin upp í huga fólks um að í ferðalögum sleppi maður frá 

raunveruleikanum og manni verður kleift að gera og upplifa hluti sem ekki er hægt að upplifa 

í umhverfinu heima við. Þessir draumórar eru oft ástæða þess að fólk heldur af stað í ferðalög 

(Hall & Cooper, 2013). 

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að skoða hvers vegna við ferðumst. Talað 

hefur verið um ólíkt eðli manna og mismunandi áhugasvið miðað við persónuleika og þær 

afþreyingar sem ferðamenn taka þátt í. Sumir hafa þó haldið því fram að hvatar fólks til 

ferðalaga séu takmarkaðir og eigi auðvelt með að breytast frá einu stigi til annars yfir ákveðið 

tímabil (Kozak, 2002). 

 

Sú kenning hefur verið sett fram að hvatar til ferðalaga breytist samhliða ferðareynslunni 

sem einstaklingur hefur öðlast á lífsleiðinni. Stigi ferðaferilsins (e. The Travel Career Ladder 

(TCL)) er líkan sem styður við þá kenningu og skiptist upp í fimm stig og byggir líkanið að 

hluta til á Þarfapýramída Maslows. Fyrsta stig líkansins er þörf fyrir afslöppun, annað stigið 

er öryggisþörf, þriðja stig líkansins snýr að samböndum, á eftir því kemur sjálfsöryggi og 

þróun og fimmta stigið er uppfylling. Ólíkt Þarfapýramídanum er ferðamaðurinn ekki 

einungis á einu stigi líkansins þó eitt stig geti verið ríkjandi hjá hverjum og einum (Pearce 

& Lee, 2005). Misskilningur hefur þó fylgt þessu líkani þar sem ranglega hefur verið túlkað 

að fyrsta stig þurfi að vera uppfyllt svo hægt sé að komast á það næsta líkt og skipulagið er 

í Þarfapýramída Maslows (Filep & Greenacre, 2007). Vegna misskilnings sem fylgdi TCL 

líkaninu var sett fram annað líkan í kjölfarið sem kallað er Mynstur ferðaferilsins (e. Travel 

Career Patterns (TCP)). Megin hugmynd TCP líkansins er sú sama og hjá TCL líkaninu og 

snýr að því að breytingar verði á hvötum til ferðalaga vegna aukinnar reynslu á ferðalögum 

(Filep & Greenacre, 2007). Breytingarnar sem urðu á endurbætta líkaninu fólu í sér að 



6 

áhersla er lögð á mynstur hvata og uppbyggingu þeirra í stað stiganna sem TCL líkanið 

leggur áherslu á (Pearce & Lee, 2005)  

2.3 Formgerðir og persónuleikar ferðamanna 

Allir þykjast þekkja útlit þeirra einstaklinga sem kallaðir eru ferðamenn. Þessi fyrirfram 

ákveðna hugmynd sem við höfum í hugum okkar um hvernig ferðamaðurinn lítur út er að 

oftast er hann í skondnum áberandi klæðnaði með myndavélina á lofti, ókunnugur 

umhverfi sínu og aðgerðalaus. Þrátt fyrir að við þykjumst oft og tíðum vita nákvæmlega 

hverjir eru ferðamenn og hverjir ekki út frá útliti þeirra er staðreyndin þó sú að ekki er 

hægt að alhæfa ákveðið útlit yfir alla ferðamenn og sama má segja um formgerð þeirra og 

persónuleika (Cohen, 1974). Cohen (1996) vill meina að ferðamaðurinn sé ekki einhver 

ákveðin tegund af manneskju sem hægt er að skilgreina á einn hátt, þar sem ólíkir 

einstaklingar leitast eftir ólíkri upplifun á ferðalögum sínum. 

 

Ýmsar rannsóknir hafa þó verið gerðar á formgerðarflokkunum ferðamanna og kom 

Stanley Plog (1974) með formgerðarflokkun þar sem tveir pólar voru ráðandi. Annan 

pólinn nefndi hann framandi/öðruvísi ferðamenn (e. Allocentric) og hinn fékk heitið 

varkárir/öruggir ferðamenn (e. Psychocentric). Þeir fyrrnefndu eru leitandi, forvitnir og 

jafnvel áhættusæknir, á meðan hinir síðarnefndu eru oft illa upplýstir, áhættufælnir, nískir 

og ævintýri eru þeim ekki efst í huga. Þeir eiga það gjarnan til að sækjast í umhverfi sem er 

þeim kunnugt og þeim líður betur þar sem er þéttbýlt. Þessir ferðamenn velja áfangastaði 

þar sem er að finna aðra ferðamenn sem líkjast þeim sjálfum (Hall & Cooper, 2013).  

 

Hafa þarf þó í huga að sjaldgæft er að einstaklingur sé staðsettur á öðrum hvorum pólnum, 

algengast er að fólk sé einhversstaðar á milli þeirra (Plog, 1974). Þeir einstaklingar sem 

flokkast á milli þessara tveggja hópa hafa verið nefndir Midcentrics og eru þetta 

einstaklingar sem hafa nokkuð sveigjanlegar þarfir og eru ekki jafn fastmótaðir og þeir sem 

heyrast undir hina tvo hópana (Šimková & Holzner, 2014). 

 

Cohen (1972) gerði einnig flokkun á ferðamönnum þar sem hann skipti þeim upp í tvo 

flokka sem hafa síðan tvo undirflokka. Annars vegar hefðbundna ferðamenn sem skiptast í 

hópferðamenn (e. individual mass tourist) og einstaklinga í skipulögðum ferðum (e. 

organized mass tourist) og hins vegar óhefðbundna ferðamenn sem skiptast í landkönnuði 

(e. explorer) og flakkara (e. drifter) (Lepp & Gibson, 2003).  

 

Seinna birtir Cohen hugmyndir sínar um ólíkar ástæður til ferðalaga árið 1979 og er hann 

þar að fylla upp í bilið á milli skoðana Boorstin (1964) og MacCannel (1973). Boorstin 

(1964) leit á ferðalög sem yfirborðskennda afþreyingu og sagði ferðamenn leitast eftir 

viðburðum sem eru sviðsettir og þar af leiðandi ekki raunverulegir og kallaði hann þessa 

viðburði „pseudo-events“. MacCannel (1973) var á hinni hlið málsins og því algjörlega 

ósammála Boorstin og hélt því fram að upprunaleiki væri það sem ferðamenn leitast eftir á 

ferðum sínum um heiminn. 

 

Hugmyndir Cohens (1979) byggja á forsendum fyrirbærafræðinnar og segir hann að ólík 

heimssýn sé það sem leiðir til ólíkra reynsluhátta ferðamennsku. Því á ekki að vera hægt að 

flokka ferðamenn í ákveðna flokka þar sem upplifanir okkar allra eru ólíkar. Hann kom 

með fimm flokkanir af tegundum ferðalaga sem snúa að leit fólks að kjarna. Flokkarnir 
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eru: endurnærandi reynsla, tilbreytingarháttur, reynsluháttur, tilraunaháttur og 

tilvistarháttur. 

Endurnærandi reynsla (e. recreational mode): Þar er ástæða ferðalagsins aðallega að fá frí 

frá streðinu sem fylgir hversdagsleikanum. Lögð er áhersla á að hlaða batteríin og engin 

trúarleg ástæða er fyrir ferðalaginu. Eftir ferðina er fólk endurnært og tilbúið að takast á við 

hversdagslífið að nýju. 

Tilbreytingarháttur (e. diversionary mode): Haldið er í ferðalag til að fá tilbreytingu en þó 

ekki til að endurnærast. Engin sérstök tenging er hjá ferðamanninum við kjarna samfélagsins 

en hann er samt ekki að leita að öðrum kjarna. 

Reynsluháttur (e. experimental mode): Tilgangur ferðalagsins er leit að upprunaleika og 

ferðamaðurinn er meðvitaður um litla tengingu við kjarna í eigin samfélagi og þarf því á 

tilbreytingu að halda. Leit að nýjum kjarna í öðrum samfélögum. 

Tilraunaháttur (e. experimental mode): Á við um fólk sem er leitandi hér og þar og nýta 

ferðalagið í að finna dýpri merkingu. Ferðamaðurinn tekur þátt í athöfnum innfæddra án þess 

þó að skuldbinda sig til framtíðar. 

Tilvistarháttur (e. existental mode): Á þessu stigi hefur ferðamaðurinn fundið sér nýjan 

kjarna í nýju samfélagi og sest að á ferðamannastaðnum og tekur upp þau gildi og þá hegðun 

sem viðgengst á viðkomandi stað. 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram varðandi formgerð og persónuleika ferðamanna og 

hefur verið fjallað um nokkrar þeirra hér að ofan. Hvað markaðshlutun varðar getur verið 

mjög gagnlegt að komast að því og greina hvers vegna fólk ferðast og hvað það er sem fólk 

sækist eftir á ferðalögum sínum. Það er þó ekki jafn einfalt og óskandi væri, því þær 

forsendur sem þurfa að vera til staðar eru ekki einungis að geta greint og þekkt eiginleika 

fólks, heldur þarf að treysta á einstaklinga til þess að greina frá ástæðum sínum til ferðalaga 

og ekki er öruggt að allir séu tilbúnir til að deila þeim upplýsingum (Hall & Cooper, 2013).  

2.4 Val á áfangastöðum 

Til þess að komast að því hvers vegna fólk ferðast, er algengt að afla upplýsinga með 

spurningakönnun. Þá er gjarnan spurt um hver ástæðan var fyrir síðasta ferðalagi og 

valmöguleikarnir skiptast oft í frí/tómstundir, ráðstefna/fundir, vegna viðskipta, heimsókn 

til vina eða ættingja og menntun (Hall & Cooper, 2013). Ákveðið mynstur verður þó á 

ferðalögunum í tengslum við árstíðirnar en mynstrin eru ólík eftir þjóðum (Swarbrooke & 

Horner, 2007). Sem dæmi má nefna fer fólk frá Bandaríkjunum gjarnan í frí í kringum 

þakkargjörðarhátíðina en fólk frá vestrænum löndum ferðast mikið um jól og páska. 

Ferðalög sem farin eru í tilgangi frís og tómstunda tengjast mikið veðri áfangastaðarins sem 

heimsóttur er og fríi í skólum heimalandsins. Aftur á móti eru viðskiptaferðir ekki bundnar 

jafn mikið við árstíðir fyrir utan það að fæstir fara í ferðir vegna viðskipta um jól og áramót 

(Hall & Cooper, 2013). 

Margir þættir eru teknir til greina við val á áfangastöðum. Í lang flestum tilvikum skiptir 

verð miklu máli. Staðsetning er svo annar þáttur sem spilar inn í hvort sem er átt við fjarlægð 

frá heimili eða staðsetningu á hóteli í viðkomandi borg sem er fyrir valinu. Reynsla af 
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þjónustu frá ferðum sem áður var farið í hefur einnig ríkjandi áhrif á hvort sú þjónusta verði 

fyrir valinu aftur eða ekki (Swarbrooke & Horner, 2007).  

Þegar fjölskyldur ferðast saman getur verið að fullnægja þurfi þörfum tveggja eða fleiri 

kynslóða á meðan ferðalaginu stendur þar sem aldursbil getur verið mikið milli 

fjölskyldumeðlima. Sú afþreying sem stunduð er á ferðalögum eða þær ákvarðanir sem 

teknar eru áður en ferðalag hefst getur verið ákveðið í sameiningu eða einungis ákvarðað í 

þeim tilgangi að gleðja einn fjölskyldumeðlim. Það gefur til kynna að ýmsu þarf að huga að 

þegar fjölskyldan fer saman í ferðalag til annarra landa og ekki er víst að allir bregðist eins 

við þeim hlutum sem ólíkir eru því sem vanist er heima fyrir (Fletcher o.fl., 2013). 

Upp að ákveðnu marki hefur aldur áhrif á það hvernig tegund af ferðamennsku er stunduð 

meðal fólks. Ólíklegra er til dæmis að eldra fólk stundi fjallaklifur eða aðrar jaðaríþróttir á 

sínum ferðalögum en einnig er næturlífið vinsælla hjá yngra fólki en auðvitað eru alltaf 

einhverjar undantekningar á þessu. Þá hefur menntun einnig áhrif á ferðalög fólks og þeir 

sem eru meira menntaðir eru líklegri til að vera ævintýragjarnari og sjálfstæðari á sínum 

ferðalögum. Augljóst er að tekjur spila stórt hlutverk við val á áfangastöðum og afþreyingu 

en einnig hefur félagslegur- og fjárhagslegur bakgrunnur fólks áhrif á hvernig einstaklingar 

halda áfram að ferðast í framtíðinni. Ef einstaklingur fór reglulega í ferðir sem barn, er líklegt 

að það mynstur haldi áfram á fullorðinsárunum (Fletcher o.fl., 2013). 

Háskólanemar eru um 20% ferðamanna sem stunda alþjóðlega ferðamennsku svo ljóst er að 

þeir ferðast mikið. Margar ástæður geta legið að baki ferðalaga þeirra og getur skiptinám 

erlendis verið ein ástæða þeirra ásamt öðrum ferðum í tilgangi menntunar. Háskólanemar 

hafa gjarnan meiri tíma fyrir ferðalög en aðrir og á þessi auka tími sem gefst sérstaklega við 

um sumartímann þegar nemendur fá frí frá skólanum. Einnig ýta nemendurnir sjálfir oft 

undir ferðalög þeirra sem tengjast þeim því fjölskyldumeðlimir og vinir ferðast gjarnan í 

þeim tilgangi að heimsækja þá þangað sem þeir stunda nám (Shields, 2011). 

Minni munur virðist vera á ferðamynstri karla og kvenna á þeim tíma sem við lifum nú miðað 

við hvernig hann var hér áður fyrr. Kyn hefur því ekki verið talið jafn mikilvægt atriði í 

markaðssetningu í ferðaþjónustunni líkt og það er á öðrum mörkuðum. Samt sem áður hafa 

verið settar fram kenningar sem varða mun á kynjunum í tengslum við ferðahegðun þeirra. 

Karlmenn sem fara í ferðir vegna vinnu eru enn fleiri en þær konur sem fara í þær ferðir en 

það á ekki við um ferðir sem farið er í vegna tómstunda. Í þær ferðir fara konur jafn oft og 

karlar og stundum fara þær oftar í frí en karlmennirnir. Þá virðast karlar einnig leitast í meiri 

ævintýri á sínum ferðalögum og hræðast ekki áhættur á meðan konur leitast í menningu á 

ferðum sínum til fróðleiks og menntunar þar sem öryggi skiptir þær máli. Einnig hefur komið 

í ljós að konur eru líklegri en karlar til að fara í pakkaferðir, verslunarferðir og ferðir til að 

heimsækja vini og ættingja (Collins & Tisdell, 2002). 

Sumar rannsóknir hafa bent til þess að hegðun ferðamanna tengist þjóðerni og þannig leiði 

ólíkt þjóðerni til ólíkrar ferðahegðunar. Gagnrýni hefur þó verið á þeim rannsóknum þar sem 

nauðsynlegt er að taka til nokkurra atriða varðandi þjóðerni. Í fyrsta lagi er ekki viðeigandi 

að tala um eitt þjóðerni yfir þau lönd þar sem samfélögin eru samansett fólki af ólíkum 

uppruna, líkt og í Ástralíu og Bandaríkjunum. Í öðru lagi geta ferðamenn verið af nokkrum 

mismunandi þjóðernum og geta löndin sem þeir fæddust í verið önnur en þau sem þau ólust 

upp í. Í þriðja lagi er menning landa víða blönduð og á það við þau lönd sem fá til sín marga 

ferðamenn. Í fimmta lagi er ekki viðeigandi að tala um þjóðareinkenni um þjóðfélög sem 
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hafa nýlega mótaða stjórnskipan líkt og á við um Írak, Suður-Afríku og fleiri lönd (Jönsson 

& Devonish, 2008). 

Ímynd fólks af áfangastöðum skiptir miklu máli þegar ferðalag er til skipulagningar og 

áfangastaður valinn. Ef ímynd einstaklinga er ekki góð af ákveðnum stað er mjög ólíklegt 

að hann verði fyrir valinu. Ferðamenn geta haft margar og ólíkar ímyndir í tengslum við 

ferðalög og líklegt er að hugtakið frí veki upp mismunandi hugmyndir í hugum fólks. Líklegt 

er þó að fólk sem hefur svipaða lífsreynslu, menntun eða er hluti af sama samfélagi sé með 

svipaða ímynd af einhverri ákveðinni tegund af fríi (Fletcher o.fl., 2013). 

Gunn (1972) greinir ímynd í tvær skilgreiningar sem byggjast á upplýsingum til ferðamanna. 

Að hans mati skiptist ímynd í sjálfsprottna ímynd (e. Organic image) og skapaða ímynd (e. 

Induced image). Sú fyrr nefnda á við um allar þær upplýsingar um áfangastað sem komast 

óviljandi til ferðamannsins, án auglýsinga. Þær upplýsingar koma fram í umfjöllunum í 

sjónvarpi, útvarpi og á internetinu og frá landafræði- og sögubókum, dagblöðum og 

tímaritum en einnig eru þetta frásagnir frá fólki sem hefur heimsótt staðinn. Síðar nefnda 

skilgreiningin á við um ímynd sem hefur verið sköpuð í gegnum auglýsingar og 

kynningastarf ferðaþjónustu viðkomandi svæðis (Lopes, 2011). Mikilvægt er að greina á 

milli þessara tveggja tegunda ímyndar þar sem erfitt er að hafa áhrif á fyrrnefndu ímyndina 

því hún er sjálfssprottin en auðveldara er að stjórna auglýsingum og kynningarefni (Fletcher 

o.fl., 2013). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknarsnið 

Þessi rannsókn er byggð á megindlegri rannsóknaraðferð en í þess konar rannsókn er 

markmiðið að fanga félagslegan veruleika í tölur. Því er meginhugtak megindlegra 

rannsókna breyta en þær geta verið hvað sem er. Þversniðsrannsókn var því framkvæmd í 

þessu tilviki og hentar hún einkar vel við söfnun megindlegra gagna meðal fjölda fólks. Það 

rannsóknarsnið er hentugt ef ætlunin er að skoða viðhorf, skoðanir eða hegðunarmynstur 

fólks en einnig félagslegan bakgrunn- eða stöðu, einkenni, sjálfsmynd fólks og fleira. Þeim 

gögnum sem aflað er, gefa þann möguleika að reikna tengsl milli breyta spurningakannana 

og er þessum gögnum aflað á einum tímapunkti (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn var 

notast við gögn frá Ferðamálastofu um utanlandsferðir Íslendinga árið 2017. Einnig var send 

rafræn spurningakönnun á alla grunnnema við Háskóla Íslands vorið 2019. 

Kostir og gallar fylgja megindlegri aðferðarfræði. Hún kemur sér vel þegar mikið af gögnum 

er safnað á stuttum tíma og þegar ætlunin er að fá upplýsingar frá fjölda fólks um hegðun 

þeirra og viðhorf. Þó er ekki mögulegt að taka allar breytur einstaklinga til greina þar sem 

þær eru margar og mismunandi og því getum við ekki þekkt þær allar. Þá þarf að velja vel 

ákveðnar breytur sem teknar eru fyrir og eru viðeigandi fyrir rannsóknina (Bryman, 2016). 

3.2 Gagnaöflun 

Í þessari rannsókn var notast við fyrirliggjandi gögn frá Ferðamálastofu um utanlandsferðir 

Íslendinga árið 2017. Gagnaöflun fór fram 5. til 14. febrúar 2018 og var úrtakið 1534 

Íslendingar á aldrinum 18-80 ára og voru þeir valdir af handahófi úr hópi álitsgjafa MMR 

þar sem um var að ræða 18.000 manna hóp sem valinn var með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá. 

Í niðurstöðum var svipað hlutfall á milli hópa með tilliti til aldurs, kynja, búsetu og 

menntunar í þýði, svo þær væru sem næstar því að endurspegla svör þjóðarinnar í heild sinni. 

Notast var við netkönnun og var svarfjöldi 970 einstaklingar og því var svarhlutfall 63,2% 

(Ferðamálastofa, 2018).  

Ásamt þessum gögnum var aflað nýrra gagna í þeim tilgangi að bera niðurstöður beggja 

kannana saman en einnig til að afla nýrra upplýsinga. Framkvæmd var þýðisrannsókn þar 

sem rannsóknin náði til alls þýðisins og ekki var notast við úrtak. Þátttakendur voru valdir á 

grundvelli aðgengileika og var könnunin send á alla nemendur sem stunda grunnnám við 

Háskóla Íslands. Netkönnun var framkvæmd þannig að Nemendaskrá Háskóla Íslands sendi 

vefslóð á spurningalistann með tölvupósti á alla grunnnemendur háskólans föstudaginn 15. 

febrúar 2019 og voru gögnin sótt til úrvinnslu sunnudaginn 24. febrúar, rúmri viku síðar. 

Fjöldi nemenda sem fengu tölvupóstinn með vefslóðinni voru 6822 og svöruðu 598 

nemendur könnuninn, því var svarhlutfallið 8,77%. Meiri hluti svarenda voru kvenkyns, 

barnlausir og á aldrinum 18-24 ára. Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa dreifingu á hverri 
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breytu fyrir sig en einnig var notast við marktektarprófið kí-kvaðrat til að sjá hvort munur 

væri á svörum eftir bakgrunnsbreytum þýðisins. Marktektarpróf var þó ekki framkvæmt 

þegar þátttakendur gátu valið fleiri en einn valkost sem svar við spurningu. 

3.3 Spurningakönnun 

Áður en gagnaöflun hófst var spurningalisti saminn sem innihélt fimmtán spurningar og 

meðal þeirra voru fjórar bakgrunnsspurningar. Markmið með spurningalistanum var að 

komast að svari við rannsóknarspurningum ritgerðarinnar en einnig að bera svörin við 

niðurstöður rannsóknar um utanlandsferðir Íslendinga sem Ferðamálastofa framkvæmdi. 

Spurningalistinn var því gerður með þær spurningar í huga sem Ferðamálastofa aflaði svara 

við en einnig voru fleiri spurningum bætt við sem rannsakanda fannst skipta máli fyrir 

rannsóknina. Spurningar Ferðamálastofu voru eftirfarandi: 

• Hversu margar utanlandsferðir fórstu á síðasta ári? 

• Hversu margar nætur gistir þú í útlöndum á síðasta ári? 

• Til hvaða landa ferðaðist þú á síðasta ári? 

• Í hvers konar utanlandsferð/-ferðir fórstu á síðasta ári?  

Spurningalistinn var sendur á þátttakendur með fyrirmælum um að frjálst væri að sleppa 

völdum spurningum ef þeim reyndist erfitt að svara þeim en á sama tíma var ítrekað 

mikilvægi þess að öllum spurningum yrði svarað samviskusamlega svo niðurstöður yrðu 

sem áreiðanlegastar. Einnig var tekið fram að könnunin væri nafnlaus og öll svör 

meðhöndluð sem trúnaðarmál við úrvinnslu. Spurningalistinn innihélt þrjár spurningar þar 

sem mátti merkja við fleiri en einn valkost en í hinum spurningunum var einungis hægt að 

merkja við einn valmöguleika. Í viðauka A er hægt að sjá spurningalistann í heild sinni. 

3.4 Greining gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS þar sem tíðnitöflur og 

bakgrunnsgreiningartöflur voru gerðar fyrir hverja spurningu til að sjá hvort tölfræðilega 

marktækur munur væri til staðar eftir bakgrunnsbreytum. Í sumum tilfellum var athugað 

hvort einhver fylgni væri til staðar í svörum við ákveðnum spurningum. Í þeim tilfellum þar 

sem einungis einn valkostur var í boði var reiknað marktektarprófið kí-kvaðrat. Í þeim 

spurningum sem fleiri en einn valkostur var í boði var marktektarpróf ekki framkvæmt. 

Aldurshópum var fækkað úr fimm hópum í þrjá þar sem aldurinn 31-39 ára var sameinaður 

við aldurshópana 40-59 ára og 60 ára eða eldri. Ástæðan fyrir sameiningu var að afgerandi 

fleiri þátttakendur voru á aldrinum 18-24 ára en fór fækkandi eftir það. Einnig voru valkostir 

sameinaðir í spurningu um hvers konar utanlandsferð síðasta ferð var sem einstaklingur fór 

í. Valkosturinn „íþróttatengd ferð“ var þar sameinaður með valkostunum golfferð og 

skíðaferð, þá voru einnig valkostirnir vinnuferð/ráðstefna/fundur og námsferð sameinaðir 

með valkostinum annað. Eftir að marktektarprófið kí-kvaðrat var framkvæmt voru töflurnar 

færðar í myndrænt form í Excel. 
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4 Niðurstöður 

Ferðamálastofa (2018) framkvæmdi könnun meðal Íslendinga um utanlandsferðir þeirra árið 

2017 og verða niðurstöður þeirrar könnunar birtar hér. Einnig var framkvæmd könnun meðal 

nemenda Háskóla Íslands um utanlandsferðir þeirra síðustu tvö ár sem eiga þá við um árin 

2017 og 2018 og verða niðurstöður úr þeirri könnun bornar saman við niðurstöður könnunar 

sem Ferðamálastofa hefur birt. 

Meðal þeirra Íslendinga sem fengu netkönnun senda í rannsókn Ferðamálastofu (2018) voru 

970 sem svöruðu af úrtaki 1534 einstaklinga. Í niðurstöðum þeirra gagna var tekið tillit til 

aldurs, kyns, menntunar og búsetu þýðis svo niðurstöður yrðu sem áreiðanlegastar fyrir 

Íslendinga í heild sinni. 

Nemendur sem svöruðu könnun sem framkvæmd var meðal nemenda Háskóla Íslands voru 

598 af þeim 6822 sem fengu könnunina senda. Af þeim voru áberandi fleiri konur sem tóku 

þátt eða 75,4% og var hlutfall karla sem tóku þátt því einungis 23,7%. 0,8% skilgreindu sig 

sem annað en kvenkyn eða karlkyn. Konur sem stunda grunnnám við Háskóla Íslands eru í 

miklum meiri hluta svo ekki kemur á óvart að það endurspeglist í svarhlutfallinu (Háskóli 

Íslands, 2019). Flestir þátttakendur voru á aldrinum 18-24 ára eða 397 manns og af þeim 

voru 73,3% konur og 26,7% karlar. Næst stærsti aldurshópurinn var á aldrinum 25-30 ára 

eða 124 einstaklingar og á eftir þeim voru 72 einstaklingar sem tóku þátt í könnuninni eldri 

en 30 ára. Lang flestir þátttakendur voru barnlausir eða 83,9% og einungis 16,1% áttu börn. 

Flestir af þeim sem tóku þátt í könnuninni voru á heilbrigðisvísindasviði og voru það 27,6% 

svarenda og þar á eftir voru flestir á verkfræði- og náttúruvísindasviði eða 26% þeirra sem 

tóku þátt. Fæstir stunduðu nám á hugvísindasviði og voru það 12,1% svarenda.  

4.1 Tíðni og lengd utanlandsferða 

Árið 2017 ferðuðust 78% Íslendingar erlendis og er það mesti fjöldi sem mældur hefur verið 

af Ferðamálastofu á síðustu 9 árum. Flestir Íslendingar fóru í tvær ferðir á því ári eða 28% 

landsmanna en einungis 11,7% fóru í fimm eða fleiri ferðir (Tafla 1) (Ferðamálastofa, 2018). 
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Tafla 1: Hversu margar utanlandsferðir fórstu á síðasta ári? (Ferðamálastofa, 2018) 

 

Nær allir grunnnemar Háskóla Íslands sem svöruðu útsendri könnun höfðu ferðast til útlanda 

á síðustu tveimur árum (98,8%) einungis sjö nemendur höfðu ekki ferðast til útlanda sem 

jafngildir 1,2% (Tafla 2).  

Tafla 2: Ferðaðist þú erlendis á síðustu tveimur árum? 

 

Flestir grunnnemar við Háskóla Íslands höfðu farið í fimm eða fleiri utanlandsferðir á síðustu 

tveimur árum eða 40% svarenda. Næst flestir höfðu farið í tvær ferðir eða 18% þátttakenda 

en fæstir höfðu einungis farið í eina ferð síðastliðin tvö ár eða 10,3%. Spurningin var greind 

eftir kyni, aldri, hvort einstaklingar væru barnlausir eður ei og eftir því á hvaða fræðasviði 

þátttakendur stunduðu nám. Leiddu niðurstöður kí-kvaðrat prófsins í ljós að ekki var 

marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni eftir þessum bakgrunnsbreytum (Tafla 

3). 

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

1 ferð 209 28,0% 3,2%

2 ferðir 225 30,1% 3,3%

3 ferðir 132 17,7% 2,7%

4 ferðir 94 12,6% 2,4%

5 eða fleiri ferðir 87 11,6% 2,3%

Fjöldi svara 747 100%

Tóku afstöðu 747 98,6%

Tóku ekki afstöðu 11 1,4%

Fjöldi svarenda 758 100%

Spurð 758 78,1%

Ekki spurð 212 21,9%

Fjöldi þátttakenda 970 100%

Fjöldi Hlutfall

Já 591 98,8%

Nei 7 1,2%

Alls 598 100,0%

Fjöldi svarenda 598 100,0%

Veit ekki 0 0,0%

Vil ekki svara 0 0,0%

Heildarfjöldi 598 100,0%
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Tafla 3: Hver var fjöldi utanlandsferða þinna á síðustu tveimur árum? 

 

Stærstur hluti Íslendinga dvaldi lengur en þrjár vikur erlendis og voru það 31,3% 

þátttakenda. Nærst stærsti hópur Íslendinga dvaldi erlendis í 2-3 vikur en einungis 5,1% 

landans var aðeins 1-3 nætur erlendis. Hæsti meðalfjöldi gistinátta var meðal einstaklinga 

sem voru 68 ára eða eldri og var meðalfjöldi gistinátta hjá þeim 22,8 nætur. Þegar svör voru 

greind eftir störfum voru það stjórnendur og æðstu embættismenn sem voru með næst hæsta 

meðalfjölda gistinátta sem var 22,7 nætur. Svörin voru einnig greind eftir heimilistekjum og 

fæstur meðalfjöldi gistinátta var meðal þeirra láglaunuðustu. Annars vegar meðal þeirra sem 

voru með heimilistekjur undir 400 þúsund á mánuði og þar var meðalfjöldi gistinátta 16,5 

og hins vegar meðal þeirra sem voru með tekjur upp á 400-599 þúsund á mánuði og var 

meðalfjöldinn þar 16,6 nætur (Tafla 4) (Ferðamálastofa, 2018). 

 

Tafla 4: Hversu margar nætur gistir þú í útlöndum á síðasta ári? (Ferðamálastofa, 2018) 

        

  Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/- 

1-3 nætur 37 5,1% 1,6% 

4-6 nætur 74 10,3% 2,2% 

7-10 nætur 111 15,3% 2,6% 

11-13 nætur 71 9,7% 2,2% 

2-3 vikur 206 28,4% 3,3% 

Lengur en 3 vikur 227 31,3% 3,4% 

Fjöldi svara 726 100%   

Tóku afstöðu 726 98,6%  

Tóku ekki afstöðu 32 1,4%  

Fjöldi svarenda 758 100%   

Spurð 758 78,1%  

Ekki spurð 212 21,9%  

Fjöldi þátttakenda 970 100%   

 

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

1 ferð 61 10,3% 2,5%

2 ferðir 106 18,0% 3,1%

3 ferðir 96 16,3% 3,0%

4 ferðir 91 15,4% 2,9%

5 eða fleiri ferðir 236 40,0% 4,0%

Alls 590 100,0%

Fjöldi svarenda 590 98,7%

Veit ekki 0 0,0%

Vil ekki svara 1 0,2%

Á ekki við 7 1,2%

Heildarfjöldi 598 100,0%

10,3%

18,0%

16,3%

15,4%

40,0%

0% 100%
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Fjöldi gistinátta erlendis hjá rúmlega helmingi þátttakenda eða 54,4% sem tóku þátt í könnun 

meðal nemenda Háskóla Íslands voru fleiri en 3 vikur og einungis 3,7% höfðu dvalið erlendis 

í 1-3 nætur. Niðurstöður kí-kvaðratprófs leiddu í ljós að marktækur munur var á fjölda 

gistinátta erlendis eftir því á hvaða fræðasviði nemendur stunduðu nám x2(20, 

N=583)=36,281, p<0,05. Nokkuð hærra hlutfall nemenda sem stunda nám bæði á 

félagsvísindasviði og verkfræði- og náttúruvísindasviði hafa gist erlendis lengur en 3 vikur 

miðað við þá nemendur sem stunda nám á menntavísindasviði. 63,3% nemenda höfðu gist 

erlendis lengur en 3 vikur á félagsvísindasviði og 60,8% nemenda á verkfræði- og 

náttúruvísindasviði en einungis 40,8% þeirra stunda nám á menntavísindasviði. Þá voru 

nemendur menntavísindasviðs fjölmennasti hópurinn sem gisti erlendis í 2-3 vikur eða 

22,4% og nemendur hugvísindasviðs fámennastur í þeim hópi eða 9,9%. Nemendur 

menntavísindasviðs var einnig fjölmennasti hópur þeirra sem dvaldi 11-13 nætur erlendis 

eða 15,8% en nemendur félagsvísindasviðs voru einungis 3,3% af þeim (Tafla 5). 

Tafla 5: Hver var fjöldi gistinátta erlendis? 

 

 

4.2 Áfangastaðir og ferðafélagar 

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á því með hverjum nemendur ferðuðust miðað við 

kyn og fræðasvið en tölfræðilega marktækur munur var þó á því með hverjum nemendur 

ferðuðust eftir því á hvaða aldri þeir voru x2(8, N=596)=21,426, p<0,05). 28,4% einstaklinga 

á aldrinum 18-24 ára ferðuðust með vini/vinum en einungis 12,3% gerðu það sem eru eldri 

en 30 ára. Flestir nemendur í þeim aldurshópi ferðuðust með maka eða 32,9% en einungis 

20,4% nemenda á aldrinum 18-24 ára höfðu ferðast erlendis með maka sínum. Þá var einnig 

marktækur munur á því með hverjum grunnnemar ferðuðust eftir því hvort þau ættu börn 

eða ekki x2(4, N=596)=15,158, p<0,05). 27,6% nemenda sem ekki eiga börn ferðuðust með 

vini/vinum en einungis 12,5% þeirra sem áttu börn ferðuðust með vini/vinum. Þeir barnlausu 

ferðuðust flestir með fjölskyldu eða 29,8% af heildinni en hæsta hlutfall þeirra sem eiga 

barn/börn ferðuðust með fjölskyldu annars vegar og maka hins vegar og var hlutfallið 32,3% 

í báðum hópum (Tafla 6). 

Alls 588 3,7% 9,7% 10,2% 8,2% 13,8% 54,4%

Fjöldi 1-3 nætur 4-6 nætur 7-10 nætur 11-13 nætur

Lengur en 3 

vikur2-3 vikur

Á hvaða fræðasviði stundar þú nám?*

Félagsvísindasviði 120 4,2% 7,5% 10,8% 3,3% 10,8% 63,3%

Verkfræði- og náttúruvísindasviði 153 2,6% 5,9% 12,4% 6,5% 11,8% 60,8%

Menntavísindasviði 76 3,9% 7,9% 9,2% 15,8% 22,4% 40,8%

Heilbrigðisvísindasviði 163 3,1% 14,1% 8,6% 10,4% 16,0% 47,9%

Hugvísindasviði 71 7,0% 14,1% 9,9% 5,6% 9,9% 53,5%
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Tafla 6: Með hverjum ferðaðist þú í síðustu utanlandsferð sem þú fórst? 

 
 

Flestir Íslendingar ferðuðust til Vestur-Evrópu árið 2017 eða 72,6% þeirra og Norðurlöndin 

voru næst vinsælust meðal landans og fóru 57,2% þangað. Suður-Evrópa kom þar á eftir og 

heimsóttu 55,6% þann hluta Evrópu (Tafla 7) (Ferðamálastofa, 2018).  

 

Tafla 7: Vinsælustu áfangastaðir Íslendinga (Ferðamálastofa, 2018) 

  

Alls 596 30,2% 25,2% 24,3% 11,2% 9,1%

Hvert er kyn þitt?

Kona 450 32,2% 25,3% 24,4% 9,8% 8,2%

Karl 141 23,4% 25,5% 23,4% 15,6% 12,1%

Aldur**

18-24 ára 398 32,4% 28,4% 20,4% 10,3% 8,5%

25-30 ára 125 26,4% 22,4% 32,0% 12,0% 7,2%

Eldri en 30 ára 73 24,7% 12,3% 32,9% 15,1% 15,1%

Áttu barn/börn?**

Já 96 32,3% 12,5% 32,3% 8,3% 14,6%

Nei 500 29,8% 27,6% 22,8% 11,8% 8,0%

Á hvaða fræðasviði stundar þú nám?

Félagsvísindasviði 120 30,0% 21,7% 27,5% 11,7% 9,2%

Verkfræði- og náttúruvísindasviði 155 29,7% 28,4% 24,5% 11,0% 6,5%

Menntavísindasviði 79 36,7% 16,5% 30,4% 7,6% 8,9%

Heilbrigðisvísindasviði 165 31,5% 25,5% 21,2% 9,7% 12,1%

Hugvísindasviði 72 23,6% 31,9% 19,4% 16,7% 8,3%

Fjöldi Fjölskyldu Vini/vinum Maka Einn/ein Annað

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

Vestur-Evópa 542 72,6% 3,0%

Norðurlöndin 428 57,2% 2,5%

Suður-Evópa 415 55,6% 2,9%

Norður-Ameríka 163 22,0% 3,0%

Önnur lönd í Evrópu 133 18,0% 2,7%

Austur-Evrópa 89 11,9% 1,4%

Önnur lönd utan 

Evrópu og N-Ameríku
42 6,0% 1,7%

Asía 3 4,0% 0,5%

Fjöldi svara 747 220%

Spurð 758 78,1%

Ekki spurð 212 21,9%

Fjöldi þátttakenda 970 100%
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Þátttakendur meðal grunnnema Háskóla Íslands voru beðnir um að svara hvert þeir fóru á 

ferðalögum sínum og þar gátu þeir merkt við fleiri en einn valkost og því var ekki reiknað 

marktektarpróf út frá svörum við þeirri spurningu. Vestur-Evrópa var mest heimsótt af 

grunnnemum Háskóla Íslands og fóru 65,5% nemenda þangað. Þar á eftir komu 

Norðurlöndin en helmingur þátttakenda heimsóttu þau eða 50,4%, Suður-Evrópa var svo 

þriðji vinsælasti viðkomustaðurinn en fæstir fóru til Suður-Ameríku eða einungis 3% 

svarenda (Tafla 8). 

Tafla 8: Hvert fórstu á ferðalögum þínum? 

 

Rúmlega helmingur Íslendinga, eða 53,2% fóru í borgarferðir árið 2017 og næst vinsælustu 

ferðirnar voru sólarlandaferðir þar sem 38,6% fóru í þær, heimsókn til vina/ættingja fylgdi 

fast á eftir þar sem 35,7% Íslendinga fóru í utanlandsferð af þeirri ástæðu (Tafla 9) 

(Ferðamálastofa, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

Vestur-Evrópu 390 65,5% 3,8%

Norðurlandanna 300 50,4% 4,0%

Suður-Evrópu 256 43,0% 4,0%

Norður-Ameríku 194 32,6% 3,8%

Austur-Evrópu 151 25,4% 3,5%

Asíu 100 16,8% 3,0%

Mið-Ameríku 40 6,7% 2,0%

Afríku 37 6,2% 1,9%

Eyjaálfu 23 3,9% 1,5%

Suður-Ameríku 18 3,0% 1,4%

Alls 1509 253,6%

Fjöldi svarenda 595 99,5%

Veit ekki 0 0,0%

Vil ekki svara 3 0,5%

Heildarfjöldi 598 100,0%

65,5%

50,4%

43,0%

32,6%

25,4%

16,8%

6,7%

6,2%

3,9%

3,0%

0% 100%

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

Borgarferð 396 53,2% 3,6%

Sólarlandaferð 287 38,6% 3,5%

Heimsækja vini/ættingja 266 35,7% 3,4%

Annað 186 25,1% 2,1%

Vinnuferð/ráðstefna/fundur 180 24,2% 3,1%

Íþróttatengd ferð 137 18,3% 1,9%

Fjöldi svara 745 162%

Spurð 758 78,1%

Ekki spurð 212 21,9%

Fjöldi þátttakenda 970 100%

Tafla 9: Vinsælustu tegundir ferðalaga meðal Íslendinga (Ferðamálastofa, 2018) 
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Sá hópur sem var með hæsta hlutfall af borgarferðum var sá hópur sem var með milljón eða 

meira í heimilistekjur á mánuði og var það 65% hópsins. Þar á eftir komu einstaklingar á 

aldrinum 18-29 ára þar sem 59% þeirra höfðu farið í borgarferð, þá voru einnig 58% kvenna 

sem fóru í þær og einstaklingar sem störfuðu sem sérfræðingar voru með jafn hátt hlutfall 

borgarferða (Ferðamálastofa, 2018). Dreifing milli hópa sem fór í sólarlandaferðir var 

nokkuð jöfn en hæsta hlutfallið eða 51% voru stjórnendur og æðstu embættismenn. Þá var 

fólk sem var 68 ára og eldri stærsti hópurinn sem fór í utanlandsferð til að heimsækja 

vini/ættingja (Ferðamálastofa, 2018). 

Marktækur munur var á því hvers konar síðasta utanlandsferð var sem nemendur fóru í eftir 

kyni x2(4, N=592)=18,898, p<0,05 og eftir því á hvaða fræðasviði nemendur stunda nám 

x2(16, N=592)=35,488, p<0,05 en ekki var marktækur munur eftir aldri nemenda eða eftir 

því hvort þeir áttu börn eða ekki. Síðasta ferð hjá flestum var borgarferð eða hjá 38,4% 

þátttakenda. Þar af voru 41,2% kvenna sem fór í borgarferð en 29,1% karla. Þeir 

valmöguleikar sem voru í boði voru: Borgarferð, heimsækja vini/ættingja, sólarlandaferð, 

íþróttatengd ferð og annað. Þá voru 27% sem fóru í ferð sem sneri að öðru en því sem 

skilgreint var í valmöguleikunum fjórum en einungis 16,4% kvenna merkti við þann 

valmöguleika. Þá voru flestir á hugvísindasviði sem fóru í síðustu utanlandsferð til að 

heimsækja vini/ættingja eða 27,8% en einungis 17,4% á félagsvísindasviði. Flestir á 

verkfræði- og náttúruvísindasviði merktu við valmöguleikann „annað“ og voru það 27,1% 

þeirra en mun færri merktu við þann valmöguleika á heilbrigðisvísindasviði eða 11,5% 

(Tafla 10). 

Tafla 10: Hvers konar utanlandsferð var síðasta ferð sem þú fórst í? 

 

Leitast var svara við hvers vegna viðkomandi staður varð fyrir valinu. Marktækur munur var 

á ástæðum fyrir vali á viðkomandi stað eftir því á hvaða fræðasviði nemendur stunda nám 

x2(16, N=592)=27,240, p<0,05 og flestir á hugvísindasviði fóru á áfangastaðinn vegna þess 

Alls 597 38,4% 20,4% 15,9% 6,4% 18,9%

Hvert er kyn þitt?***

Kona 451 41,2% 21,5% 16,0% 4,9% 16,4%

Karl 141 29,1% 16,3% 16,3% 11,3% 27,0%

Aldur

18-24 ára 399 37,3% 20,3% 17,3% 6,0% 19,0%

25-30 ára 125 41,6% 19,2% 14,4% 8,0% 16,8%

Eldri en 30 ára 73 38,4% 23,3% 11,0% 5,5% 21,9%

Áttu barn/börn?

Já 96 39,6% 19,8% 15,6% 7,3% 17,7%

Nei 501 38,1% 20,6% 16,0% 6,2% 19,2%

Á hvaða fræðasviði stundar þú nám?**

Félagsvísindasviði 121 40,5% 17,4% 23,1% 1,7% 17,4%

Verkfræði- og náttúruvísindasviði 155 32,9% 19,4% 13,5% 7,1% 27,1%

Menntavísindasviði 79 40,5% 21,5% 17,7% 3,8% 16,5%

Heilbrigðisvísindasviði 165 41,2% 20,0% 16,4% 10,9% 11,5%

Hugvísindasviði 72 40,3% 27,8% 5,6% 5,6% 20,8%

Fjöldi Borgarferð

Heimsækja 

vini/ættingja Sólarlandaferð

Íþróttatengd 

ferð Annað
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að þau þekkja fólk sem býr þar og voru það 31,9%. Fæstir á verkfræði- og 

náttúruvísindasviði völdu áfangastaðinn vegna þeirrar ástæðu. Þá hafði menning einnig 

ríkjandi áhrif á val áfangastaðar hjá nemendum á hugvísindasviði eða hjá 29,2% þeirra en 

einungis 13,9% nemenda af menntavísindasviði völdu heimsóttan áfangastað vegna 

menningar. 17,7% nemenda á menntavísindasviði valdi áfangastaðinn vegna veðurfars og 

17,4% nemenda á félagsvísindasviði. Einungis 1,4% nemenda á hugvísindasviði lét veðurfar 

skipta máli við val á áfangastað (Tafla 11). 

Þá var einnig marktækur munur á því hvers vegna viðkomandi staður varð fyrir valinu eftir 

því hvers konar utanlandsferð síðasta ferð var x2(16, N=597)=761,440, p<0,05. 95,9% þeirra 

sem þekkti fólk sem bjó á áfangastaðnum fór í ferðina til að heimsækja það. Aðeins 5,3% 

þeirra sem fóru í sólarlandaferð eða íþróttatengda ferð þekkti fólk sem bjó á staðnum. 38,4% 

nemenda sem fóru í borgarferð völdu áfangastaðinn vegna menningar en einungis 0,8% 

heimsóttu vini/ættingja á áfangastaðnum sem varð fyrir valinu vegna menningar. Þá voru 

67,4% sem fóru í sólarlandaferð og völdu áfangastaðinn vegna veðurfars. 16,2% þeirra sem 

fóru í borgarferð völdu viðkomandi stað vegna verðlags en enginn þeirra sem heimsótti 

vini/ættingja voru með verðlag í huga þegar áfangastaðurinn varð fyrir valinu. 81,6% 

nemenda sem fóru í íþróttatengda ferð höfðu aðrar ástæður fyrir vali á áfangastaðnum en 

þær sem í boði var að merkja við en einungis 2,5% þeirra sem heimsóttu vini/ættingja völdu 

áfangastaðinn vegna annarra ástæðna. Stærsti hópur nemenda eða 30,5%, höfðu aðrar 

ástæður fyrir vali sínu á áfangastaðnum en þeir valkostir sem hægt var að velja um (Tafla 

11). 

Tafla 11: Hvers vegna var þessi áfangastaður fyrir valinu? 

 

Alls 597 25,8% 19,4% 13,2% 7,7% 33,8%

Hvert er kyn þitt?

Kona 451 26,6% 18,4% 13,1% 8,9% 33,0%

Karl 141 22,0% 22,7% 14,2% 4,3% 36,9%

Aldur

18-24 ára 399 24,8% 20,6% 14,8% 8,3% 31,6%

25-30 ára 125 28,8% 17,6% 9,6% 8,0% 36,0%

Eldri en 30 ára 73 26,0% 16,4% 11,0% 4,1% 42,5%

Áttu barn/börn?

Já 96 21,9% 15,6% 16,7% 6,3% 39,6%

Nei 501 26,5% 20,2% 12,6% 8,0% 32,7%

Á hvaða fræðasviði stundar þú nám?*

Félagsvísindasviði 121 26,4% 14,0% 17,4% 9,1% 33,1%

Verkfræði- og náttúruvísindasviði 155 20,0% 20,0% 14,2% 6,5% 39,4%

Menntavísindasviði 79 26,6% 13,9% 17,7% 11,4% 30,4%

Heilbrigðisvísindasviði 165 27,3% 21,2% 12,7% 8,5% 30,3%

Hugvísindasviði 72 31,9% 29,2% 1,4% 2,8% 34,7%

Hvers konar utanlandsferð var síðasta ferð sem þú fórst í?***

Borgarferð 229 9,2% 38,4% 3,1% 16,2% 33,2%

Heimsækja vini/ættingja 122 95,9% 0,8% 0,8% 0,0% 2,5%

Sólarlandaferð 95 5,3% 7,4% 67,4% 3,2% 16,8%

Íþróttatengd ferð 38 5,3% 7,9% 2,6% 2,6% 81,6%

Annað 113 8,0% 15,0% 5,3% 4,4% 67,3%

AnnaðFjöldi

Ég þekki fólk 

sem býr þar

Vegna 

menningar

Vegna 

veðurfars

Vegna 

verðlags
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4.3 Tilgangur ferðalaga 

Nemendur voru spurðir að tilgangi síðasta ferðalags sem þeir fóru í og í þeirri spurningu 

mátti velja fleiri en einn valkost og því var marktektarpróf ekki framkvæmt. Skemmtun var 

megin tilgangur ferðalagsins hjá 79,7% nemenda. Tilbreyting kom þar á eftir og voru það 

45,1% nemenda sem fóru í síðasta ferðalag til tilbreytingar og 42% fóru vegna slökunar. 

Minnsti hópur nemenda fór vegna trúarlegs eðlis eða 0,2% og einungis 0,5% fóru í síðasta 

ferðalag til að leitast eftir sanngildi (Tafla 12). 

Tafla 12: Hver var tilgangur síðasta ferðalags sem þú fórst í? 

 

4.4 Ferðaáform 2019 

Nemendur voru spurðir um ferðaáform þeirra 2019. Stór hluti nemenda hefur nú þegar 

ákveðið að fara í utanlandsferð á árinu og voru 79,3% sem sögðust ætla í ferð og einungis 

20,7% svöruðu því neitandi og höfðu því ekki tekið ákvörðun um ferð á þessu ári. Ekki var 

marktækur munur á því hvort nemendur höfðu ákveðið að fara í utanlandsferð árið 2019 eftir 

kyni, aldri, eftir því hvort þau eiga börn eða ekki eða eftir því á hvaða fræðasviði nemendur 

stunda nám. Marktækur munur var þó á því hver fjöldi utanlandsferða þeirra var á síðustu 

tveimur árum x2(4, N=590)=47,312, p<0,05 (Tafla 13). 

91,1% þeirra nemenda sem höfðu farið í 5 eða fleiri utanlandsferðir á síðustu tveimur árum 

svöruðu því játandi að vera með áætlun um að fara í utanlandsferð árið 2019 en 64,2% þeirra 

sem höfðu farið í 2 ferðir á síðustu tveimur árum svaraði þeirri spurningu játandi og meðal 

þeirra sem fóru í 1 ferð á síðastliðnum tveimur árum voru 65,6% sem hugðust ætla í 

utanlandsferð á þessu ári. Þá voru 35,8% þeirra sem fóru í 2 ferðir á síðustu tveimur árum 

sem svöruðu spurningunni neitandi en einungis 8,9% þeirra sem fóru í 5 eða fleiri ferðir 

svöruðu spurningunni á þann veg (Tafla 13). 

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

Skemmtun 476 79,7% 3,2%

Tilbreyting 269 45,1% 4,0%

Slökun 251 42,0% 4,0%

Heimsækja ættingja eða vini 167 28,0% 3,6%

Kynnast nýrri menningu 123 20,6% 3,2%

Leitast eftir reynslu 92 15,4% 2,9%

Stunda hreyfingu 43 7,2% 2,1%

Til að finna sjálfan mig 13 2,2% 1,2%

Leitast eftir sanngildi 3 0,5% 0,6%

Trúarlegs eðlis 1 0,2% 0,3%

Annað 116 19,4% 3,2%

Alls 1554 260,3%

Fjöldi svarenda 597 99,8%

Veit ekki 0 0,0%

Vil ekki svara 1 0,2%

Heildarfjöldi 598 100,0%

79,7%

45,1%

42,0%

28,0%

20,6%

15,4%

7,2%

2,2%

0,5%

0,2%

19,4%

0% 100%
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Þá voru nemendur spurðir hvaða áfangastað þeir höfðu ákveðið að heimsækja á þessu ári. Í 

svörum við þeirri spurningu var hægt að velja fleiri en einn valkost og því var ekki reiknað 

marktektarpróf. Flestir nemendur sögðust ætla til Vestur- og Suður-Evrópu og voru 37,1% 

nemenda sem merktu við Vestur-Evrópu og 36% við Suður-Evrópu. Norðurlöndin voru 

þriðji valkosturinn í röðinni þar sem 29,9% hugðust ætla þangað. Fæstir ætla sér að 

heimsækja Eyjaálfu eða 1,5% nemenda og einungis 2,5% ætla að ferðast til Suður-Ameríku 

(Tafla 14). 

Tafla 14: Hvaða áfangastað hefur þú ákveðið að heimsækja á þessu ári (2019)? 

 

Að lokum voru nemendur spurðir hvort þeir væru nú þegar búnir að bóka umrædda ferð. 

Ekki var marktækur munur eftir bakgrunnsbreytunum kyni, aldri, hvort þau ættu börn eða 

ekki eða eftir því á hvaða fræðasviði nemendur stunda nám. Meiri hluti nemenda búinn að 

bóka ferðina nú þegar eða 57,4% en 42,6% nemenda höfðu ekki gert það (Tafla 15). 

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

Vestur-Evrópu 175 37,1% 4,4%

Suður-Evrópu 170 36,0% 4,3%

Norðurlöndin 141 29,9% 4,1%

Austur-Evrópu 89 18,9% 3,5%

Norður-Ameríku 65 13,8% 3,1%

Asíu 44 9,3% 2,6%

Afríku 24 5,1% 2,0%

Mið-Ameríku 14 3,0% 1,5%

Suður-Ameríku 12 2,5% 1,4%

Eyjaálfu 7 1,5% 1,1%

Alls 741 157,0%

Fjöldi svarenda 472 78,9%

Veit ekki 0 0,0%

Vil ekki svara 126 21,1%

Heildarfjöldi 598 100,0%

37,1%

36,0%

29,9%

18,9%

13,8%

9,3%

5,1%

3,0%

2,5%

1,5%

0% 100%

Alls 598 79,3% 20,7%

Fjöldi Já Nei

Hver var fjöldi utanlandsferða þinna á síðustu tveimur árum?***

1 ferð 61 65,6% 34,4%

2 ferðir 106 64,2% 35,8%

3 ferðir 96 72,9% 27,1%

4 ferðir 91 85,7% 14,3%

5 eða fleiri ferðir 236 91,1% 8,9%

Tafla 13: Hefur þú ákveðið að fara í utanlandsferð á þessu ári (2019)? 
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Tafla 15: Hefur þú bókað ferðina nú þegar? 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall Vikmörk +/-

Já 272 57,4% 4,5%

Nei 202 42,6% 4,5%

Alls 474 100,0%

Fjöldi svarenda 474 79,3%

Veit ekki 0 0,0%

Vil ekki svara 0 0,0%

Á ekki við 124 20,7%

Heildarfjöldi 598 100,0%

57,4%

42,6%

0% 100%
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5 Umræður og ályktanir 

Almenningi reyndist ekki jafn auðvelt og nú að ferðast um heiminn fyrr á tíðum (Burkart & 

Medlik, 1981). Árið 2017 var mikið ferðaár þar sem mesta aukning átti sér stað í sjö ár í 

alþjóðlegri ferðamennsku (UNWTO, 2018). Íslendingar eru alls ekki undanskildir þessum 

gífurlega vexti á ferðalögum erlendis og gefst þeim sífellt fleiri tækifæri til þeirra (Akgüç, 

Beblavý, & Simonelli, 2018). Margir Íslendingar tóku þátt í því að gera 2017 að því mikla 

ferðaári sem það var og það ár ferðuðust 78% Íslendinga til annarra landa og af þeim hópi 

voru flestir sem fóru í tvær ferðir það ár og flestir dvöldu lengur en þrjár vikur erlendis 

(Ferðamálastofa, 2018). Meðal grunnnema Háskóla Íslands höfðu 98,8% ferðast síðastliðin 

tvö ár og höfðu flestir farið í fimm eða fleiri ferðir á því tímabili og flestir nemendur dvöldu 

jafn lengi erlendis og meiri hluti Íslendinga gerði.  

Rannsóknin sýndi að langflestir þátttakenda hafa ferðast þó nokkuð síðustu tvö ár, enda hefur 

framboð flugferða aukist mikið síðustu ár (Akgüç, Beblavý, & Simonelli, 2018). Einnig kom 

í ljós að 79,3% af grunnnemum Háskóla Íslands hefur ákveðið að fara í utanlandsferð árið 

2019 og rúmlega helmingur hefur nú þegar bókað ferðina svo utanlandsferðum virðist alls 

ekki fækka. Fram hefur komið að háskólanemar eru stór hluti ferðamanna sem stunda 

alþjóðlega ferðamennsku (Shields, 2011) og rannsóknin leiddi í ljós að íslenskir nemendur 

líkjast öðrum nemendum heimsins og nýta frítíma sinn í ferðalög erlendis.  

Upp að ákveðnu marki hefur aldur áhrif á það hvernig tegund ferðamennsku er stunduð 

(Fletcher o.fl., 2013) og leiddi könnun meðal háskólanema í ljós að munur var á því hverjir 

ferðafélagar einstaklinga voru eftir aldri. Þá voru flestir í yngsta aldurshópi nemenda sem 

ferðuðust með vinum sínum og fæstir þeirra ferðuðust erlendis með maka en einhleypir 

nemendur gætu verið möguleg ástæða fyrir þessu vali þeirra á ferðafélögum. Nemendur eldri 

en 30 ára voru meðal þeirra sem ferðuðust minnst með vinum sínum en mest með maka. 

Einnig hafði það áhrif hvort einstaklingar áttu barn eða ekki. Þeir barnlausu ferðuðust mest 

með fjölskyldunni en hæsta hlutfall þeirra sem eiga barn skiptust jafnt í hópa þeirra sem 

ferðast með maka annars vegar og fjölskyldu hins vegar. Mesti munurinn milli þessara hópa 

lá þó í ferðalögum með vini/vinum og mun fleiri barnlausir ferðuðust með vinum sínum 

heldur en þeir sem áttu börn og gefur það til kynna að þeir sem eiga börn ferðast meira út af 

fyrir sig enda þarf að huga að ýmsu þegar heil fjölskylda fer saman í ferðalag (Fletcher o.fl., 

2013). 

Frakkland var mest heimsótti áfangastaðurinn af ferðamönnum heimsins árið 2017. Þar á 

eftir komu Spánn, Bandaríkin og Kína (UNWTO, 2018). Niðurstöður rannsóknar meðal 

Íslendinga leiddu í ljós að lönd í Vestur-Evrópu voru vinsælust meðal landans, Norðurlöndin 

voru í öðru sæti en þar á eftir komu lönd Suður-Evrópu (Ferðamálastofa, 2018). Því virðist 

svo vera að vinsælustu áfangastaðir Íslendinga séu ekki þeir sömu og eru vinsælastir meðal 

annarra ferðamanna heimsins (UNWTO, 2018), en Frakkland og Spánn heyra þó undir 

Suður-Evópu svo mögulegt er að Íslendingar hafi einnig ferðast mikið til þeirra landa. Sama 

á við um grunnnema Háskóla Íslands og Íslendinga í heild sinni, þar sem Vestur-Evrópa var 

mest heimsótt á síðastliðnum tveimur árum og virðist hún halda vinsældum sínum áfram þar 

sem flestir grunnnemar ætluðu sér þangað árið 2019. Þegar rýnt var í ferðaáform nemenda 

kom í ljós að næst flestir ætla sér að heimsækja Suður-Evrópu en breyting virðist hafa orðið 
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á vinsældum landa hjá nemendum þar sem Norðurlöndin voru næst mest heimsótt á síðustu 

tveimur árum.  

Staðsetning er þáttur sem hefur áhrif á val á áfangastað (Swarbrooke & Horner, 2007) og 

leiddu niðurstöður rannsóknar í ljós að Íslendingar sækja mest í að heimsækja staði sem 

staðsettir eru nálægt heimalandinu. Möguleg ástæða fyrir því er að Íslendingar leiti í að 

ferðast til landa sem hafa svipaða menningu og heimalandið og líkist því á margan hátt. Þó 

hefur einnig komið fram að verðlag hafi sitt að segja við val á áfangastöðum (Swarbrooke 

& Horner, 2007) og styttra flug til nálægra staða gefi til kynna lægra verð á flugmiðum og 

miðað við niðurstöður rannsóknar er því hægt að álykta að Íslendingar séu nokkuð hagsýnir 

varðandi flugferðir sínar vegna vinsælda Vestur-Evrópu. 

Borgarferðir voru vinsælastar meðal Íslendinga árið 2017 og fór um helmingur þeirra í slíka 

ferð það ár. Þar á eftir komu sólarlandaferðir og stór hluti Íslendinga fór í ferðalag til að njóta 

sólarinnar (Ferðamálastofa, 2018), enda lætur sólin ekki of oft sjá sig á köldu eyjunni okkar 

í norðri. Sama átti við um grunnnema Háskóla Íslands og aðra Íslendinga árið 2017 og voru 

borgarferðirnar vinsælastar meðal nemenda síðastliðin tvö ár. Líkt og áður hefur komið fram 

hefur fólk sem er hluti af sama samfélagi gjarnan svipaða ímynd af einhverri ákveðinni 

tegund af fríi og gæti það verið einn þáttur í þeirri ákvörðun meðal Íslendinga að fara í 

borgarferðir (Fletcher o.fl., 2013). Stór hluti nemenda eða 27% fór þó í ferð sem tengdist 

öðru en þeim valmöguleikum sem voru í boði. Marktækur munur var eftir kyni og eftir því 

á hvaða fræðasviði nemendur stunduðu nám og konur voru meðal þeirra sem fóru í flestar 

borgarferðir og flestir á hugvísindasviði fóru í utanlandsferðir til að heimsækja vini/ættingja. 

Þær niðurstöður eru í samræmi við fræðin þar sem fram hefur komið að konur leitast frekar 

eftir menningu á ferðalögum sínum en borgarferðir eru einmitt tilvaldar til að upplifa hana 

(Collins & Tisdell, 2002). Þá hefur einnig komið fram að konur eru líklegri en karlar til að 

fara í ferðalög í þeim tilgangi að heimsækja vini/ættingja en líkt og áður kom fram eru konur 

eru í hærra hlutfalli en karlar af þeim sem stunda nám á hugvísindasviði við Háskóla Íslands 

(Háskóli Íslands, 2019). 

Ímynd hefur mikið að segja við val á áfangastað ferðamanna þar sem góð ímynd ýtir undir 

að viðkomandi staður verði fyrir valinu (Fletcher o.fl., 2013). Grunnnemar Háskóla Íslands 

voru spurðir hvers vegna síðasti staður sem var heimsóttur varð fyrir valinu og þar var 

marktækur munur eftir því á hvaða fræðasviði nemendur stunda nám. Flestir á 

hugvísindasviði heimsóttu staðinn því þau þekktu fólk sem þar býr en einnig var það vegna 

menningar. Þá voru flestir nemendur á mennta- og félagsvísindasviði sem völdu 

áfangastaðinn vegna veðurfars. Miðað við þessar niðurstöður gefur mismunandi áhugasvið 

nemenda til kynna ólík ferðalög þar sem þau voru ólík eftir því á hvaða fræðasviði nemendur 

stunda nám.  

Marktækur munur var á því hvers vegna viðkomandi staður varð fyrir valinu eftir því hvers 

konar utanlandsferð síðasta ferð var. Lang flestir sem þekktu fólk á þeim áfangastað sem 

ferðast var til, fór í þeim tilgangi að heimsækja það. Þá var einnig sterk tenging á milli 

sólarlandaferða og veðurfars, borgarferða og menningar en einnig var hópur sem valdi 

borgarferðirnar vegna verðlags. Því sannar sig aftur að staðsetning hefur sitt að segja 

varðandi val á áfangastöðum (Swarbrook & Horner, 2007) og tengingin milli sólarlandaferða 

og veðurfars gefur til kynna að áfangastaðirnir sem Íslendingar sækjast í eru staðsettir þar 

sem er bæði sólríkt og hlýtt í veðri. Árstíðarsveiflur eru í ferðalögum eftir þjóðum og fólk 

fer gjarnan til útlanda þegar frí eru í skólum og á vinnustöðum og fólk frá Vestrænum löndum 

fá gjarnan lengstu fríin að sumri til en færst hefur í aukanna að ferðast um jól og páska (Hall 
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& Cooper, 2013). Sólin felur sig gjarnan frá okkur Íslendingum og kemur því ekki á óvart 

að landinn sæki í hana og hlýtt veðurfar þegar tækifæri gefst til ferðalaga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða líkur að því að tilgangur borgarferða sé að upplifa 

menningu en verðlag spilar stórt hlutverk við val á slíkri ferð. Oft eru borgarferðir ekki yfir 

jafn langan tíma og sólarlandaferðirnar og flugfélögin bjóða oft lægra verð á flugmiðum til 

ákveðinna borga og getur samspil þessara tveggja þátta lækkað verð ferðalagsins og gætu 

þessir þættir því verið góð skýring á vinsældum borgarferða meðal landans. 

Skemmtun var í flestum tilvikum tilgangur ferðalaga meðal grunnnema Háskóla Íslands. Þar 

á eftir voru ástæðurnar fyrir ferðalögum oftast tilbreyting og slökun. Við þessi atriði mætti 

tengja ýti-og togkraftana sem eru virkir kraftar við þá ákvörðun að fara í ferðalag. 

Ýtikraftarnir hafa þau áhrif á einstaklinga að fara af stað í ferðalag og hjá flestum nemendum 

var leitin að skemmtuninni sú innri hvöt sem ýtti þeim af stað í ferðalagið. Togkraftarnir eru 

svo þeir sem hafa áhrif á val áfangastaðarins og hvenær haldið er af stað í ferðalagið. Þeir 

staðir sem oftast urðu fyrir valinu meðal nemenda fela þá líklegast í sér þá ímynd um að þar 

eigi sér stað ánægjulegt ferðalag og mikil skemmtun (Jönsson & Devonish, 2008). Þó er ljóst 

að skemmtun er ekki eins í augum allra svo líklegast hafa staðirnir verið jafn fjölbreyttir og 

við erum ólík (Kozak, 2002).  

Hugmyndir Cohens (1979) um ólíka heimssýn sem leiðir til ólíkra reynsluhátta 

ferðamennsku er hægt að tengja við þessa umræðu. Næst flestir sögðu að tilbreyting væri 

aðaltilgangur ferðarinnar og því er hægt að segja að tilbreytingarháttur hafi verið ríkjandi 

meðal nemenda Háskóla Íslands. Endurnærandi reynsla er þá einnig flokkur sem kemur 

sterkur inn meðal nemenda en þar er lögð áhersla á að hlaða batteríin og fá frí frá 

hversdagsleikanum, og var slökun í þriðja sæti yfir aðaltilgang síðasta ferðalags sem 

nemendur fóru í. Áberandi fáir fóru í ferðalag í leit að sanngildi svo ekki er hægt að segja að 

nemendur Háskóla Íslands falli undir kenningar MacCannel (1973) sem varða það að 

ferðamenn leitist eftir upprunaleika á ferðalögum sínum.  

Hóparnir tveir sem voru til skoðunar áttu margt sameiginlegt þó þeir væru ólíkir að mörgu 

leyti. Vinsælustu áfangastaðir beggja hópa eru í Vestur-Evrópu og borgarferðir voru einnig 

vinsælasta tegund ferða hjá báðum hópum. Fjöldi ferða og gistinátta var þó ekki beinlínis 

hægt að bera saman þar sem spurningakönnunin meðal Íslendinga átti við árið 2017 en 

spurningakönnun meðal nemenda háskólans átti bæði við árin 2017 og 2018. Báðir hópar 

fóru þó nokkuð oft í utanlandsferðir og gistinætur þeirra voru oftast lengur en þrjár vikur. 

Hér hefur verið fjallað um ýmislegt varðandi ferðalög Íslendinga sem gæti gagnast aðilum 

ferðaþjónustu við markaðssetningu og sölu á ferðum til Íslendinga. Niðurstöður rannsóknar 

geta gefið ferðaskrifstofum ágætis yfirlit yfir þær ferðir sem vinsælastar eru meðal landans 

og getur rannsóknin komið sér vel við markaðssetningu hjá þeim og vali á þeim ferðum sem 

selja á íslensku þjóðinni.  

Við gerð þessa verkefnis komu ákveðnir ófyrirséðir annmarkar í ljós. Ætlunin var að kanna 

ferðir grunnnemenda við Háskóla Íslands til útlanda og bera saman við utanlandsferðir 

Íslendinga. Í ljós kom að í gögnum Ferðamálastofu fengust aðeins svör við fjórum 

spurningum af þeim ellefu spurningum sem grunnnemarnir svöruðu. Þannig var 

samanburður ekki eins mikill og æskilegt hefði verið. Svör við spurningum sem vörðuðu 

dýpri þætti um utanlandsferðir fengust aðeins frá grunnnemum Háskóla Íslands og þar var 

svarhlutfall lágt. Ekki er hægt að færa svör grunnnema yfir á Íslendinga í heild sinni þar sem 
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svörin yrðu líklega mismunandi eftir ólíkri menntun, störfum, aldri og öðrum félagslegum 

þáttum, en líkt og áður hefur komið fram hafa þeir þættir áhrif á áherslur einstaklinga. Hér á 

undan kom einnig fram að mun fleiri kvenkyns nemendur stunda nám við Háskóla Íslands 

og að uppistöðu eru nemendur skólans ungt og barnlaust fólk svo erfitt er að bera þessa tvo 

hópa saman, Íslendinga annars vegar og nemendur Háskóla Íslands hins vegar. 

Spurningalisti könnunar meðal grunnnema Háskóla Íslands var heldur ekki gallalaus. Eftir á 

hyggja hefði mátt senda könnunina út á lítið prufuúrtak til að sníða af annmarka og ef til vill 

hefði verið betra að hafa svarmöguleika fyrir þá sem ferðuðust ekki á síðustu tveimur árum, 

til að koma í veg fyrir misskilning meðal svarenda. Einnig hefði verið áhugavert að hafa 

spurningu sem varðaði það hvort þátttakendur fóru í pakkaferð eða ekki þar sem vinsældir 

þeirra voru miklar hér áður fyrr. 

Stærra þýði með fjölbreyttum hópi fólks hefði gert rannsóknina meðal grunnnema Háskóla 

Íslands gagnlegri. Þá væri meiri möguleiki á því að yfirfæra niðurstöður á Íslendinga í heild 

sinni. Einnig hefðu eigindleg viðtöl gefið dýpri skilning á því hvers vegna Íslendingar ferðast 

til annarra landa og á þeirri upplifun sem þeir leitast eftir á ferðalögum. Þar sem niðurstöður 

rannsóknar gáfu til kynna að Íslendingar ferðast mikið væri einnig áhugavert að velta þeirri 

spurningu upp, hvort þessir miklu ferðalangar séu meðvitaðir um umhverfisáhrifin sem 

ferðalög þeirra hafa á jörðina okkar. 
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Viðauki A 

Könnun um utanlandsferðir 

Takk fyrir að gefa þér tíma í að svara þessari stuttu könnun um utanlandsferðir þínar. 

Spurningarnar eru 15 talsins og því ætti einungis að taka nokkrar mínútur að svara þeim. 

Þér er frjálst að sleppa völdum spurningum ef þú átt erfitt með að svara þeim en ég vil þó 

ítreka mikilvægi þess að öllum spurningum sé svarað samviskusamlega svo að niðurstöður 

verði sem áreiðanlegastar. 

Könnunin er nafnlaus og öll svör eru meðhöndluð sem trúnaðarmál. 

1) Ferðaðist þú erlendis á síðustu tveimur árum? 

 

• Já 

• Nei 

 

2) Hver var fjöldi utanlandsferða þinna á síðustu tveimur árum? 

 

• 1 ferð 

• 2 ferðir 

• 3 ferðir 

• 4 ferðir 

• 5 eða fleiri ferðir 

 

3) Hver var fjöldi gistinátta erlendis? 

 

• 1-3 nætur 

• 4-6 nætur 

• 7-10 nætur 

• 11-13 nætur 

• 2-3 vikur 

• Lengur en 3 vikur 

 

4) Með hverjum ferðaðist þú í síðustu utanlandsferð sem þú fórst í? 

 

• Fjölskyldu 

• Maka 

• Einn/ein 

• Vini/vinum 

• Vinnufélögum 

• Hópi fólks 

• Annað 
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5) Hvert fórstu á ferðalögum þínum? ATH. hér má merkja við fleiri en einn valkost 

 

• Norðurlandanna 

• Vestur-Evrópu 

• Austur-Evrópu 

• Suður-Evrópu 

• Afríku 

• Asíu 

• Eyjaálfu 

• Suður-Ameríku 

• Mið-Ameríku 

• Norður-Ameríku 

 

6) Hvers konar utanlandsferð var síðasta ferð sem þú fórst í? 

 

• Borgarferð 

• Sólarlandaferð 

• Heimsækja vini/ættingja 

• Vinnuferð/ráðstefna/fundur 

• Íþróttatengd ferð 

• Golfferð 

• Námsferð 

• Skíðaferð 

• Annað 

 

7) Hvers vegna varð þessi áfangastaður fyrir valinu? 

 

• Ég þekki fólk sem býr þar 

• Vegna verðlags 

• Vegna veðurfars 

• Vegna landslagsins 

• Vegna menningar 

• Annað 

 

8) Hver var tilgangur síðasta ferðalags sem þú fórst í? ATH. hér má merkja við 

fleiri en einn valkost 

• Skemmtun 

• Tilbreyting 

• Heimsækja ættingja eða vini 

• Slökun 

• Leitast eftir reynslu 

• Leitast eftir sanngildi 

• Til að finna sjálfan mig 

• Trúarlegs eðlis 

• Stunda hreyfingu 

• Kynnast nýrri menningu 

• Annað 
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9) Hefur þú ákveðið að fara í utanlandsferð á þessu ári (2019)? 

 

• Já 

• Nei 

 

10)  Hvaða áfangastað hefur þú ákveðið að heimsækja á þessu ári (2019)? ATH. 

hér má merkja við fleiri en einn valkost 

 

• Norðurlöndin 

• Vestur-Evrópu 

• Austur-Evrópu 

• Suður-Evrópu 

• Afríku 

• Asíu 

• Eyjaálfu 

• Suður-Ameríku 

• Mið-Ameríku 

• Norður-Ameríku 

 

11)  Hefur þú bókað ferðina nú þegar? 

 

• Já 

• Nei 

 

12)  Á hvaða aldri ertu? 

 

• 18-24 ára 

• 25-30 ára 

• 31-39 ára 

• 40-59 ára 

• 60 ára eða eldri 

 

13)  Hvert er kyn þitt? 

 

• Karlkyn 

• Kvenkyn 

• Annað 

 

14)  Áttu barn/börn? 

 

• Já 

• Nei 
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15)  Á hvaða fræðasviði stundar þú nám? 

 

• Félagsvísindasviði 

• Menntavísindasviði 

• Heilbrigðisvísindasviði 

• Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

• Hugvísindasviði 

• Þverfræðilegt nám 

 


