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Abstract 

Bicycle travelers are a small group of tourists who have not been researched much in this 

country. In the Westfjords, there are considerably fewer tourists than in other parts of the 

country, and thus traffic is considerably less. So this would be the ideal land for cyclists or 

what? Here, this small group of tourists was explored. 23 travelers traveling by bicycle around 

the Westfjords in 2018-2019 answered a questionnaire sent to them in Word documents via 

email and they also submitted a photo from their trip that they thought would best describe 

their experience. The results showed that they are on average rather young, they ride a bicycle 

to connect with nature and travel at a comfortable speed so as not to miss anything. They 

sleep in a tent to save money and have more flexibility. Their expectations were not much 

besides beautiful scenery, low traffic and few travelers. The Westfjords meet their 

expectations quite easily and exceed the expectations of some, even though campsites and 

food outlets are few and far apart. All that seems to be lacking is access to repairing facilities 

or services. They all recommend such a trip. 
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Útdráttur 

Reiðhjólaferðamenn eru lítill hópur ferðamanna sem lítið hefur farið fyrir í rannsóknum hér á 

landi. Á Vestfjörðum er talsvert minna af ferðamönnum en víðast annars staðar á landinu og 

þar með talsvert minni umferð. Þar er því kjörlendi fyrir reiðhjólaferðamenn eða hvað? Hér 

var þessi fámenni hópur ferðamanna skoðaður.  23 ferðamenn sem ferðuðust á reiðhjóli um 

Vestfirði 2018-2019 svöruðu spurningalista sem þeim var sendur í Word skjali með tölvupósti 

og sendu einnig inn mynd úr ferð sinni sem þeir töldu lýsa upplifun sinni best.  Niðurstöður 

sýndu að þeir eru ungir að meðaltali, þeir ferðast á reiðhjóli til að tengjast náttúrunni og til að 

ferðast á þægilegum hraða til að missa ekki af neinu. Þeir gista í tjaldi fyrir sparnaðinn og 

sveigjanleikann. Væntingar þeirra voru litlar aðrar en að þar væri fallegt landslag, lítil umferð 

og fáir ferðamenn. Vestfirðir mæta væntingum þeirra nokkuð auðveldlega og fara fram úr 

væntingum sumra þó langt sé á milli tjaldstæða og matvælasölustaða. Það eina sem virðist 

skorta er aðgangur að viðgerðaaðstöðu eða þjónustu. Allir mæla þeir með svona ferð. 

 

Lykilorð: 

Reiðhjólaferðamaðurinn, áfangastaðurinn Vestfrirðir, vistvæn ferðamennska, upplifun, 

væntinga upplifun 
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file:///C:/Users/doru-/Desktop/Skólinn/RITGERÐIN/Hver%20er%20upplifun%20reiðhjóla%20ferðamanna%20af%20áfangastaðnum%20Vestfjörðum.docx%23_Toc41036072
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1. Inngangur  

Haustið 2018 hitti ég erlendan ferðamann á bensínstöð á Eyrinni á Ísafirði. Hann sat þar 

skjálfandi með báðar hendur á kaffibollanum sínum og fylgdist með reiðhjólinu sínu sem stóð 

fyrir utan, hlaðið farangri. Hann hafði á fáeinum dögum hjólað frá Brjánslæk til Ísafjarðar, í 

allskonar veðri enda komið fram á haust. Rokið daginn áður hafði tekið svo á að hann gafst 

upp á miðri Breiðadalsheiði og gisti þar. Ég ætlaði að fara að vorkenna honum en hann var 

fljótur að leiðrétta mig og sagði uppnuminn að þetta hefði verið það stórkostlegasta sem hann 

hafði nokkurn tímann upplifað.  

 

Á Instagramsíðu hans mátti berlega sjá að þetta væri mikill ævintýramaður sem ferðaðist 

mikið og ef honum hefði þótt þessi ferð stórkostleg miðað við allt hitt þá væri ég ekki að sjá 

þetta réttum augum. Samtalið vakti áhuga minn á að skoða upplifun þeirra ferðamanna sem 

kosið hafa hjólreiðar sem ferðamáta sinn um Vestfirði.   

 

Á Íslandi sér maður reglulega yfir sumarið ferðalanga á reiðhjólum. Þeir eru hlaðnir farangri 

og mega hafa sig alla við að berjast upp langar og brattar malarbrekkur í öllum veðrum. Þessi 

kimi ferðamanna hefur lítið verið skoðaður hérlendis.  Vestfirðir bjóða upp á stórbrotið 

landslag og náttúru, þar er dreifbýlt og umferðin og ferðamannastraumurinn eru talsvert minni 

en í öðrum landshlutum.  

 

Markmið þessarar ritgerðar er kanna upplifun þessara reiðhjólaferðamanna,og í því samhengi 

að skoða hver tilgangurinn ferðarinnar er og hvort Vestfirðir standist væntingar 

reiðhjólaferðamanna. Eftirfarandi  rannsóknarspurning er því sett fram:  

Hver er upplifun reiðhjólaferðamanna af áfangastaðnum Vestfjörðum? 

Til þess að svara spurningunni var safnað netföngum reiðhjólaferðamanna sem hafa ferðast 

um Vestfirði á reiðhjóli 2018-2019. Um haustið 2019 voru þeir spurðir út í upplifun sína; af 

hverju þeir völdu reiðhjól sem ferðamáta og af hverju þeir völdu að ferðast um Vestfirði. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Hér í þessum kafla verður rýnt í  reiðhjólaferðamenn, þarfir þeirra, Vestfirði og hjólaleiðina 

þar og hugtökin upplifun, væntinga-upplifun og vistferðamennska skoðuð. 

 

2.1. Reiðhjólaferðamenn 

Áhugi á hjólreiðum hefur vaxið jafnt og þétt undanfarna áratugi. Á hverjum degi eru seld 

47.670 reiðhjól í heiminum.  Síðustu 20 árin hefur fjöldi þeirra aukist um 68%.  Árið 2016 

seldust nærri 20 millljón reiðhjól í Evrópusambandinu einu (Bicycle Guider, 2020). Hér 

virðist því vera vaxandi markhópur sem er áhugaverður fyrir áfangastað eins og Vestfirði, 

sem vilja stefna á náttúrutengda og sjálfbæra ferðaþjónustu. 

 

Hjólreiðar eru ferðamáti sem leyfir ferðamanninum að uppgötva svæðið á þann hátt að hann 

tengist umhverfi og samfélagi um leið og hann viðheldur líkamlegu og andlegu heilbrigði 

(Gazzola, Pavione, Grechi, og Ossola, 2018, bls. 3). Svo eru það áköfustu hjólreiðamennirnir 

sem líta á hjólreiðar sem hinn eina sanna samgöngumáta og einu leiðina til að verja fríinu 

sínu. Tilgangur ferðar þessara ferðamanna er að hjóla. Hins vegar er það fólk sem fer stundum 

að hjóla í fríinu og lítur á reiðhjólið sem valkost og skemmtilega leið til að ferðast á milli 

staða.  

 

Ritchie (1998, bls. 569) skilgreinir reiðhjólaferðamanninn sem einhvern sem er að heiman 

ekki skemur en 24 tíma eða yfir nótt í fríi og notkun reiðhjóls sem farartækis þann tíma er 

mikilvægur hluti af fríinu/ferðinni. Þessi ferð gæti verið sjálfstætt skipulögð eða hluti af 

pakkaferð og gæti innihaldið stuðning ökutækis og hverskyns formlega og/eða óformlega 

gistingu. Hann (Ritchie, 1998, bls. 568) greindi reiðhjólaferðamennsku í nokkra flokka:  

 

 

• stuttar ferðir út frá einum stað  

• fjallahjólaferðir  
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• dagsferðir  

• fólk í fríi  

o sjálfstæða hjólreiðamenn  

o þá sem fara í skipulagðar ferðir  

 

 

Nickerson o.fl. ( 2013, bls. 1) dregur svo fram eina flokkun og þar með skilgreiningu í viðbót: 

Langar reiðhjólaferðir (e. Cycle touring) – Ferðast frá A-Ö með nokkrum stoppum á milli. 

Langferðahjólreiðamaður (e. The touring cyclist) eða fjöldaga reiðhjólaferðamaður (e. 

multiday cycling) (Nickerson o.fl., 2013, bls.1). Langferðahjólreiðamaður (e. Touring cyclist) 

er einhver sem fer í hefðbundin reiðhjólaferðalög milli staða með daglegum hjólaferðum. 

Reiðhjólaferðamaður er sá sem notar fríið í að hjóla frá einum stað til þess næsta. 

 

Flestir rannsakendur eru sammála um þrjú einkenni reiðhjólaferðamannsins.  

• Hann er miðaldra (meðalaldur er þá oftast 50-55 ára) 

• Menntaður   

• Með tekjur yfir meðallagi  

Karlkynið er í miklum meirihluta (Israeli og Gasul, 2019, bls. 186). 

 

2.1.1. Þarfir reiðhjólaferðamanna 

Ef þarfir reiðhjólamanna eru mátaðar í þarfapíramída Maslows (mynd1) væru líkamlegar 

þarfir aðgengi að matvöru og drykk, staður til að tjalda og vegir til að komast á milli staða. 

Öryggisþarfir væru meðal annars öryggi á vegum, lítil umferð eða breið vegöxl, tjaldstæði og 

að eiga ekki á hættu að vera rændur. 

 

Félagslegar þarfir sem svæði gæti uppfyllt væri tenging við heimamenn og samfélag, en 

einnig eru margir með félaga með sér í ferðinni.  Þörfina 

fyrir sjálfsvirðingu uppfylla þeir með sigrunum, klifunum 

upp brekkurnar og baráttunni við mótvindinn. Þeir taka af 

þessu mynd og/eða setja ferðir sínar inn á Strava þar sem 

aðrir geta skoðað brattann sem þeir fóru, hraðann, aflið 

sem þeir notuðu o.s.frv. Þeir fara heim og segja 

ferðasöguna og öðlast virðingu sinna áheyrenda.  
Mynd 1 Þarfapíramídi Maslows 
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Þarfir þessa hóps eru talsvert aðrar en akandi ferðamanna (Nickerson o.fl., 2013, bls. 9). Þeir 

þurfa fyrst og fremst öryggi á vegum. Vegi með takmarkaðri umferð, lágum hraða eða góðri 

vegöxl og tillitsömum ökumönnum.  Helstu umkvartanir þátttakenda í rannsókninni sem 

framkvæmd var í Montana voru of mikil og óþægileg umferð, skortur á vegöxl, rifflaðir 

vegkantar og lélegir vegir svo dekkin voru oft að springa (Nickerson o.fl., 2013, bls. 12-13).  

 

Þeir eru líklegri til að nýta tjaldstæði en aðra gistingu en í rannsókninni í Montana 2013 kom 

fram að flestir þátttakenda kusu að gista í tjaldi. Bæði vegna verðs á annarri gistingu og vegna 

sveigjanleikans sem það býður upp á þar sem dagsformið og veðrið getur verið misjafnt 

(Nickerson o.fl., 2013, bls. 13). Sömu niðurstöðu mátti sjá í rannsókn Sigrúnar á erlendum 

reiðhjólaferðamönnum á Íslandi (Sigrún Kapitola, 2012, bls. 32).   

 

2.2. Áfangastaðurinn Vestfirðir 

Vestfirðir eru eini landshlutinn á Íslandi sem í heild hefur hlotið umhverfisvottun Earth Check 

(Vestfjarðastofa, 2016) og hefur haldið henni núna í þrjú ár. Snæfellsnes hefur hlotið sömu 

vottun í 10 ár, frá 2010 til 2020, en það er hluti af Vesturlandi og því ekki einn landshluti. 

Ferðamannastraumur um Vestfirði hefur ekki verið í takt við aðra hluta landsins 

(Markaðsstofa Vestfjarða, 2018, bls. 23).  

 

Í nýjustu áfangastaðaáætlun Vestfjarða kemur fram að í vinnslu hennar var haft að leiðarljósi 

að Vestfirðir séu sjálfbær gæðaáfangastaður þar sem arðbærni, umhverfi og samfélag fari 

saman.  Þar er lögð aðaláhersla á náttúruferðamennsku, sjálfbæra ferðamennsku, 

upplifunarferðamennsku, menningar- og arfleifðarferðamennsku og matarferðamennsku. Þar 

kemur aftur á móti ekkert fram um reiðhjólaferðamenn (Ferðamálastofa, 2019, bls. 6-8). 

 

Á norðanverðum Vestfjörðum eru haldnar nokkrar bæjarhátíðir og íþróttamót sem snúast um 

útivist að öllu eða miklu leyti, þar má nefna gönguskíðamótið Fossavatnsgönguna 

(Fossavantsgangan.e.d.) og Hlaupahátíðina þar sem keppt er í utanvegahlaupi, götuhlaupi og 

hjólreiðum (Hlaupahátíðin, 20.2.2018). Í Súðavík hefur líka verið haldin gönguhátíð 

síðastliðin fimm ár (Súðavík.is, 23.7.2019).  
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Eins hafa gönguskíðanámskeiðin sem Hótel Ísafjörður hefur staðið fyrir undir heitinu „Bara 

ég og stelpurnar“ verið afar vinsæl og draga stóra hópa á Ísafjörð á hverri helgi stóran hluta 

veturs. (Isafjordurhotels.is, 2019).  Svo sjá má að talsverð áhersla er á hreyfingu á 

norðanverðum Vestfjörðum. Á Suðurfjörðunum virðist áherslan reyndar meiri á menningu, en 

þar eru þó stærstu ferðamannaseglarnir fyrir útivistarfólk, eins og Látrabjarg, Rauðisandur og 

Dynjandi. 

 

2.3. Hjólaleiðin 

Í grunnin er þetta hringur sem hægt er að fara hvort sem er rangsælis eða réttsælis (Merktur 

með rauðu á mynd 2). 

Hann liggur þá frá Hólmavík, þaðan yfir Þröskulda, 

Hjallaháls og Klettsháls, að Flókalundi, yfir 

Kleifaheiði til Patreksfjarðar, yfir Mikladal og 

Hálfdán til Bíldudals og þaðan upp á 

Dynjandisheiði, Hrafnseyrarheiði, Breiðadalsheiði 

áleiðis Djúpveg, yfir Steingrímsfjarðarheiði til 

Hólmavíkur. Þessi leið er um 600 km og 9900 

hæðarmetrar.   

 

Svo er auðvelt að fara ýmsa útúrdúra til þess að lengja eða stytta leiðina (merkt með gulu á 

mynd 1). Leiðin býður upp á þann möguleika að stilla erfiðleikastig eftir getu sinni t.d. létta 

hana með því að fara gegnum göngin undir Breiðadalsheiði og bráðum göngin undir 

Hrafnseyrarheiði. Það er mun auðveldari leið yfirferðar, malbikuð og meira aflíðandi en á 

móti missir hjólreiðamaðurinn af útsýninu, einverunni og friðsældinni. 

 

Eða stytta hana með því að fara beint frá Flókalundi yfir Dynjandisheiði en missa þá af 

viðkomu á Patreksfirði og Bíldudal. Einnig væri möguleiki að hækka örlítið erfiðleikastigið 

og fara ýmsa útúrdúra eins og til dæmis Svalvogana í staðinn fyrir Hrafnseyrarheiði, 

mikilfenglega leið en erfiðari.  

Mynd 2 Helstu hjólaleiðir um Vestfirði. 
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Með vaxandi umferð í framtíðinni væri mögulegt að halda öllum gömlum vegum eins og 

Breiðadalsheiði, Hrafnseyrarheiði, Hestakleif og fleiri aflögðum vegum opnum og merktum 

fyrir bæði gangandi og hjólandi ferðamenn þó þeim væri lokað fyrir akandi umferð. Þannig 

nyti reiðhjólaferðamaðurinn meira öryggis og næðis í ferð sinni.  

 

2.4. Vistvæn ferðamennska 

Alþjóðleg samtök um vistvæna ferðaþjónustu (The International Ecotourism Society ) segja 

að vistvæn ferðamennska snúist um að tengja náttúruvernd, samfélag og sjálfbærar ferðir. 

McCormick (2011) tekur undir og skilgreinir vistvæna ferðamennsku sem „ábyrg ferðalög til 

náttúrusvæða sem vernda umhverfið og bæta líðan heimamanna“.  

 

Grundvallarreglur um umhverfisstefnu og -stjórnun er það sem þarf að hafa til hliðsjónar. Þær 

eru að lágmarka neikvæð áhrif, stuðla að umhverfis og menningarvitund og virðingu, að bæði 

ferðamenn og heimamenn hljóti jákvæða reynslu, að íbúar hafi fjárhagslegan ávinning og 

valdeflingu og að beinn fjárhagslegur ávinningur sé fyrir verndun.  Það hefur verið sýnt fram 

á að þróun reiðhjólaferðamennsku á svæðum sem eru utan fjöldaferðaþjónustu er 

fjárhagslega, félagslega og umhverfislega hagkvæm (Gazzola, o.fl., 2018, bls. 1). 

 

Reiðhjólaferðamaður fer hægar yfir en akandi. Kolefnislosun af völdum ferðar hans er svo 

gott sem engin á meðan hjólaferð hans stendur. Vissulega þarf hann að koma sér á staðinn, 

þarf mat og heita sturtu, þvott og fleira slíkt.  Reiðhjólaferðamenn virðast hafa áhuga á að 

hjóla í óspilltu umhverfi í góðri fjarlægð frá allri mengun, í nánum tengslum við náttúruna og 

líffræðilegan fjölbreytileika hennar. Þeir ferðast á sjálfbæran hátt og þeir búast einnig við 

sjálfbærni þegar kemur að umhverfinu sem þeir kjósa að njóta (Gazzola, o.fl, 2018, bls. 8).  

Þeir sofa flestir í litlum tjöldum svo þeir taka ekki mikið landrými á tjaldstæðum og krefjast 

ekki stórra hótelbygginga. Þeir þurfa þó viðgerðarþjónustu eða aðstöðu til viðgerða, aðgengi 

að varahlutum, merkingar við vegi og stíga, aðgengi að vatni og mat og sturtu (Nickerson 

o.fl., 2013, bls. 13-16).  Þekkt er að aukinn ferðamannastraumur um svæði bætir sjálfsmynd 
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heimamanna sem endurspeglast í betra viðhaldi húsa og garða, sögu og menningar (Hammad, 

o.fl., 2017, bls. 551).  

 

2.5. Upplifun 

Upplifun (e. experience) er eitt þeirra hugtaka sem eru erfið í þýðingu þar sem eiginleg 

merking orðsins er ekki alveg sú sama á íslensku og ensku. Einnig er þetta ansi víðtækt 

hugtak. Pine og Gilmore segja að engar tvær manneskjur geti átt sömu upplifun, því hver 

upplifun stafi af samspili milli atburðar og hugarástands einstaklings. Upplifun sé eingöngu til 

í huga einstaklings sem hefur tekið þátt í eða orðið fyrir tilfinningalegum, líkamlegum, 

vitsmunalegum eða jafnvel andlegum áhrifum og sé því í eðli sínu persónuleg (Pine, Gilmore 

o.fl., 1998, bls. 99).   

 

Að upplifa ferð felur til dæmis í sér tilhlökkun fyrir ferðinni, tilfinningar sem vakna meðan á 

henni stendur og loks minningarnar og upprifjunina eftir ferðina. Þegar um er að ræða ferð 

eins og reiðhjólaferð fyrir eigin afli  er það ferðamaðurinn sem hannar upplifunina sjálfur 

(Dina, 2018, bls. 155).   

 

Þeir sem sækjast eftir ævintýraupplifun leita að afskekktu umhverfi sem býr yfir náttúrufegurð 

og ríkri menningarhefð, með ævintýra-afþreyingarstarfsemi í besta falli í aukahlutverki. 

Tilvist áskorunar og áhættu hefur verið dregin fram sem forsenda ævintýra svo ekki allar 

tegundir vistvænnar ferðamennsku falla þó undir ævintýraferðamennsku hugtakið (Weber, 

2001, bls. 368).  

 

Frá sjónarhóli einstaklingsins getur aftur á móti verið mjög misjafnt hvað hver upplifir sem 

ævintýri. Þar spilar inní sjálfstraust viðkomandi, færni og hæfni á hverju sviði ásamt reynslu. 

Sá sem er að ferðast í fyrsta sinn upplifir eflaust meiri kvíða (e. anxiety) í sömu ferð en sá sem 

er alvanur að ferðast. Sá sem er byrjandi í hjólreiðum myndi þá jafnvel upplifa of mikinn 

kvíða við að hjóla malarveg yfir heiði til að geta notið þess sem ævintýris, en vanur 

reiðhjólamaður myndi seint líta á hjólaferð innanbæjar sem ævintýri og jafnvel finna fyrir 

leiða (e. boredom). Þarna á milli er ævintýra-upplifunin, þar sem spennan er passlega mikil 
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áskorun fyrir einstaklinginn (Weber, 

2001, bls. 369-370). Mynd 3 (Líkan 

(Csikszentmihalayi 1990:74) 

skýrir þetta betur. Rennslisás 

ævintýra-upplifuninar (e. Flow 

channel) liggur í jafnvægi milli 

áskorunar og hæfni þar sem ónæg 

áskorun miðað við hæfni 

einstaklingsins leiðir til leiða en of 

mikil áskorun fyrir einstaklinginn 

miðað við hæfni hans veldur kvíða. 

 

2.6. Upplifunar-væntingar 

Væntingar hafa mikil áhrif á upplifun ferðamanns. Um upplifunar-væntingar ( e. experience 

expectations) eru tvær ólíkar kenningar. Önnur er samlögunarkenningin (e. assimilation 

theory) en samkvæmt henni er líklegt að ferðamenn lagi upplifun sína af ákvörðunarstað eftir 

væntingum sínum í þeim tilgangi að réttlæta hugmyndir sínar og forspár, til þess að komast 

hjá því að lenda í mótsögn við upplifun sína á áfangastað (Sherif og Hovland, 1961, bls. 153).  

Hin er „andstæðukenningin“ (e. contrast theory) og segir að misræmið milli skynjunar og 

væntinga magnist upp í matsviðbrögðum ferðamannsins (Oliver 1997, bls. 98).  

 

Fyrri upplifun af áfangastað hefur líka áhrif á væntingar um upplifun þar í framtíðinni. Ekki 

bara eigin heldur einnig ummæli annarra. Þeim mun betri ummæli sem staður fær þeim mun 

meiri væntingar hefur ferðamaðurinn til staðarins. Umræða um ferðamannastað er því liður í 

að skapa væntingar um upplifun áfangastaðar í framtíðinni.  Ímynd skapar væntingar um 

þjónustu og hafa rannsóknir sýnt tengsl milli ímyndar og væntinga í nokkrum 

þjónustugreinum. Ímynd hjálpar ferðamanni að sjá fyrir sér áfangastaðinn, þar af leiðandi 

mótar hún þær væntingar sem hann hefur til staðarins fyrir heimsóknina. Það er ljóst að 

væntingar hafa talsverð áhrif á upplifun ferðamanna af áfangastað (Rodríguez del Bosque o.fl. 

2009, bls. 140).  

Mynd 3 Rennslisás ævintýra upplifunar.  
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Ef ferðaþjónar skilja og þekkja væntingar ferðamanna til upplifunar á áfangastað eiga þeir 

auðveldara með að koma auga á þarfir og óskir ferðamanna og að leysa raunveruleg vandamál 

til að fullnægja ferðamönnum. Væntingar um upplifun eru líka leiðarvísir fyrir ferðaþjóna í 

hönnun þeirra daglegu starfsemi frá sjónarhóli ferðamannsins. 
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3. Rannsóknaraðferð  

 

Hér verður gerð grein fyrir vali á rannsóknaraðferð og henni lýst. Sagt er frá hvernig 

þátttakendur voru fundnir og þá er útskýrt hvað forritið „Strava“ er og hvernig það nýtist í 

gagnaöflun og söfnun þátttakenda í rannsóknina. Einnig er farið yfir tilurð spurningarammans 

sem og annmarka og vandamál rannsóknarinnar. 

 

3.1. Aðferðafræði 

 

3.1.1. Eigindleg rannsóknaraðferð 

Það eru ekki margir sem ferðast á reiðhjóli um Vestfirði. Samkvæmt Strava ferðast um það bil 

20 notendur forritsins þar á ári. Auðvitað nota ekki allir reiðhjólaferðamenn Strava en gera 

mátti ráð fyrir að ná álíka fjölda. Það var því ekki von á að fá fleiri en um 20 þátttakendur og 

því ákveðið að rannsóknin yrði eigindleg.  

 

Eigindleg aðferð á við um hvað, hvernig, hvenær, hvar og af hverju, kjarna og andrúmsloft 

aðstæðna. Meðan megindlegar rannsóknir fást við mælingar og talningar, þá fást eigindlegar 

rannsóknir við orð, lýsingar, meiningar, hugtök, karakter, tákn og fleira (Lune og Berg, 2017, 

bls. 12). Eigindlegar rannsóknir geta verið framkvæmdar með viðtölum, athugunum, 

ljósmyndum, gömlum dagbókum o.s.frv. (Lune og Berg, 2017, bls. 40).  

 

Ákveðið var að semja spurningalista og senda á þátttakendur og fá þannig fram viðhorf þeirra. 

Því var útbúið Word skjal með stöðluðum spurningum sem var sent í netpósti sem þátttakandi 

var beðinn að svara í stuttu máli. Ef frekari spurningar vöknuðu út frá svörunum eða einhver 

svaranna voru óskýr var sendur annar póstur með frekari spurningum. Einnig var beðið um 

eina mynd úr ferðinni sem viðkomandi taldi lýsa best upplifun sinni.  
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Þýðið var innlendir og erlendir reiðhjólaferðamenn sem ferðast höfðu á reiðhjóli um Vestfirði 

2018-2019 og úrtakið var tilviljanaúrtak. Sumarið 2019 var notað til að safna netföngum og 

spurningarnar voru sendar út í september 2019 eftir að þátttakendur voru komnir heim og 

búnir að endurmeta ferðina. Rúmur tími var tekinn til gagnaöflunar, eða tveir mánuðir og var 

send út áminning til þeirra sem ekki höfðu svarað á tveggja vikna fresti. Þetta var nauðsynlegt 

til að fá sem besta svörun.  

 

Ástæðan fyrir því að þetta form var valið er sú að tölvupóstur er einfaldari og ódýrari kostur 

en bréfpóstur. Tölvupóstur gefur viðkomandi tíma til að svara þegar honum hentar og 

rannsakanda tíma til að ráðfæra sig við túlk ef svörin vekja frekari spurningar sem símaviðtöl 

eða spjallforrit gefa síður. Tölvupóstur gefur líka umfram sumar aðrar leiðir (bréfpóst og 

könnunar smáforrit) tækifæri til að svara viðkomandi þátttakanda aftur og eiga frekari 

samskipti. Flestir eru núorðið með rafrænar myndavélar svo það er auðvelt að senda myndir á 

rafrænu formi eins og tölvupósti. Tölvupóstur gefur þeim sem eru hægari á lyklaborðinu næði 

til að skrifa á sínum hraða en spjallforrit hefði alltaf valdið ákveðinni pressu þar sem 

rannsakandinn situr hinum megin á línunni og bíður eftir svarinu (Lune og Berg, 2017, bls. 

80).  

 

Gallarnir við tölvupóst er hættan á að pósturinn lendi í ruslhólfinu af einhverjum sökum. Til 

að minnka líkurnar á því var spurningaskjalið sent til hvers og eins sem svar við 

tölvupóstinum þeirra þar sem þeir tilkynna vilja til þátttöku. Það veitir líka persónulega 

tengingu milli þátttakanda og rannsakanda. Þátttakandi fær þá frekar þá tilfinningu að hann sé 

sérstakur og svör hans mikilvæg.  
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3.1.2. Strava 

Eitt þeirra verkfæra sem notað var til að finna mögulega þátttakendur var samfélagsmiðillinn 

Strava. Strava er forrit sem er vinsælt meðal íþrótta- og útivistarfólks. Samkvæmt fyrirtækinu 

voru um 42 milljón notendur á Strava í júlí 2019 og bætast við milljón á mánuði. Af 176 

keppendum Tour De France voru 120 notendur Strava. 

(Haden, 17.júlí 2019)  

 

Forritið skráir með GPS tækni leiðina sem er farin, (hvort 

hún er farin fótgangandi, á hjóli eða sundi), vegalengd, 

tíma, hraða, kaloríur og fleira slíkt með aðstoð snjallsíma, 

snjallúrs eða álíka búnaðar sem er með GPS tengingu.  

 

Notandi getur borið saman ferðir sínar og séð hvort hann 

sé að bæta sig. Í forritinu getur notandi einnig borið saman 

ferðir sínar og tíma við ferðir og tíma annarra notenda eins 

og sést á mynd 4. Þannig er hægt að vakta ýmsar leiðir og 

skoða reiðhjólaferðir notenda Strava um þær.  

 

Valið var að vakta þrjár leiðir til að finna sem flesta 

reiðhjólaferðamenn. Um Dynjandisheiði í norður og Hestfjörð í vesturátt og Kleifarheiði í 

vesturátt. Með því að smella á nafn á listanum er hægt að skoða þær leiðir sem viðkomandi 

hjólaði dagana í kring og þá hvort hann hefði farið eingöngu einn hjólatúr A-A, eða ferðast 

um svæðið í nokkra daga A-Ö. Forritið býður upp á að einn notandi geti skrifað athugasemdir 

við ferðir annars notanda. Þannig var hægt að hafa samband við þá sem höfðu hjólað um 

þessar leiðir og var þeim gefið upp netfang rannsakanda og þess óskað að þeir hefðu 

samband. Forritið býður ekki upp á einkaskilaboð milli notenda. Þá var hægt að skoða ferðir 

um svæðið undanfarin ár og finna þátttakendur frá fyrri árum. Raunin varð þó sú að einungis 

einn sá eða svaraði athugasemd við svo gamla ferð eða frá 2018.  

 

Mynd 4 Ferðir reiðhjólamanna um 

Dynjandisheiði í norður 



 

 

17 

 

 

3.2. Spurningaramminn 

Þegar hugmyndin um þessa rannsókn kom fyrst upp teiknaði rannsakandi upp hugmyndakort 

og valdi þar úr hvað það var sem hann vildi vita. Næsta skref var að fara yfir fræðin. Sjálf 

upplifunin var aðalútgangspunktur og því skoðað hvað hafi áhrif á hana.  

 

Væntingar hafa þar mikil áhrif en þar sem ekki var hægt að spyrja út í þær áður en 

þátttakendur lögðu af stað í ferðina var snúið að komast að þeim. Því var frekar spurt út í 

tilgang. Af hverju viðkomandi ferðist á hjóli. Af hverju hann velji þessa gistingu en ekki aðra 

og af hverju Vestfirði en svo hvort Vestfirðir hafi mætt væntingum viðkomandi.   

 

Spurningum fylgdu engar nánari skilgreiningar eða skýringar og þátttakendur túlkuðu þær á 

sinn hátt. Það var reynt að hafa spurningarnar eins opnar og hægt er í lokuðum spurningalista 

og að leiða þátttakendur sem minnst áfram. Fyrsti spurningalistinn var forprófaður í opnu 

viðtali á kaffihúsi við mann sem hafði gengið frá Brjánslæk til Ísafjarðar á nokkrum vikum. 

Þá spurði höfundur spurninganna og viðtalið var tekið upp. Viðtalið tók um 40 mínútur svo þá 

varð ljóst að of mikil vinna væri að vinna niðurstöður úr 20 slíkum viðtölum og nauðsynlegt 

væri að finna aðra leið. Spurningalisti sendur sem word skjal í tölvupósti varð þá niðurstaðan.  

 

Gerð var forprófun á fjórum spurningalistum, sem eftir á að hyggja var e.t.v.  mistök. Þessir 

einstaklingar hefðu verið dýrmætir þátttakendur í rannsókninni og betra hefði verið að prófa 

þá á einstaklingum sem höfðu ferðast á hjólum um önnur svæði en Vestfirði. Af þessum 

fjórum voru þrír Íslendingar. Eftir það fannst bara einn Íslendingur til viðbótar til að taka þátt 

í rannsókninni. Forprufan hafði þó áhrif á spurningalistann en staðfesti að þessi aðferð hafði 

marga kosti og fáa galla fyrir þessa rannsókn.  

 

Við lestur svaranna vöknuðu nýjar spurningar eins og hvort viðkomandi hefði verið einn á 

ferð eða í hóp og hvort viðkomandi hefði hjólað eingöngu um Vestfirði eða hvort þeir hafi 

verið hluti af stærri ferð. Kristín Ósk Jónasdóttir hjá Umhverfisstofnun las yfir forprófin og 

stakk upp á  spurningunni „hvað kom þér mest á óvart?“ sem gaf mjög áhugaverð svör. 

Orðalagi var breytt í einni spurningu úr „Hvað stóð upp úr?“ í „Hvað var það besta?“ og úr 



 

 

18 

 

„Sprakk dekk á leiðinni?“ í „Lentirðu í einhverjum vandræðum með hjólið á leiðinni, svo sem 

sprungið dekk eða hvaðeina annað?“ og bætt var framan við næstu spurningu „ef svo“ þar 

sem spurningin um aðgengi að viðgerðarþjónustu átti ekki við ef engin var þörfin. Spurning 

um hvort viðkomandi myndi mæla með þessari ferð við vin og af hverju, var einnig bætt við 

og viðmælendur beðnir að senda eina mynd með sem lýsti vel þeirra upplifun. Uppröðun 

spurninga var líka lítilega breytt. Þegar búið að var fara yfir spurningarnar fram og til baka 

voru þær sendar Sigríði Kristjánsdóttur ferðamálafræðingi sem starfar hjá Vestfjarðastofu og 

hún las þær yfir og bætti við spurningum um aðstöðu fyrir hjólafólk og eyðslu.  

 

Spurningaramminn innihélt þá sjö grunnspurningar um aldur, kyn, þjóðerni, tímabil ferðar, 

hvort viðkomandi hafi komið áður til Íslands, hvort Vestfirðir hafi verið hluti af stærri ferð og 

stærð ferðahóps.   Á eftir þeim komu fimm spurningar um ferðahegðun, tilgang/væntingar og 

reynslu af reiðhjólaferðalögum. Þá fylgdu á eftir sex spurningar sem sneru að upplifuninni, 

veðri, hvað var best, erfiðast, óvæntast og loks voru þátttakendur beðnir að velja eina mynd úr 

ferðinni sem lýsti vel upplifun þeirra og senda með svörunum. Þá voru sjö spurningar sem sneru 

að væntingum, þörfum og þjónustu, tvær sneru að eyðslu en ekki var spurt út í tekjur. Spurt var 

út í dvalartíma, bæði á Vestfjörðum og á Íslandi í heild. Í lokin var svo spurt hvort þátttakandi 

myndi mæla með þessari ferð við vini og afhverju. Alls voru þetta 24 spurningar auk fyrstu sjö 

grunnspurninganna. 

 

Þegar ramminn var fullmótaður var fengin aðstoð við yfirlestur og þýðingar á önnur tungumál 

hjá Herdísi Hübner kennara og þýðanda en hún þýðir yfir á ensku, þýsku, og spænsku. Varðandi 

frönsku þýðinguna var samið við Nödju Widell master og kennara í frönsku. Í auglýsingunni 

var klausa á öllum fjórum tungumálunum en ekki kom til að notuð væri nema enska og þýska 

útgáfan af spurningarammanum þar sem enginn þátttakandi óskaði hans á spænsku eða frönsku. 
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3.3. Gagnaöflun og úrvinnsla  

 

Gögn um reiðhjólaferðamenn á Íslandi eru gott sem engin, að undanskildum niðurstöðum úr 

rannsókn Sigrúnar Kapitolu frá 2011.  Stuðst var því einnig við álíka rannsókn frá Montana á 

reiðhjólaferðamönnum til samanburðar. Strava er góður banki ýmiss konar upplýsinga sem 

nýtist vel. Þar er hægt að skoða hvaða leiðir eru farnar, hve langt er hjólað á dag, hve hratt og 

hve lengi, á hvaða árstímum, hvar er stoppað og fleira og fleira. Nær allt nema persónulegar 

upplýsingar  hjólreiðamanna eins og hjúskaparstöðu, aldur og slíkt. Ekki vannst þó tími til að 

vinna úr öllum þeim gögnum hér, en eitthvað stuðst við til að bakka upp aðrar niðurstöður og 

skýra myndina.   

 

Svörum var safnað frá miðjum september fram í miðjan nóvember. Ef það þurfti nánari 

skýringu á einhverju var þess óskað jafnóðum og svör bárust en aukaspurningin var ekki send 

út fyrr en allir þátttakendur höfðu sent inn svörin.  Spurningarnar reyndust ágætlega en hefði 

mátt koma skýrar fram að einungis væri verið að spyrja út í ferðina um Vestfirði. Svörin um 

veðrið voru líka öll frekar óskýr og ill-úrvinnanleg.  

 

Við úrvinnslu svara voru svörin flokkuð niður og talin. Sjaldnast voru svörin svo einföld að 

þau féllu í einn flokk og voru þá talin í öllum viðeigandi flokkum.  Farið er einnig ítarlegar 

yfir þau í texta og í umræðukaflanum eru þau flokkuð í þemu þvert á spurningarnar. Það er að 

segja dregið saman til dæmis allt sem sagt var um vegi eða um landslag og náttúru o.s.frv. 

 

3.4. Þátttakendur 

Aðgengi að reiðhjólaferðamönnum er takmarkað, aðallega af því þeir eru fáir og skiptir því 

hver og einn sem næst til miklu máli. En einnig því þeir tjalda gjarnan á víðavangi og því ekki 

auðfundnir á tjaldstæðum eða öðrum gististöðum.  

Samkvæmt könnun sem Ferðamálastofa gerði 2018 ferðuðust 10% erlendra ferðamanna til 

Vestfjarða og 1% ferðamanna ferðuðust á hjóli (Oddný Þóra Óladóttir, 2019, bls. 26) svo út 

frá því má giska á að um 0.1% erlendra ferðamanna hafi ferðast á reiðhjóli um Vestfirði.  
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Vorið 2019 var hafist handa við að safna þátttakendum í rannsóknina. Þátttaka var á engan 

hátt launuð. Auglýsingar voru settar upp á N1, í ferjunni Baldri, í strætisvagni sem gengur 

milli Reykjavíkur og Hólmavíkur og á tjaldstæðum víða um Vestfirði Auglýsingarnar gáfu 

engan árangur en margir þátttakenda höfðu séð hana en ekki haft áhuga á að svara henni. 

Tveir höfðu þó samband vegna hennar, annar þeirra hafði hjólað hring um Vestfirði fyrir 25 

árum og var nú á ferð með fjölskylduna að sýna þeim leiðina sem hann fór og hinn vildi fría 

gistingu.    

 

Þátttakendum var því safnað bæði gegnum samfélagsmiðilinn Strava með því að vakta 

ákveðnar leiðir eins og lýst var í kafla 3.1.2. og ef sást til ferðamanna á reiðhjóli var þátttöku 

þeirra óskað og gefið netfang rannsakanda. Einn fannst í Önundarfirði og tveir í Hestfirði og 

sjö í Skutulsfirði. Að auki gaf einn þátttakandi öðrum sem hann mætti á sinni ferð netfang 

rannsakanda og setti sá sig í samband og tók þátt.  12 þátttakendur fengust gegnum Strava.  

 

Allir voru beðnir um að senda tölvupóst til staðfestingar á vilja sínum til þátttöku og gerðu 

það allir nema einn. Alls söfnuðust þannig 25 netföng og var þeim öllum sent 

spurningaskjalið. Eins og áður sagði var spurningaskjalið sent sem svar við þessum 

tölvupóstum. Af þeim fengust 23 svör. Aðeins tveir þátttakendur hjóluðu þar 2018 en aðrir 

2019. Að auki var send út ein viðbótarspurning til 20 þeirra og fengust þá 16 svör. 

 

3.5. Vandamál og siðferðileg mál    

 

Helsta vandamál var hve fáir reiðhjólaferðamenn á Vestfjörðum eru og því áskorun að finna 

nógu marga til að komast að marktækri niðurstöðu. Siðferðisleg vandamál fólust helst í því að 

það þurfti að ónáða fólk í fríinu sínu annars vegar, hins vegar að skilja eftir skilaboð á opnum 

prófíl síðum þeirra sem fundust á Strava þar sem viðkomandi var beðinn um að taka þátt í 

rannsókninni. Forritið býður ekki upp á að send séu einkaskilaboð. Þá eru gögn eins og 

netpóstar aldrei algerlega örugg. Jafnvel þó rannsakandi eyði póstunum eftir úrvinnslu þá geta 

verið afrit á (shared server) sameiginlegum póstþjóni sem rannsakandi hefur enga stjórn á 

(Lune og Berg, 2017, bls. 80). Það er þó ekki um mjög viðkvæmar upplýsingar að ræða svo 

áhættan er ásættanleg. Hlutdrægni hefur óhjákvæmilega haft einhver áhrif, þar sem 
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rannsakandi er Íslendingur, búsettur á Vestfjörðum og stundar hjólreiðar og þátttakendur vita 

það.  

   

Í tölvupóstinum sem var með Word skjalið í viðhengi var eftirfarandi kynningartexti  

Hello again and thank you so much for agreeing to participate in my research. 

There are still so few bicycle-tourists here so your participation is really precious. 

I am studying tourism at the University at Hólar. I am now working on my final 

thesis and for that doing a research on the cyclist experience of cycling around 

the Westfjords and the realization of marketing the Westfjords for cycling. 

The interview is done via email and is about your experience of your trip. 

The participation is voluntary and you are free to terminate it at any time. 

You will have full anonymity and your name will never be mentioned. 

There are no right or wrong answers but I ask you please to keep the answers short if 

you can. 

 

Þarna fór rannsakandi fram úr sér með lýsingu á um hvað rannsóknin væri þar sem hún snerist 

að lokum ekki um raunhæfi þess að markaðsetja Vestfirði fyrir hjólreiðar. Það er efni í aðra 

rannsókn.  

Býsna margra spurninga var enn óspurt og margar nýjar sem vöknuðu en þær bíða annarra 

rannsókna. Reynt var að hafa þennan spurningalista ekki of langan en spurning hvort þess hafi 

verið gætt óþarflega mikið. 
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4. Niðurstöður  

Þegar öll svör höfðu borist auk mynda sem óskað var eftir og búið að lesa úr þeim öllum og 

ganga úr skugga um að allt væri eðlilegt og ekki um augljósan misskilning eða óskýr svör að 

ræða hófst úrvinnslan. Ein spurning bættist við eftir að svör bárust en þá voru þeir 

þátttakendur sem höfðu reynslu af öðrum slíkum reiðhjólaferðum beðnir um að bera þessa 

ferð saman við aðrar hjólaferðir sem þeir hefðu farið í hérlendis eða erlendis. Eins þurfti að 

senda nokkrum skýrari spurningar þar sem ekki var nógu skýrt í hverri spurningu að einungis 

væri verið að ræða um reiðhjólaferð um Vestfirði en ekki heildarferðalagið hvort sem var á 

hjóli annars staðar á landinu eða gönguferð um Hornstrandir.  Svör við spurningu um veðrið 

reyndust of óljós til að hægt væri að vinna eitthvað úr þeim af viti. Unnið var úr svörum við 

20 spurningalistum á ensku, tveim á þýsku og einn á íslensku.  

 

Úrvinnslan var nokkuð svipuð fyrir allar spurningar. Svör voru dregin saman í flokka eftir 

svörum hverrar spurningar og allir flokkar dregnir fram. Oft voru svörin margþætt og áttu við 

fleiri en einn flokk og þá voru þau talin í öllum viðeigandi flokkum.  Þannig sýnt hvað var 

mest áberandi í svörum þátttakenda en líka svörin sem stungu í stúf eða komu á óvart.  

Niðurstöður voru teknar saman í töflur, skífurit eða stöplarit eftir því sem við átti hverju sinni. 

Í umræðukaflanum er svo svörunum skipt upp í þemu og kafað dýpra í þau. 
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4.1. Grunnspurningar  

 

Viðmælendur voru 23 á 

aldrinum 22-73 ára, þar af 

aðeins þrjár konur. 

Meðalaldur var 38 ára. 

Eins og sést á töflu 1 er 

stærsti hluti þátttakenda 

undir 49 ára aldri eða 87% 

 

 

Skipting hópsins eftir þjóðerni 

er sýnd hér á mynd 5 til hægri. 

Sex viðmælendur voru frá 

Bandaríkjunum og jafnmargir 

frá Þýskalandi, þrír frá 

Bretlandi, tveir frá Sviss og 

tveir frá Kanada og einn frá 

Georgíu, Frakklandi, Íslandi og 

Ítalíu og rímar það ágætlega 

við kannanir Ferðamálastofu 

um þjóðerni ferðamanna sem 

koma til landsins að 

undanskildum Kínverjum 

(Ferðamálastofa, 2019). 

 

Tafla 1 Aldurs og kynja dreifing þátttakenda 

Mynd 5 Þjóðerni þátttakenda 
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Tafla 2 sem er hér fyrir neðan sýnir ferðatilhögun erlendu ferðamannanna á Íslandi. Níu höfðu 

komið áður til Íslands, en 13 voru að koma í fyrsta sinn til landsins. Ekki var spurt hvort 

viðkomandi hefði komið áður til Vestfjarða en þrír tóku óspurðir fram að svo væri.  

Af þeim 13 var þó bara einn eingöngu að ferðast um Vestfirði og einn sem hjólaði frá 

Keflavíkurvelli vestur og til baka en hjá hinum 11 voru Vestfirðir hluti af stærri ferð.  

Alls voru fimm sem hjóluðu eingöngu um 

Vestfirði, tveir hjóluðu til og frá Keflavík 

vestur en 15 voru að taka Vestfirði sem 

hluta af stærri ferð. Eini Íslendingurinn 

sem tók þátt hjólaði frá 

höfuðborgarsvæðinu til Ísafjarðar.  

 

 

Tímabil dvalar var dreift frá 26. maí til 23. 

september, en seinni hluti júlí var vinsælasti 

tíminn líkt og mynd 6 sýnir. Dvalartími innan 

Vestfjarða var allt frá fjórum dögum upp í 17, en 

meðaldvalartími var 9,3 dagar. Meðaldvalartími 

þessara reiðhjólaferðamanna á landinu var 20,4 

dagar. 

 

         

Áberandi var að ekki var um neina hópa að ræða. 

Þegar rýnt var í ferðir fólks á Strava var það almennt þannig að fólk var ýmist að hjóla eitt eða 

í pörum. Af viðmælendum voru tíu einir á ferð, 12 hjóluðu í pörum en í þremur tilvikum voru 

báðir aðilar þátttakendur í rannsókninni eða sex svarenda. Einungis einn var úr þriggja manna 

hópi.   

 

Af þessum 23 viðmælendum höfðu 19 áður farið tvisvar eða oftar í meira en fjögurra daga 

ferðalag á reiðhjóli og einn hafði farið í eina þriggja til fimm daga ferð áður. Aðeins þrír 

sögðust ekki hafa neina reynslu af slíkum ferðalögum.  

Mynd 6 Gistinætur eftir mánuðum 

Tafla 2 Reiðhjólaferðin 
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4.2. Ástæða þess að Vestfirðir urðu fyrir valinu. 

Mynd 7 sýnir leiðirnar sem 

þátttakendur hjóluðu. 

• Ljósbláar leiðir fóru einn til 

tveir 

• Dökkblár leiðir fóru þrír til 

fjórir 

• Gular leiðir fóru fimm til 

sex 

• Brúnar leiðir fóru  sjö til 

níu 

• Rauðar leiðir fóru 10 eða 

fleiri. 

Langflestir eða 15 fóru 

Vestfirðina réttsælis og einungis 

þrír fóru hringinn rangsælis. Þrír fóru bara fram og til baka á Suðurfjörðunum.  

 

Brjánslækur var afgerandi vinsælasti byrjunarstaður og komu 15 viðmælendur þá með 

ferjunni Baldri. Einn fór með henni aftur eftir hring um Suðurfirðina, og tveir þeirra sem fóru 

hringinn rangsælis fóru með ferjunni frá Brjánslæk. Tveir fóru út á Látrabjarg og fjórir fóru 

niður á Rauðasand. Meirihluti fór vestur á Patreksfjörð og Bíldudal. Þrír fóru fyrir Svalvoga 

og einn af þeim fór líka Breiðadalsheiðina og gamlan línuveg yfir til Bolungarvíkur og 

Óshlíðina til Ísafjarðar. Fjórir fóru Óshlíðina til Bolungarvíkur fram og til baka. Tveir fóru inn 

í Heydal en aðrir fóru yfir Mjóafjarðarbrúna. Þrír fóru útúrdúr út að Nauteyri og einn fór yfir 

Kollafjarðarheiði. Tveir fóru út í Norðurfjörð og þrír í Drangsnes. Flestir fóru norður leiðina 

af Vestfjarðakjálkanum en tveir fóru frá Hólmavík yfir Þröskuldana og þaðan suður. 

 

Allir erlendu viðmælendurnir gistu aðallega í tjöldum, en sá íslenski valdi að sofa bara í 

gistihúsnæði þægindanna vegna. Fjórir nefndu peningasparnað sem einu ástæðuna, en níu sem 

hluta ástæðu. Önnur algeng ástæða fyrir vali á þessum gistimöguleika var frelsi og 

sveigjanleiki, af því dagsform og veður geti haft mikil áhrif á vegalend sem hjóluð er hvern 

Mynd 7 Leiðirnar sem viðmælendur hjóluðu 
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dag. Aðrar ástæður sem komu fram 

voru upplifun og nánd við náttúru, 

nálægð við aðra ferðamenn og ást á 

útilegu.  Þetta er dregið saman hér í 

töflu 3. 

 

Spurt var hvaða ástæða lægi að baki ferðamátans, af hverju þeir völdu að ferðast á hjóli.  

Aðeins fjórir nefndu sparnað sem hluta ástæðunnar. Þá töluðu 11 um tengingu við landið, 

aðrir nefndu tengingu við fólkið, dýralíf, kríuna og náttúruöflin og að takturinn á hjóli tengi 

mann við náttúruna.  

 

Þrír svöruðu að hjólandi ferðamaður sjái meira en akandi en fari hraðar en gangandi og tveir 

tala um fullkominn ferðahraða, aðrir tveir „til að missa ekki af neinu“.  Annar segir að þetta sé 

þægilegur ferðamáti til að taka myndir og einn að þá sé auðvelt að fara út af aðalleiðinni og að 

sogast ekki á hefðbundu ferðamannastaðina.  

 

Þrír viðmælenda tala um að þeir séu litnir öðrum augum en hefðbundnir ferðamenn, að 

heimamenn sýni þeim meiri áhuga og séu viðbúnir og tilbúnir að hjálpa til. 

Ást á hjólreiðum var nefnd í níu tilfellum, og þar af tvisvar að ást á hjólreiðum á Íslandi hafi 

verið ástæðan. Frelsi kom tvisvar fram og aðrar ástæður voru ævintýri, að hjólreiðar séu 

einfaldlega skemmtilegri en aðrir ferðamátar og einn langaði bara að prófa að ferðast á hjóli.   

 

Heilsusamlegt sögðu fjórir, þrír tala um persónulega áskorun og að geta sagt „þarna fór ég“ 

sagði einn. Aðeins fjórir nefna grænan og ábyrgan kost sem ástæðu fyrir vali á ferðamáta sem 

kom svolítið á óvart. Meginsvör eru tekin saman í töflu 4. 

 

Tafla 3 Afhverju að gista í tjaldi? 

Tafla 4 Afhverju að ferðast á hjóli? 
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 Næst var spurt af hverju Vestfirðir urðu fyrir valinu. Svörin eru flokkuð niður í töflu 5. Tíu 

völdu Vestfirði vegna náttúru og landslags. Þar af  einn af því þeir buðu upp á gamlar 

fjallahjólaleiðir sem eru sjaldan farnar og var þar að vísa í Svalvoga og annar vegna 

fjölbreytni í áttum á leiðinni svo hann yrði ekki í stöðugum mótvindi. Þá höfðu sjö heyrt eða 

lesið um að Vestfirðir væru falinn fjársjóður, rólegur og afslappaður staður og/eða að þar væri 

mjög fallegt. „Átti þá eftir“ kom fram í sjö svörum.   

 

Þar eru færri ferðamenn, kom fram í svörum sjö viðmælenda og minni umferð kom fram 

fimm sinnum. Fimm svöruðu að það hefði verið vegna meðmæla einhvers. Aðrir nefndu að 

þeir hefðu valið Vestfirði af því þeir væru afskekktir og með minni íbúaþéttni. Þrír höfðu 

komið á Vestfirði áður og tveir þeirra tóku fram að Vestfirðir væru í algjöru uppáhaldi hjá 

þeim. Tveir ætluðu yfir hálendið en þar voru vegir lokaðir svo að þeir fór Vestfirði í staðinn. 

Góð veðurspá nægði einum en megintilgangur ferðar annars var að fara á Hornstrandir og 

hjólið valið sem ferðamátinn til Ísafjarðar.  

 

  

Tafla 5 Afhverju valdirðu að hjóla Vestfirðina? 
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4.3. Upplifunin  

Spurt var hvað hafi verið best. Spurningin var viljandi mjög opin og átti ekki að leiða að neinu 

ákveðnu og svörin voru eftir því. Einhverjir áttu þó erfitt með að gera upp á milli og nefndu 

margir fleiri en eitt atriði. 

 

Tafla 6 birtir þau svör sem komu fram. Landslag og náttúra var mjög áberandi í svörum eða 

hjá 13 viðmælendum. Þá var áberandi oft minnst á leiðina milli Brjánslækjar og Þingeyrar 

bæði hvað náttúru og vegi varðar en sá hluti leiðarinnar er að miklu leyti gamlir malarvegir.  

Þrír nefndu einveruna og þögnina í samhengi við náttúru. Þrír sögðu að fólkið hefði verið það 

besta við ferðina en aldrei sem það eina besta. Tveir nefndu Tjöruhúsið, og tvö Hótel 

Reykjanes og Mýrarboltann í Bolungarvík en þau ferðuðust saman.  Annað sem kom fram var 

göngin milli Flateyrar og Ísafjarðar, Svalvogar, kaffið og að verða vitni að smölun. 

 

Spurning 14 var hvað hefði verið erfiðast. Það voru nokkuð samhljóða svör sem bárust við 

þeirri spurningu eins og tafla 7 sýnir. Áberandi í svörunum var vindurinn eða í tíu þeirra. Að 

það hafi verið erfitt að hjóla móti vindinum og að hann hafi oft verið kröftugur. Þá eru tvisvar 

sérstaklega nefndir firðirnir í Ísafjarðardjúpi. Einn bætir þó við að á leiðinni sé maður alltaf að 

skipta um stefnu (inn og út firði) og fái því vindinn ekki stöðugt í fangið. Tveir nefna skort á 

skjóli, að það séu engin tré til að skýla sér við og að umferðarskilti hafi verið nýtt sem skjól til 

hvíldar stoppa. Tveir nefna einnig kuldann.  

 

Tafla 6 Hvað var best?  
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Jafn oft voru brekkur nefndar. Að þær hafi verið langar, brattar og seinfarnar, tveir kenna 

búnaðinum um, ekki nógu léttir gírar á hjólinu og farangurinn of þungur. Sex nefna einnig 

malarvegi sem það erfiðasta. Aftur kemur þarna oft fram sama leið eða hlutar hennar og var 

talað um að hafi verið það besta við ferðina frá Brjánslæk til 

Þingeyrar. Einn bætir við að löng klifur hafi jú líka verið 

tilgangur ferðarinnar. Þetta bendir til að samhengi sé milli 

erfiðleika og ánægju af ferðinni.  

 

Tveir viðmælendur tala um tillitsleysi ökumanna á 

malarvegunum, að bílar þyrli upp svo miklu ryki þegar þeir fari 

fram hjá. Þá aðallega við Dynjanda. Einn nefndi 

Svalvogaleiðina og annar að göngin milli Flateyrar og 

Ísafjarðar hafi verið erfið. 

 

Þá var spurt hvað hefði komið mest á óvart. Enn var haldið í að hafa spurningarnar opnar en 

nú voru svörin algerlega úr öllum áttum og snúið að flokka þau niður. Helstu svör eru dregin 

saman í töflu 8. Náttúran kom sex á óvart. Að Vestfirðir hafi verið stærri en viðmælandi hafði 

haldið, fjölbreytni vistkerfa, hve lítill maður var í stóru fjörðunum, norðurljós, náttúrufegurð 

og magnað útsýni eftir hverja beygju. 

Vindurinn kom fram þrisvar sinnum, þar af þar sem tjaldið rifnaði í roki hjá einum og annar 

fauk út af veginum í einni beygjunni. Einum kom á óvart hvað veðrið var í raun gott. Vegir 

voru líka nefndir í þrem tilfellum. Hvað brekkurnar voru margar og flatlendi nær ekkert og 

hvað malarvegirnir voru góðir, þægilegri en malbikið. 

 

Dýralíf kom líka þremur á óvart, fjöldi fugla og hvalir í fjörðunum. Eitt par sagði frá því að 

eitt sinn hafi þau verið svo upptekin af rollunum að þau hjóluðu á hvort annað. Einn sagði það 

hafa komið sér mest á óvart hvað byggðin væri sannanlega dreifð á Vestfjörðum, annar að 

litlu fiskibæirnir hafi komið sér mest á óvart ásamt því hvað fólkið væri hjálpsamt og 

vinsamlegt en það kom líka fram í svari annars.   

 

Tafla 7 Hvað var erfiðast? 
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Þrjú svör einkenndust af þjónustu, hátt verð í strætisvagn milli Hólmavíkur og Reykjavíkur og 

annar sagði gæði tjaldstæðanna og 

sanngjörn verð hafa komið sér mest á 

óvart. Einn nefndi vöfflur og köku á 

kaffihúsi á Þingeyri. Einum kom mest á 

óvart að hann gat ekki hjólað eins langt 

á dag og hann hafði haldið. 

 

Spurning 11 var hvernig upplifunin hafi verið og svo nokkrum spurningum síðar eða nr 16. 

voru viðmælendur  beðnir að lýsa upplifun sinni í einni stuttri setningu.  Svörin við 

spurningunni voru mjög stutt og voru þau sett upp í orðaský til að sýna þau algengustu.  

Mynd 8 segir allt sem segja þarf um þau svör.  

 

 

Tafla 8 Hvað kom mest á óvart? 

Mynd 8 Upplifunin 
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Í lýsingum á upplifuninni var mjög áberandi að ferðin hafi verið krefjandi, ævintýraleg, 

náttúrufegurðin mikil og landslagið magnað. Erfitt en algerlega þess virði sögðu tveir. 

Upplifun sem auðmýkti mig andlega, líkamlega og hugarfarslega sagði einn og einn svaraði 

að þau (par) hefðu fundið jafnvægi í öfgunum. Þrír nefna mikla gestrisni. Annað sem var 

nefnt var hátt verðlag, heitir pottar, N1 og gott veður.  

 

Þeim 20 sem höfðu reynslu af reiðhjólaferðalögum var send viðbótarspurning um hvernig 

ferðin um Vestfirði hefði verið í samanburði við aðrar ferðir. Af þeim svöruðu 16. 

Í töflu 9 eru dregin fram helstu svör við þessari aukaspurningu. Flestir nefna að Vestfirðir hafi 

verið erfiðari yfirferðar, veðrið sé kaldara og vindasamara en svæðið fallegra en aðrir staðir 

og því erfiðisins virði. Vegna landslagsins og legu veganna sé vindurinn þó aldrei stöðugt úr 

sömu áttinni svo það sé góð blanda af með og mótvindi. Fimm segja að gæta þurfi að 

matarbirgðum þar sem langt er á milli þjónustu og einn kvartar sáran yfir skort á 

hjólaverslunum.   

 

Minni umferð var þrisvar nefnd og einn benti á að þar sé talsvert minna um mótorhjól en á 

meginlandi Evrópu. Tveir töluðu um að ferðamenn á Vestfjörðum sem og íbúar fari sér hægar 

á vegum en gengur og gerist annars staðar á landinu. Þar sé afslappaðra, rólegra, meiri einvera 

og einangraðra en annars staðar þar sem þeir hafa ferðast. Eins og að fara um ósnert svæði 

sem fáir hafi komið á sagði einn.   

Nokkrir nefna malarvegina, að þeir séu mun betri en á hálendinu en ólíkt því sem víða er, eru 

þeir ekki val heldur hluti af aðalleiðinni. Þá er minna um tungumálaörðugleika á Íslandi en 

víða annars staðar í Evrópu því að langflestir Íslendingar tala góða ensku.   Í samanburði við 

hringveginn séu talsvert færri hápunktar en umferðin þar sé martröð.  

 

Miðað við Alpana og Pýrenneafjöllin eru klifrin styttri en brattari, og miðað við Hálöndin er 

óþekkt þar að vegirnir liggi alveg niður að sjó, 500 metra uppá topp og aftur niður að sjó, 

aftur og aftur. Miðað við Sviss eru Vestfirðir villt svæði.  
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„people are different there. Mostly tourists who already have been in 

Iceland, who take their time in the fjords. In other parts of Iceland 

there are more those rush-tourists, who want to cover and see as much as 

they can squeeze into one week. The Westfjords therefore are more 

relaxed, calm - locals and tourists. And that effects also the cycling 

and camping experience.“ (Viðmælandi nr 10) 

 

  

Tafla 9 Hvernig er öðruvísi að hjóla um Vestfirði en annarsstaðar? 
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4.4. Val þátttakenda á mynd úr ferð sinni 

Þátttakendur voru beðnir að velja mynd úr ferð sinni sem lýsti upplifun þeirra best. Ekki var 

beðið um neinar skýringar með myndunum.  Ekki fengust allir til að velja bara eina og því 

margir sem sendu tvær. Þannig bárust alls 34 myndir. Þessar myndir einar og sér eru efniviður 

í heila rannsókn enda hver mynd á við 1000 orð en hér eru þær gróflega flokkaðar og einungis 

lesið í það augljósasta. Nafnleynd var heitið svo ekki er hægt að gefa upp nafn höfunda 

mynda. 

     

Vegurinn er hluti myndefnis í 17 tilfellum og þar af sex sem sýna útsýnið yfir hlykkjótta 

malarvegi sem hafa verið sigraðir líkt og mynd 9 hér til fyrir ofan. Þrjár þeirra eru af þessum 

sama vegi, upp Sandfell frá þessu sama sjónarhorni.   

 

Mynd 9 Vegir eru hluti myndefnis í 17 tilfellum af 34 Þar af þetta sjónarhorn af Sandfelli í þrem tilfelllum 
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Tvær  sýna skilti sem gefur til kynna að 10% 

meðalhalli sé á komandi vegi ásamt hjólinu 

með tilheyrandi farangri líkt á á mynd 10, 

þrjár af malarvegi, tvær af beinum og 

glansandi malbikuðum vegi og ein sem sýnir 

ónýtan veginn á Óshlíð. 

Hjólið með farangrinum er myndefnið í sex 

tilfellum líkt og á mynd 10, auk einnar sem 

er af tjaldinu og hjólinu.  

 

Myndir af viðmælenda eða ferðafélaga hans 

og hjólið líkt og mynd 11 voru í öðrum sex 

tilfellum.  

Átta myndir voru af náttúrunni, líkt og á 

mynd 12.  

 

Fjórir sendu myndir af ferðafélaga eða 

sjálfum sér án hjóls eða hjálms sem bendir til 

að ferðin hafi snúist um fleira en eingöngu 

hjólreiðar.  

Í heildina mætti segja að myndirnar sýni fyrst 

og fremst sigra á löngum og bröttum 

brekkum með hlaðin hjólin og oft á erfiðu 

undirlagi í stórbrotinni náttúru.  

 

  

Mynd 10 Hjólið ásamt farangri 

Mynd 12 Náttúran myndefni í 8 tilfellum af 34 

Mynd 11 Viðmælandi eða ferðafélaginn með hjólið 
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4.5. Væntingar og þarfir 

Þegar spurt var hvort Vestfirðir hafi mætt væntingum voru svörin stutt en afgerandi öll 

jákvæð og fjórir segja þá hafa farið fram úr væntingum. Einn nefnir þó að það vanti fleiri 

reiðhjólaverslanir og tveir segjast ekki hafa verið með neinar væntingar svo þeim hafi verið 

auðveldlega mætt og tveir (par) að það hafi verið fleiri fjallvegir til að sigra en þau höfðu 

talið. Svörin voru tekin saman í orðaský (mynd 13) til að draga fram algengustu orðin í 

svörunum. 

 

  

Þá var spurt út í aðgengi að veitingastöðum og gistingu. Þarna hefði verið betra að spyrja um 

aðgengi að mat í stað veitingastaða en margir taka fram að þeir hafi ekki notað veitingastaði 

heldur kaffihús, matvöruverslanir og sjoppur. Í töflu 10 eru listuð upp þau atriði sem fram 

komu. 

 

Tíu sögðust hafa verið viðbúnir mjög takmarkaðri þjónustu áður en lagt var af stað og 

skipulagt ferðina eftir því, og þrír taka fram að þeir hafi aðallega ætlað sér að tjalda utanvega 

hvort eð er svo það hafi ekki skipt máli.  

 

Mynd 13 Mættu Vestfirðir væntingum þínum? 
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Tólf segja aðgengi að tjaldstæðum gott 

og þrír nefna sérstaklega að það hafi 

verið frábært að mega tjalda við 

Dynjanda en þar er tjaldstæði eingöngu 

fyrir gangandi og hjólandi. Fimm segja 

að það sé óþægilega langt á milli 

tjaldstæða. Einn bendir á að það sé 

engin aðstaða til viðgerða á 

tjaldstæðunum.  

 

Aðgengi að mat var gott svara sjö viðmælenda en fjórir tala um að það hafi verið óþægilega 

langt á milli staða sem selja mat. Almennt virtist þessi 

hópur ekki gera kröfu um þjónustu heldur njóta þess að 

vera utan ferðaþjónustusvæðis.  

 

Næst var spurt um aðstöðu fyrir hjólin á þessum stöðum 

og svöruðu þar 20 að hún væri lítil sem engin en flestir 

virðast hafa verið viðbúnir því. Tveir tóku fram að þeim 

hafi alltaf fundist hjólin örugg hvar sem þeir lögðu þeim 

og elstu tvö í hópnum sögðu aðstöðuna bara alveg ágæta. 

Tekið saman hér á mynd 13. 

 

  

Tafla 10 Aðgengi að gistingu og mat 

Mynd 13 Aðstaða fyrir hjólin 
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Þegar spurt var um umferð sögðu flestir að hún hafi verið mjög takmörkuð, létt eða næstum 

engin eða að hún hafi ekki truflað sig. Þriðjungur sagði að hún væri tillitsöm eða kurteis. Elstu 

tvö í hópnum sögðu að hún hafi getað verið óþægileg og höfðu nefnt áður í viðtalinu að 

ökumenn flutningabílanna geti verið tillitslausir sérstaklega á malarvegunum þar sem þeir 

þyrli upp ryki sem fylli augun og öndunarveginn. 

 

Fimm höfðu orð á því að umferðin á 

hringveginum og/eða leiðinni frá Keflavík að 

Vestfjörðum hafi verið mjög erfið og allt að 

því að vera sú versta sem þeir hafi upplifað á 

hjóli. Helstu svör eru tekin saman hér í töflu 

11. 

 

Fæstir lentu í neinum vandræðum með hjólið eins og sprungið dekk eða aðrar bilanir eða 

skemmdir, en fjórir sprengdu dekk, þar af einn það oft að hann kláraði viðgerðasettið sitt og 

einn sleit bremsuvír sem hann gat skipt um sjálfur. Aðeins einn lenti í bilun búnaðar sem hann 

gat ekki gert við sjálfur. Allir hinir björguðu sér sjálfir varðandi viðgerðir og einn talaði um 

að fólk hafi verið mjög viljugt að hjálpa til. Aðgengi að viðgerðum var ekkert svo langt sem 

þau vissu.  Einn sagðist hafa vitað af viðgerðarþjónustu á Patreksfirði en þurfti ekki að nýta 

sér hana. Það kemur víða fram í svörunum við fleiri spurningum að þarna sé pottur brotinn. 

Aðstaða til viðgerða á tjaldstæðum og aðgengi að helstu varahlutum myndi laga mikið.  

 

Spurning 24 var hvað hefði getað gert upplifunina betri. Svöruðu fimm að betra veður hefði 

hugsanlega gert ferðina betri. Þrír segja að bætt aðgengi að viðgerðum og upplýsingar um þá  

staði hefði getað bætt ferðina. Þar af nefnir einn að ef viðgerðastandur með öllum helstu 

verkfærum eins og er á Keflavíkurflugvelli væri á helstu tjaldstæðum myndi það hjálpa mikið.  

 

Þrír segja að ekkert hefði getað gert ferðina betri. „Við vorum að leita að ævintýri og fengum 

það. Kannski venjulegt fólk hefði viljað meiri innviði“ svaraði einn.  

 

Tafla 11 Umferðin 
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Tveir hefðu viljað vera í betra 

formi fyrir ferðina og einn sá 

eftir að hafa farið af stað með 

notuð dekk og gamlar slöngur og 

annar hefði viljað læra örlitla 

íslensku áður.  

 

Annað sem var minnst á var betri 

upplýsingar um 

strætisvagnaferðir, lengri 

opnunartíma matvörubúða, fleiri 

veitingastaði, betri lýsingu í 

göngunum og lægra verð á 

matvörum og tjaldstæðum. 

Helstu svör eru dregin saman hér 

í töflu 12.  

 

4.6. Eyðsla og fjöldi gistinátta  

Meðaldvalartími 

viðmælendanna var 9,2 dagar 

eða allt frá fjórum upp í 17 daga. 

Meðaleyðsla þann tíma var 

5.824 krónur eða frá 2.500.- á 

dag upp í 12.500.- , að jafnaði 

kostaði þá dvalartíminn á 

Vestfjörðum 51.357.- krónur á 

mann. Þetta er tekið saman hér í 

töflu 13 þar sem lárétti ásinn 

sýnir fjölda dvalardaga og 

lóðrétti meðal eyðslu á dag.  

 

Tafla 13 Eyðsla v.s. dvalartími 

Tafla 12 Hvað hefði gert ferðina betri? 
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Tafla 14 sýnir hvað var helst greitt fyrir. Flestir voru að greiða fyrir tjaldstæði og mat, fjórir 

nefna gististaði líka, 12 nefna 

veitingastaði og 11 kaffihús. 

Átta borguðu inn á söfn, 

fimm í sund, tveir keyptu 

varahluti og tveir greiddu í 

ferju til Hornstranda. Annað 

sem var nefnt var þvottahús 

á tjaldstæði, bílaleiga frá 

Patreksfirði að Látrabjargi, 

teppi og heimagerð sulta. 

 

4.7. Lokaspurning 

Að lokum var spurt hvort viðmælandi myndi mæla með þessari ferð við vin og þá af hverju. 

Allir svöruðu játandi og þar af 12 með áhersluorði eins og hiklaust, absolutely, definitively 

eða 100% .  Fimm hinna bæta við. Og að viðkomandi æfi sig vel fyrir ferð  segir einn. Svo 

lengi sem viðkomandi sé í góðu formi bæta tveir við og annar þeirra segir að viðkomandi 

þurfi líka að vera með opinn hug og góða aðlögunarhæfni og hinn segir að viðkomandi þurfi 

líka að vera sjálfstæður og njóta einveru.  „To a crazy friends? Of course. I wouldn’t 

recommend to a normal cyclist. It’s pretty hard.“ (Viðmælandi nr 13) Var svar eins.  Enginn 

svaraði neitandi.   

 

Ástæður meðmælanna voru allskonar og flestir gáfu upp fleiri en eina ástæðu. Þær eru 

flokkaðar niður í töflu 15. Algengasta ástæðan var að landslagið væri svo fallegt, Vestfirðir 

magnaðir, einstakir og ótrúlegir. Fjórir segja af því þar sé gott að hjóla og fjórir vegna 

fámennisins og aðrir fjórir af því fólkið er vinalegt.  

 

Gott markmið til að koma sér í form segja fjórir og þrír segja líkamlegu áskorunina góða og 

þrír að upplifunin sé einstök. Af því umferðin er lítil sögðu tveir og tveir segja af því þetta sé 

aðgengileg ævintýraferð. Aðrar ástæður sem nefndar voru voru bæirnir, þögnin, fiskurinn, 

Tafla 14 Hvað var greitt fyrir? 
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öryggið, tjaldstæðin og að ferðin sé ótrúlega verðlaunandi. Eftirfarandi svar frá Þátttakanda nr 

10 sýnir upplifun hans endurspeglar vistvæna ferðamensku. Að fara hægt, taka sér tíma í 

spjall og kaffi. 

 

„ And take your time, don’t rush, it is not a race, have a break, have a coffee, have 

a chat. The journey isn’t about covering distance. It is about the places, the 

people, the nature. “ (Svar frá þátttakand númer 10 ) 

 

Ferðin snýst um staðina, fólkið og náttúruna, sem endurspeglar skilgreiningu á 

vistvænni ferðamennsku (McCormick, 2011). Tengsl fræðanna og niðurstaðanna verður 

skoðuð nánar í næsta kafla.   

Tafla 15 Afhverju er mælt með Vestfjörðum? 
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5. Umræða  

 

Það hefur talsvert verið ritað og rannsakað um hjólreiðar en yfirgnæfandi meirihluti af því er 

um stuttar innanbæjar ferðir eða slysatíðni tengda hjólreiðum. En þegar grafið er dýpra er þó 

nokkur fjársjóður af rannsóknum og fræðigreinum um reiðhjólaferðamenn. Af íslenskum 

rannsóknum er þó bara ein slík eftir Sigrúnu Kapitolu ritaða 2012.  

 

Hafðar eru tvær rannsóknir á reiðhjólaferðamönnum til samanburðar. Rannsókn Sigrúnar en 

hún safnaði þátttakendum í Laugardal, Skaftafelli og  Höfn í Hornafirði og rannsókn frá 

Montana á reiðhjólaferðamönnum þar 2014. Hér verður farið ítarlegar yfir svörin þvert á 

spurningar og skipt upp í þemu. Þau eru Vestfirðir, markhópur, þarfir, innviðir, náttúra og 

menning, gestrisni, upplifun og loks væntingar. 

 

5.1. Áfangastaðurinn Vestfirðir 

Eins og fram hefur komið eru Vestfirðir eini landshlutinn sem hefur í heild hlotið 

umhverfisvottun Earth Check (Vestfjarðastofa, 2016). Það kemur fram í áfangastaðaáætlun 

Vestfjarða að haft sé að leiðarljósi að Vestfirðir séu sjálfbær gæðaáfangastaður meðal annars 

með áherslu á náttúruferðamennsku. Reiðhjólaferðamenn eru þó ekki nefndir í 

áfangastaðaáætlun Vestfjarða (Markaðstofa Vestfjarða, 2018). Áhersla á hreyfingu og útivist 

endurspeglast einnig í fjölda bæjarhátíða á svæðinu.  

 

Undirbúningur hefur staðið að mótun nýrrar ferðamannaleiðar um Vestfirði  sem ætlunin er 

að markaðssetja fljótlega (Vestfjarðastofa, 2020). Sú leið liggur að miklu leyti um sömu leið 

og flestir hjóla.  Ef vilji er til að fjölga einnig þessum ferðamönnum sem ferðast hægt og á 

vistvænan máta þá þarf að huga að hvaða leið er vænlegast að vísa þeim. Það má hafa þennan 

hóp í huga þegar gerðir eru nýir vegir og göng að taka ekki gömlu leiðirnar í sundur heldur 
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halda þeim opnum.  Það mætti einnig athuga hversu mikill kostnaður færi í að lagfæra þá vegi 

sem aflagðir hafa verið gegnum árin nóg til að hægt sé að hjóla þá. Einn þátttakenda sagðist 

vona að malarvegirnir á suðurfjörðunum yrðu friðaðir. 

 

5.2. Markhópur  

Reiðhjólaferðamenn sem ferðast um Vestfirði eru ungir í samanburði við það sem aðrar 

rannsóknir hafa sýnt á öðrum stöðum, en samanburður rannsókna sýnir að 50-55 ára er 

algengasti aldurshópurinn (Israeli og Gasul, 2019, bls. 186 og Nickerson o.fl. 2014, bls.iii). 

Það var enginn þátttakandi í þeim aldurshópi og aðeins 13% eldri en það og 34% eru undir 

þrítugu. Sigrún komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni á erlendum 

reiðhjólaferðamönnum á Íslandi 2012.  

 

Konur eru almennt  í miklum minnihluta í reiðhjólamennsku en í þessum hópi sem hjólaði um 

Vestfirði voru þær aðeins Þrjár (13%) og voru þær allar í ferð með karlmanni. Þetta er talsvert 

lægra hlutfall en gengur og gerist. Samkvæmt Bicycle Guider (2020) hjólar ein kona móti 

hverjum þrem körlum en þetta hlutfall fer minnkandi. Í rannsókn Sigrúnar voru þær 30% 

svarenda (Sigrún, 2012, bls. 38) og í rannsókninni sem var gerð í Montana voru þær 24% 

(Nickerson o.fl. 2014, bls. 4). Þegar rýnt er í Strava hverjir eru að hjóla þessar leiðir sem 

vaktaðar voru styður það þessa niðurstöðu að konur eru almennt mjög lítill hluti þeirra sem 

hjóla þar. Væri áhugavert að rýna í ástæður þess en það er efni í aðra rannsókn.   

 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru ýmist einir á ferð, í tveggja eða þriggja manna hópi. Það 

var ekki spurt hvort þeir væru á eigin vegum eða í skipulagðri ferð en ekkert í svörum neins 

þeirra benti til annars en að þeir væru algerlega á eigin vegum. Það er sama niðurstaða og 

Sigrún (2012) og Nickerson o.fl. (2014) komust að.  

 

Þjóðerni þeirra sem tóku þátt rímar vel við niðurstöður könnunar Ferðamálastofu um þjóðerni 

þeirra sem koma til landsins að Kínverjum undantöldum (Ferðamálastofa, 2019) sem bendir 

þá til þess að þetta sé þverskurður af þeim en ekki að eitt þjóðerni skeri sig frekar úr en annað.  

Ferðatíminn sker sig heldur ekki neitt úr en dvalartíminn er lengri. Reiðhjólaferðamenn á 

Vestfjörðum dvöldu að meðaltali 9,3 daga á Vestfjörðum en 65% þess hóps fór lengri ferð svo 
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meðaldvalartíminn á Íslandi var 20,4 dagar. Til samanburðar er meðalgistináttafjöldi 

ferðamanna á Vestfjörðum aðeins 1,8 nætur (Oddný Þóra Ólafsdóttir, 2019, bls. 36) eða á 

landsvísu 6,2-8,4 yfir sumarmánuðina (Ferðamálastofa, 2019, bls. 1) svo reiðhjólaferðamenn 

dvelja að meðaltali talsvert lengur á landinu. Þeir eyða þó talsvert minna að meðaltali á dag en 

meðalferðamaðurinn eða 5.824 krónur á dag.  

 

5.3. Þarfir og innviðir 

Þarfir hjólreiðamanna eru á marga vegu minni en þarfir annarra ferðamanna. Það má segja að 

þeir vænti ekki meira en þess að grunnþörfum sé mætt.  Líkt og kemur fram í rannsókninni í 

Montana og hjá Sigrúnu þá eru það öryggi á vegum, tjaldstæði, matvörusala og verkstæði eða 

viðgerða aðstaða helstu innviðir sem reiðhjólamenn þurfa. (Nickerson o.fl., bls. 13; Sigrún, 

2012, bls. 32)    

 

5.3.1. Vegir 

Eitt það mikilvægasta fyrir reiðhjólaferðamanninn er öryggi á vegum, ástand vega og 

tillitssemi ökumanna. Kemur það mjög skýrt fram í rannsókninni í Montana og hjá Sigrúnu 

þar sem margir kvarta undan öryggisleysi á vegum (Nickerson o.fl. 2014, bls.10; Sigrún, 

2012, bls. 31 og 37).   

 

Á Vestfjörðum er enn sem komið er mjög takmörkuð umferð og enginn segist hafa upplifað 

sig óöruggan á vegunum. Þátttakendur í þessari rannsókn taka ítrekað fram að umferðin við 

hringveginn sé mjög slæm, alger martröð sagði einn og jafnvel það versta sem hann hafði 

upplifað sagði annar reyndur reiðhjólaferðamaður. Þetta er líka rætt í rannsókninni í Montana 

þar sem kvartað er undan mikilli og hraðri umferð (Nickerson o.fl., 2013, bls. 9) og einnig í 

rannsókn Sigrúnar (2012, bls. 12-13). Enn sem komið er er umferðarþungi á Vestfjörðum 

takmarkaður enda kemur það ítrekað fram í svörum nær allra þátttakenda í þessari rannsókn. 

Það gæti þó breyst með tilkomu Vestfjarðarleiðarinnar.  Hvað umferð varðar eins og annað 

skiptir fyrri reynsla reiðhjólaferðamanns máli og það umhverfi sem hann er vanur að hjóla í. 

Sá sem er vanur að hjóla í stórborg upplifir eflaust minni kvíða þegar bíll fer fram hjá en sá 

sem er vanur að hjóla úti á landsbyggðinni í meiri ró (Weber, 2001, bls. 369-370). 
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Leiðin um Vestfirði er talsvert á malarvegum og eru þeir allir á syðri hluta leiðarinnar, frá 

Flókalundi yfir Dynjandisheiði og Hrafnseyrarheiði alveg til Þingeyrar. Þrír nefna sérstaklega 

þennan hluta leiðarinnar sem þann fallegasta eða skemmtilegasta og einn segir veginn vera 

betri til hjóla en malbikið. Myndirnar sem þátttakendur sendu inn eru líka að stórum hluta frá 

þeim helming Vestfjarðanna. Einn þátttakenda sagðist vona að malarvegirnir á 

suðurfjörðunum yrðu friðaðir þrátt fyrir að hafa kvartað yfir að bílar þyrli upp of miklu ryki 

þegar þeir keyri fram hjá þar.   

 

Brekkurnar voru þátttakendum líka hugleiknar. Flestir nefndu þær sem skemmtilega áskorun, 

en aðrir sem erfiði, þá sérstaklega í regni eða öflugum mótvindi. Upplifun hvers og eins er 

einstaklingsbundin og fer meðal annars eftir reynslu og hæfni hvers og eins sem og veðri og 

öðrum ytri aðstæðum. Einn ótillitsamur ökumaður gæti haft neikvæð áhrif á 

heildarupplifunina af því að klifra upp annars góða brekku í góðu veðri.  En þarna kemur líka 

rennslisás ævintýraupplifunar Csikszentmihalayi til sögunnar. Þeir sem voru í góðu formi 

og/eða heppnir með veður nutu áskorunarinnar að hjóla upp allt að 15% brattar brekkur á 

malarvegi meðan þeir sem voru ekki í nógu góðu formi eða óheppnir með veður upplifðu 

meiri kvíða (e. anxiety) og nutu ekki eins vel.  Þurftu jafnvel að gefast upp og leiða hjólið upp 

brekkuna. Þarna er þörf fyrir reynslu og hæfni til að ná rennsislás ævintýraupplifunar. 

 

Það eru líka þrír sem nefna að firðirnir hafi verið langir og einn talar um að það hafi stundum 

getað verið gremjulegt að hjóla alla leið inn fjörðinn vitandi að hann átti eftir að hjóla alla 

leiðina út líka. Þarna hefur e.t.v. verið lítil áskorun fyrir þessa aðila og þeir því jafnvel fundið 

fyrir leiða (e. Boredom) (Weber, 2001, bls. 369-370).  

 

5.3.2. Tjaldstæði 

Reiðhjólaferðamenn virðast upp til hópa kjósa að gista í tjöldum ef marka má þessar þrjár 

rannsóknir. Ástæðan er oft sparnaður, en einnig eru margir sem nefna sveigjanleikann, að það 

geti verið erfitt að skipuleggja vegalengd hvers dags þar sem veður, dagsform og ástand 

hjólsins geti haft áhrif. Það sé því gott að geta stoppað þar sem maður vill og hafa ekki 

áhyggjur af að vera kominn á fyrirfram ákveðinn fyrir ákveðinn tíma.  
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Rannsóknin í Montana og rannsókn Sigrúnar styðja enn frekar við þessa niðurstöðu 

(Nickerson o.fl, 2013, bls. 13-17; Sigrún, 2012, bls. 32) Tjaldstæðin eru fín segja sjö 

þátttakendur óspurðir en upplifunin er einstaklingsbundin eins og Pine og Gilmore segja 

(Pine, Gilmore ofl., 1998, bls. 99) og niðurstaðan endurspeglast af því. Einn segir þau misgóð 

og annar að þau séu einföld.  Einn segir þau á sanngjörnu verði en annar að þau séu dýr. Einn 

að þau séu auðfundin og tveir að þau séu vandfundin sem undirstrikar það ennfrekar að 

upplifun er persónubundin.  Einhverjir fögnuðu því sérstaklega því að mega tjalda við 

Dynjanda en þar er  tjaldstæði eingöngu fyrir gangandi og hjólandi.  Gazzola o.fl. (2018, bls. 

8) segir að reiðhjólaferðamenn virðist kjósa að geta verið í nánum tengslum við náttúruna svo 

það kemur ekki á óvart að þetta tjaldstæði utan skarkala húsbílanna og hjólhýsanna hafi glatt 

þá.  

Það kemur skýrt fram að það er langt á milli þeirra þó einhverjum finnist það ekki vandamál. 

Milli Ísafjarðar og Reykjaness eru 130 km og ekkert tjaldstæði þar á milli. Það er fyrir flesta 

ansi löng leið til að fara á einum degi á þungu hjóli. Margir tjölduðu því utan vega.   

 

Þátttakendur voru misviljugir til að segja frá því. Tveir sögðu það bara hafa verið ætlunina 

alla leiðina og gert það nema þegar þeir þurftu að komast í heita sturtu. Þrír aðrir segjast hafa 

gert það eingöngu í neyð og segjast hafa beðið um leyfi á viðkomandi stað, skilið engin 

ummerki eftir sig o.s.frv. sem undirstrikar þá vistvænu ferðamennsku sem þeir stunda.  Aðrir 

nefna það ekki orði. Það er augljóst að upplifunin af því að þurfa að tjalda utan tjaldstæðis var 

jafn einstaklingsbundin og allt annað, þar sem sumum fannst það alveg sjálfsagt meðan aðrir 

afsaka það. Það virðist þó sem flestir hafi verið viðbúnir því og því óþarfi að nefna það.   

 

5.3.3. Aðgengi að matvöru 

Í öllum þremur rannsóknunum kemur fram að það sé langt á milli aðgengis að matvöru, hvort 

sem er í Montana, á Íslandi eða bara á Vestfjörðum einn segist hafa verið orðinn nær 

uppiskroppa með mat þegar hann kom til Þingeyrar.  Það virðist þó viðráðanlegt þar sem þeir 

eru viðbúnir og birgja sig upp til nokkurra daga í senn. Það gerir það þó að verkum að 

reiðhjólaferðamenn þurfa að bera með sér meiri birgðir en annars.  Einn þátttakanda sagðist 

hafa tekið með sér léttan þurrmat að heiman þar sem hann sá fram á að komast ekki í matvöru 

á leiðinni langa kafla, en stoppaði á öllum kaffihúsum og veitingastöðum sem hann kom að.  
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Það var sérstök ánægja með kaffihúsið á Þingeyri (Simbahöllina?) og Tjöruhúsið á Ísafirði. 

Hótel Reykjanes fékk líka hrós en sagt að þeir megi þó bæta matinn.  

 

5.3.4. Óuppfylltar þarfir 

Skortur á aðstöðu til viðgerða, viðgerðaþjónustu og aðgengi að varahlutum er tíðræddur í 

öllum þremur rannsóknunum og getur verið stærri vandamál. (Sigrún, 2012, bls. 37; 

Nickerson o.fl., 2014, bls. 10). Þó flestir geti bjargað sér með sprungið dekk og jafnvel 

einhverjir séu færir um frekari viðgerðir getur bilun á farartækinu farið illa með ferðina og 

valdið neikvæðri upplifun þá daga meðan viðgerða er leitað. Það má því segja að aðstaða til 

viðgerða og aðgengi að varahlutum séu í raun hluti af grunnþörfum reiðhjólaferðamanna. 

  

Það er því ljóst að þessi ferðamannahópur þarf ekki mikla innviði. Rólega vegi, 

matvöruverslanir eða veitingahús með reglulegu millibili og tjaldstæði fyrir fyrirferðalítið 

tjald og aðstaða til viðgerða er í raun allt sem þeir þurfa.  

 

5.4. Náttúra og menning  

Á Vestfjörðum er það helst náttúran og fámennið sem dregur að. Þar er kannski ekki sama 

framboð af menningu og listum og á höfuðborgarsvæðinu og ekki sama mannmergðin.  Þar er 

því hægt að upplifa náttúruna í friði fyrir fjöldanum.  Einvera, þögn, kyrrð og ró kom oft fyrir 

í svörum þátttakenda sem undirstrikar það.   

 

Það er mikið og fjölbreytt framboð af stórbrotinni náttúruupplifun Vestfjörðum og var 

þátttakendum tíðrætt um landslagið. Að það væri fallegt, ósnert, villt og einstakt. 

Yfirþyrmandi, magnað og óraunverulegt voru algeng lýsingarorð.  

 

Gazzola o.fl. segja að reiðhjólaferðamenn virðist almennt kjósa að hjóla í óspilltu umhverfi í 

nánum tengslum við náttúruna og líffræðilegar fjölbreytileika hennar (Gazzola o.fl., 2018, bls. 

8). Það kom því á óvart að hugtök eins og vistvæn, sjálfbær eða græn ferðamennska komu 

ákaflega sjaldan fram. Það var mikið talað um að upplifa náttúruna en ekki í tengslum við að 

hlífa henni eða varðveita. Þó það sé á engan hátt útilokað að það sé að hluta til ástæða þess að 
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valið sé að ferðast á reiðhjóli og hugsanlega allir svarað játandi ef út í það hefði sérstaklega 

verið spurt, þá var það ekki ofarlega í huga viðmælendanna.  Það er þó ljóst að þessi hópur 

ferðast á ábyrgan máta sem verndar umhverfið (McCormick, 2011).  Þeir ferðast fyrir eigin 

afli, gista á tjaldstæðum og krefjast lítillar uppbyggingar, njóta náttúru og landslags og 

tengjast heimamönnum og samfélagi á jákvæðan hátt. Þeir fara víða og ferðast hægt svo þeir 

dreifa sínum brauðmolum víða þó þeir eyði ekki miklu.  

 

Menningarlíf átti ekki heldur stóran þátt í upprifjun þeirra. Það sem kom þó fram var 

Mýrarboltinn sem er bæjarhátíð í Bolungarvík og Tjöruhúsið á Ísafirði sem er 

sjávarréttaveitingastaður í elstu húsaþyrpingu landsins og einn varð vitni að smölun. 

 

Það er líka athyglisvert að þó að átta nefni að þeir hafi greitt inn á söfn eru þau hvergi annars 

staðar nefnd í svörunum.   

Heitar laugar voru aðeins tvisvar nefndar, en þó er talsvert af þeim bæði á sunnanverðum 

Vestfjörðum og eins sunnan við Ögurnes (t.d. í Heydal, Reykjanesi, Hörgshlíð). Þó sagði einn 

aðgengi að heitum laugum út um allt vera toppinn í lok frábærra daga og annar sendi mynd af 

Krossaneslaug. Þær virðast þó almennt ekki hafa verið mjög minnistæður hluti af upplifuninni 

í upprifjuninni.   

 

Það má því segja að það hafi verið landslagið, náttúran, einveran og kyrrðin, fólkið, dreifbýlið 

og dýralífið sem hafði áhrif á upplifun þeirra fremur en tilbúin upplifun.  

 

5.5. Gestrisni 

Spurt var hvernig umferðin hefði verið en ekki sérstaklega út í ökulag eða tillitssemi 

ökumanna. Það var þó stundum (sex sinnum) nefnt í svörunum að ökumenn hafi verið 

tillitsamir, að umferðin hafi verið afslöppuð. En í þrem svörum kemur fram að ökumenn 

flutningabíla hafi verið tillitslausir. Þar af eru elstu tveir þátttakendurnir (hjón) sem kvarta þá 

helst yfir því að þeir hafi þyrlað upp svo miklu ryki þegar þeir fóru framhjá á malarvegunum. 

Þau segja líka að ferðamenn hafi ekið mjög hratt hjá Dynjanda sem ýtir undir það sem Pine og 

Gilmore (o.fl., 1998, bls. 99). telja fram sem ástæður þess að hver upplifun er öll einstök. Að 
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hver upplifun stafar af samspili milli atburðar og hugarástands einstaklings og svona einstaka 

atburður getur því haft neikvæð áhrif á upplifun hans.   

 

Margir (15) nefna að fólkið hafi verið vinalegt eða hjálpsamt sem eru þá aftur á móti atburðir 

sem geta haft jákvæð áhrif á upplifun einstaklingsins. Einn segir að hann hafi verið hvattur 

áfram upp brekkur, rétt kex út um glugga á bíl og einn hafi gefið honum viskísjúss út um 

bílgluggann. Sumir fengu aðstoð við viðgerðir, leiðsögn eða skutl milli staða. Þetta bendir til 

að þeir hafi tengst heimamönnum á jákvæðan hátt.  

 

Það kom fram bæði í svörum við samanburðarspurningunni og meðmælaspurningunni sem og 

víðar, að fólk hér væri vinalegt. Einn bendir á að tungumálaörðugleikar séu minni á Íslandi 

almennt en annars staðar í Evrópu þar sem hér tali flestir góða ensku. Það geri öll samskipti 

auðveldari og því auðveldara að tengjast íbúum.  

 

Hjólreiðamennirnir eru margir einir á ferð sem bendir til að þeir séu heldur innhverfir en 

sumir tala um að þeir gisti í tjöldum á tjaldstæðum til að vera nær öðrum ferðamönnum og 

öðrum er umtalað um fólkið sem það hittir og jafnvel kynnist á leiðinni. Félagsþörfin er því 

missterk, en eins og Dina (2018, bls. 155) bendir á skapar ferðamaðurinn sína eigin upplifun 

og blandar þá geði við aðra eins og honum hentar.  Einn fær þó félagsþörf sinni ekki alveg 

fullnægt og segir að Íslendingar mættu alveg vera opnari, sem staðfestir enn hve 

persónubundin upplifun er.  

 

Það má því segja að almennt hafi þátttakendur verið ánægðir með móttökurnar sem þeir fengu 

en einnig að þeir áttu jákvæð samskipti við heimamenn sem undirstrikar enn frekar sjálfbæran 

og vistvænan ferðamáta þeirra. 

 

5.6. Upplifun 

Dina segir að upplifunin eigi sér í raun stað frá því ferðin er ákveðin. Tilhlökkunin og 

undirbúningurinn er hluti upplifunarinnar, upplifunin í ferðinni sjálfri og svo er upprifjunin 

einnig hluti upplifunarinnar (Dina, 2018, bls. 155).  Samkvæmt því er þessi rannsókn því í 

raun hluti upplifunarinnar þar sem svörin eru upprifjun á ferðinni allt að ári eftir ferð þeirra. 
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Hér er þó einungis upprifjunin af upplifuninni sem á sér stað í ferðinni sjálfri skoðuð og 

hvernig ferðin er í minningunni.  Ef þátttakendur hefðu verið spurðir út í upplifunina í sjálfri 

ferðinni hefði hugsanlega fengist önnur niðurstaða. En ætlunin hér var að komast að því 

hvaða upplifun þessir ferðamenn tóku með sér heim úr ferðinni. 

Pine og Gilmore  segja að engar tvær manneskjur geti átt sömu upplifun því hún stafi af 

samspili milli atburða og hugarástands einstaklings. Hún sé eingöngu til í huga einstaklings 

sem hefur tekið þátt í eða orðið fyrir tilfinningalegum, líkamlegum, vitsmunalegum eða 

jafnvel andlegum áhrifum og sé því í eðli sínu persónuleg (Pine, Gilmore o.fl., 1998, bls. 99).  

 

Þátttakendur voru beðnir að lýsa upplifun sinni í einni stuttri setningu. Þær eru jafn ólíkar og 

þær eru margar. Í heildina má þó lesa úr rauðan þráð; að þetta hafi verið krefjandi ferð í 

einstöku landslagi og algerlega erfiðisins virði.  

 

Enginn lýsir neikvæðri upplifun með heildarferðina og í raun er lítið um neikvæðar 

athugasemdir almennt í svörunum. Einn lenti í vandræðum með að fá viðgerð vegna bilunar á 

hjólinu og tekur nokkrum sinnum fram í sínum svörum að það vanti viðgerðaraðstöðu eða 

þjónustu eða reiðhjólaverslun. Nokkrir aðrir nefna skort á viðgerðaraðstöðu en ekki að það 

hafi truflað þá mikið. Skortur á matvöruverslunum virðist ekki heldur hafa spillt fyrir 

upplifuninni.   

 

Sömu niðurstöðu má sjá við lokaspurningunni, hvort viðkomandi myndi mæla með þessari 

ferð við vin. Þar eru allir sammála um að það myndu þeir gera. Einhverjir taka þó fram að 

þetta sé ekki létt og kannski ekki fyrir hvern sem er.   

 

Það má lesa úr svörum þessara tveggja spurninga að þátttakendum þótti ferðin miserfið enda 

líkamsformið eflaust misjafnt sem og veðrið. Það var spurt út í veðrið en svörin voru of loðin 

til að vera greinanleg. Flestir segja veðrið hafa verið gott en þó er vindurinn og kuldinn 

tíðræddur í öðrum svörum. Margir tala líka um einhverja rigningu en hún virðist ekki hafa 

verið eins til vandræða. Einn svaraði að veðrið hafi farið fram úr björtustu vonum. Það má því 

e.t.v. skýra þetta ósamræmi í svörunum með andstæðukenningunni. Að veðrið hafi þó verið 

betra en þeir áttu von á og því misræmið milli væntinga og upplifunar verið veðrinu í hag. 

(Oliver, 1997, bls. 98). 
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Það má halda því fram að þetta hafi verið ævintýraupplifun samkvæmt Weber (2001, bls. 368) 

fyrir flesta þó aðeins einn hafi nefnt það.  Ævintýraferðamennska sameinar ferðalög, sport og 

útivist. Ævintýri snýst um óvissuna um útkomuna (Hudson, e.d. bls. 206). Það má því segja 

að það sé ævintýri að fara í ferðalag einn eða tveir saman með nesti, tjald og reiðhjól á einn 

afskekktasta hluta landsins og láta það ráðast hversu langt er komist hvern dag og vona að 

nestið dugi milli matvörustaða. Að veðrið verði ekki til mikilla vandræða, að hjólið endist alla 

leið og að toppi næsta fjallsvegar verði náð. Að verða ekki keyrður niður á leiðinni.  

 

Í rannsókninni í Montana segir að reiðhjólaferðamenn séu stoltir af afreki sínu að hjóla upp 

fjallveg. Einn reiðhjólaferðamannanna á Vestfjörðum svaraði að það besta hefði verið brattar 

brekkurnar og gaf sama svar þegar spurt var hvað hafi verið erfiðast. Myndirnar segja svipaða 

sögu. Myndir af hlykkjóttum bröttum brekkum, skiltum sem sýna hallann og drekkhlaðin 

hjólin eru allar að sýna afrekin sem ferðamennirnir eru stoltir af og auka virðingu þeirra. 

 

Það má ætla að þeir þátttakendur hafi ekki upplifað leiða (e. boredom) en einhverjir upplifðu 

vott af kvíða (anxiety) þegar þeir þurftu að reiða hjólið upp of brattar brekkur eða sáu fram á 

matarskort um stund. En allir komust sína leið og fóru heim með sigurinn í vasanum og sögu 

sem þeir virtust hafa mjög gaman af að ræða. Í heildina má því ætla að flestir hafi fallið í 

rennslisás ævintýra upplifunar samkvæmt líkani Csikszentmihalayi, þar sem spennan er 

passlega mikil áskorun fyrir einstaklinginn.  

 

Fæstir lentu í neinum vandræðum með hjólin en einn var í talsverðu veseni og fann 

takmarkaða hjálp.  Það má ætla að allir sem lendi í slíkum vandræðum vænti þess að geta 

komist í viðgerðarþjónustu eða allavega verkfæri til viðgerða og geti nálgast helstu varahluti 

eins og slöngur. Því ef eitthvað klikkar og ekki fæst við gert þá getur ferðin verið ónýt.  

Viðgerðarstandur á helstu tjaldstæðin með nauðsynlegustu verkfærum og pumpu gæti því 

bæði virkað sem aðdráttarafl og bætt upplifun þessa hóps. Þrír nefndu það sem eitthvað sem 

hefði getað bætt upplifunina. 
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5.7. Væntingar  

Þar sem ekki var unnt að safna viðmælendum og hefja viðtölin áður en þeir lögðu af stað í 

ferðina var ekki spurt beinum orðum um væntingar. Í staðinn var spurt af hverju viðkomandi 

ferðaðist á hjóli, af hverju Vestfirðir urðu fyrir valinu og af hverju viðkomandi valdi að gista í 

tjaldi. Að auki var spurt hvort svæðið hefði staðist væntingar.  

 

Væntingar mótast af fyrri reynslu, samskiptum frá ferðamannastað, ummælum annarra og 

ímynd staðar. (Rodríguez del Bosque o.fl., 2009, bls. 140-141). Að minnsta kosti þrír voru að 

heimsækja Vestfirði í annað sinn, sjö höfðu heyrt eða  lesið um Vestfirði og fimm völdu 

Vestfirði vegna meðmæla annarra. Sjö af því þeir áttu þá eftir. Ímynd svæðisins hefur ástæða 

einhverra, sem virðist þá vera að þar séu færri ferðamenn, minni umferð, stórbrotin náttúra og 

dreifbýli. Vestfirðir stóðust þessar væntingar. 

 

Samlögunarkenningin gæti líka átt við, að þessir ferðamenn hafi aðlagað upplifun sína af 

áfangastaðnum eftir sínum væntingum til að réttlæta hugmyndir sínar og forspár (Sheri fog 

Hovland, 1961, bls. 153). 

 

Andstæðukenningin á líka líklega við í þeim tilfellum þegar misræmi milli skynjunar og 

væntinga kom fram á annað borð að þá hafi það magnast upp í matsviðbrögðum 

ferðamannsins (Oliver, 1997, bls. 98). Þannig að þegar Vestfirðir fóru fram úr væntingum þá 

magnist sá mismunur upp.  

 

Þar má sjá að þátttakendur væntu þess að ná tengingu við fallegt landslag, náttúru, fólk og 

dýr, með færri ferðamönnum en annarstaðar og minni umferð. Aðeins fimm voru að sækjast 

eftir áskorun eða ævintýri samkvæmt svörum við þessum spurningum.  Enginn virðist vænta 

neins lúxus og tíu svöruðu að þeir hefðu verið viðbúnir takmarkaðri þjónustu og verið undir 

það búnir. Með allt sem þurfti til viðgerða, keyptu mat til nokkurra daga í senn og voru 

viðbúnir að þurfa að tjalda utanvega.   

 

Vestfirðir stóðust væntingar þessa hóps. En ef umferðarþungi eykst og ekki er brugðist við 

með því að halda aflögðum vegum opnum fyrir þennan hóp gæti það breyst mjög hratt. Það 
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þarf líka að fara varlega í markaðsetningu á Vestfjörðum sem áfangastað fyrir 

reiðhjólaferðamenn að skapa ekki væntingar sem ekki er hægt að uppfylla. 

 

5.8. Frekari rannsóknar þörf 

Það er ljóst að mjög mörgum spurningum er ósvarað og margar vöknuðu við gerð þessarar 

rannsóknar eða hefðu átt að vera með í listanum. Spurningar eins og um tekjur og menntun 

þátttakenda, hvort þeir hafi áður komið á Vestfirði. Hvort þeir telji sig eiga eftir að koma 

aftur. Með hve löngum fyrirvara ferðin var ákveðin og  hvaða hugmyndir þátttakandi hefði 

haft um Vestfirði fyrir til að styrkja vitnesku um ímynd staðar og þar af leiðandi væntingar. 

Hvað þeir hafi stundað hjólreiðar lengi áður, hve langa vegalengd þeir hafi hjólað á dag eða 

hve lengi á dag. Hvaða varahluti og verkfæri þeir hafi haft með sér og hvort þeir hafi gert sér 

grein fyrir  því að mjög litla viðgerðaþjónustu væri að fá.  

 

Augljósasta framhaldið er að rannsaka hvort og þá hver hagur sé fyrir Vestfirði að fjölga í 

þessum hópi og hvert viðhorf íbúa væri til þess.  Hvort mögulegt sé að opna gamlar aflagðar 

leiðir og hver kostnaðurinn við það væri. Hversu stór hluti leiðarinnar gæti verið utan 

almennar umferðar. Væri þá jafnvel hægt að bjóða göngufólki að ferðast sömu leið? Hvaða 

þjónustu væri hægt að selja þessum hópi án þess að skerða um of ævintýraupplifunina, 

kyrrðina og einveruna?  

Hver er ástæða þess að mun yngra fólk og enn færri konur hjóla hér á landi en meðaltal í 

rannsóknum annars staðar sýnir?  
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6. Lokaorð  

 

Hér var reynt að svara rannsóknarspurningunni “Hver er upplifun reiðhjólaferðamanna af 

áfangastaðnum Vestfjörðum?” Í þeim tilgangi var 23 reiðhjólaferðamönnum sendur listi af 

spurningum í Word skjali í tölvupósti með sjö grunnspurningum og 22-24 spurningum um 

tilgang, upplifun og væntingar. Þátttakendur hjóluðu um Vestfirði sumrin 2018 og 2019 og 

fengu spurningarnar í lok september 2019, mislöngum tíma eftir að ferðinni lauk og þeir 

komu heim en upprifjun er hluti upplifunarinnar (Dina, 2018, bls. 155). 

 

Pine og Gilmore (o.fl., 1998, bls. 99) segja að engar tvær manneskjur geti átt sömu upplifun, 

því hver upplifun stafi af samspili milli atburðar og hugarástands einstaklings og er upplifun 

reiðhjólaferðamanna af áfangastaðnum Vestfjörðum engin undantekning frá því. Þó er hægt 

að draga fram einhvern rauðan þráð sem er þá svarið við rannsóknarspurningunni.     

Þeir velja Vestfirði af því þar er að vænta færri ferðamanna, minni umferðar, dreifðra byggða 

og fallegs landslags. Vestfirðir stóðust væntingar þeirra og fóru fram úr væntingum sumra.  

Þeir hjóla til að tengjast náttúrunni og fólkinu, fyrir hentugan ferðahraða, gista í tjöldum fyrir 

frelsið og sveigjanleikann en einnig fyrir sparnað. Þeir krefjast lítillar yfirbyggingar og eru 

almennt þurftalitlir.  Öryggi á vegum, tjaldstæði, matvöruverslun  og aðstaða til viðgerða eru 

þeirra helstu þarfir og er þeim öllum fullnægt að undanskilinni viðgerðaaðstöðu.  

 

Upplifun þeirra var í heild ævintýraupplifun í afskekktu umhverfi sem býr yfir mikilli 

náttúrufegurð þar sem áhætta og áskorun er til staðar. Ferðin var í heild hæfilega mikil 

áskorun þó hún hafi á stundum verið fullmikil fyrir suma og lítil fyrir aðra þá átti það bara við 

hluta heildarupplifunar hvers og eins.   

 

Þar sem allir þátttakendur mæla með ferðinni sem þeir fóru og það jafnvel með áhersluorðum 

má draga þá ályktun að upplifun þeirra hafi í heildina verið mjög jákvæð. 

Þeir velja Vestfirði af því þar er að vænta færri ferðamanna, minni umferðar, dreifðra byggða 

og fallegs landslags. Vestfirðir stóðust væntingar þeirra og fóru fram úr væntingum sumra. 

Upplifun þeirra var í heild ævintýraupplifun í afskekktu umhverfi sem býr yfir mikilli 
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náttúrufegurð þar sem áhætta og áskorun er til staðar. Ferðin var í heild var hæfilega mikil 

áskorun þó hún hafi á stundum verið fullmikil fyrir suma og lítil fyrir aðra þá átti það bara við 

hluta heildarupplifunar hvers og eins.   

Allir mæla með svona ferð, sumir þó með þeim skilyrðum að viðkomandi æfi vel fyrir 

ferðina. 
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Fylgiskjal A Spurningaskjalið á íslensku 

Grunnspurningar: 
Aldur 

Kyn 

Þjóðerni 

Tímabil hjólaferðar á Vestfjörðum 

Hjólaðir þú bara um Vestfirðina eða voru þeir hluti af lengri ferð? 

Hjólaðir þú einn eða með öðrum? Hve mörgum þá? 

 

Meginspurningar:  
 

Valdirðu að gista í tjaldi eða gististöðum? Af hverju? 

Geturðu lýst leiðinni sem þú hjólaðir? 

Hvers vegna valdirðu að ferðast á hjóli?  

Af hverju valdirðu að hjóla um Vestfirði? 

Hefurðu ferðast til annarra staða til að hjóla? 

 

 

Hvernig var upplifunin? 

Hvernig var veðrið? 

Hvað var það besta? 

Hvað var erfiðast? 

Hvað kom mest á óvart? 

Ef þú ættir að lýsa upplifuninni í einni stuttri setningu hvernig væri hún þá? 

 

Gætirðu valið eina mynd úr ferðinni sem gæti sagt meira en hundrað orð um upplifun þína af 

ferðinni og sent mér með þessu skjali? 

 

Stóðst svæðið (Vestfirðir) væntingar þínar og þarfir? 

Hvernig var aðgengi að veitingastöðum og gistingu? 

Hvernig var aðstaða fyrir hjólin á þeim stöðum? 

Hvernig var umferðin? 

Lentirðu í einhverjum vandræðum með hjólið, eins og sprungið dekk eða hvaðeina annað? 

Ef svo, hvernig var þá aðgengi að viðgerðarþjónustu á leiðinni? 

Hvað hefði getað bætt upplifunina? 

 
Hversu miklu telur þú að þú hafir eytt að meðaltali á dag á leiðinni? 

Hvernig þjónustu keyptirðu á leiðinni? (í hjólaleigu, veitingar, tjaldstæði, hótel, 

viðgerðarþjónusta, söfn, viðburðir o.s.frv.) 

Hvað dvaldirðu marga daga á Vestfjörðum?   

 
Myndirðu mæla með þessari leið við vini? 

Afhverju? 
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Ég þakka þér svoooo mikið fyrir þáttökuna!!! 
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Fylgiskjal B Spurningaskjalið á ensku 

The basics: 

Age 

Gender 

Nationality 

Had you been to Iceland before? 

Period of stay 

Did you only ride the Westfjords or was it a part of a bigger tour? 

Did you ride alone ore in company of others? How many then? 

 

Main questions:  
 

Did you choose to sleep in a tent or at guesthouses/hotels? Why? 

Can you describe the route you bicycled?  

 

Why travel on a bicycle?  

Why did you choose to ride in the Westfjords?  

Have you travelled to other places to bicycle? 

 

How was the experience?  

How was the weather? 

What was the best?  

What was toughest?  

What was the most unexpected? 

If you should describe your experience in one short sentence what would it be?  

 

Could you choose one picture from your collection that would say more than a hundred words 

about your experience and email me with this file? 

 

Did the area (Westfjords) meet your expectations and needs?  

How was the access to restaurants and places to sleep at?  

How were the facilities for the bicycle at those places?  

How was the traffic?  

Did you have any problems with the bike, like flat tire or any other?  

If so, how was the access to repair service along the way?  

What would have improved your experience? 

 

How much money do you think you spent on average a day during the trip? 

What kind of service did you buy along the way? 

(bicycle rent, restaurants, camping area, hotels, repair service, museums, entertainment e.tc) 
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How many days did you spend in the Westfjords? 

How many days did you stay in Iceland in total? 

 

Would you recommend this tour to a friend? 

Why? 

 

 Again thank you sooooo much for your participation!!! 
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Fylgiskjal C Spurningaskjalið á þýsku 

 
Allgemeine Fragen: 
 
Alter 
Geschlecht 
Nationalität 
Waren Sie schon früher in Island gewesen? 
Welche Periode waren Sie in Island? 
Haben Sie nur in den Westfjords geradelt oder war es ein Teil einer größeren Reise? 
Haben Sie allein geradelt oder waren Sie zusammen mit anderen? Wie viele? 
 

Hauptfragen: 
 
Haben Sie im Zelt oder in Gasthäuser/Hotels übernachtet? Warum? 
Welche Route haben Sie geradelt? (Auf einer Karte markieren) 
 
Warum mit dem Fahrrad fahren? 
Warum haben Sie sich für den Westfjorden entschieden? 
Waren Sie schon einmal  mit dem Fahrrad in anderen Orten? 
 
Wie fanden Sie die Erfahrung? 
Wie war das Wetter? 
Was war das beste? 
Was war das schwierigste? 
Was war unerwartet? 
Können Sie Ihre Erfahrung in einem kurzen Satz beschreiben? 
 
Können Sie ein Photo von der Reise auswählen daß mehr als 100 Worte sagt und zu mir mit 
diesen Datei schicken? 
 
Entsprach der Bereich (die Westfjords) Ihren Erwartungen und Bedürfnissen? 
Wie war die Zugänglichkeit zu Restauranten und Schlafgelegenheiten? 
Wie waren die Einrichtungen für das Fahrrad an diesen Orten? 
Wie war der Verkehr? 
Hatten Sie unterwegs einen platten Reifen oder andere Probleme mit dem Fahrrad? Wenn 
ja,  
wie war der Zugang zum Reparaturservice auf dem Weg? 
 
Was hätte Ihre Erfahrung verbeßert? 
 
Wie viel Geld glauben Sie Sie haben im Durchschnitt pro Tag während der Reise 
ausgegeben? 
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Welche Art von Service haben Sie unterwegs gekauft?(Restaurants, Campingplatz, Hotels, 
Reparaturservice usw.) 
Wie viele Tage haben Sie in den Westfjorden verbracht? 
Wie viele Tage haben Sie in Island verbracht insgesamt? 
 
Würden Sie diese Tour Ihren Freunden empfehlen? 
Warum? 
 
Heeeerzlichen Dank nochmals für Ihre Teilnehmung! 
 

 

 


