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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verða kynntar niðurstöður á rannsókn sem gerð var um gildi þess að 

ferðast um eigið land. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að ungir 

Íslendingar séu nýta sér Ísland sem ferðamannastað. Einnig var leitast eftir því að kanna 

hver ástæðan sé eð baki hverju ferðalagi og hvað er það sem leitast er eftir þegar 

ákvörðun um að fara í ferðalag er tekin. Aðdráttaröflin voru skoðuð í ljósi þess að sjá 

hver af þeim, svarendur töldu vera mikilvægust. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð þar sem spurningarlisti sem spannar viðfangsefnið var lagður fyrir 

unga Íslendinga á aldrinum 18 til 35 ára.  

Helstu niðurstöður voru þær að ungir Íslendingar eru að nýta landið sem 

ferðamannastað og er megin ástæðan fyrir ferðalögum þeirra að heimsækja vini eða 

ættingja sem tengist leitinni að upprunaleikanum sem felst í styrkingu 

sjálfsmyndarinnar. Það sem Íslendingarnir eru helst að leitast eftir á ferðalögum sínum 

er að sjá/gera eitthvað nýtt eða fara oftast á sama stað. Aðdráttaröflin skipta miklu máli 

þegar kemur að ferðalögum ungra Íslendinga um eigið land en helst ber að nefna veðrið 

og landslagið. Rannsakandi telur að rannsókn sem þessi eigi rétt á sér en í framhaldi af 

þessari rannsókn væri vert að taka fyrir eigindlega aðferða sem byggir á djúpviðtölum 

við unga Íslendinga þar sem hægt væri að kafa dýpra í gildin. 

 

Lykilorð: sjálfsmynd, aðdráttaröfl, gildi þess að ferðast, flokkun ferðamanna, heimsókn 

til vina eða ættingja.  
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Abstract 
 

„My country Iceland“ 

The value among young Icelanders traveling within their own country 

 

The subject of this paper is to introduce the results of a research which was made on the 

value of travelling in your own country. The mission of the research was to investigate 

if young Icelandic people are using the country as a choice for holiday destination. It 

was also analyzed what the reason is behind each journey and what is sought after when 

the decision to travel is taken. The attraction forces were researched with that in mind, 

which of the respondents considered being the most important. Quantitative research 

questionnaire was used, covering the subject, and presented to young Icelanders aged 18 

to 35 years. The main findings were that young Icelanders are indeed travelling in their 

own country. The main reason for travelling is to visit friends and/or family, which is 

associated with the search for the source, which involves the strengthening of the 

identity of one self. What Icelanders are ideally looking for on their travels is to do/see 

something new or generally travel to the same place repeatedly.  The attraction forces 

are very important when it comes to journeys of young Icelanders in their own country, 

weather and terrain in particular.  The researcher believes that a research like this one is 

justifiable. Additionally, a qualitative methods based research with interviews with 

young Icelanders would be valuable as a possibility to gain a deeper understanding of 

values. 

 

Keywords: identity, attraction forces, the value of travel, the classification of tourists, 

visiting friends and relatives 



 

 

iii 

 

Þakkarorð 
 

 

Ég vil sérstaklega þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og fyrir 

að vera mér til halds og trausts. Rósu Grétu Ívarsdóttur færi ég kærar þakkir fyrir 

yfirlestur. Leiðbeinanda mínum, Önnu Karlsdóttur, færi ég þakkir fyrir veitta aðstoð og 

nytsamlegar ábendingar. Einnig vil ég sérstaklega þakka svarendum fyrir að sýna áhuga 

og svara könnuninni af bestu getu og einnig fyrir ábendingar varðandi hana.  



 

 

iv 

 

Efnisyfirlit 
 

Efnisyfirlit ....................................................................................................................... iv 

 

Mynda og töfluskrá ......................................................................................................... v 

 

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

 

1 Ferðalög, ferðavenjur og gildi ferðalaga ............................................................... 2 
1.1 Sjálfsmyndin ...................................................................................................... 2 

1.2 Tilgangur ferðalaga ............................................................................................ 3 

1.2.1 Markmið ferðalaga ...................................................................................... 4 

1.2.2 Aðdráttaröfl ................................................................................................. 5 

1.3 Flokkun ferðamanna ........................................................................................... 6 

1.3.1 Ferðavenjur Íslendinga ............................................................................... 7 

 

2 Aðferðafræði .......................................................................................................... 10 
2.1 Aðferðir og hönnun rannsóknar ....................................................................... 10 

2.2 Greining gagna og úrvinnsla ............................................................................ 10 

 

3 Niðurstöður ............................................................................................................ 12 
3.1 Ferðalög innanlands ......................................................................................... 12 

3.2 Tilgangur ferðalagsins ...................................................................................... 13 

3.3 Landshlutar og áfangastaðir ............................................................................. 14 

3.4 Gildi að baki ákvarðanatöku ferðalags ............................................................. 15 

3.5 Mikilvægi þess að ferðast og þekkja eigið land ............................................... 16 

3.6 Aðdráttaröfl ferðalaga ungra Íslendinga .......................................................... 17 

3.6.1 Náttúran .................................................................................................... 18 

3.6.2 Veður ........................................................................................................ 19 

3.6.3 Arfleifð ...................................................................................................... 19 

3.6.4 Útihátíðir ................................................................................................... 20 

3.6.5 Þorp og bæir .............................................................................................. 21 

3.7 Fjölskyldustærð ................................................................................................ 21 

3.8 Hverjar eru tekjur þínar/heimilisins á mánuði (eftir skatt)? ............................. 22 

 

4 Helstu niðurstöður ................................................................................................ 24 

 

5 Umræður og ályktanir .......................................................................................... 27 
5.1 Sjálfsmyndin ......................................................................................................... 27 

5.2 Tilgangur ferðalaga ............................................................................................... 28 

5.3 Flokkun ferðamanna ......................................................................................... 29 

5.4 Niðurlag ............................................................................................................ 31 

 

Heimildir ........................................................................................................................ 32 

 

Viðauki 1 ........................................................................................................................ 34 
 



 

 

v 

 

Mynda og töfluskrá 
 

Mynd 1. Ferðaðist þú eitthvað innanlands eða utan á síðasta ári (2010)?.........................8 

Mynd 2. Aldursflokkarnir................................................................................................12 

Mynd 3. Tilgangur ferðalaga...........................................................................................13 

Mynd 4. Átta mest heimsóttu áfangastaðir svarenda.......................................................14 

Mynd 5. Áfangastaðir svarenda.......................................................................................15 

Mynd 6. Skipting aðdráttaraflanna..................................................................................17 

Mynd 7. Mikilvægi náttúrutengdra þátta sem aðdráttarafl á ferðalögum........................18 

Mynd 8. Mikilvægi arfleifðar sem aðdráttarafl á ferðalögum ungra Íslendinga.............20 

Mynd 9. Fjöldi barna sem svarendur könnunarinnar áttu................................................21 

Mynd 10. Tekjur heimilis svarenda eftir skatt.................................................................22 

 



 

 

1 

 

Inngangur 
 

Ungir íslenskir ferðamenn hafa allir ólíkan tilgang á baki ferðalagi sínu og hefur 

eftirspurn eftir ferðalögum innanlands aukist. Ástæðan fyrir aukinni ferðamennsku á 

Íslandi má setja í samhengi við efnahagsástand sem hefur herjað á landann síðastliðin 

ár. Með þessu hafa ferðavenjur breyst frá tugum ferðalaga erlendis til aukningu í 

ferðalögum innanlands. Þetta er ein ástæða þess að þessi rannsókn var framkvæmd. Til 

þess að sjá hvort ungir Íslendingar séu að nýta sér Ísland sem ferðamannastað. 

Markmiðið var að kafa dýpra með því að skoða hver væri tilgangur ferðalagsins og 

hvernig aðdráttaröfl skipta máli. Með þessu að leiðarljósi var tekið tillit til tekna og 

fjölskyldustærða.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að fá svör við því hvort ungir 

Íslendingar séu að nýta sér Ísland sem ferðamannastað, hver sé tilgangur ferðalagsins og 

hvað leitast sé eftir þegar þeir taka ákvörðun um að ferðast um eigið land. 

Aðdráttaröflin voru líka skoðuð og var leitast eftir því að rannsaka hvernig aðdráttaröfl 

skipta unga Íslendinga máli. 

Í upphafi ritgerðar verður fjallað um hvað ferðamennska er og ferðamynstur. 

Skilgreiningar á ferðamanni og ferðamennsku innanlands verður sett fram. Þar næst 

verður fræðileg umfjöllun um sjálfsmyndina en haldið er fram að að ferðalög og hvatinn 

fyrir þeim sé vegna leitarinnar af upprunaleikanum sem endurspeglast í uppbyggingu 

sjálfsmyndarinnar. Gerð verður grein fyrir afþreyingarferðamennsku, 

viðskiptaferðamennsku og ættjarðarferðamennsku en á eftir því verður fjallað um 

flokkun ferðamanna og lögð verður áhersla á formgerðarflokkun Cohens sem sett var 

fram árið 1996. Að lokum verða settar fram niðurstöður úr könnun sem Ferðamálastofa 

gerir ár hvert um ferðavenjur Íslendinga. Niðurstöðurnar sem stuðst er við eru fyrir árið 

2010. 

 Í kjölfarið verða niðurstöður úr spurningakönnuninni sem gerð var settar fram 

þar sem gert verður grein fyrir hverri spurningu fyrir sig og svo verða helstu niðurstöður 

dregnar fram. 

 Að lokum verða svo niðurstöður spurningakönnunarinnar bornar saman við 

fræðilega umræðu ásamt umræðum og ályktunum höfundar.  
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1 Ferðalög, ferðavenjur og gildi ferðalaga 

 

Skilgreininga á ferðamennsku er að fara frá einum stað til annars en ferðamennska snýst 

um að ferðast til staðar utan hins hversdagslega umhverfis og dvelja þar skemur en 12 

mánuði. Ferðamennska krefst tíma og hefur tíminn áhrif á það hvernig hún er byggð 

upp (Youell, 1999). Ferðamenn eru fólk af holdi og blóði og eru táknmynd 

nútímamannsins. Ferðamenn vilja leita til fortíðar til þess að staðfesta stöðu sína og 

festa nútímann í sessi. Þeir vilja ekki hverfa aftur til fortíðar heldur vilja þeir undirstrika 

stöðu sína í samfélaginu (MacCannell, 1999). 

Ferðamynstrið fer eftir aldri en eftir því sem maðurinn eldist þá breytist 

ferðamynstrið. Ungt fólk sem jafnframt hefur verið flokkað eftir aldursbilinu 18 til 30 

ára og eldra fólk sem hefur verið flokkað sem 55 ára og eldri er talið vera stærsti hópur 

ferðamanna því þau hafa tímann og fjármagnið. Auknar tekjur, meiri menntun, meiri 

aðgengi að hreyfanleika og meiri frítimi hefur orðið til þess að meiri eftirspurn er eftir 

ferðalögum (Youell, 1999).  

Þegar skoða á innlendan ferðamann og afhverju hann ferðast er mikilvægt að 

skilgreina hvað ferðamaður og ferðamennska innanlands er. Samgönguráðuneytið 

skilgreinir ferðamann (e. tourist) sem „gestur sem dvelur að minnsta kosti eina nótt á 

staðnum sem hann kemur á“ (1996,14). Ferðamennska innanlands (e. domestic tourism) 

er þegar fólk ferðast innan síns heimalands en fer utan síns venjulega umhverfis og 

dvelur ekki lengur en 12 mánuði frá heimili sínu (Cooper, 2008). 

 

1.1 Sjálfsmyndin  

 

Sjálfsmynd er sú mynd sem við drögum upp af sjálfum okkur og er hún okkar innri 

maður. Þetta er blanda af því hver við erum, hvernig við sjáum okkur og hvernig við 

speglumst í samfélaginu. Sjálfsmynd er ekki eitthvað sem fæðist með okkur heldur er 

hún lærð hegðun, upplifun og lífsreynsla sem við lærum að vinna úr gegnum ævina. Því 

betur sem við  þekkjum sjálfan okkur því nær komust við að þeirri niðurstöðu hver við 

erum og hvernig okkur líður best (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2006).  

Dean MacCannell (1999) sagði að uppgangur ferðamennsku sé nátengdur 

nútímavæðingu og að nútíma manneskjan sé alltaf í stöðugri þróun og færist fjær 
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uppruna sínum.  Ferðalög eru því einn þáttur í sköpun sjálfsmyndar í því ljósi að vita 

hver við erum og hún kemur okkur í nálægð við upprunann. Það þarf eitthvað 

haldbærara til að segja okkur hvert hlutverk okkar er og í þessu þá endurspeglast virkni 

ferðamennskunnar.   

Með nútímanum þá breytist hegðun og sjálfsmynd einstaklingsins því við erum það 

sem við sköpum okkur og spilar umhverfið þar stóran þátt. Umhverfið og gildin breytast 

í sífellu og leiðir það til þess að fólk leitar meir og meir að uppruna sínum, að finna 

sjálfið. Fortíðin fer að fyllast móðu og fer fólk af stað í ferðalög til þess að geta eytt 

henni. Fortíðarþráin og leitin að sjálfsmyndinni verður æ sterkari og ýtir það undir 

ferðamennsku þar sem einstaklingurinn reynir að finna fortíðina til þess að geta miðlað 

henni áfram og skapað framtíð (Giddens, 1991) (Hall, 2007). Fortíðarleitin getur verið 

hvenær sem er á lífsleiðinni, hún er ekki bundin því að vera gamall heldur getur ungt 

fólk leitað eftir því sem það upplifði í æsku (McCabe, 2005). Einnig hefur hnattvæðing 

valdið því að  heimurinn er að verða einsleitari og því er leitin að fortíðinni að verða 

sterkari (Giddens, 1991). 

 

1.2 Tilgangur ferðalaga 

 

MacCannell (1999) gagnrýndi í bók sinni, The Tourist, þá fræðimenn sem höfðu 

rannsakað ferðamennsku og ferðamenn með yfirborðslegum hætti. Hann vildi kafa 

dýpra undir yfirborðið og dýpka skilning fólks á ferðamanninum og sýna að það liggur 

eitthvað meira að baki hverju ferðalagi. MacCannell reyndi að sýna fram á að 

ferðamennska væri samfélagslegt og menningarlegt fyrirbæri og gerði hann það með 

tilgangi ferðalagsins í huga. Áður fyrr var allt fastmótað en í nútímanum eru fleiri 

valkostir og því allt erfiðara og lausara í reipunum þegar kemur að ferðalaginu. Fólk sér 

hlutina mismunandi og hafa því mismunandi ástæður á bakvið hvert ferðalag.  

Gildi þess að ferðast geta verið margvísleg en með ferðalögum getum við aukið 

tengsl okkar við fólk þar sem við höfum þann kost á að hitta aðra og eignast vini. Gildi 

ferðalaga getur líka verið uppspretta góðrar heilsu þar sem ferðalagið getur endurnært 

bæði sál og líkama. Að ferðast getur verið auðveldasta leiðin til að komast í tæri við 

náttúru og eru ferðalög líka stór þáttur í aukinni fræðslu og menntun hvers manns. Á 

ferðalögum kemst viðkomandi í beina snertingu við umhverfið, og geta því gildin fyrir 
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því að ferðast skapað aukin viðskiptatækifæri, í stað þess að lesa eingöngu um 

umhverfið (Mehmetoglu, Hines, Graumann & Greibrokk, 2010).  

Hluti af gildunum og tilgangi þess að ferðast um eigið land er þessi leit að 

sjálfsmyndinni, að finna uppruna sinn, vita og uppgötva hver maður er. Með ferðalögum 

um eigið land er viðkomandi hluti af eigin landi og kemst meira í tæri við það sem hann 

á og það sem hann er (Wearing & Wearing, 2001).  

Markmið ferðalaga er oft gróflega skipt upp í þrjá flokka, 

afþreyingarferðamennsku, viðskiptaferðamennsku og að heimsækja vini og ættingja. 

Aðdráttaröflin spila einnig stóran þátt í ákvarðanatöku ferðamannsins (Youell, 1999).  

1.2.1 Markmið ferðalaga 

Afþreyingarferðamennska er algengasti ferðamátinn þegar kemur að ferðamennsku og 

er þá um að ræða annað hvort stutt eða löng frí. Afþreying er skilgreind sem sá tími sem 

eftir er þegar skylduþörfum eins og svefni og vinnu hefur verið mætt (Cooper, 2008). 

Það sem flokkast undir afþreyingarferðamennsku er ferðalög, heilsa, íþróttir, trúarbrögð, 

menntun og menning (Youell, 1999).  

Viðskiptaferðamennska fer ört vaxandi, og hagfræðilega séð er þessi 

ferðamennska mjög mikilvæg. Þeir sem fara í viðskiptaferðir eru oft í styttri ferðum og 

eyða meira. Þetta er ekki árstíðarbundin ferðamennska og þeir staðir sem leggja litla 

áherslu á ferðaþjónustu, eru oft  heimsóttir af slíkum ferðamönnum. Það verður til þess 

að hagnaður getur aukist í samfélaginu. Kostnaður viðskiptaferðmennsku er oftast í 

höndum fyrirtækis eða vinnuveitanda en það er í formi samgangna og gistaðstaðar. Jafnt 

ungir sem aldnir taka þátt í ferðalögum tengdar vinnu (Youell, 1999).  

Að heimsækja vini og ættingja er mikilvægur þáttur þegar kemur að 

ferðamennsku innanlands. Ferðalög sem beinast að ættingjum og jafnvel leitinni að 

uppruna ferðmannsins er kölluð ættjarðarferðamennska en þá fara ferðamenn í 

heimsókn til ættingja og vina og gista þar. Margir hafa velt því fyrir sér hvað 

ferðamennska gefi af sér en talið er að þeir sem fái fría gistingu eyði í raun meira í vörur 

og þjónustu á þeim stað sem heimsóttur er (Barron & Baum, 2008).  

Þessi ferðalög geta átt sér stað vegna afmæla,  brúðkaupa ættingja eða jafnvel 

leitinni að uppruna ferðamannsins. Ferðamaðurinn ferðast þá á heimaslóðir þar sem 

hann tengir sjáfan sig við staðinn. Mesti áhuginn er að tengjast fjölskyldu böndum og 
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afþreyingin skiptir minna máli þó hún fléttist inn í dægradvölina (Moscardo, Pearce, 

Morrison, Green & O´leary 2000). 

Eftirspurn eftir ferðalagi getur haft áhrif á ferðamynstur eftir því hvort um er að 

ræða barn, unga manneskju, eldri eða jafnvel fjölskylduhagi. Ungt fólk er talið hafa 

tímann en minni ráðstöfunartekjur til að ferðast en talið er að ferðamynstrið breytist 

strax og fólk giftir sig eða eignast börn (McCabe, 2005). Ungir einhleypir einstaklingar 

leggja áherslu á sjálfstæði, félagsskap og leitinni að sjálfum sér og er hátt hlutfall 

ferðalaga í þessum hópi. Ódýr ferðalög einkenna þennan hóp sem endurspeglast í 

notkun á almenningssamgöngum og ódýrum gististöðum og verður í flestum tilfellum 

heimsókn til vina og ættingja fyrir valinu (Carr, 2002). Ungt barnlaust fólk í sambúð 

eða gift hafa meiri ráðstöfunartekjur sem leiðir af sér meira ferðafrelsi og möguleikann 

á því að heimsækja fleiri staði erlendis (Frechtling, 2001). Helsta afþreying ungs fólks 

er heimsókn til vina og ættingja, versla, neysla áfengis og kynlíf (Pizam o.fl., 2004). 

Um leið og barn kemur inn í myndina fer að verða erfiðara að ferðast þar sem kostnaður 

verður meiri og einkennast ferðalög þessara einstaklinga oftast af ferðamennsku 

innanalands í formi heimsókna til vina og ættingja (Frechtling, 2001).  

1.2.2 Aðdráttaröfl 

Aðdráttaröfl eru óaðskiljanlegur hluti ferðaþátta og getur verið ein helsta ástæða þess að 

fólk ferðast. Þau einblína á dægrastyttingu og eru að einhverju leyti lærdómsrík 

afþreying. Hvert landsvæði eða bær hefur sitt aðdráttarafl sem höfðar til 

áfangastaðarins. Aðdráttaröfl gegna ýmsum hlutverkum og geta haft lærdómsríka 

ástæðu eins og varðveislu menningar og sögulegra staða. Þeim er erfitt að stjórna þar 

sem að þau þurfa að þjóna mismunandi hópum einstaklinga (Gunn, 2002).  

Aðdráttaröfl geta spilað stórt hlutverk í endurmyndun svæða eða áfangastaða en 

þau geta verið notuð til þess að fá ferðamenn á svæðið, mæta þörfum heimamanna og 

þróað sterkari starfsemi ferðaþjónustunnar. Þó svo að áfangastaður ferðamanna lifi ekki 

lengi á sama aðdráttaraflinu þá fylgja því ýmsir gallar að hafa sterkt aðdráttarafl því það 

getur skapað fjölmenni, umferðarteppur, umhverfisskaða og rusl við og í kringum 

áfangastaðinn  (Fyall & Wanhill, 2008). 
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1.3 Flokkun ferðamanna 

 

Eitt af aðalþemum í ferðamálafræðum er að flokka ferðamenn. Margir fræðimenn hafa 

lagt stund á að finna hvaða flokkun hentar best en erfitt er að finna nákvæma flokkun á 

því hver ferðamaðurinn er. Ferðaupplifun og hver ferðamaðurinn er getur endurspeglaat 

í því hvaða flokki hann tilheyrir en ferðamaðurinn fer í ákveðna ferð og útfrá því er 

hann merktur sem einhver ákveðin flokkur af ferðamanni (McCabe, 2005). Fræðimenn 

hafa velt fyrir sér formi og tegund ferðamanna og hvar munurinn á milli þeirra liggur. 

Formið er sjáanlegt og á það við um hvernig ferðamaðurinn skipuleggur ferðirnar sínar. 

Þetta getur verið allt frá lengd ferðar, áfangastöðum, ferðamáta, gististöðum og 

tenginguna við heimamenn. Tegundin er svo greind út frá sálfræðilegri nálgun en það er 

hvernig ferðamaðurinn upplifir ferðalagið, afhverju hann ferðast og hvaða virði hann 

leggur í eigið samfélag áður en hann leggur af stað. Útfrá þessu hafa fræðimenn reynt 

að flokka ferðamenn (Uriely, Yonay & Simchai, 2002). 

Erik Cohen (1996) setti fram formgerðaflokkun ferðamanna og tilgang 

ferðalagsins í grein sinni A phenomenology of Tourist Experiences. Hann skipti 

formgerðarflokkun ferðamanna í fimm flokka eftir ólíkum ástæðum ferðalaga. Fyrsti 

flokkurinn er endurnærandi reynsla (e. Recreational mode) sem felur í sér að 

ferðamaðurinn tekur sér hlé frá daglegu amstri og kemur til baka endurnærður og jafn 

ánægður með sitt eigið samfélag. Annar flokkur er tilbreyting (e. Diversionary mode) en 

það á við þegar ferðamaðurinn er orðinn þreyttur á hinu  daglega lífi og vill fá 

tilbreytingu. Ferðalagið er ekki til að endurnæra heldur einungis hugsaður sem 

tilbreyting. Þriðji flokkurinn er reynsla og upplifun (e. Experiential mode) en ferðamenn 

í þessum flokki tilheyra ekki einum ákveðnum kjarna og eru þeir í leit að nýju sjálfi og 

samfélagi sem passar við gildi þess einstaklings. Ferðamaðurinn reynir að upplifa aðra 

menningarheima og fylgjast með án þess að taka beinan þátt í menningu og samfélagi. 

Fjórði flokkurinn kallast tilraunaháttur (e. Experimental mode) og eru ferðamenn sem 

tilheyra þessum flokki ekki í sérstöku sambandi við kjarnann sinn og eru leitandi að 

tilgangi lífsins. Einkennandi fyrir slíkan ferðamann er að vita ekki nákvæmlega hvað 

hann er í raun að leita að til að geta uppfyllt þarfir og langanir sínar, en þannig tekur 

hann þátt í ólíkum athöfnum og menningartengdum viðburðum. Fimmti flokkurinn í 

formgerðarflokkun ferðamanna er tilvistarháttur (e. Existential mode) og hafa 
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ferðamenn sem flokkast undir þennan flokk fundið sér nýjan kjarna í lífinu. Það er fólk 

sem byrjar á því að ferðast, tekur ástfóstri við staðinn og sest þar að. 

Formgerðarflokkun Cohens hefur verið endurgerð af fræðimanninum og 

kenningarsmiðnum Lengkeek og byggist flokkun hans á meiri sveigjanleika. Lengkeek 

sagði ferðalagið vera byggt á mismunandi spennulosun og skipti út hugtakinu kjarninn 

fyrir hið utanaðkomandi (e. Out-there-ness). Hið utanaðkomandi er eitthvað sem er 

óþekkt og ókannað af sjálfum einstaklingnum, eins og ferðalög til annarra heimsálfa 

(Lengkeek, 2001).  

Gottlieb (1982) sagði að upplifun ferðamanna á ferðalagi gæti alveg verið 

þýðingarlaus, það þyrfti ekki alltaf að greina ferðamanninn heldur upplifir hann 

raunveruleika, gildi og fullnægingu á ferðalögum sínum.  

Það sem einnig er vert að gera grein fyrir er að fólk hefur misjafnar ástæður frá 

einu ferðalagi til annars eða jafnvel í sömu ferðina. Þá má með sanni segja að hinn einn 

og sami ferðamaður getur verið flokkaður í meira en einn formgerðarflokk (Uriely, 

Yonay & Simchai, 2002). 

1.3.1 Ferðavenjur Íslendinga 

 

Kannanir hafa verið gerðar í gegnum árin af Ferðamálastofu um ferðavenjur Íslendinga. 

Samkvæmt könnun sem gerð var fyrir árið 2010 kemur fram að níu af hverjum 10 

Íslendingum ferðuðust innanlands síðastliðið ár. Niðurstöður könnunarinnar, sem gerð 

var árið 2010 fyrir árið 2009, leiddu í ljós að það var gríðarleg aukning hvað varðar 

ferðamennsku erlendis. Þá ferðuðust 56,7%, Íslendinga erlendis en árið 2009 ferðuðust 

44,3% erlendis. Fjöldi svarenda í könnun Ferðamálastofu voru 982 og var úrtakið 

Íslendingar á aldrinum 18 til 80 ára (Ferðamálastofa-Icelandic Tourist Board, á.á.). Á 1. 

mynd má sjá ferðalög Íslendinga árið 2010. 
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           Mynd 1 – Ferðaðist þú eitthvað innanlands eða utan á síðasta ári (2010)? 

           Heimild: Ferðamálastofa – Icelandic Touris Board, 2011 

 

Þegar spurt var um hvort ferðast hafi verið innanlands eða utanlands árið 2010 voru 

37,7% sem höfðu eingöngu ferðast innanlands en 52,2% höfðu bæði ferðast innanlands 

og utan (Ferðamálastofa-Icelandic Tourist Board, á.á.).  

Fleiri karlmenn ferðuðust innanlands eða 41,5% en fleiri konur ferðust erlendis 

eða 55,6%. Þeir sem ferðuðust ekki neitt voru 6% af heildarfjölda svarenda og var það 

fólk á aldrinum 65 til 80 ára. Þegar bornar voru saman  heildar tekjur heimilis við þessa 

spurningu þá voru það þeir sem höfðu 250 til 399 þúsund í tekjur eða 46,4% af 

heildarfjölda svarenda sem ferðuðust eingöngu innanlands. Þeir tekjuhæstu sem höfðu 

800 þúsund eða hærra í laun voru þeir sem ferðuðust bæði innanlands sem og erlendis 

árið 2010. 13,2% þeirra sem voru með heildar tekjur undir 250 þúsund ferðuðust ekki 

neitt (Ferðamálastofa-Icelandic Tourist Board, á.á.).  

Árið 2010 voru flestir sem nýttu sér gistingu hjá vinum eða ættingjum eða 48,8% af 

heildarfjölda. Gisting í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl kom fast á eftir eða 48,1% af 

heildarfjölda og þriðja hæsta gistiaðstaðan var Orlofs- og sumarhús bæði í eigu 

félagasamtaka og einkaeigu. Flestir sem nýttu sér gistingu hjá vinum eða ættingjum 

voru á aldrinum 18 til 29 ára eða 63,7% af heildarfjölda svarenda og þeir sem voru tekju 

minnstir eða með undir 250 þúsund í heildar heimilistekjur (Ferðamálastorfa-Icelandi 

Tourist Board, á.á.).  

Norðurlandið var vinsælasti áfangastaður árið 2010 eða 59,8% af heildarfjölda 

svarenda sem höfðu heimsótt þann landshluta. Fast á eftir með 58,5% fylgdi 
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Suðurlandið. 43,6% af heildarfjölda svarenda heimsóttu Akureyri en næst vinsælustu 

áfangastaðirnir voru Þingvellir, Gullfoss og Geysir og síðan Akranes/Borgarnes 

(Ferðamálastofa-Icelandic Tourist Board, á.á.). 
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2 Aðferðafræði 
 

2.1 Aðferðir og hönnun rannsóknar 
 

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við megindlega rannsóknaraðferð en 

megindlegar rannsóknaraðferðir fela í sér tölfræðilega greiningu á gögnum sem aflað 

hefur verið með ýmsum aðferðum. Dregnar eru ályktanir eða prófanir á tilgátum sem 

lagðar hafa verið fram í rannsóknum út frá tölfræðilegri greiningu á efninu. Slík 

rannsókn hefur það að markmiði til dæmis að lýsa vandamálum, fá viðhorf fólks til 

ákveðinna þátta og fá fram staðreyndir (Burns & Bush, 2010). Rannsóknin sem gerð var 

er lýsandi rannsókn þar sem markmið hennar var að fá fram hvort Íslendingar ferðist um 

eigið land og gildin þess að ferðast um eigið land. 

Gögnum fyrir megindlega rannsókn er hægt að safna með því að leggja fram 

spurningakannanir sem innihalda talningar.  Það er hægt að framkvæma með símtölum, 

notkun internets eða með pósti. Í þessari rannsókn voru notaðir spurningalistar sem var 

bæði útdeilt persónulega en eins var þeim dreift á internetinu til að ná til úrtaks 

rannsóknarinnar. Slíkar spurningakannanir eins og hér var notast við byggja á 

upplýsingum frá þátttakendum, nákvæmni í svörun þeirra, heiðarleika spyrla og 

svarenda og hvernig spurningarnar eru settar fram (Burns & Bush, 2010). 

Við gagnaöflunina var notast við spurningakönnun sem innihélt tólf spurningar. 

Þessar spurningar tóku mið af markmiði rannsóknarinnar og áttu að veita þau gögn sem 

hægt væri að nota til þess að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi 

rannsóknar (sjá viðauka 1). Spurningalistarnir voru lagðir fyrir dagana 30. október til 20 

nóvember 2010 í Kringlunni sem og á nokkrum vinnustöðum. Einnig var notast við 

vefforritið Createsurvey sem er gjaldfrjálst. Ástæða notkunar á því var til þess að ná til 

fleiri einstaklinga úr þýðinu en þýðið var fólk á aldrinum 18 til 35 ára. Markmið 

gagnaöflunarinnar var að nálgast 200 svör við spurningalistunum og gekk það vonum 

framar. Það fengust 146 svör á pappír og 72 í vefkönnuninni, samtals 218 svör. 

  

2.2 Greining gagna og úrvinnsla 
 

Við úrvinnslu á spurningakönnuninni var notast við tölvufræðiforritið SPSS. Þar sem 

SPSS býður uppá mikla möguleika í úrvinnslu gagna og tiltölulega auðvelt er að bera 
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saman mismunandi spurningar með ýmsum háttum var því tilvalið að notast við forritið 

við úrvinnslu spurningakannananna. Eftir að gagnaöflun rannsóknarinnar lauk var 

útkoman úr hverri spurningakönnun stimpluð inn í gagnabanka SPSS. Einnig var 

útkoman færð úr vefkönnuninni beint inn í SPSS forritið. Þær spurningar sem 

þátttakendur kusu að svara ekki voru merktar með 99 en við útreikninga í SPSS voru 

þeir þættir útilokaðir og ekki nýttir við úrvinnslu gagnanna.  

 Við upphaf úrvinnslu á gögnunum var notast við lýsandi tölfræði fyrir hvert og 

eitt svar þar sem tíðnitöflur voru fengnar úr keyrslu gagnanna í SPSS. Niðurstöður úr 

hverju svari fyrir sig var sett í ritað mál ásamt myndum þar sem það átti við. Einnig var 

kallað fram meðaltal þegar við átti. Eftir skoðun á þessum almennu gögnum voru þau 

skoðuð í sambandi við rannsóknarspurningarnar sem settar var fram í upphafi. Farið var 

af stað að leita eftir aðferðum til að gefa gögnunum frekari merkingu. Notast var við 

tíðnitöflur, lýsandi tölfræði, krosstöflur, kíkvaðrat próf, Pearson r fylgnipróf og óháð t 

próf. Marktektarmörkin voru skilgreind sem 5%, eða p = 0,05 og þegar niðurstöður voru 

keyrðar í SPSS og voru með hærra p gildi en 5% þá voru þær skilgreindar sem 

ómarktækar niðurstöður eða ómarktækur munur á milli hópa en ef p gildið var lægra en 

5% voru þær skilgreindar sem marktækar niðurstöður. „Mjög mikilvægt“, „mikilvægt“, 

„hlutlaus“, „ekki mikilvægt“ og „alls ekki mikilvægt“ spurningarnar voru sameinaðir í 

þrjá flokka frekar en fimm. Ástæðan fyrir þessu var að svörin „mjög mikilvægt“ og 

„mikilvægt“ segja næstum því alveg það sama hvort fólki finnst svarið vera mikilvægt 

eða ekki. Tekjuspurningunni var skipt upp í þrjá flokka þar sem niðurstöðurnar sýndu 

ekki mikinn mun á hverjum flokki. Skiptingin var sú að fyrsti flokkurinn hafði 0-

199.999 krónur í tekjur, annar flokkurinn hafði 200.000-399.999 krónur í tekjur og 

þriðji flokkurinn hafði 400.000 krónur eða meira í tekjur.  

Eftir að hafa framkvæmt ýmis tölfræðipróf á gögnunum voru dregnar saman helstu 

niðurstöður til þess að fá svör við rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í 

upphafi.  Að lokum voru takmarkanir rannsóknarinnar skoðaðar og sett fram hvaða 

göllum þessi rannsókn bjó yfir en rætt verður um það í lok ritgerðar.  
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3 Niðurstöður 

 

Fleiri konur en karlar svöruðu könnuninni eða 73,9% konur og 26,1% karlar. 

Aldursdreifing svarenda var skipt upp í fjóra flokka þar sem fólk á aldrinum 18-35 ára 

var einungis skoðað. 2. Mynd sýnir dreifingur flokkanna. 

 

 

  Mynd 2 – Aldursflokkarnir 

 

3.1 Ferðalög innanlands 
 

Fyrsta spurningin í spurningakönnuninni var aðalspurning sem markaði könnunina í 

heild sinni og var sú spurning hvort fólk hafi ferðast innanlands síðastliðið ár. Þeir sem 

svöruðu þessari spurningu játandi og sögðust hafa ferðast innanlands síðastliðið ár voru 

95,4% af heildarúrtakinu en aðeins 4,6% sögðu nei.  

Sett var upp undirspurning í þessum lið og var þessi spurning notuð til þess að sía út þá 

sem höfðu ferðast nýlega eða á síðastliðnum 6 mánuðum. Tilgangurinn var að sjá þá 

sem svöruðu játandi fyrri spurningunni hvort þeir hafi nýlega farið í ferðalag eða ekki. 

Þeir sem svöruðu þessari spurningu játandi voru 93,1%  og höfðu farið í ferðalag 

innanlands á síðastliðnum 6 mánuðum en 6,9% höfðu ekki farið í ferðalag síðastliðnu 6 

mánuði.  
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3.2 Tilgangur ferðalagsins 
 

Ástæða einstakling fyrir ferðalögum skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þessa rannsókn 

þar sem skoðuð eru gildi þess að ferðast um eigið land. Spurningin „Hver var ástæða 

ferðalagsins sem þú fórst síðast í innanlands?“ var notuð til þess að kanna hver sé 

tilgangurinn á bakvið ferðalag hvers og eins þegar ferðast er um eigið land.  Á 3.mynd 

má sjá þær ástæður fyrir ferðalögum fólks.  

 

 

        Mynd 3 – Tilgangur ferðalaga 
 

Á myndinni má sjá að heimsókn til vina og/eða ættingja er ein af aðalástæðum þess að 

fólk ferðast innanlands. Næst á eftir koma sumarbústaðaferðir sem þykja mjög vinsælar 

á Íslandi. Annað sem var nefnt fyrir utan valda valkosti voru læknisferðir, 

skemmtiferðir og útilegur.  

 Þegar skoðað var hvort munur væri á milli aldurs og ástæðu fyrir síðasta 

ferðalagi kom það í ljós að það væri ómarktækur munur á milli hópana en kí-kvaðrattið 

var 0,633. En þó var athugavert að sjá að enginn í aldursflokknum 18-20 ára, skoðaði 

menningu mismunandi landshluta og dregur rannsakandinn þá ályktun að áhuginn á 

menningunni sé ekki vaknaður á þessum aldri.  

 Munur á milli kynja og hvert fólk fór á síðasta ferðalagi var einnig skoðaður og 

kom í ljós að það var marktækur munur á milli kyns og ástæðu síðasta ferðalags. Fleiri 

karlmenn stunduðu útivist eða 17,5% og fleiri konur fóru eða 40,3% heimsóttu vini eða 

ættingja á síðasta ferðalagi.  
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3.3  Landshlutar og áfangastaðir 
 

Landshlutaspurning var sett inn til þess að sjá hvert á landinu fólk er að ferðast mest. 

Þessari spurningu var skipt upp í 4 flokka, Vesturland, Norðurland, Austurland eða 

Suðurland. Skiptingin á bakvið þessa spurningu var að skipta landinu í 4 hluta til að 

einfalda úrvinnslu. Suðurland var vinsælast meðal svarenda þessarar könnunar eða 

34,9% af heildarfjölda svarenda en næst á eftir kom Norðurland með 28,4% af 

heildarfjölda síðan Vesturland með 23,4% og svo Austurland með 13,3% af 

heildarfjölda svarenda.  

 Til gamans var athugað hvort einhver munur lægi á milli þess hvert farið væri og 

ástæðu ferðalags sem viðkomandi fór síðast í en það kom í ljós að ekki var marktækur 

munur á milli þessara hópa. Athugavert þótti að sjá að flestir sem fóru á útihátíðir fóru á 

Suðurland og flestir sem fóru í sumarbústaði fóru einnig á Suðurland.  

Spurningin „Til hvaða áfangastaðar á landinu fórstu síðast til?“ var til að sjá á 

hvaða staði á landinu fólk er að sækjast í. Á 4. mynd má sjá þá átta mest heimsóttu 

áfangastaði sem svarendur fóru á í síðasta ferðalagi. 

 

 

    Mynd 4 – Áfangastaðir síðasta ferðalags – átta mest heimsóttu áfangastaðir  svarenda. 

 

Á myndinni má sjá að Akureyri er mest heimsóttasti áfangastaður svarenda 

könnunarinnar þó svo að Norðurland hafi ekki verið vinsælasti landshlutinn. Þeir staðir 

sem nefndir voru á Suðurlandi voru fleiri og ekki oft nefndir af svarendum en 
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Vestmannaeyjar voru ofarlega. Á 5. mynd má sjá kort af Íslandi þar sem búið er að 

staðsetja áfangastaði svarenda á síðasta ferðalagi sem þeir fóru í. 

 

 

 Mynd 5 – Áfangastaðir svarenda 

 Heimild: All-Free-Download.com, 2011 & Kolfinna Birgisdóttir, 2011 

 

3.4  Gildi að baki ákvarðanatöku ferðalags 
 

Með því að spyrja þátttakendur eftir hverju þeir leitast þegar tekin er ákvörðun um að 

fara í ferðalag þá er verið að kanna hvað það sé sem drífur fólk af stað í ferðalag. Með 

þessari spurningu er verið að svara hvað liggur á bakvið ferðalagið sem fólk fer í. Þegar 

skoðað var úrtak rannsóknarinnar í samhengi við hvað fólk leitast eftir á ferðalögum þá 

kom í ljós að flestir eða 45,9% af svarendum segja það tilviljunum háð hvað þau leitast 

eftir. 23,9% segjast oftast fara á sama stað og 22,3% segjast vilja sjá/gera eitthvað nýtt á 

ferðalaginu. Þetta sýnir að fólk láti tilviljanirnar einar ráða miklu og getur það verið 

samspil á því að fara á sama stað og vilja sjá/gera eitthvað nýtt.  

 Þegar bornar voru saman spurningarnar hver var ástæða síðasta ferðalags sem þú 

fórst í og þegar þú tekur ákvörðun um að fara í ferðalag þá leitastu eftir að þá kom í ljós 

að það var marktækur munur á milli þessara hópa en kí-kvaðrat = 0,000. Þeir sem vildu 

sjá/gera eitthvað nýtt á ferðalagi sínu voru flestir þeir sem skoðuðu náttúruna í síðasta 
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ferðalagi en þeir sem sögðu að það væri tilviljunum háð hvert það færi á ferðalagi sínu 

voru flestir þeir sem heimsóttu vini eða ættingja eða fóru í sumarbústað. Þeir sem fara 

oftast á sama stað á ferðalagi sínu fóru flestir eða 67,3% í heimsókn til vini og ættingja.   

 Fjölskyldustærð eða þeir sem eiga börn voru bornir saman við hvað leitast er 

eftir á ferðalagi og kom út sú niðurstaða að ekki var marktækur munur á milli hópanna 

tveggja. Athugavert þótti þó að sjá að þeir sem segjast vilja sjá/gera eitthvað nýtt voru 

flestir með börn.  

 

3.5  Mikilvægi þess að ferðast og þekkja eigið land 
 

Markmiðið með spurningunni „Hversu mikilvægt finnst þér að ferðast um eigið land?“ 

var að sjá hvort Íslendingar telji það vera mikilvægt að ferðast um eigið land. Þessi 

spurning hafði svarmöguleikana „mjög mikilvægt“, „mikilvægt“, „hlutlaus“, „ekki 

mikilvægt“ og „alls ekki mikilvægt“. Niðurstöðunum var skipt í 3 flokka sem voru 

„mikilvægt“, „hlutlaus“ og „ekki mikilvægt“. Alls voru 86,7% af heildarfjölda svarenda 

sem fannst mikilvægt að ferðast um eigið land. Þeir sem voru hlutlausir voru 11,5% og 

þeim sem fannst ekki miklvægt að ferðast um eigið land voru 1,8% af heildarfjölda 

svarenda . Hér má glöggt sjá að Íslendingum finnst mikilvægt að ferðast um eigið land.  

Með því að spyrja um mikilvægi þess að þekkja eigið land er að sjá hvort 

þekking á eigin landi eigi að vera til staðar eður ei. Þessi spurning hafði 

svarmöguleikana „mjög mikilvægt“, „mikilvægt“, „hlutlaus“, „ekki mikilvægt“ og „alls 

ekki mikilvægt“. Niðurstöðunum var skipt í 3 flokka sem voru „mikilvægt“, „hlutlaus“ 

og „ekki mikilvægt“. Alls voru 90,3% af heildarfjölda svarenda sem fannst þekking á 

eigin landi mikilvæg. 8,3% voru hlutlausir og 1,4% sögðu ekki mikilvægt að þekkja sitt 

eigið land. Hér sýnir að þekking á eigin landi sé mikilvæg samkvæmt svarendum 

könnunarinnar, sem er þó ákveðin mótsögn við þær ástæður ferðalaganna sem ungir 

Íslendingar fara í en þeir eru að fara á kunnuglegar slóðir eða í kunnuglegt félagslegt 

umhverfi með því að heimsækja vini og ættingja eða fara í sumarbústað.   

 Þegar skoðuð var fylgnin á milli mikilvægi þess að ferðast um eigið land og 

mikilvægi þess að þekkja sitt eigið land að þá kom í ljós að það var miðlungshá jákvæð 

fylgni á milli þeirra. Það segir það að svarendur voru flestir sammála báðum 

spurningunum.  
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 Þeir sem lögðu í ferðalag síðastliðið ár eða 6 mánuði og þeir sem ferðuðust ekki 

voru sammála um mikilvægi þess að ferðast um eigið land og þekkja það. Þá er um að 

ræða að meðaltali 1,61 – 1,90 á skalanum 1-5 að því gefnu að 1 sé mjög mikilvægt og 5 

alls ekki mikilvægt.  

 

3.6  Aðdráttaröfl ferðalaga ungra Íslendinga 

Markmiðið með spurningunni „Hvert er aðal aðdráttaraflið þegar kemur að ferðalögum“ 

var að sjá hvað ungum Íslendingum á aldrinum 18 til 35 ára finnst vera aðalaðdráttarafl 

þegar kemur að ferðalögum. Svarendur áttu að gefa 14 aðdráttaröflum einkunn frá 1 til 

5 eftir mikilvægi þeirra. Þar þýddi 1 mjög mikilvægt og 5 alls ekki mikilvægt. 

Eftirfarandi aðdráttaröfl voru sett fram: 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Mynd 6 – Skipting aðdráttaraflanna 

Heimild: Kolfinna Birgisdóttir, 2011 

 

Skipt var upp í flokkana náttúra, arfleifð, veður, útihátíðir og þorp og bæir en allt eru 

þetta áhrifaþættir þegar kemur að ferðalögum. 

Almennt var ekki marktækur munur á svörum milli kynja en þó mátti sjá að fleiri 

karlmenn þykja hálendið og ósnortið víðerni vera mikilvægt aðdráttarafl og þjóðgarðar 
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ekki vera mikilvægt aðdráttarafl. Einnig var aldur krossprófaður við aðdráttaröflin til að 

sjá hvort að það liggi einhver munur á milli aldurs svarenda. Niðurstaðan var sú að upp 

til hópa var ekki marktækur munur á milli svara eftir aldri svarenda nema þegar kom að 

hálendinu og útihátíðum en þeim eldri fannst þessi aðdráttaröfl ekki mikilvæg. 

3.6.1 Náttúran 

Á 7. mynd má sjá hvaða náttúrutengdu þættir skiptu máli meðal svarenda. 

 

 

          Mynd 7 – Mikilvægi náttúrutengdra þátta sem aðdráttarafl á ferðalögum 

 

Eins og sjá má þá skipta allir náttúrutengdu þættirnir máli sem aðdráttaröfl þegar kemur 

að ferðalögum ungra Íslendinga nema ósnortið víðerni en þar voru flestir hlutlausir. 

Landslag hafði yfirgnæfandi meirihluta í því að vera mikilvægt aðdráttarafl en 66,5% 

svarenda voru sammála þeirri staðreynd.  

Eins og fjallað var um hér að ofan þá eru fleiri karlmenn og eldra fólk sammála 

um að hálendið sé mikilvægt aðdráttarafl á ferðalögum innanlands en þegar á heildina er 

litið voru flestir sammála því að hálendið væri mikilvægt aðdráttarafl. Aldurshópurinn 

26-30 ára og 31-35 ára fannst hálendið mikilvægt aðdráttarafl þegar kom að ferðalögum 

innanlands frekar en þeir sem yngri voru. Einnig mátti sjá að aldurshópurinn 21-25 voru 

flestir hlutlausir hvað varðar hálendið sem aðdráttarafl. Marktækur munur var á milli 

svara kvenna og karla um hálendið sem mikilvægt aðdráttarafl á ferðalögum. Karlar 



 

 

19 

 

voru meira sammála, eða að meðaltali 2,36 á skalanum 1-5 að því gefnu að 1 sé mjög 

mikilvægt og 5 sé alls ekki mikilvægt.  

Ekkert marktækt kom út í sambandi við gróður og dýralíf sem aðdráttarafl á 

ferðalögum. 45,9% svarenda fannst gróður vera mikilvægt aðdráttarafl og 38,5% 

svarenda fannst dýralíf vera mikilvægt aðdráttarafl. 

Þegar kom að ósnortnum víðernum voru flestir hlutlausir í þeim efnum eða 

42,1% svarenda. Marktækur munur var á milli svara karla og kvenna um ósnortið 

víðerni en karlar voru frekar sammála því að ósnortin víðerni væru mikilvægt 

aðdráttarafl að meðaltali 2,26 á skalanum 1-5 að því gefnu að 1 sé mjög mikilvægt og 5 

sé alls ekki mikilvægt.  

Þjóðgarðar eiga heima í flokki aðdráttarafla þar sem Ísland býr yfir fimm 

fallegum þjóðgörðum víðsvegar um landið. 39% svarenda voru sammála því að 

þjóðgarðar væru mikilvægt aðdráttarafl á ferðalögum um landið. Þegar skoðaður var 

munur á svörum karla og kvenna kom sú niðurstaða í ljós að marktækur munur væri á 

milli þeirra. Karlar voru hlutlausir um að þjóðgarðar væru ekki mikilvægt aðdráttarafl, 

að meðaltali 3,21 á skalanum 1-5 að því gefnu að 1 sé mjög mikilvægt og 5 sé alls ekki 

mikilvægt.  

Engar marktækar niðurstöður komu út í sambandi við jökla. 41,8% voru 

sammála því að jöklar væru mikilvægt aðdráttarafl hvort sem það voru karlar, konur eða 

mismunandi aldurshópar. 

3.6.2 Veður 

Mikill meirihluti svarenda eða 67% voru sammála um að veður væri mikilvægt 

aðdráttarafl þegar kemur að ferðalögum innanlands. Það sýnir það að veður getur spilað 

stóran þátt í ákvarðanatöku ferðamannsins því í flestum tilfellum fer fólk á staði þar sem 

gott veður er.  

3.6.3 Arfleifð 

Á 8. mynd má sjá hvaða arfleifðartengdu þættir/menning skiptu máli sem aðdráttarafl 

ungra Íslendinga á ferðalögum. 

 



 

 

20 

 

 

     Mynd 8 – Mikilvægi arfleifðar sem aðdráttarafl á ferðalögum ungra Íslendinga 

 

Skiptar skoðanir voru á því hvort fornminjar væru mikilvægt aðdráttarafl eða ekki. Það 

voru jafnmargir sem voru sammála eða ósammála í þeim efnum eða 36,2% svarenda.  

Flestir eða 48,7% voru sammála um að sögulegir viðburðir væru mikilvægt 

aðdráttarafl þegar kemur að ferðalögum innanlands. 

Fleiri voru sammála því eða 41,8% svarenda að gamlar byggingar væru 

mikilvægt aðdráttarafl. 

Þegar kom að söfnum voru fleiri ósammála eða 44,5% þeirri staðreynd að söfn 

væru mikilvægt aðdráttarafl þegar kemur að því að ferðast um eigið land.  

Á heildina litið var ekki marktækur munur á milli hópa í tengslum við arfleifðir 

sem aðdráttarafl hvað varðar kyn eða aldursflokka en svörin voru frekar dreifð meðal 

þessara flokka.  

3.6.4 Útihátíðir 

Tilgangur útihátíða sem aðdráttarafls var sett inn vegna þess að útihátiðir eru stór hluti 

sumarsins á Íslandi og fer þeim fjölgandi ár frá ári. Einnig spilar verslunarmannahelgin 

þar stórt hlutverk þar sem hún er talin vera ein af mestu ferðahelgum ársins. 40,4% 

svarenda voru þó á einu máli um það að útihátíðir væru ekki mikilvægt aðdráttarafl 

þegar kemur að ferðalögum um landið. Ekki var marktækur munur milli kynja þegar 

kom að útihátíðum sem aðdráttarafli ungra Íslendinga.  

Þegar útihátíðir voru krossprófaðar við aldur kom í ljós að aldurshópurinn 26-30 

ára og 31-35 ára voru flestir sammála um að útihátiðir væru ekki mikilvægt aðdráttarafl 
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þegar kom að ferðalögum innanlands en þeir sem voru í aldurshópnum 21-25 ára voru 

flestir sammála um að útihátíðir væru mikilvægt aðdráttarafl. Þegar skoðað var hvort 

fjölskyldustærð og mikilvægi útihátíða sem aðdráttarafl hefður áhrif á hvort annað kom 

í ljós að marktækur munur var á milli þeirra en þeir sem eiga börn eru flestir ósammála 

því að útihátíðir séu mikilvægt aðdráttarafl þegar kemur að ferðalögum innanlands.  

3.6.5 Þorp og bæir 

Meirihluti svarenda var sammála því að þorp og bæir væru mikilvægt aðdráttarafl þegar 

kemur að ferðalögum um landið. Ekki komu út marktækar niðurstöður þegar kyn og 

aldur var krosskeyrt við þorp og bæi sem mikilvægt aðdráttarafl á ferðalögum.  

 

3.7  Fjölskyldustærð 
 

Spurningunni var skipt upp í fjölskyldu stærð og þar af börn en þar áttu svarendur að 

skrifa fjölda barna sem svar og var svarið 0 = engin börn/raunverulegt. Á 9. mynd má 

sjá þá ungu Íslendinga sem eiga börn 

 

 

           Mynd 9  – Fjöldi barna sem svarendur könnunarinnar áttu 

 

Markmiðið með þessari spurningu var að sía út þá sem eiga börn eða ekki og sjá hvort 

það hafi verið samhengi á milli þess að ferðast og eiga börn eða hver tilgangur 

ferðalagsins sé og fjölskylduhagir. 
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 Ef  við skoðum þá sem eiga börn og þá sem höfðu ferðast síðastliðnu 6 mánuði 

kom í ljós að það var marktækur munur á milli hópana. 46% af þeim sem sögðu nei við 

ferðalagi síðastliðnu 6 mánuði áttu engin börn.   

 Borin voru saman svör þeirra sem eiga börn og hvert svarendur fóru á síðasta 

ferðalagi sínu. Ekki kom í ljós marktækur munur milli hópa. Athugavert var að sjá að 

þeir sem fóru á útihátíðir á síðasta ferðalagi voru flestir barnlausir og flestir sem áttu 

börn fóru að heimsækja vini eða ættingja eða í sumarbústað á síðasta ferðalagi. 

 

3.8  Hverjar eru tekjur þínar/heimilisins á mánuði (eftir skatt)? 
 

Tekjuspurningin þykir vera mikilvægur þáttur af könnuninni til þess að sjá hvar tekjubil 

svarenda liggur. Einnig er áhugavert að bera það saman við hvort þeir ferðist um landið 

sem einnig tengir það við fjölskylduhagi. Spurt var hverjar tekjur svarenda væru eftir 

skatt sem sýnir þá þær ráðstöfunartekjur sem þeir hafa. Á 10. mynd má sjá tekjubil 

svarenda.  

 

 

           Mynd 10  – Tekjur heimilis svarenda eftir skatt 

 

Hér má sjá að flestir svarendur hafa 500.000 eða meira á milli handanna í heimilistekjur 

þegar skatturinn hefur tekið sitt.  

Spurningarnar um það hvort fólk hafi ferðast innanlands síðastliðið ár eða 6 

mánuði og hvert fólk fór á síðasta ferðalagi sínu voru bornar saman við tekjur. Ekki var 
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marktækur munur á ástæðum ferðalaga og tekjum en þegar skoðaður var munur á milli 

tekna og hvort fólk hafi ferðast síðastliðið ár eða 6 mánuði kom marktækur munur í ljós 

eða kí-kvaðrat = 0,002. Þeir tekjuhæstu miðað við 400.000 krónur og meira, fóru flestir 

í ferðalag eða 43% af heildarfjölda svarenda. Þegar skoðaðar voru tekjur og áfangastaðir 

var ekki munur milli hópa því margir mismunandi áfangastaðir voru nefndir einu sinni 

eða tvisvar og var því listinn langur og svörin mjög dreifð. Allir þrír tekjuflokkarnir 

samkvæmt skiptingu að ofan nefndu átta mest heimsóttu staðina nema tekjuflokkur 

„200 til 399.999 krónur“ nefndi ekki Egilsstaði og Snæfellsnes. Ekki var marktækur 

munur á því hvað fólk leitast eftir þegar það fer í ferðalag og hinsvegar tekjum.  
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4 Helstu niðurstöður 

 

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar, „Eru Íslendingar að nýta sér Ísland sem 

ferðamannastað?“ „Hver er tilgangur ferðalagsins og hvað er leitast þeir eftir þegar tekin 

er ákvörðun um að ferðast um eigið land?“. Aðdráttaröflin voru líka skoðuð og var 

leitast eftir því að rannsaka hvernig aðdráttaröfl skipta unga Íslendinga máli. Þessum 

spurningum verður svarað hér að neðan. 

 Ferðamennska meðal Íslendinganna sem tóku þátt í könnuninni virtist vera í 

miklum mæli um landið. Aðeins örfáir höfðu ekki ferðast innanlands síðastliðið ár eða 

sex mánuði. Flestir tekjuhærri ferðuðust um landið og má því draga þá ályktun að því 

hærri tekjur sem fólk hefur því líklegra hefur það fjárhagslega möguleika til þess að 

ferðast. Fjölskyldustærð virtist ekki skipta máli þegar kom að ferðalagi innanlands en 

bæði barnlausir svarendur ásamt þeim sem eiga börn ferðuðust síðastliðið ár en það 

sýnir að engar hömlur eru fyrir því að ferðast ef þú átt barn/börn. Svarendur voru 

sammála því að mikilvægt væri að ferðast um eigið land og einnig að þekkja sitt eigið 

land en af þeim niðurstöðum má túlka og skynja föðurlandsástina.  

Að heimsækja vini eða ættingja virtist vera megin ástæða síðasta ferðalags sem 

svarendur fóru í. Þeir sem nefndu annað voru að fara í læknisferðir, skemmtiferðir eða 

útilegu. Ekki var munur á milli aldurs og hvert fólk fór né hversu háar tekjur það hafði. 

Af þessu má draga þá ályktun að aldur og tekjur skipta ekki máli hvað varðar val á 

áfangastað. Þegar skoðað var kyn virtist vera munur á því hvert konur eða karlar fóru. 

Karlar stunduðu frekar útivist á síðasta ferðalagi en konur fóru frekar að heimsækja vini 

eða ættingja. Af þessu má draga að karlmenn eru ævintýragjarnari en konur og í flestum 

tilfellum er það konan sem tekur ákvörðun um hvert skuli fara í ferðalag. Þeir sem fóru 

á útihátíð á síðasta ferðalagi voru flestir barnlausir og flestir sem áttu börn fóru að 

heimsækja vini eða ættingja eða í sumarbústað á síðasta ferðalagi.  

Suðurland var mest heimsótti landshluti svarenda og Akureyri var vinsælasti 

áfangastaðurinn en þó fylgdu Vestmannaeyjar þar fast á eftir. Athygli vakti að þegar 

bornir voru saman landshlutar og þeir sem fóru á útihátíðir á síðasta ferðalagi voru 

flestir á Suðurlandi og Norðurlandi. Hægt var því að tengja saman þá staðreynd að í 

Vestmannaeyjum og á Akureyri eru útihátíðir yfir verslunarmannahelgi. Sumarbústaður, 

sem kom fast á eftir heimsókn til vina og ættingja, var mest sótt á Suðurlandi og hægt 
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væri að tengja það við þessa gríðarlegu sumarbústaðarbyggð sem fyrirfinnst á Flúðum 

og á Laugarvatn svo dæmi séu tekin. Þegar kom að áfangastöðum og tekjum var ekki 

munur milli þess hvert fólk fór og hversu miklu tekjur þau höfðu. Átta mest heimsóttu 

áfangastaðirnir voru nefndir af öllum þrem tekjuhópunum nema Egilsstaðir og 

Snæfellsnes voru ekki nefnd í tekjuhópi 200.000 til 399.999 krónur.  

Það sem svarendur leitast aðallega eftir á ferðalögum er tilviljunum háð en það 

má álykta útfrá því að annað hvort fer fólk á sama stað eða er að leita að einhverju nýju 

því tilviljanirnar geta spilað báðum megin borðsins. Þeir sem sögðu tilviljanirnar einar 

ráða för voru flestir sem heimsóttu vini eða ættingja á síðasta ferðalagi en það voru líka 

þeir sem fóru oftast á sama stað og kemur sú niðurstaða ekki á óvart. Fólk í ævintýraleit 

eða þeir sem sögðust vilja sjá/gera eitthvað nýtt skoðuðu flestir náttúruna á síðasta 

ferðalagi. Athygli vakti að þeir sem vilja sjá/gera eitthvað nýtt voru flestir með börn en 

ætla mætti að sá hópur væri frekar vanafastur en þeir sem eru barnlausir þar sem auðvelt 

er að fara aftur á sama stað með börn. 

Aðdráttaröfl skipta gríðarlega miklu máli þegar kemur að ferðalögum en upp til 

hópa fannst flestum aðdráttaröflin sem gefin voru upp mikilvæg. Veður var talið 

mikilvægasta aðdráttaraflið en fast á eftir því kom landslag en vert er að skoða að veður 

skapar aðstæður en er í sjálfu sér ekki aðdráttarafl. Ástæða rannsakanda fyrir því að 

setja inn veður sem aðdráttarafl er sú að veður verður til þess að fólk heldur af stað í 

ferðalag og má því með sanni segja að gott veður skiptir miklu máli þegar kemur að 

ferðalögum innanlands. Söfn voru ekki talin vera mikilvæg aðdráttaröfl og það sama má 

segja um útihátíðir sem kom mjög á óvart því rannsakandi var búin að gefa sér það að 

útihátíðir væru mikilvægar. Þó svo að fólk sækist í þær er það ekki gefið að þær séu 

mikilvægt aðdráttarafl. Ef tekin var munur á kynjum og aðdráttaröflum þá var 

athyglisvert að sjá að karlmönnum þykir hálendið og ósnortin víðerni mikilvægt 

aðdráttarafl þegar kemur að ferðalögum. Almennt var ekki munur á milli aldurs og 

aðdráttarafla en mátti þó sjá að fólki á aldrinum 26-30 ára og 31-35 ára fannst útihátíðir 

ekki mikilvægt aðdráttarafl en hálendið vera mikilvægt aðdráttarafl.  

Hvað rannsóknina varðar kom ekki á óvart að Íslendingar ferðuðust innanlands 

síðastliðið ár eða 6 mánuði þar sem þjóðfélagið stendur á höllum fæti og því ekki margir 

sem hafa efni á því að ferðast erlendis. Ekki kom á óvart þá að fólk ferðist mikið til vini 

og ættingja þar sem flestir eiga ættingja um allt land. Vert er þó að velta fyrir sér hvort 

heimsókn til vina og ættingja og sumarbústaðarferðir séu talin vera ferðalög þar sem 
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viðkomandi er einungis að fara frá A til B og svo aftur frá B til A og er því ekki margt 

sem gerist á leiðinni nema keyrsla. Að mati rannsakanda eru ferðalög tilgangur til að 

komast úr sínu daglega umhverfi og alltaf hægt að túlka þetta á tvo vegu. Einnig er ekki 

vitað hvort þessir Íslendingar stoppuðu einhversstaðar á leiðinni og nýttu sér aðra 

afþreyingu.  
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5 Umræður og ályktanir 
 

Sú fræðilega nálgun sem sett var fram í upphafi tengdist nokkuð vel við niðurstöður 

könnunarinnar sem gerð var. Margt studdi við þær kenningar sem fræðimenn höfðu sett 

fram og einnig við niðurstöður könnunar Ferðamálastofu á ferðavenjum Íslendinga árið 

2010.  

Samkvæmt Youell (1999) hefur ungt fólk sem jafnframt hefur verið flokkað 18-

30 ára tímann og fjármagnið til að ferðast og eru þau talin vera stærsti 

ferðamannhópurinn þegar kemur að ferðalögum bæði innanlands og erlendis. 

Þátttakendur þessarar könnunar voru á aldrinum 18-35 ára sem sannar þá kenningu því 

mikill meiri hluti af þeim ferðaðist innanlands síðastliðið ár eða síðastliðnu 6 mánuði.  

 

5.1 Sjálfsmyndin 

 
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir (2006) segir því betur sem við þekkjum sjálfan okkur því 

nær komust við að þeirri niðurstöðu hver við erum. Í framhaldi af því nefnir 

MacCannell (1999) að ferðalög séu einn þáttur í sköpun sjálfsmyndar með því að vita 

hver við erum og komast í tæri við uppruna okkar. Það má því segja að fortíðarþráin og 

leitin að sjálfsmyndinni ýtir undir ferðamennsku. Svarendum fannst flestum ferðalag og 

þekking á eigin landi vera mikilvæg. Það sýnir að fortíðarþráin er til staðar og viljinn til 

að halda henni. Það gerir það að verkum að fólk finnur uppruna sinn og styrkir 

sjálfsmyndina. Giddens (1991) og Hall (2007) sögðu að fólk sé að finna fortíðina til að 

þess að miðla henni áfram og skapa framtíð en ungir Íslendingar fara oftast á sama stað 

á ferðalögum sínum eða segja að það sé tilviljunum háð hvert þeir fara. Með þessu má 

túlka að leitin að fortíðinni er til staðar því fólk sem fer oftast á sama stað er að leita af 

upprunaleikanum. Ef skoðaðir eru þeir svarendur sem segja tilviljarnirnar einar ráða 

þegar kemur að ferðalögum má túlka þá ferðamenn sem vilja eitthvað öðruvísi og nýtt 

en enda svo á því að fara á sama stað. Þetta er hægt að skoða í því samhengi að 

fortíðarþráin hefur sterkt aðdráttarafl og togar alltaf í þá.  
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5.2 Tilgangur ferðalaga 

 
Samkvæmt MacCannell (1999) eru mismunandi ástæður að baki hvers ferðalags því 

fólk sér hlutina á mismunandi hátt en svarendur fengu mismunandi svarmöguleika fyrir 

því hver ástæða síðasta ferðalags sem þeir fóru í hefði verið. Lítill munur var á svörum 

en svarendur höfðu að orði að það hefði mátt krossa í fleiri en einn möguleika þar sem 

það væru fleiri en ein ástæða fyrir síðasta ferðalagi. MacCannell (1999) talaði einnig um 

að áður fyrr var allt fastmótað en í nútímanum eru fleiri valkostir og því allt erfiðara og 

lausara í sér þegar kemur að ferðalaginu. Sumir svarendur höfðu það á orði við 

rannsakanda að það ætti að vera leyfilegt að krossa í fleiri en eitt svar þar sem það hefði 

ekki bara verið einn tilgangur með síðasta ferðalagi.  

Samkvæmt fræðimönnunum Mehmetoglu og fleiri (2010) segja þeir að gildi þess að 

ferðast getur aukið tengsl við fólk, er uppspretta góðrar heilsu, auðveld leið til að 

komast í tæri við náttúruna og er stór þáttur í aukinni fræðslu og menntun hvers manns. 

Ástæður svarenda fyrir síðasta ferðalagi voru heimsókn vina eða ættingja, sem getur 

verið partur af því að auka tengsl við fólk, sumarbústaðarferðir, skoða náttúruna, skoða 

menningu mismunandi landshluta, sækja í útihátíðir, vegna vinnu eða ráðstefna, til að 

stunda útivist og svo voru nokkrir sem nefndu læknisferðir, skemmtiferðir og útilegu en 

allt þetta er partur af gildum ferðamennsku. Wearing & Wearing (2001) sögðu að gildi 

þess að ferðast um eigið land sé hluti af leitinni að sjálfsmyndinni, að finna uppruna 

sinn, vita og uppgötva hver maður er og því spilar aftur inn í sá þáttur að þekkja sitt 

eigið land og ferðast um það en svarendur sögðu að það væri mjög mikilvægt.  

Viðskiptaferðamennska fer ört vaxandi um allan heim en tiltölulega fáir svarendur fóru í 

viðskiptaferð á síðasta ferðalagi sínu. Barron og Baum (2008 í Cooper o.fl.) sögðu að 

heimsókn til vina og ættingja væri stór þáttur þegar kemur að innanlandsferðamennsku 

og Moscardo og fleiri (2000) sögðu að þessi ferðalög geta átt sér stað við leitina að 

upprunaleika ferðamannsins. Ferðamaðurinn fer þá á heimaslóðir og tengir sjálfan sig 

við staðinn. Flestir svarendur fóru í heimsókn til vina og ættingja á síðasta ferðalagi sem 

tengja má við þessa leit að upprunaleikanum. Hægt er að velta því fyrir sér að leitin að 

upprunaleikanum sé tengd við eldra fólk en svo er ekki því ungir jafnt sem aldnir leita 

að honum. Þeir ungu gætu verið að leita að því sem þeir upplifðu í æsku með því að fara 

í heimsókn til ömmu og afa út á land eða fara á æskuslóðir. McCabe (2005) segir að 

fortíðarleitin sé ekki bundin aldri.  
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Aðdráttaröfl geta verið helstu ástæður þess að fólk ferðast, gegni ýmsu hlutverkum og 

geti haft lærdómsríka ástæðu samkvæmt Gunn (2002). Fyall og Wanhill (2008 í Cooper 

o.fl.) segja að aðdráttaröflin geti spilað stórt hlutverk í endurmyndun svæða eða 

áfangastaðar en geta verið notuð til þess að fá ferðamenn á svæðið. Svarendur fengu 

lista af aðdráttaröflum þar sem þeir áttu að gefa einkunn eftir mikilvægi en flest 

aðdráttaröflin voru talin vera mikilvæg fyrir utan ósnortin víðerni, útihátíðir og söfn en 

skiptar skoðanir voru með fornminjarnar. Veður var talið vera mjög mikilvægt 

aðdráttarafl ásamt landslaginu. Af þessu má draga þá ályktun að veður skiptir gríðarlega 

miklu máli ásamt fallegu landslagi því ef ferðast á innanlands felur það í sér 

umstalsverða keyrslu milli staða og auðvitað skiptir það miklu máli fyrir fólk að 

upplifunin á leiðinni sé skemmtileg. Hvað varðar ósnortin víðerni er hægt að draga þá 

ályktun að ekki sé mikið að sjá á þessum svæðum eða það að fólk gerir sér ekki grein 

fyrir mikilvægi þess að hafa svæði sem ery ósnortin af mannavöldum. Söfn eru líklegri 

til að vera vinsælli meðal erlendra ferðamanna og Íslendingar gera sér mögulega ekki 

grein fyrir mikilvægi þeirra. Söfn eru alltaf til staðar og er því hægt að sækjast í þau á 

hvaða tíma sem og höfða þau þá ekki mikið til ungra Íslendinga sem aðdráttarafl. 

Niðurstöðurnar varðandi útihátíðir komu rannsakanda á óvart. Einhverra hluta vegna var 

rannsakandi búinn að mynda sér þá skoðun að útihátíðir væru mikilvægt aðdráttarafl þar 

sem þær setja mark sitt á sumrin víðsvegar um landið. Íslendingum finnst þetta ekki 

vera mikilvægt aðdráttarafl og má draga þá ályktun að útihátíðir eiga sér stað ár hvert en 

ekki mikilvægar þegar kemur að ferðalögum þar við búum yfir ótal öðrum 

aðdráttaröflum. Af þessu má einnig álykta að á útihátíðum er mikill fjöldi fólks saman 

komin og við það skapast fjölmenni, umferðarteppur og rusl við og í kringum 

áfangarstaðinn en við það getur skapast pirringur og/eða leiðindi hjá ferðamanninum.  

 

5.3  Flokkun ferðamanna 
 

McCabe (2005) sagði að erfitt væri að finna nákvæma flokkun á því hver ferðamaðurinn 

er en ferðaupplifun og hver ferðamaðurinn er getur endurspeglast í því hvaða flokki 

ferðamanna hann tilheyrir. Cohen (1996) setti fram formgerðarflokkun í tengslum við 

tilgang ferðalaga og skipti hann þeim í fimm flokka eftir ólíkum ástæðum ferðalaga. 

Flokkarnir eru „endurnærandi reynsla“, „tilbreyting“, „reynsla og upplifun“, 

„tilraunaháttur“ og „tilvistarháttur“. Flestir svarendur flokkuðust í  fleiri en einn flokk 
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eftir ástæðu síðasta ferðalags, hverju þeir leituðust eftir og á einhvern hátt hvaða 

aðdráttaröfl væru mikilvæg.  

Ungir Íslendingar sem flokkast undir endurnærandi reynslu (e. Recreational 

mode) eru þeir sem fara oftast á sama stað eða láta tilviljarnirnar ráða en það eru þeir 

sem fóru að heimsækja vini eða ættingja eða fóru í sumarbústaðarferð. Ástæða fyrir 

þessari ályktun er sú að fara á heimaslóðir eða slóðir vina og ættingja getur verið 

endurnærandi en sama má segja um ferðir í sumarbústað þar sem ekkert augljóst áreiti 

er að trufla viðkomandi. Ef veður er gott á ferðalaginu skapar það ánægju 

ferðamannsins og við það eykst betri upplifun og meiri endurnæring.  

Ferðamenn sem tilheyra flokknum tilbreyting (e. Diversionary mode) eru þeir 

sem vilja sjá/gera eitthvað nýtt og má því segja að þeir séu að ferðast í þeim tilgangi að 

skoða náttúruna, stunda útivist og jafnvel skoða menningu mismunandi landshluta. 

Aðdráttaröflin sem myndu þykja mikilvæg á þessum ferðalögum eru landslagið, 

hálendið, gróður, dýralíf og jafnvel sögulegir viðburðir. Ástæðan fyrir þessari ályktun er 

sú að þeir sem vilja sjá/gera eitthvað nýtt leitast í það óstöðuga og fara þá gjarnan á 

hálendið í leit af einhverju nýju og spennandi.  

Reynsla og upplifun (e. Experiential mode) eru þeir ferðamenn sem annað hvort 

vilja sjá/gera eitthvað nýtt eða láta tilviljanirnar ráða þegar kemur að ferðalögum. Þetta 

eru þeir sem vilja skoða menningu mismunandi landshluta, fara á útihátíðir eða í 

vinnuferð. Einnig geta þeir sem fara í skemmtiferðir tilheyrt þessum flokk.  

Þeir ferðamenn sem tilheyra tilraunarhætti (e. Experimental mode) eru þeir sem 

flokkast undir allt ofangreint sem kemur fram í svörum um hvað ferðamenn leitast eftir 

á ferðalögum sínum. Ástæðan er sú að þessir ferðamenn vita ekki alveg hvað þeir vilja 

og geta þeir því farið oftast á sama stað, vilja sjá/gera eitthvað nýtt eða láta tilviljanirnar 

einar ráða. Að því gefnu getur þeim fundist öll aðdráttaröfl mikilvæg eða ekki 

mikilvæg.  

Erfitt er að flokka þá ferðamenn í tilvistarhætti (e. Existential mode) því þetta 

eru ferðamenn sem þarf að fylgjast frekar með eða taka viðtöl við en hægt væri að setja 

þá í þann flokk að vilja sjá/gera eitthvað nýtt þar sem þeir vilja nýtt krydd í tilveruna, 

fara á framandi stað, sjá að það er spennandi og setjast þar að. Glögglega er hægt að sjá 

að ekki er hægt að flokka ferðamann í einn flokk heldur getur hann tengst á einhvern 

hátt öllum flokkum.  
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Þegar bornar voru saman niðurstöður könnunar Ferðamálastofu (á.á.) og niðurstöður 

könnunar rannsakanda að þá kom margt sameiginlegt í ljós. Flestir svarendur beggja 

kannana höfðu ferðast innanlands síðastliðið ár eða 6 mánuði. Heimsókn til vina og 

ættingja var stærsti tilgangur síðasta ferðalags og mest notaða gistiaðstaðan síðastliðið 

ár og Akureyri mest heimsótti áfangastaðurinn.  

Ekki var munur á ferðalögum og heildarheimilistekjum í könnun rannsakanda en í 

könnun Ferðamálastofu (á.á.) þá voru þeir tekjuhærri sem ferðuðust erlendis en þeir 

tækjulægri voru fleiri sem ferðuðust innanlands. Í könnun rannsakanda var ekki spurt 

um ferðalög erlendis og því erfiðara að bera saman niðurstöðurnar. Ekki var tekinn 

kynjamunur í niðurstöðum rannsakanda á því hvort ferðast hafi verið innanlands 

síðastliðið ár því kynjamunur var ekki jafn í niðurstöðunum. Það voru fleiri karlmenn 

sem ferðuðust innanlands síðastliðið ár samkvæmt könnun Ferðamálastofu. Norðurland 

var vinsælasti landshlutinn í könnun ferðamálastofu en Suðurland í könnun 

rannsakanda.  

5.4  Niðurlag 
 

Með rannsókn þessari hefur verið leitast eftir því hvernig ferðalög fólk fer í og afhverju. 

Aðdráttaröflin hafa verið skoðuð í ljósi mikilvægi sem sýnir það að þau geta skipt máli 

þegar tekin er ákvörðun um að fara í ferðalag. Það sem betur hefði mátt fara í rannsókn 

þessari var að skoða hvaðan af landinu fólk kæmi og tengja það við hvað það leitast er 

eftir á ferðalögum og hvaða aðdráttaröfl skipta máli. Kynjahlutfallið hefði mátt vera 

jafnara þar sem það gaf ekki nákvæma mynd á muni milli svara þeirra.  

 Ferðamálastofa hefur ár frá ári gert könnun um ferðavenjur Íslendinga en að 

mati rannsakanda hefur könnun sem þessi ekki verið gerð. Í ljósi þess að aukning er í 

ferðamennsku um Ísland ætti rannsókn á viðfangsefninu í formi eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar rétt á sér. Með því væri hægt að kafa dýpra í hver gildin séu þegar 

ferðast er um eigið land.   
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Viðauki 1 
Spurningalisti 

 
Kolfinna Birgisdóttir heiti ég og er nemandi í Ferðamálafræði við Háskóla 

Íslands. Ég er að gera lokaverkefnið mitt sem fjallar um gildi þess að ferðast 

um eigið land. Mér þætti vænt um ef þú gætir tekið nokkrar mínútur í að 

svara eftirfarandi spurningum. Aðeins má krossa í eitt svar við hverri 

spurningu. 

 

1. Hefur þú ferðast innanlands síðastliðið ár? 

___Já 

___Nei 

Ef já, hefur þú ferðast innanlands síðastliðna 6 mánuði? ___Já/___Nei 

 

2. Hver var ástæða ferðalagsins sem þú fórst síðast í innanlands? 

 ___Heimsækja vini/ættingja 

___Til að stunda útivist  

 ___Skoða náttúruna 

 ___Sækja í hátíðir (einsog t.d þjóðhátið, danska daga og þess háttar) 

 ___Skoða menningu mismunandi landshluta 

 ___Sumarbústaður 

 ___Vegna vinnu/ráðstefnu 

 Annað_________________________ 

 

3. Til hvaða landshluta ferðaðistu á í síðasta ferðalagi? 

 ___Vesturlands ___Austurlands 

 ___Norðurlands ___Suðurlands 

 

4. Til hvaða áfangastaðar á landinu ferðaðistu síðast til? 

______________________________ 

 

5. Þegar þú tekur ákvörðun um að fara í ferðalag þá leitastu eftir? 

 ___Að sjá/gera eitthvað nýtt 

___Það er tilviljunum háð 

 ___Fer oftast á sama stað 

 Annað_________________________ 

 

6. Hversu mikilvægt finnst þér að ferðast um eigið land? 

___Mjög mikilvægt ___Mikilvægt ___Hlutlaus ___Ekki mikilvægt ___Alls ekki 

mikilvægt 

 

7. Hversu mikilvæg finnst þér þekking um eigið land? 
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___Mjög mikilvægt ___Mikilvægt ___Hlutlaus ___Ekki mikilvægt ___Alls ekki 

mikilvægt 

 

8. Gefðu einkun eftir mikilvægi (1 þýðir Mjög mikilvægt og 5 þýðir Alls ekki 

mikilvægt) 

Að þínu mati, hvert er aðalaðdráttaraflið þegar kemur að ferðalögum? 

1 2 3 4 5 

Landslag         

Hálendið       

Gróður        

Dýralíf        

Ósnortið víðerni       

Þjóðgarðar       

Jöklar        

Veður        

Fornminjar       

Sögulegir viðburðir      

Gamlar byggingar      

Söfn        

Útihátíðir       

Þorp og bæir       

 

9. Fjölskyldustærð 

_________________   þar af börn____________________ 

 

10. Hverjar eru tekjur þínar/heimilisins á mánuði (eftir skatt)? 

 ___0-49.999 

 ___50.000 – 99.999 

 ___100.000 – 149.999 

 ___150.000 – 199.999 

 ___200.000 – 249.999 

 ___250.000 – 299.999 

 ___300.000 – 349.999 

 ___350.000 – 399.999 

 ___400.000 – 449.999 

 ___450.000 – 499.999 

 ___500.000 eða meira 

 

11. Kyn 

 ____Karl 

 ____Kona 

 

12. Aldur 

 ___18-20 

 ___21-25 

 ___26-30 

 ___31-35              Takk fyrir þátttökuna 


