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Yfirlýsing  

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hafi hvorki að 

hluta til né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Tinna Rós Vilhjálmsdóttir 
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Ágrip 

Eftirfarandi rannsóknarverkefni fjallar um íslenska ferðamenn og hvernig þeir haga 

sér á ferðalögum sínum á Vestfjörðum og hvernig ferðaþjónustuaðilar á Vestfjörðum 

kynna starfsemi sína. Ósnortin náttúra landsins hefur lengi vel verið einkenni Íslands,  

finnst Íslendingum afar skemmtilegt að ferðast um hana og eru Vestfirðir þar engin 

undantekning. Þess vegna var ákveðið að kanna hvernig Íslendingar haga sér á 

ferðalögum sínum um Vestfirði og hvort ferðaþjónustuaðilar beini markaðssókn sinni 

sérstaklega að Íslendingum eða ekki.  Lagt var af stað í þessa rannsókn með það að 

leiðarljósi að komast að því hvort Íslendingar ferðist almennt innanlands, hvort þeir 

hafi farið á Vestfirði og hvað þeir myndu gera þar sér til afþreyingar. Við þetta yrði 

gerð megindleg könnun þar sem spurt yrði út í mismunandi ferðahegðun á fjörðunum 

en einnig yrðu  nýttar eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem stöðluð viðtöl yrðu 

tekin við ferðaþjónustuaðila. Sóst var eftir því að svara eftirfarandi spurningum: Hver 

er ferðahegðun Íslendinga á Vestfjörðum? Vilja þeir koma þangað? Hvað sækjast þeir 

helst í þar? Og hvernig Vestfirðir eru markaðssettir fyrir ferðamenn?  Rannsóknin 

leiddi í ljós að Íslendingum finnist Vestfirðir almennt spennandi áfangastaður og setja 

þá ofarlega á lista þegar ferðast á innanlands jafnframt að þeir sem heimsækja 

Vestfirði eru einna helst náttúruunnendur og þeir sem fara til að heimsækja fjölskyldu 

og vini.  
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Abstract 

The following research project discusses Icelandic tourists and how they behave while 

they travel around Westfjords and how the tourist operators there present their 

business. The untouched nature in Iceland has a long time been the primary image of 

the country, Icelanders love to travel around it and there are Westfjords no exception. 

Therefore it was decided to do research on how Icelanders behave while travelling 

around Westfjords and if tourist operators do any marketing campaign particularly for 

Icelanders or not. The main purpose of the research was to study if Icelanders in 

general pursue domestic tourism, if they have been to Westfjords and what they 

would do there for entertainment, using quantitative research asking about different 

tourism behaviour in Westfjords but there will also be a qualitative research where 

tourist operators were interviewed . The research was approached by answering the 

following questions: How is Icelandic tourists’ behaviour in Westfjords? Do they 

want to go there? What do they pursue there? And how do the tourist bureaus 

advertise Westfjords for tourists? The findings of this research were mainly that 

Icelanders think Westfjords are in general exciting destination and put them in the top 

3 places when deciding a destination for a travel around the country, also that those 

who visit Westfjords are mainly nature lovers and those who go there visiting friends 

and family. 
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1 Inngangur 

Erlendum ferðamönnum sem sækja Ísland hefur fjölgað gríðarlega en farþegum um 

Keflavíkurflugvöll hefur fjölgað úr 308.768 árið 2003 í 440.805 árið 2010 (Hagstofa 

Íslands, 2011a) og á sama tíma fjölgaði gestakomum Íslendinga á gististaði landsins 

úr 396.066 í 546.732 (Hagstofa Íslands, 2011b). Ferðaþjónusta er því orðin ein af 

stærstu atvinnugreinum hér á landi, en hún er nú í 2.–3. sæti á eftir sjávarútvegi og 

stóriðju (Elín Berglind Viktorsdóttir, 2003). Gestakomur íslenskra ferðamanna á 

gististaði á Vestfjörðum hafa einnig aukist á þessum árum eða úr 31.044 í 38.183 

(Hagstofa Íslands, 2011a). 

Vegna þessarar fjölgunar á ferðalögum innanlands og á Vestfjörðum er ekki úr 

vegi að skoða hvað það er sem vekur áhuga Íslendinga á fjörðunum og hvað sé gert til 

þess að vekja þennan áhuga. Rannsókn var gerð til þess að finna út ferðavenjur og 

ferðahegðun Íslendinga og þá helst með Vestfirði í huga, fór sú rannsókn fram á 

Veraldarvefnum þar sem gerð var könnun á meðal Íslendinga um þetta efni.  Í 

rannsókninni kom í ljós að Íslendingar sækja helst Vestfirði til þess að komast í nánd 

við náttúruna ásamt því að heimsækja fjölskyldu og vini og þeir velja sér áfangastað 

og afþreyingu með það að helst að leiðarljósi að stunda útivist. 

Markmið með þessu verkefni er að öðlast innsýn í ferðavenjur, t.d. hvort 

Íslendingar ferðist innanlands og hvort þá langi til þess að gera meira af því en þeir 

gera nú þegar eða ekki. Einnig skal skoða ferðahegðun Íslendinga og þá sérstaklega 

með Vestfirði í huga, t.d. hvaða staðir þeim finnast áhugaverðir, hvernig ferða- og 

gistimáta þeir kjósa sér og hvaða afþreyingu þeir kjósa sér ásamt því að varpa ljósi á 

hvernig firðirnir eru markaðssettir nú. Rannsóknin á að auka þekkingu á þeim sem 

sækja Vestfirði heim svo hægt sé að nýta þá þekkingu til aukinnar markaðssetningar á 

fjörðunum. Rannsóknin er því líkleg til að gagnast ferðaþjónustuaðilum á svæðinu til 

þess að sjá hvað það er sem íslenskir ferðamenn vilja og hvernig þeir ættu að auka 

vitund um Vestfirði sem ferðamannastað, og með því móti auka bæði framboð og 

eftirspurn svæðisins í framtíðinni. 

Lagt var upp í rannsóknina með eftirfarandi spurningar: 

� Hvernig er ferðahegðun Íslendinga til og á Vestfjörðum? 

− Hafa íslenskir ferðamenn áhuga á að koma til Vestfjarða? 

− Hvað dregur íslenska ferðamenn til Vestfjarða? 
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− Hvaða svæði/staði á Vestfjörðum heimsækja íslenskir ferðamenn helst? 

− Hvert er gildi Vestfjarða fyrir íslenska ferðamenn? 

− Hvernig eru Vestfirðir markaðssettir fyrir ferðamenn? 

− Markaðssetja ferðaþjónustuaðilar jafn mikið fyrir íslenska sem og erlenda 
ferðamenn? 

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla. Á eftir inngangi er fræðilegur bakgrunnur þar 

sem rætt er almennt um ferðahegðun og kenningar í þeim efnum, ásamt því að farið 

verður yfir eldri rannsóknir um ferðir Íslendinga innanlands, og ferðahegðun 

Íslendinga á Vestfjörðum. Einnig verður farið fræðilega yfir markaðsfærslu þjónustu 

og markaðsfærslu ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi. Eftir fræðilega kaflann er þeirri 

aðferðafræði síðan gerð skil sem notast var við við gerð rannsóknarinnar ásamt þeim 

gögnum sem nýtt voru við úrvinnslu. Þar á eftir verður farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar, fyrst könnunarinnar sem lögð var fyrir á Veraldarvefnum og þá 

viðtalanna sem tekin voru við ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum. Að lokum eru hnýttir 

saman allir þættirnir sem fjallað er um í verkefninu og þeir dregnir saman í umræður 

og ályktanir. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Ferðahegðun 
Ferðamennska hefur verið skilgreind sem tímabundin hreyfing frá heimili á einhvern 

annan stað og við það skapast þörf á aðstöðu t.d. til svefns og afþreyingar. 

Ferðamennska bætir lífsgæði fólks og því hafa þeir sem ekki hafa ráð á því að ferðast 

veikari lífsgæði en þeir sem ferðast (Anna Karlsdóttir, 2008). Erfitt getur verið að 

skilja ferðahegðun þar sem það eru svo margir þættir sem koma að ákvarðanatöku 

ferðamanna við val á áfangastað (mynd 1) (Martin, 2007), en MacCannell (1999) 

bendir hins vegar á að ferðamaðurinn sé sá sem skoðar sig um og ferðast um heiminn 

í leit að reynslu, upplifun og að skilja sig frá hversdagsleikanum. Hann fer í frí og þarf 

þannig einnig frí frá sínu hversdagslega umhverfi, þrátt fyrir það er þó mikilvægt að 

hafa í huga að þó svo að ferðalög skilji okkur tímabundið frá daglegu umhverfi, þá eru 

ferðalög óaðskiljanlegur hluti af lífi einstaklingsins. Perkins & Thorns (2001) benda í 

þessu sambandi á að ferðamenn leita eftir upplifun í samræmi við líkamlegt atgervi, 

gáfur, aldur og eftir því hvað þeir hafi prófað áður.  

 
Mynd 1: Fræðilegt kort, Leiðir sem geta haft áhrif á hegðun fólks vegna vals á áfangastað, unnið upp 
úr Martin (2007). 
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Ofangreint líkan Martin (2007) er í samræmi við hugmyndir Önnu Karlsdóttur (2008) 

um að ekki sé tilviljanakennt hvernig fólk velur sér áfangastaði á ferðalögum. 

Ákveðin svæði hafa eitthvað fram að bjóða sem fólki finnst áhugavert og þannig 

fylgja þau ákveðnum tog- og ýtikröftum sem svæðin hafa ásamt hugarfari fólksins. 

Anna Karlsdóttir (2008) bendir einnig á að algengt sé að ferðamönnum sé gróflega 

skipt í þrjá flokka eftir tilgangi ferða þeirra. Í fyrsta lagi eru það frístundaferðamenn 

sem ferðast einungis t.d. í sumarfríum sínum. Annar flokkurinn eru ferðamenn sem 

ferðast í einhverjum sérstökum tilgangi, svo sem til að heimsækja ættingja eða vini, 

vegna trúarlegra ástæðna eða vegna náms. Þriðji flokkurinn eru svo ferðamenn sem 

ferðast í viðskiptatilgangi. Fjölbreytilegt er síðan hvernig þessir ferðamenn ferðast, 

hvort þeir ferðist í hópum, þ.e. þar sem allt er keypt fyrirfram, hvort þeir ferðist 

sjálfstætt, þ.e. á eigin vegum, eða þar sem ferðin er sérsniðin að þeirra óskum, t.d. 

hvataferðir. Plog (2001) skiptir hinsvegar ferðamönnum upp eftir því hvernig staði 

þeir heimsækja, þ.e. hversu djarfir þeir virðast vera á ferðalögum sínum. Hann talar 

um að þeir séu annað hvort psychocentric (áreiðanlegir) eða allocentric 

(ævintýragjarnir). Psychocentric ferðamenn eru þeir sem vilja helst ekki fara langar 

leiðir, vilja ekki ferðast með flugvél og eru ekki mjög ævintýragjarnir. Þeir fara helst í 

skipulagðar pakkaferðir þar sem þeir þurfa ekki að sjá um neitt sjálfir, s.s. ferðir til og 

frá, gistingu eða afþreyingu. Einnig velja þeir yfirleitt stærri ferðamannastaði, sem 

yfirleitt eru vinsælastir á hverjum tíma. Allocentric ferðamenn eru aftur á móti þeir 

sem eru ævintýragjarnari. Velja sér staði til að ferðast á sem ekki hafa verið auglýstir 

sem sérstakir ferðamannastaðir. Þeir voru frumkvöðlar á nýjum stöðum. Plog vill þó 

meina að þeir sem væru allocentric væru efnameiri heldur en þeir sem væru 

psychocentric, þar sem slíkar ævintýraferðir eru mun dýrari en þær skipulögðu 

pakkaferðir sem í boði eru. Plog telur á hinn bóginn að margir ferðamenn séu ekki 

svona öfgakenndir á hvora hlið, heldur vilji mögulega vera frumlegir en á sama tíma 

velja sér staði sem eru nokkuð vinsælir, þá ferðamenn kallar hann midcentric. Til þess 

að rannsaka þetta gerði hann könnun (Plog, 2001) á meðal ferðamanna þar sem hann 

skilgreindi ákveðna staði eftir því hvort þeir væru psychocentric, allocentric eða 

midcentric, kom þá í ljós að langflestir ferðamenn völdu staðina sem voru midcentric 

og sá þá þannig að ferðamennirnir dreifðust á normalkúrfu (mynd 2).  
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Mynd 2 Líkan Plog’s, Plog (2001) flokkar áfangastaði eftir því hvort þeir eru ákjósanlegir fyrir 
psychocentric (áreiðanlega)  eða allocentric (ævintýragjarna)  ferðamenn. 

 Þetta líkan Plog (2001) samsvarar kenningum Butler (2006) um þjónustusinna 

og náttúrusinna þar sem segja má að þeir ferðamenn sem eru psychocentric séu þeir 

sem eru skv. Butler (2006) svokallaðir þjónustusinnar, á meðan þeir sem eru 

allocentric séu náttúrusinnar. Þjónustusinnar nýta sér alla þá þjónustu sem hver og 

einn staður hefur upp á að bjóða og velja sér staði eftir því á meðan náttúrusinnar 

velja sér frekar staði þar sem minnst þjónusta er til staðar og njóta náttúrunnar. 

Edensor (2001) segir að ferðamenn leiki ákveðið hlutverk og með því séu þeir að 

skapa ákveðna menningu innan ferðaþjónustunnar. Þannig má segja að ferðamennska 

sé lært ferli, þar sem ferðamenn hafa ákveðnar hugmyndir um það hvernig á að haga 

sér. Af þessu má álykta að ferðamenn séu í eðli sínu ekki þeir þjónustusinnar eða 

náttúrusinnar sem þeir sýna á hverjum stað heldur fari í ákveðin hlutverk þegar þeir 

koma á ákveðna staði þar sem þessi hlutverk eru ríkjandi, eða fylgi þeim sem þekkja 

til á svæðinu. Aðdráttarafl á ferðamannastöðum er oft ástæðan fyrir því að fólk 

heimsækir ákveðna staði, fær upplifunina af staðnum og safnar sér þannig upplifunum 

af hverjum stað fyrir sig. Þannig er þeim ýtt í áttina að því sem þeim finnst áhugavert 

af hvötum þeirra (Richards, 2002). Urry (1990) segir þó að ferðamenn eigi það til að 

sætta sig við það sem er til á markaðnum, þeim finnist merkilegast að hafa komið á 

stað sem er þekktur og reyna helst að fara á sem flesta staði sem teljast frægir og 

merkilegir eingöngu til þess að geta sagt frá því í staðinn fyrir að ákveða sjálfir hvað 
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þá langar að skoða og gera.  Edensor (2001) skiptir í þrennt hvernig ferðamenn haga 

sér á ferðalögum. 

− Stýrðar athafnir (e. Directed performances): Þá láta ferðamenn stýra sér á 

ferðalögum eftir  leiðsögubókum og netsíðum sem segja þeim hvert á að fara 

og hvað á að skoða. 

− Stefnubundnar athafnir (e. Identity-oriented performances): Þar leitast 

ferðamenn eftir því að upphefja sjálfsmyndina, margir gera það t.d. með því að 

fara í bakpokaferðalög.  

− Sveigjanlegar ferðamanna-athafnir (e. Non-Conformist tourist performances): 

Eru þeir sem vilja brjóta eða sveigja reglurnar. Margir verða óværir þegar 

þeim er sagt að bíða og verða ókurteisir því þeim finnst þeir vera missa tíma. 

Oft verða slíkir árekstrar einfaldlega vegna menningarmunar.  

2.2 Íslenskir ferðamenn 

2.2.1 Almennt um íslenska ferðamenn 
Sumarið 2007 eða frá maí og fram í ágúst ferðuðust skv. Hagstofu Íslands (2009) 73% 

Íslendinga á aldrinum 16-74 ára innanlands. Ekki kom þó fram hvað teljast megi til 

ferðalaga í þessu tilviki. Ef tekið er mið af gestakomum Íslendinga á gististaði á 

landinu öllu, þar sem taldir eru saman allir þeir Íslendingar sem heimsóttu gististaði 

landsins en gistinætur ekki taldar með, má sjá að þeim hefur fjölgað jafnt og þétt úr 

331.108 árið 1998 eða fyrsta skipti sem þetta var mælt og í 546.732 árið 2010 

(Hagstofa Íslands, 2011b). Árið 2003 ferðuðust u.þ.b. 80% Íslendinga innanlands 

(IMG Gallup, 2003) og svipar því hlutfalli einnig til ársins 2000 (Íslenskar 

Markaðsrannsóknir hf, 2000). Þessar þrjár rannsóknir árin 2000, 2003 og 2007 eru 

þær einu sem fundust um ferðavenjur Íslendinga innanlands en þær sem gerðar voru 

2000 og 2003 eru hugsanlega ekki sambærilegar við rannsókn Hagstofunnar árið 

2007. 

Nýjasta rannsókn sem fannst um ferðahegðun Íslendinga innanlands var gerð 

af IMG Gallup árið 2003. Hún sýnir að vinsælustu ferðamánuðir Íslendinga eru 

sumarmánuðirnir júní, júlí og ágúst og voru flestar gistinætur Íslendinga á 

Norðurlandi eða 61,8%. Flestir þeirra sem ferðuðust innanlands árið 2003 gistu hjá 

vinum eða ættingjum, þar á eftir komu hótel og gistiheimili og svo þar á eftir 

sumarbústaðir, tjöld og tjaldvagnar. Alls 69,4% svarenda í könnuninni sögðust vilja 

ferðast meira innanlands en þeir hafa nú þegar gert en tími og peningar er það sem 
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helst kemur í veg fyrir það. Niðurstöður könnunarinnar sýna einnig að vinsælasta 

afþreying Íslendinga á ferðalögum sínum er að fara í gönguferðir, fjallgöngur, 

náttúruskoðun og sund. Þegar spurt var hvaða landsvæði Íslendingum finnst mest 

spennandi á landinu sínu stóðu Vesturland og Vestfirðir langt upp úr og ef teknir voru 

3 óska áfangastaðir voru þar efstir Vestfirðir (24,3%), Austurland/Austfirðir (13,3%) 

og Akureyri (13,1%) (IMG Gallup, 2003).  

2.2.2 Íslenskir ferðamenn á Vestfjörðum 
 Gestakomur Íslendinga til Vestfjarða hafa aukist verulega síðastliðin ár eða frá árinu 

1998, þegar mælingar hófust, en þá komu 20.784 Íslendingar til Vestfjarða. Árið 2003 

tók fjöldinn kipp og lækkaði svo lítillega næstu 3 ár á eftir. Árið 2009 kom enn stærri 

kippur en þá voru gestakomur 40.912 en lækkaði aftur lítillega eða niður í 38.183 árið 

2010 (mynd 3) (Hagstofa Íslands, 2011b).  
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Mynd 3 Gestakomur Íslendinga til Vestfjarða 1998-2010. Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Þessar tölur miðast einungis við gistinætur og gestakomur á gististöðum sem í boði 

eru, ekki eru taldar með t.d. gestakomur í heimahúsum eða ferðamenn sem greiða ekki 

fyrir merkt tjaldsvæði (Ásgerður Þorleifsdóttir, á.á.). Árin 1998-2010 voru 

gestakomur Íslendinga nokkuð fleiri en erlendra gesta á Vestfjörðum en þó hefur 

erlendum gestum fjölgað með árunum og hlutfallið milli íslenskra og erlendra gesta 

minnkað mikið. Árið 1998 voru Íslendingar 72,5% af töldum gestakomum á 

Vestfjörðum en árið 2010 voru þeir 55,6% af gestakomum (mynd 4) (Hagstofa 

Íslands, 2011b) sem þýðir að nú orðið eru erlendir ferðamenn að verða um helmingur 

þeirra sem heimsækja Vestfirði árlega. 
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Mynd 4: Hlutfall milli Íslendinga og útlendinga af gestakomum til Vestfjarða á árunum 1998-2010. 
Heimild: Hagstofa Íslands 2011 

Á Vestfjörðum hafa verið gerðar ferðahegðunarkannanir síðastliðin 3 ár, gerðar voru 

kannanir á bæði íslenskum og erlendum ferðamönnum og voru niðurstöður oftast 

birtar þannig að hegðun íslenskra og erlendra ferðamanna voru aðskildar (Albertína 

Friðbjörg Elíasdóttir, Alda Davíðsdóttir, Íris Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta 

Ólafsdóttir, 2008; Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Íris Hrund Halldórsdóttir & 

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2009; Íris Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta 

Ólafsdóttir, 2010). Niðurstöður kannananna sýna að í kringum 80% aðspurðra 

Íslendinga sögðust hafa komið til Vestfjarða áður og helst í þeim tilgangi að njóta 

náttúrunnar, stunda útivist, til afslöppunar og heimsækja vini og ættingja. Misjafnt var 

milli kannana hvaða staður innan Vestfjarða var vinsælastur á meðal þeirra sem tóku 

þátt í könnuninni. Oftast voru efstir á lista sunnanverðir firðirnir t.d. Patreksfjörður, 

Tálknafjörður, Bíldudalur, Brjánslækur, Látrabjarg o.fl. ásamt Ísafirði sem var einnig 

oft efstur á lista. Til þessara ferðalaga notuðu þeir einkabíla í miklum meirihluta eða í 

95% tilvika, og sem gistikost kusu margir sér á síðustu þremur árum að fá gistingu hjá 

ættingjum eða vinum sem búa þar, sem sýnir að tölur úr fyrri kafla eru líklega ekki 

áreiðanlegar. Þess utan eru margir sem kusu sér hótel, tjaldsvæði eða gistiheimili. 

Afþreyingarmöguleikar og þjónusta eins og gönguferðir, sundlaugar, söfn og 

sýningar, fuglaskoðun, bátsferðir, veiði, matsölustaðir, matvöruverslanir og 

sérvöruverslanir er mikið nýtt, en einstaka ferðamönnum fannst vanta upp á 

afþreyingarmöguleikana sem í boði voru á svæðinu. 

 Einungis voru 1-2% aðspurðra sem ekki myndu vilja koma aftur á Vestfirði og 

að sama skapi voru sárafáir sem ekki myndu mæla með þeim við aðra (Albertína 

Friðbjörg Elíasdóttir o. fl., 2008; Albertína Friðbjörg Elíasdóttir o.fl., 2009; Hrund 
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Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2010). Niðurstöður hafa sýnt að 

ferðamenn sem hafa komið til Vestfjarða til að njóta hvíldar og afslöppunar og/eða 

útivistar voru líklegri en aðrir til að mæla með Vestfjörðum sem áfangastað. Þá hafði 

það sterk áhrif hvort upplifun var í samræmi við væntingar og líkur þess að 

ferðamaðurinn myndi mæla með Vestfjörðum. Þeir ferðamenn sem sóttu Vestfirði 

sumarið 2008 eru í flestum tilvikum náttúruunnendur sem sækja í frið og ró og eru 

almennt meðvitaðir um umhverfismál (Albertína Friðbjörg Elíasdóttir ofl. 2008). 

2.3 Markaðsfærsla þjónustu 
Kotler, Armstrong, Wong og Saunders (2008) segja að grunnkenning 

markaðsfræðinnar sé að varan sjálf sé aðalatriðið í öllu vöruframboði (e. market 

offering), og að vöruframboð fyrirtækja samanstandi af áþreifanlegum og 

óáþreifanlegum vörum/þjónustu. Þjónusta samanstendur af starfsemi, ágóða og 

ánægju sem boðin er til sölu. Þjónustan er í grundvallaratriðum óáþreifanleg og sá 

sem kaupir hana eignast í raun aldrei neina áþreifanlega vöru. Það er hins vegar 

sjaldgæft að viðskipti snúist um eitthvað sem er 100% vara eða 100% þjónusta, heldur 

er það yfirleitt blanda af þessu tvennu. Kaup á þjónustu einkennist m.a. af því að mikil 

óvissa fylgir kaupunum, þ.e. að ekki er hægt að máta þjónustuna eða prófa hana áður 

en hún er keypt. Til að draga úr óvissu við kaup á þjónustu leitast neytendur eftir 

merkjum í umhverfinu til að geta lagt mat á gæði þjónustunnar, þeir draga ályktanir 

frá starfsfólkinu, umhverfinu, staðnum, verðinu, tækjabúnaði og auglýsingum sem 

þeir sjá (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). 

Í markaðssetningu vöru/þjónustu er besta leiðin  til að ná framarlega í 

samkeppni að aðgreina sig frá öðrum og að nýta alla eiginleika (e. product features) 

sem varan/þjónustan hefur upp á að bjóða. Þá eru þrjú stig vöru í markaðssetningu, 

sem má auðveldlega yfirfæra á þjónustu líka, en það eru kjarnavara (e. core product), 

raunvara (e. actual product) og viðbætt vara (e. augmented product). Kjarnavaran 

býður viðskiptavini það sem hann leitar að, t.d. flug frá a-b. Raunvaran bætir við 

fimm eiginleikum sem einkenna vöruna (gæði, þjónustuþáttur, vörumerki, umbúðir og 

hönnun). Að lokum er svo viðbætt vara, en þá er búið að bæta við eiginleikum sem 

keppinautar bjóða ekki og þar með hefur varan/þjónustan verið aðgreind. Það er 

mikilvægt að markaðsfólk haldi athygli sérstaklega hvað varðar þennan hluta 

markaðssetningarinnar, grípi öll tækifæri sem gefast til að bæta við eiginleikum og 
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aðgreina sig betur frá hinum því þannig er líklegast að samkeppnisforskotið haldist 

(Kotler o.fl., 2008).  

2.2.1 Markaðsfærsla ferðaþjónustu 
Markaðssetning ferðaþjónustu felur í sér kerfisbundna og samhæfða 

stjórn á stefnu fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þessi stefna tekur bæði til 

einka- og opinberrar stefnu í ferðamálum heima í héraði, í 

landshlutum, á landsvísu og á alþjóðlegum vettvangi og miðar að því 

að uppfylla á sem bestan hátt þarfir ákveðinna hópa neytenda gegn 

sanngjörnum hagnaði (Tallhaug, 1988, 10). 

Tallhaug (1988) segir að í fyrsta lagi þurfi að finna út hverjar þarfir viðskiptavinarins 

eru. Með það í huga eru 8 atriði sem mætti taka tillit til við ferðamenn: 1. 

Aðdráttarafl, 2. Flutningur, 3. Gisting, 4. Veitingar, 5. Afþreying/ skemmtun, 6. 

Orlofstími, 7. Árstími og 8. Verð. Þessa átta þætti má kalla sérstakan pakka sem 

ferðamenn kaupa þegar þeir velja sér ákveðinn áfangastað, hvort sem þeir kaupa hann 

tilbúinn af ferðaskrifstofum eða setja hann saman sjálfir Eru þetta grundvallaratriði 

sem uppfylla þarfir hvers ferðamanns (Tallhaug, 1988). Auglýsingar 

ferðaþjónustuaðila auka vitund á meðal ferðamanna um staði og bæta ímynd þeirra 

þannig að þeir verði áhugaverðari sem áfangastaður fyrir ferðamenn. Aðferðir eins og 

word of mouth þar sem vitund og ímynd staðanna batnar með því að fólk komi með 

reynslusögur af stöðum sem þeim líkar við hafa verið vinsælar af 

ferðaþjónustuaðilum. Upplýsingabæklingar á gististöðum eru nauðsynlegir við 

markaðsstarf þar sem mikið er um að ferðamenn nýti sér þá til upplýsingaöflunar fyrir 

ferðalagið (Ortega & Rodríguez, 2007). Íslensk ferðaþjónustufyrirtæki notast við 

ýmiskonar aðferðir við kynningu á landinu/landsvæðinu í sínu markaðsstarfi og kom 

m.a. fram í skýrslu Ferðamálaseturs Íslands frá 2009 að auglýsingar væru mest 

keyptar og dreift með eigin bæklingum fyrirtækjanna. Aðrar kynningarleiðir sem 

komu til greina í könnuninni voru auglýsingar í sameiginlegum bæklingum, þátttaka í 

sýningum og aðrar auglýsingar. Þátttaka í sýningum var rétt tæp 10% og langminnst 

notaða kynningarleiðin (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002) 

Undir Ferðamálastofu eru Markaðsstofur sem starfa í hverjum landshluta fyrir 

sig. Markmið þeirra er að vinna að markaðsmálum í  ferðaþjónustu innanlands fyrir 

hvern landshluta. Með þessu er verið að tryggja betri nýtingu fjármuna og ná betri 

árangri í markaðs- og ímyndarmálum með því að stuðla að markvissu samstarfi þeirra 
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sem koma þar að, s.s. sveitarfélög, ferðaþjóustuaðila, samtaka innan svæðisins o.fl. 

(Utanríkisráðuneytið, 2010). Þar á meðal er Markaðsstofa Vestfjarða en tilgangur 

hennar „er að veita erlendum og innlendum ferðamönnum bestu mögulegar 

upplýsingar um náttúru, mannlíf og menningu Vestfjarða og hvaða möguleika þeir 

hafa til að njóta hennar sem ferðamenn.“ Jafnframt á hún að veita ferðamönnum sem 

best aðgengi að þessum upplýsingum og auka þannig vitund á Vestfjörðum og Íslandi 

og innleiða faglegt og samræmt markaðsstarf meðal ferðaþjóna á Vestfjörðum (Jón 

Páll Hreinsson, 2008) 

2.3 Samantekt 
Fólk ferðast mikið, en misjafnt er hvort það ferðast innanlands eða leitar út fyrir 

landsteinana. Ákvarðanir um áfangastað miðast við hver upplifunin er sem fólk leitast 

eftir og miðast það svo við hvers konar hugarfar fólk hefur. Vilja ferðamennirnir 

mikla eða litla þjónustu? Vilja þeir margt eða fátt fólk? Þetta hefur svo áhrif á hvernig 

ferðamenn haga sér á ferðalögum sínum. Íslendingar ferðast nokkuð mikið 

innanlands, þeir eru einnig miklir náttúruunnendur og hefur það mikil áhrif á val 

þeirra á áfangastað og þess vegna finnast þeim Vestfirðir ákjósanlegur áfangastaður 

því þar finnst þeim gott að njóta náttúrunnar og stunda útivist. 

 Auglýsingar ferðaþjónustuaðila auka vitund á meðal ferðamanna og gera 

áfangastaðina þannig áhugaverða. Ef ferðamenn finna eitthvað sem þeim þykir 

áhugavert og gæti verið í takt við þá upplifun sem þeir leitast eftir í slíkum 

auglýsingum er líklegt að sá áfangastaður yrði fyrir valinu þegar kæmi að næsta 

ferðalagi. 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Aðferðir 
Við rannsóknina voru notaðar bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir. Megindlegar 

aðferðir leggja frekar áherslu á mælingar í tölum fremur en lýsingar í orðum á meðan 

eigindlegar rannsóknir leggja áherslu á lýsingar í orðum fremur en mælingar í tölum 

(Bryman, 2001). Algengasta formið við eigindlega rannsókn er að taka viðtöl en þau 

geta bæði verið stöðluð og hálf-stöðluð (Esterberg, 2002), hér er notast við stöðluð 

viðtöl, þar sem ekki gafst færi á að hitta viðmælendur vegna fjarlægðar og tímafreks 

ferðalags, heldur var þeim sendur tölvupóstur með spurningalistum. Gallinn við þessa 

aðferð er að viðmælandinn getur sleppt því að svara. Í þessari rannsókn voru sendir út 

6 spurningalistar en einungis 4 komu til baka. 

Jafnframt var ákveðið að gera spurningakönnun um ferðahegðun Íslendinga á 

Vestfjörðum sem gefur mynd af því hvort Íslendingum finnist Vestfirðir spennandi, 

hvort þeir hafi komið þangað, hvers vegna þeir koma þangað, hvað þeir hafa áhuga á 

að gera þar og hvernig þeir ferðast þar. Búin var til vefsíða á Veraldarvefnum  sem 

var svo  auglýst í gegnum samskiptasíðu til þess að ná til sem flestra og einnig þeirra 

sem búsettir eru annars staðar en á Höfuðborgarsvæðinu. Allir sem vildu gátu tekið 

þátt í könnuninni sem stóð yfir vikuna 5. til 12. apríl 2011. 

3.2 Gögn 

3.2.1 Viðtöl við ferðaþjónustuaðila 
Alls voru 5 ferðaþjónustuaðilum og forstöðumanni Markaðsstofu Vestfjarða, Gústaf 

Gústafssyni, sendir tölvupóstar og athugað hvort í lagi væri að senda þeim spurningar 

vegna þessa verkefnis. Svör fengust frá 4 ferðaþjónustuaðilum og Gústaf, en þegar 

spurningalistarnir voru sendir út voru einungis 3 ferðaþjónustuaðilar ásamt Gústaf 

sem svöruðu, þeir voru: 

� Soffía Haraldsdóttir, einn af eigendum Hótels Flókalundar 

� Jón Þórðarson, eigandi EagleFjord, margskonar ferðaþjónusta rekin frá 

Bíldudal. 

� Einar Óskar Sigurðsson, rekstraraðili Kaffi Norðurfjarðar 
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3.2.2 Spurningakönnun 
Alls voru 1019 sem opnuðu spurningakönnunina sem sett var upp en mikill meirihluti, 

981 einstaklingur eða 96% luku henni, þar voru alls 14 spurningar, 3 grunnspurningar 

um kyn, aldur og búsetu og svo 11 sem komu að ferðahegðun og ferðavenjum. Í fyrsta 

lagi var spurt almennt hvort svarendur ferðist innanlands, og þá hvort þá langi til þess 

að ferðast meira innanlands en þeir hafa nú þegar gert. Þá var spurt hvort svarendur 

hafi komið á Vestfirði og ef þeir hefðu komið hvort þeir hafi verið á norðanverðum 

eða sunnanverðum fjörðunum. Einnig var spurt hvort svarendum langi að koma á 

Vestfirði, hvort sem þeir hafa komið áður eða ekki og hvar þeir staðsettu firðina við 

forgangsröðun við val á áfangastað. 

 Þá voru þeir spurðir hvers konar ferðamáta þeir myndu helst nýta sér á ferð 

sinni til og um Vestfirði og hvaða gistimöguleika svarendur myndu nýta sér á 

ferðalagi sínu. Svarendur voru einnig spurðir um hvað það væri sem þeim þyki 

áhugaverðast á fjörðunum og beðnir um að velja einn af 7 áhugaverðum stöðum á 

fjörðunum sem þeim þykir áhugaverðastur. Þá voru þeir spurðir hvaða afþreyingu þeir 

myndu helst nýta sér á Vestfjörðum. Síðasta spurningin var svo um það hvort 

markaðssetningar ferðaþjónustuaðila höfði til svarenda. 

Samsetning svarenda var svo á þessa leið: Það voru 253 eða 26% karlar og 

727 eða 74% konur. Þátttakendum í könnuninni var valfrjálst að svara einstaka 

spurningum og því má sjá á þessum tölum að einn hefur ekki viljað svara til um kyn 

sitt.  

 Settir voru upp ákveðnir aldursflokkar þar sem yngsti hópurinn var frá 18 ára 

og til 24 ára og voru 218 eða 22% svarenda í þeim aldursflokki. Næsti aldursflokkur 

var 25-34 ára og þar voru 420 eða 43% svarenda. Þar á eftir kom aldursflokkurinn 35-

44 ára en þar voru 155 eða 16% svarenda. Svo kom aldursflokkurinn 45-55 ára en þar 

voru 139 eða 14% svarenda. Síðastur kom svo aldursflokkurinn 56 ára eða eldri en 

það var fámennasti hópurinn þar sem voru einungir 47 eða 5% svarenda. Tveir 

svarenda svöruðu ekki til um aldur sinn. 

 Þegar spurt var um búsetu voru valflokkarnir 10 talsins og var þeim skipt 

niður eftir landshlutum ásamt því að skipt var niður í Reykjavík og svo 

höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur, þó var mikill meirihluti svarenda af 

stórhöfuðborgarsvæðinu. Úr Reykjavík voru 453 eða 46% svarenda, þeir sem búsettir 

voru á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur voru 220 eða 23%, af Reykjanesinu 

voru 46 eða 5% svarenda, af Suðurlandinu voru 92 eða 9%, þeir sem komu af 
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Suðausturlandi voru 17 eða 2%, 29 eða 3% svarenda komu af Austurlandi, af 

Norðausturlandi komu 13 eða 1%, Norðlendingar voru 31 eða 3%, Vestfirðingar voru 

30 eða 5% og af Vesturlandi komu 45 eða 5% (mynd 5). 5 þeirra sem svöruðu 

könnuninni svöruðu ekki til um búsetu sína. Á töflu 1 má sjá fjölda þeirra sem 

svöruðu könnuninni eftir aldri, búsetu og kyni. 
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Mynd 5: Búseta svarenda könnunarinnar 

Tafla 1: Aldur og búseta eftir kyni  svarenda könnunarinnar 

 
18-24 ára 
Kvk / KK 

25-34 ára 
Kvk / KK 

35-44 ára 
Kvk / KK 

45-55 ára 
Kvk / KK 

56 ára + 
Kvk / KK 

Alls 
Kvk / KK 

Reykjavík 84 / 22 169 / 57 38 / 13 33 / 16 14 / 6 338 / 114 
Annars staðar af höfuðb.sv. 28 / 11 76 / 21 24 / 12 24 / 14 8 / 1 160 / 59 
Reykjanes 11 / 5 9 / 2 6 / 4 3 / 3 1 / 2 30 / 16 
Suðurland 11 / 5 21 / 12 16 / 4 12 / 2 2 / 1 68 / 24 
Suðausturland 3 / 1 6 / 1 2 / 1 2 / 1 0 / 0 13 / 4 
Austurland 6 / 1 8 / 0 6 / 0 6 / 2 0 / 0 26 / 3 
Norðausturland 1 / 1 5 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 1 11 / 2 
Norðurland 4 / 1 6 / 2 10 / 2 4 / 2 0 / 0 24 / 7 
Vestfirðir 6 / 1 11 / 1 4 / 2 1 / 2 1 / 1 23 / 7 
Vesturland 6 / 3 7 / 2 4 / 5 10 / 1 4 / 3 31 / 14 
Alls 166 / 51 318 / 98 112 / 43 96 / 43 32 / 15 724 / 250 

 

3.3 Úrvinnsla gagna 
Úrvinnsla gagnanna fór í gegnum þá vefsíðu sem útbúin var við gerð 

spurningakönnunarinnar, en hún sýndi allar niðurstöður, flokkaðar eins og beðið var 

um. Leitast var við að finna út ferðahegðun miðað við gistimöguleika, afþreyingu og 

aðdráttarafl. Í upphafi var byrjað á að greina svarendur út frá kyni búsetu og aldri. Þá 

voru ferðavenjur innanlands og hvort vilji væri til að ferðast meira en gert er nú þegar 

greint eftir kyni, búsetu og aldri. Einnig voru tengdir saman þættir sem spurt var um, 

svo sem hvort svarendur hafi heimsótt Vestfirði og hvort þá langi til þess, hvort sem 
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er aftur eða í fyrsta sinn og hvorn hluta Vestfjarða þeir hafi heimsótt, í hvaða sæti 

svarendur setja Vestfirði við val á áfangastað og hvort þeir hafi komið áður, 

gistimöguleikar og aðdráttarafl, áhugaverðir staðir og aðdráttarafl. 

 Þá var leitast við að greina viðtölin eftir því hvernig ferðaþjónustuaðilar á 

Vestfjörðum líta á íslenska ferðamenn ásamt því hvernig þessir ferðaþjónustuaðilar 

markaðssetja sig. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Ferðavenjur og ferðahegðun Íslendinga á Vestfjörðum 

4.1.1 Ferðavenjur 
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir ferðist almennt innanlands og svöruðu 940 eða 

96% svarenda að þeir ferðist innanlands. Af þeim voru 916 (98%) sem myndu vilja 

gera meira af því en þeir gera nú þegar. Þá voru 39 eða 4% svarenda sem segjast ekki 

ferðast innanlands en af þeim voru 34 (87%) sem myndu vilja gera meira af því (tafla 

2). Af þessu má sjá að mikill meirihluti svarenda könnunarinnar myndi vilja ferðast 

innanlands einnig þeir sem gera ekki mikið af því nú þegar en einungis fjórir svöruðu 

því til að þeir ferðist ekki innanlands og myndu ekki vilja gera meira af því. Í heildina 

voru 951 eða 97% sem myndu vilja ferðast meira innanlands en 29 eða 3% myndu 

ekki vilja ferðast meira innanlands. 

Tafla 2: Hvort svarendur ferðist almennt innanlands  eða ekki og hvort vilji sé til að ferðast 

meira innanlands en gert er nú þegar. 

 

Myndu vilja ferðast 
meira innanlands en 
þeir gera nú þegar 

Myndu ekki vilja ferðast 
meira innanlands en þeir 
gera nú þegar A

lls
 

Ferðast innanlands 916 23 940 
Ferðast ekki innanlands 34 5 39 

 

242 karlar eða 96% allra karla sem tóku þátt í könnuninni segjast ferðast innanlands 

og þá 11 eða 4% sem ferðast ekki innanlands. Þá voru 697 konur eða einnig 96% allra 

kvenna sem tóku þátt sem segjast ferðast innanlands og voru þá 28 eða 4% sem gera 

það ekki (tafla 3). 

Karlarnir sem myndu vilja ferðast meira innanlands voru 241 eða 95% af 

öllum körlum sem svöruðu könnuninni, voru þá þeir karlar sem ekki myndu vilja 

ferðast meira innanlands 12 talsins eða 5% af öllum körlunum.  Af konunum sem tóku 

þátt voru 709 eða 98% sem myndu vilja ferðast meira innanlands og þá 17 eða 2% 

sem myndu ekki vilja gera það (tafla 4). 
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Tafla 3: Ferðavenjur innanlands eftir kyni Tafla 4: Vilji til að ferðast meira 
innanlands en gert er nú þegar  eftir kyni 

 K
ar

la
r 

ko
nu

r 

  K
ar

la
r 

K
on

ur
 

Ferðast 
innanlands 242 697  

Myndi vilja ferðast 
meira innanlands 241 709 

Ferðast ekki 
innanlands 11 28  

Myndi ekki vilja ferðast 
meira innanlands 12 17 

 

Þegar skoðað var eftir landshlutum hvort fólk ferðist innanlands þá voru 

niðurstöðurnar þannig að af þeim 453 sem búsettir voru í Reykjavík voru 430 eða 

95% sem segjast ferðast innanlands en 22 eða 5%  sem segjast ekki ferðast 

innanlands. Þá voru 213 eða 97% af þeim 220 sem búa á höfuðborgarsvæðinu utan 

Reykjavíkur sem segjast ferðast innanlands og 7 eða 3% sem segjast ekki gera það. Á 

Reykjanesinu voru 45 eða 98% svarenda sem ferðast innanlands og 1 eða 2% sem 

gera það ekki. Svipaða sögu er að segja í öðrum landshlutum, á Suðurlandi var 91 eða 

99% sem segjast ferðast innanlands og 1 eða 1% sem sagðist ekki gera það. Á 

Suðausturlandi ferðast allir 17 svarendur innanlands, á Austurlandi sögðust 26 eða 

90% ferðast innanlands og 2 eða 7% sögðust ekki gera það. Einn af Austurlandi hefur 

ekki svarað spurningunni. Á Norðausturlandi voru 11 eða 85% af 13 sem sögðust 

ferðast innanlands og því 2 eða 15% sem sögðust ekki gera það. Af Norðurlandi var 

31 svarandi og af Vestfjörðum voru 30 svarendur, í báðum landshlutum voru 100% 

sem sögðust ferðast innanlands. Á Vesturlandi voru 42 eða 93% sem segjast ferðast 

innanlands en 3 eða 7% sem gera það ekki (tafla 5). 

 

Tafla 5: Ferðavenjur innanlands eftir búsetu 
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Ferðast innanlands 430 213 45 91 17 26 11 31 30 42 

Ferðast ekki innanlands 22 7 1 1 0 2 2 0 0 3 
 

Mikill meirihluti svarenda myndi vilja ferðast meira innanlands. Voru 438 eða 97% af 

þeim sem búsettir voru í Reykjavík sem myndu vilja gera meira af því og þá 14 eða 
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3% sem myndu ekki vilja gera það. Svipaða sögu er að segja af öðrum bæjum af 

höfuðborgarsvæðinu en þá voru 215 eða 98% þeirra sem myndu vilja ferðast meira 

innanlands en einungis 5 eða 2% sem myndu ekki vilja gera það. Af Reykjanesi voru 

45 eða 98% sem myndu vilja ferðast meira innanlands og 1 eða 2% sem myndi ekki 

vilja gera það. Á Suðurlandi voru 81 eða 88% sem myndu vilja ferðast meira 

innanlands og 5 eða 5% sem ekki mundu vilja ferðast meira innanlands, af Suðurlandi 

voru 6 sem svöruðu ekki spurningunni. Á Suðausturlandi voru 17 eða 100% sem 

myndu vilja ferðast meira innanlands, af Austurlandi voru 28 eða 97% sem myndu 

vilja gera meira af því og 1 eða 3% sem myndu ekki vilja það. Af Norðausturlandi og 

Norðurlandi voru 13 og 31 eða 100% af báðum stöðum sem myndu vilja ferðast meira 

innanlands, af Vestfjörðum voru 28 eða 93% sem myndu vilja ferðast meira 

innanlands og 2 eða 7% sem myndu ekki vilja það. Á Vesturlandi voru einnig 45 eða 

100% svarenda sem myndu vilja ferðast meira innanlands (tafla 6). 

Tafla 6: Vilji til að ferðast meira innanlands en gert er nú þegar eftir búsetu 
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Myndi vilja ferðast meira 
innanlands 438 215 45 81 17 28 13 31 28 45 
Myndi ekki vilja ferðast 
meira innanlands 14 5 1 5 0 1 0 0 2 0 

 

Svo má skoða niðurstöðurnar út frá aldri svarenda, en þá voru 209 eða 96% á 

aldrinum 18-24 ára sem segjast ferðast innanlands og þá voru 9 eða 4% sem segjast 

ekki gera það. Í aldursflokknum 25-34 ára voru 397 eða 95% sem ferðast innanlands 

en 23 eða 5% sem ekki gera það. Þá voru 150 eða 97% þeirra á aldrinum 35-44 ára 

sem segjast ferðast innanlands og 3 eða 2% sem sögðust ekki gera það, það voru 2 í 

þeim aldursflokki sem svöruðu ekki spurningunni. Í aldursflokknum 45-55 ára voru 

136 eða 98% sem ferðast innanlands og þá 3 eða 2% sem gera það ekki. Einnig voru 

46 eða 98% 56 ára og eldri sem ferðast innanlands og 1 eða 2% í sama aldursflokki 

sem ekki ferðast innanlands (tafla 7). 
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Tafla 7: Ferðavenjur innanlands eftir aldri 
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 +

 

Ferðast innanlands 209 397 150 136 46 
Ferðast ekki innanlands 9 23 3 3 1 

 

Af þeim 218 í aldursflokknum 18-24 ára voru 211 eða 97% sem myndu vilja ferðast 

meira innanlands en 7 eða 3% sem myndu ekki vilja gera það. Í aldursflokknum 25-34 

ára voru einnig 408 eða 97% sem myndu vilja ferðast meira innanlands og 12 eða 3% 

sem myndu ekki vilja það, það sama var uppi á teningnum hjá 35-44 ára 

aldursflokknum en þar voru 150 eða 97% sem myndu vilja ferðast meira innanlands 

en 5 eða 3% sem myndu ekki vilja það. Heldur stærri hópur í aldursflokknum 45-55 

ára myndi vilja ferðast meira innanlands eða 137 eða 99% og þá 2 eða 1% sem myndi 

ekki vilja það. Þá voru 44 eða 94% af 56 ára og eldri sem myndu vilja ferðast meira 

innanlands en 2 eða 4% sögðust ekki vilja það, 1 í þessum aldursflokki svaraði ekki 

spurningunni (tafla 8). 

Tafla 8: Vilji til að ferðast meira innanlands en gert er nú þegar  eftir aldri 
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Myndi vilja ferðast meira 
innanlands 211 408 150 137 44 
Myndi ekki vilja ferðast meira 
innanlands 7 12 5 2 2 

 

Þá var spurt almennt hvort svarendur hefðu komið á Vestfirði, þar fengust þau svör, 

að 797 eða 81% svarenda hefðu komið þangað og 181 eða 18% sögðust ekki hafa 

komið þangað, 3 svöruðu ekki spurningunni (mynd 6).  

Það voru þó 22 af þeim 797 sem höfðu komið á Vestfirði sem sögðu áður að 

þeir ferðuðust ekki innanlands. 
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Hafa komið á Vestf irði

Hafa ekki komið á
Vestf irði

Svöruðu ekki 

 

Mynd 6: Hlutfall svarenda sem hafa heimsótt Vestfirði og ekki 

Þegar heimsóknir á Vestfirði eru skoðaðar eftir búsetu, þá voru 376, eða 83% 

svarenda sem eru búsettir í Reykjavík sem sögðust hafa komið. Alls 173, eða 79% af 

svarendum sem búsettir eru annars staðar á höfuðborgarsvæðinu hafa heimsótt 

Vestfirði, alls 33, eða 72% þeirra sem búsettir eru á Reykjanesinu, alls 70, eða 76% 

þeirra sem búsettir voru á Suðurlandinu, alls 13, eða 76% þeirra sem búsettir eru á 

Suðausturlandi, alls 22, eða 76% þeirra sem búsettir voru á Austurlandi, alls 10, eða 

77% þeirra sem búsettir voru á Norðausturlandi, alls 28, eða 90% þeirra sem búsettir 

voru á Norðurlandi og alls 37, eða 80% þeirra sem búsettir voru á Vesturlandi (mynd 

7).  
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Mynd 7: Hlutfall heimsókna svarenda  á Vestfirði eftir búsetu 

Af þeim sem hafa heimsótt Vestfirði voru 219, eða 27% sem einungis heimsóttu 

norðanverða Vestfirði og alls 125, eða 16% sem heimsóttu einungis sunnanverða 

Vestfirði. Þá voru 449, eða 56% sem heimsóttu bæði svæðin en 4 þeirra sem sögðust 

hafa komið á Vestfirði svöruðu ekki til um hvort svæðið þeir höfðu heimsótt. Í 

heildina var 801 sem svaraði um það á hvort svæðið þeir hafi farið, þrátt fyrir að 

einungis 797 hafi sagst hafa komið á Vestfirði (mynd 8). 
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Norðanverða

Sunnanverða

Bæði

Svöruðu ekki

 

Mynd 8: Hlutfall eftir staðsetningu heimsókna á Vestfirði, hvort heimsóttir hafa verið 

norðanverðir eða sunnanverðir Vestfirðir. 

Í heildina langar 923, eða 98% svarenda að heimsækja Vestfirði, hvort sem það yrði 

aftur eða í fyrsta skipti, en alls 22, eða 2% langar ekki að koma þangað, 36 svöruðu 

ekki spurningunni. En ef litið er á svörin út frá því hvort svarendur hafi komið áður á 

Vestfirði eða ekki, voru 772, eða 97% þeirra sem hafa komið áður sem myndu vilja 

koma aftur, 19, eða 2% myndu ekki vilja koma aftur. Sex þeirra sem höfðu komið 

svöruðu ekki til um hvort þá langaði aftur eða ekki. Af þeim sem ekki höfðu komið 

voru 148, eða 82% sem langar að fara, 3, eða 2% langar ekki að fara en 30 þeirra 

svöruðu ekki spurningunni (tafla 9). 

Tafla 9: Löngun til þess að heimsækja  Vestfirði hvort sem svarendur hafa heimsótt þá áður eða ekki. 
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Langar að heimsækja 
Vestfirði 772 148 923 
Langar ekki að heimsækja 
Vestfirði 19 3 22 

 

Þeir svarendur sem einungis höfðu heimsótt norðanverða firðina voru alls 217, eða 

97% sem myndu vilja koma aftur á Vestfirði en 7 eða 3% myndu ekki vilja heimsækja 

þá aftur. Af þeim sem einungis komu á sunnanverða firðina voru 124 eða 98% sem 

myndu vilja koma aftur á Vestfirði 2 eða 2% myndu ekki vilja koma aftur. Svo af 

þeim sem komu á báða staðina voru 437 eða 97% sem myndu vilja koma aftur á 

Vestfirði en 10 eða 2% myndu ekki vilja fara aftur. 4 af þeim sem höfðu komið á báða 

staðina svöruðu ekki til um hvort þá langaði aftur (tafla 10). 
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Tafla 10: Hvort svarendur myndu vilja heimsækja Vestfirði aftur miðað við hvort þeir hafi heimsótt 

norðanverða eða sunnanverða firðina áður. 
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Hafa komið á norðanverða Vestfirði 217 7 
Hafa komið á sunnanverða Vestfirði 124 2 
Hafa komið bæði á norðanverða og 
sunnanverða Vestfirði 437 10 

 

 

Spurt var í hvaða sæti svarendur myndu setja Vestfirði þegar skipuleggja ætti ferðalög 

innanlands næstu 2 árin. Þá var 1. sæti ef þeir væru efstir á lista en 5. sæti ef þeir yrðu 

neðstir á lista. Alls 252 eða 26% setja Vestfirði í 1. sæti, 284 eða 29% setja þá í 2. 

sæti, 312 eða 32% setja þá í 3. sæti, 82 eða 8% setja þá í 4 sæti og 49 eða 5% setja þá 

5. og síðasta sætið. Tveir svöruðu ekki spurningunni (mynd 9). 

1. sæti

2. sæti

3. sæti

4. sæti

5. sæti

Svöruðu ekki

 

Mynd 9: Hvar svarendur myndu staðsetja Vestfirði í forgangsröðun ferðalaga næstu 2 árin. 

Þeir sem setja Vestfirði í 1. sæti á forgangslista næstu tveggja ára voru 252 og af þeim 

var 221 eða 88% sem hafa komið áður og 30 eða 12% sem hafa ekki komið áður. Af 

þeim sem setja Vestfirði í 2. sæti voru 221 eða 78% sem hafa komið áður og 62 eða 

22% sem hafa ekki komið áður. 245 eða 79% þeirra sem setja Vestfirði í 3. sæti hafa 

komið áður þangað en 66 eða 21% þeirra hafa ekki komið þangað áður. Af þeim sem 

setja Vestfirði í 4. sæti voru 70 eða 85% sem segjast hafa komið áður á Vestfirði en 

12 eða 15% segjast ekki hafa komið áður. Þá eru það þeir sem settu Vestfirði í 5. sæti 

en af þeim voru 39 eða 80% sem höfðu komið áður og 10 eða 20% sem höfðu ekki 

komið áður (mynd 10) 
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Mynd 10: Hvar svarendur myndu staðsetja Vestfirði í forgangsröðun ferðalaga næstu 2 árin, hlutfall 

eftir því hvort þeir hafa heimsótt Vestfirði áður eða ekki. 

 

4.1.2 Ferðahegðun 
Þegar kom að því að kanna ferðahegðun Íslendinga á ferðum sínum til og um 

Vestfirði var byrjað á því að spyrja hvers konar ferðamáta þeir notuðu og voru þá í 

boði svarmöguleikar um bíl, bát og flugvél. Hægt var að velja um fleiri en einn 

svarmöguleika en margir nota fleiri en einn samgöngumáta á ferðalögum sínum. 

Mikill meirihluti notar bíl á sínum ferðalögum og þá einnig samhliða öðrum 

ferðamátum. 955 eða 97% svarenda nota eða myndu nota bíl, 288 eða 29% svarenda 

nota bát og 138 eða 14% nota flugvél. Þeir sem nota bæði bíl og bát voru 282 eða 

29% svarenda, þeir sem nota bæði bíl og flugvél voru 120 eða 12% svarenda, þeir 

sem myndu nota bát og flugvél voru 62 eða 6% svarenda. 60 svarendur eða 6% þeirra 

nota eða myndu nota alla samgöngumátana (mynd 11). 
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Mynd 11: Ferðamátar sem svarendur myndu kjósa sér  á Vestfjörðum 
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Þá var spurt um gistimöguleika, þar var einnig hægt að velja um fleiri en einn 

svarmöguleika. Þá voru 131 eða 13% svarenda sem myndu velja hótel, 343 eða 35% 

völdu gistiheimili, 661 eða 67% velja tjaldsvæði, 467 eða 48% velja sumarhús eða 

leiguhúsnæði og 329 eða 34% velja m.a. að leita sér gistingar hjá fjölskyldu eða 

vinum. Eins og sjá má hafa því verið allmargir sem völdu fleiri en einn og fleiri en tvo 

gistimöguleika en ekki verður farið nánar út í það nema að alls 16 eða 2% svarenda 

svöruðu öllum valmöguleikunum (mynd 12). 
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Mynd 12: Gistimáti sem svarendur myndu kjósa sér á Vestfjörðum 

Þar á eftir var spurt hvað það væri sem helst dregur svarendur að Vestfjörðum. Flest 

svörin fékk náttúran, 750 eða 76% svara. 24 eða 2% svarenda finnst menningin mest 

aðlaðandi, 32 eða 3% fannst afþreyingarmöguleikarnir draga mest að og 167 eða 17% 

svarenda finnst fjölskylda eða vinir vera helsta aðdráttaraflið. 8 svöruðu ekki 

spurningunni (mynd 13). 

Náttúra

Menning

Afþreying

Fjölsk./vinir

Svöruðu ekki

 

Mynd 13: Það sem helst dregur svarendur að  Vestfjörðum 



 25 

Af þeim 750 sem völdu náttúruna sem helsta aðdráttaraflið voru 104 eða 14% sem 

myndu m.a. gista á hóteli, þá voru 287 eða 38% sem myndu nýta sér gistiheimili, 554 

eða 74% myndu vilja gista á tjaldsvæði, 377 eða 50% myndu vilja nýta sér sumarhús 

eða leiguhúsnæði og 172 eða 23% myndu nýta sér fjölskyldu eða vini sem 

gistimöguleika. 

 Af þeim sem völdu menningu sem helsta aðdráttaraflið voru 6 eða 25% sem 

myndu vilja gista á hóteli, 17 eða 71% myndu nýta sér gistiheimili, 12 eða 50% gætu 

nýtt sér tjaldsvæði, 14 eða 58% myndu vilja nýta sér sumarhús eða leiguhúsnæði og 7 

eða 29% gætu hugsað sér að gista hjá fjölskyldu og vinum. 

 Þá eru það þeir sem fundust afþreyingarmöguleikar draga mest að en af þeim 

voru 6 eða 19% sem myndu nýta sér hótel til gistingar, 10 eða 31% myndu nýta sér 

gistiheimili, 22 eða 69% vildu nýta sér tjaldsvæði, 19 eða 59% myndu nýta sér 

sumarhús eða leiguhúsnæði og 9 eða 28% gætu nýtt sér fjölskyldu eða vini. 

 Þeir sem eiga fjölskyldu eða vini sem helst draga þá að Vestfjörðum voru fáir 

sem myndu þá nýta sér hótel til gistingar, einungis 13 eða 8%. 27 eða 16% gætu nýtt 

sér gistiheimili. 68 eða 41% myndu vilja nýta sér tjaldsvæði, 54 eða 32 myndu vilja 

nýta sér sumarhús eða leiguhúsnæði og þá voru 139 eða 83% sem gætu nýtt sér 

fjölskyldu eða vini til gistingar (tafla 11). 

Tafla 11: Gistimöguleikar sem svarendur myndu helst nýta sér eftir því hvað það væri sem drægi þá að 

Vestfjörðum. 
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Náttúra 104 287 554 377 172 750 
Menning 6 17 12 14 7 24 
Afþreying 6 10 22 19 9 32 
Fjölsk.vinir 13 27 68 54 139 167 

 

Næst voru taldir upp nokkrir staðir á Vestfjörðum þar sem svarendur könnunarinnar 

þurftu að velja einn stað sem þeim þætti áhugaverðastur. Þessir staðir voru Hólmavík 

en hann völdu 26 eða 3% svarenda. Á eftir komu Hornstrandir en þær völdu 363 eða 

38% svarenda, þá kom Ísafjörður og hann völdu 122 eða 13% svarenda. 37 eða 4% 

svarenda völdu Vigur, 65 eða 7% Dynjanda, 117 eða 12% Patreksfjörð, Tálknafjörð 

eða Bíldudal, en þeir voru valdir saman vegna þess hve stutt er á milli þeirra og líklegt 
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að ef farið er á einn staðinn að farið sé líka á hina tvo. 171 eða 18% völdu Látrabjarg 

og 66 eða 7% völdu Barðaströnd. 14 svöruðu ekki spurningunni (mynd 14). 

Hólmavík

Hornstrandir

Ísafjörður

Vigur

Dynjandi

Patreksfj/Tálknafj./Bíldud.

Látrabjarg

Barðaströnd

Svöruðu ekki

 

Mynd 14: Hlutfall staða sem svarendum þóttu áhugaverðastir. 

Ef skoðaðar eru niðurstöður eftir áhugaverðasta stað og hvað það er sem dregur 

svarendur að Vestfjörðum þá er það náttúran sem stendur efst hjá þeim sem völdu 

Hólmavík, en af þeim 26 var 21 eða 81% sem valdi náttúruna, 1 eða 4% völdu 

menninguna, einnig valdi 1 eða 4% afþreyingarmöguleika og 3 eða 12% völdu 

fjölskyldu eða vini. 

 Af þeim sem völdu Hornstrandir sem áhugaverðasta stað voru 311 eða 86% 

sem völdu náttúruna sem mesta aðdráttaraflið, 8 eða 2% finnst menningin mesta 

aðdráttaraflið, 7 eða 2% finnast afþreyingarmöguleikar vera mesta aðdráttaraflið og 

35 eða 10% þeirra sem finnast Hornstrandir áhugaverðastar dragast helst að fjölskyldu 

og vinum á Vestfjörðum. 

 Þá voru þeir 122 sem fannst Ísafjörður áhugaverðastur, en af þeim finnst 79 

eða 65% náttúran mest aðlaðandi, 5 eða 4% af þeim menningin mest aðlaðandi, einnig 

fannst 5 eða 4% af þeim afþreyingarmöguleikar mest aðlaðandi og svo fannst 31 eða 

25% fjölskylda og vinir mesta aðdráttaraflið. 

 25 eða 68% af þeim sem finnst Vigur áhugaverðust fannst náttúran vera mesta 

aðdráttaraflið á Vestfjörðum, 2 eða 5% finnst menningin mesta aðdráttaraflið og sömu 

sögu er að segja um afþreyingarmöguleikana eða 2 eða 5%, 8 eða 22% þeirra sem 

finnst Vigur áhugaverðust sögðu að fjölskylda eða vinir drægju sig að Vestfjörðum. 

 Þá snúum við okkur að Dynjanda en af þeim sem völdu hann sem 

áhugaverðasta staðinn voru 56 eða 86% sem finnst náttúran vera það sem drægi sig að 

fjörðunum, engum eða 0% finnst menningin draga sig að, 1 eða 2% finnst 
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afþreyingarmöguleikar draga sig að og fjölskylda eða vinir draga 8 eða 12% þessa 

hóps að Vestfjörðum. 

 117 fannst Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur áhugaverðustu 

staðirnir, af þeim voru 62 eða 53% sem dragast helst að náttúrunni, þá voru 3 eða 3% 

sem dragast helst að menningunni, 6 eða 5% sem dragast helst að 

afþreyingarmöguleikum og svo 46 eða 39% sem dragast helst að fjölskyldu og vinum. 

 Af svarendum sem finnst Látrabjarg áhugaverðasti staðurinn finnst 143 eða 

84% náttúran helsta aðdráttaraflið, 5 eða 3% finnst bæði menningin og 

afþreyingarmöguleikarnir helsta aðdráttaraflið og 17 eða 10% drógust helst að 

fjölskyldu eða vinum. 

 Síðust en alls ekki síst er Barðaströndin, af þeim sem finnst hún áhugaverðust 

voru 47 eða 71% sem finnst náttúran draga sig helst að, engum eða 0% fannst 

menningin draga sig að, 4 eða 6% finnst afþreyingarmöguleikar draga sig að og 15 

eða 23% finnst fjölskylda og vinir draga sig mest að (tafla 12) 

Tafla 12: Hvaða staðir svarendum þóttu áhugaverðastir miðað við hvert þeim fannst vera mesta 

aðdráttarafl Vestfjarða. 
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Hólmavík 21 1 1 3 
Hornstrandir 311 8 7 35 
Ísafjörður 79 5 5 31 
Vigur 25 2 2 8 
Dynjandi 56 0 1 8 
Patreksfj/Tálknafj./Bíldud. 62 3 6 46 
Látrabjarg 143 5 5 17 
Barðaströnd 47 0 4 15 

 

Svarendur voru beðnir um að velja hvers konar afþreyingu þeir myndu nýta sér á 

Vestfjörðum, í boði voru gönguferðir, sund, hestaferðir, bátsferðir, veiði, söfn og 

jaðarsport og gátu svarendur valið eins marga afþreyingarmöguleika og þeir vildu. 

Vinsælastar voru gönguferðir en 748 eða 76% svarenda myndu fara í gönguferðir á 

ferðalagi sínu um Vestfirði. 597 eða 61% svarendanna myndu fara í sund, 163 eða 

17% myndu fara í hestaferðir, 499 eða 51% myndu fara í bátsferðir, 215 eða 22% 

myndu nýta sér veiði, 329 eða 34% myndu fara á söfn og 165 eða 17% myndu nýta 

sér jaðarsport af einhverju tagi (mynd 15). 
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Mynd 15: Hvaða afþreyingarmöguleikar svarendum fundust ákjósanlegastir á Vestfjörðum. 

Ef litið er á val á afþreyingu eftir kyni þá voru 160 karlar eða 63% þeirra og 588 

konur eða 81% þeirra sem velja gönguferðir sem afþreyingarmöguleika. Karlarnir 

sem velja sund voru 129 eða 51% þeirra en konurnar sem velja sund voru 467 eða 

64% þeirra. Hestaferðirnar völdu 23 karlar eða 9% þeirra og 140 konur eða 19% 

þeirra. 126 karlar eða 50% þeirra völdu bátsferðir og 373 konur eða 51% þeirra. 91 

eða 36% karlanna vilja fara í veiði á Vestfjörðum og 124 eða 17% kvennanna vilja 

gera slíkt hið sama. 59 eða 23% karlanna og 270 eða 37% kvennanna vilja fara á söfn 

og þeir sem vilja stunda jaðarsport af einhverju tagi voru 71 eða 28% karlanna og 94 

eða 13% kvennanna (mynd 16) 
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Mynd 16: Hvaða afþreyingarmöguleikar svarendum fundust ákjósanlegastir á 

Vestfjörðum, hlutföll milli kynja. 

 

Þegar spurt var hvort markaðssetningar ferðaþjónustuaðila höfðuðu til svarenda voru 

193 eða 20% sem segja já, 51 eða 5% segja nei, en 735 eða 75% svarenda segjast ekki 

hafa tekið eftir neinum markaðssetningum ferðaþjónustuaðila. 2 svöruðu ekki 

spurningunni. Þetta má sjá á mynd 15. 
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Mynd 17: Hvort markaðssetningar ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum höfði til svarenda. 

 

4.2 Viðhorf ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum til innlendra ferðamanna 

4.2.1 Íslenskir ferðamenn í hugum ferðaþjónustunnar 
Viðmælendurnir voru sammála um það að meirihluti ferðamanna á Vestfjörðum væru 

Íslendingar, eða í kring um 60%. Þó sagði Soffía Haraldsdóttir að minna væri um 

Íslendinga í gistingu á hótelinu og þeir færu frekar á tjaldsvæðið sem er neðan við 

hótelið, en Einar Óskar Sigurðsson sagði að á Kaffi Norðurfirði væru 80-90% gesta 

Íslendingar. 

 Misjöfn svör fengust þegar spurt var um muninn á íslenskum og erlendum 

ferðamönnum. Soffía Haraldsdóttir sagði að Íslendingar væru erfiðari gestir en 

útlendingar, þeir væru kröfuharðari og fyndist mikilvægt að fá góða þjónustu. Hún 

talaði um að Íslendingar í hóp séu erfiðari að því leyti þegar kemur að áfengisneyslu 

þeirra og eru þá með háreysti og taka þannig ekki tillit til annarra gesta á meðan 

erlendir gestir eru farnir snemma að sofa. Hún sagði einnig að Íslendingar sækist 

meira eftir upplýsingum og eru meira að leita sér að afþreyingu á meðan erlendir 

ferðamenn eru búnir að ákveða fyrirfram í hvað þeir ætli sér að nýta tímann. Jóni 

Þórðarsyni finnst að Íslendingar séu meiri neytendur heldur en þeir erlendu, þ.e. nýti 

sér frekar alla þá þjónustu sem hann býður upp á, en sérstaklega ef erlendir ferðamenn 

eru á bílaleigubíl nýta þeir sér einungis gistinguna og morgunverðinn, og ef erlendir 

gestir koma í hópum þá er ferðin vel skipulögð fyrirfram og þeir vilja helst engu 

breyta. Einar Óskar Sigurðsson og Gústaf Gústafsson voru sammála um að lítill 

munur væri á þessum tveimur hópum, en Einar Óskar nefndi þó að Íslendingar væru 
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oftar en ekki meira að flýta sér, stoppa kannski til þess eins að borða og bruna svo 

áfram á meðan erlendir gestir eru meira að njóta. 

4.2.2 Markaðssetning Vestfjarða fyrir innanlandsmarkað 
Algengt er að ferðaþjónustuaðilar á Vestfjörðum markaðssetji sig með heimasíðum og 

kaupum á auglýsingum á öðrum heimasíðum. Hótel Flókalundur heldur úti heimasíðu 

og er einnig auglýst í Vegahandbókinni, svæðisbundnum ferðablöðum ásamt því að 

tengjast ferðaskrifstofum. EagleFjord er ásamt heimasíðunni auglýst í 

ferðamannabæklingum bæði á íslensku og ensku og Kaffi Norðurfjörður heldur úti 

heimasíðu ásamt því að auglýsa sig á samskiptavefnum Facebook og nýtir sér einnig 

svokallaða word of mouth markaðssetningu. Viðmælendur voru einnig sammála um 

að með markaðssetningu sé helst verið að stíla inn á náttúruunnendur, útivistarfólk, 

ferðamenn með sterka umhverfisvitund og þeirra sem vilja njóta sérstöðu. Soffía 

Haraldsdóttir og Jón Þórðarson voru sammála um að alltaf væri hægt að gera betur í 

markaðssetningarmálum en Jón talar um að margir eigi við kunnáttuleysi að stríða í 

þeim málum á svæðinu. 

 

4.3 Samantekt helstu niðurstaðna 
Niðurstöðurnar gefa til kynna að meirihluti svarenda hafði komið á Vestfirði og að 

þeir sem þangað hafa komið voru almennt ánægðir með ferðina og myndu vilja koma 

aftur. Vestfirðir eru vinsæll áfangastaður og var stór meirihluti sem setur þá í 1. 2. eða 

3. sæti þegar kemur að því að velja hvar þeir myndu setja Vestfirði við val á 

áfangastað. Á ferðalögum sínum myndu flestir notast við bíl og eru tjaldsvæði 

vinsælasti gistimátinn, en þar á eftir komu sumarhús/leiguhús, svo gistiheimili, 

fjölskylda & vinir en fæstir myndu nýta sér hótel. Náttúran er helsta aðdráttarafl 

Vestfjarða en einnig heimsækja margir Vestfirði til þess að hitta fjölskyldu eða vini. 

Af nokkrum stöðum sem taldir voru upp eru Hornstrandir áhugaverðastar, en þar á 

eftir kemur Látrabjarg og Ísafjörður. Aðrir staðir þykja minna áhugaverðir. Afþreying 

er stór þáttur í ferðaþjónustu en helsta afþreyingin sem svarendur kjósa sér eru 

gönguferðir og sund. Markaðssetningar ferðaþjónustuaðila mættu vera sýnilegri, en 

aðeins fjórðungur svarenda hafði tekið eftir markaðssetningum ferðaþjónustuaðila á 

svæðinu. 

 Íslenskir ferðamenn eru að sögn ferðaþjónustuaðila kröfuharðari ferðamenn en 

þeir erlendu og nýta einnig meiri þjónustu. Erlendir ferðamenn breyta ekki mikið út af 
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áætlunum sínum en það gera Íslendingar frekar. Einnig eiga Íslendingar það til að 

vera meira að flýta sér heldur en erlendir ferðamenn. Ferðaþjónustuaðilarnir 

markaðssetja sig aðallega með heimasíðum og kaupa auglýsingar á öðrum 

heimasíðum og auglýsa sig einnig í formi word of mouth. Í markaðssetningum sínum 

einblína þeir einna helst á náttúruunnendur af öllu tagi. 
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5 Umræður og ályktanir 

5.1 Gildi Vestfjarða fyrir íslenska ferðamenn 
Sýnt hefur verið fram á að ekki er tilviljanakennt hvernig fólk velur sér áfangastaði á 

ferðalögum og að ákveðin svæði hafa eitthvað fram að bjóða sem fólki finnst 

áhugavert og þannig fylgir það ákveðnum tog- og ýtikröftum sem svæðin hafa ásamt 

hugarfari fólksins (Anna Karlsdóttir, 2008). Ísland hefur margt fram að færa og sýna 

niðurstöður þessarar rannsóknar að margir vilja ferðast meira um eigið land. Margir 

staðir á Íslandi njóta þessara krafta og mæta þannig þörfum Íslendinga á ferðalögum 

sínum innanlands. Ferðamenn leita einnig eftir upplifun í samræmi við líkamlegt 

gervi, gáfur, aldur og eftir því hvað þeir hafi prófað áður (Perkins & Thorns, 2001). 

Samkvæmt þessu má sjá að ferðamönnum finnst spennandi að koma aftur á þá staði 

sem þeir hafa komið á áður, ef upplifunin hefur verið góð. Af þessu má dæma að 

upplifun Íslendinga af Vestfjörðum hafi verið góð en ferðamenn forgangsraða þó og 

setja þá ekki endilega í 1. sæti, heldur frekar í 2. eða 3. sæti en þá vilja þeir fara á 

fleiri staði áður en aftur er farið á sama stað. 

 Niðurstöður sýna ennfremur að tilgangur ferðalaga Íslendinga á Vestfirði er 

oftast að njóta náttúrunnar eða heimsækja vini og ættingja og myndu þeir þá flokkast 

sem annað hvort frístundaferðamenn eða falla í flokk sem inniheldur þá sem ferðast í 

sérstökum tilgangi eða til að hitta vini eða ættingja (Anna Karlsdóttir, 2008). Þeir sem 

heimsækja firðina má kalla skv. Butler (2006) náttúrusinna, sem velja sér frekar staði 

þar sem hægt er að njóta náttúrunnar ásamt því að kjósa sér helst tjaldsvæði til 

gistingar. Þá má að sama skapi segja að þessir sömu ferðamenn séu skv. Plog (2001) 

allocentric (ævintýragjarnir) ferðamenn en þeir nýta sér sem minnst af þeirri þjónustu 

sem í boði er og vilja í flestum tilfellum ferðast á eigin vegum.  Samt sem áður, ef 

vitnað er í Edensor (2001) sem fjallar um það hvernig ferðamenn leika ákveðið 

hlutverk og skapa með því ákveðna menningu innan ferðaþjónustunnar, getur verið að 

af því að þeir eru á þessu svæði séu þeir frekar náttúrusinnaðir en ef þeir koma svo 

annarsstaðar þar sem þjónustusinni er ríkjandi gætu þeir hagað sér þannig. 

Hornstrandir hafa verið meira í umræðunni undanfarin ár, en þær þóttu mest 

spennandi af þeim stöðum sem taldir voru upp í könnuninni enda talar Urry (1990) 

um að fólki finnist merkilegast að koma á staði sem teljast frægir. 

Erlendum gestum hefur fjölgað á Vestfjörðum undanfarinn áratug, en 

Íslendingar eru þó ennþá rúmlega helmingur gesta þar (Hagstofa Íslands, 2011b)  og 
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samræmist það þeim tölum sem ferðaþjónustuaðilar á fjörðunum gefa upp af 

gestakomum til sín. Vinsælasta afþreying Íslendinga á ferðalögum sínum er að fara í 

gönguferðir, fjallgöngur, náttúruskoðanir og sund (IMG Gallup, 2003) og voru það 

einnig vinsælustu afþreyingarmöguleikarnir í niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

5.2 Markaðsfærsla ferðaþjónustunnar á Vestfjörðum 
Samkvæmt Kotler ofl. (2008) einkennast kaup á þjónustu m.a. af því að mikil óvissa 

fylgir kaupunum, til að draga úr óvissu við kaup á þjónustu leita neytendur eftir 

merkjum í umhverfinu til að geta lagt mat á gæði þjónustunnar. Vegna þessa verða 

ferðaþjónustuaðilar að vera vakandi yfir því hvaða merki þeir eru að senda út í 

umhverfið til neytenda, en þeir sem rætt var við reyna að halda sér í takti við 

umhverfið með heimasíðum sínum, ferðablöðum og samskiptasíðunni Facebook. 

Einnig er mikilvægt að markaðsfólk haldi athygli yfir því hvað keppinautar bjóða upp 

á til þess að geta enn betur aðgreint sig frá þeim með því að bjóða upp á eitthvað 

annað en þeir (Kotler o.fl., 2008). Í þessu samhengi má segja að Kaffi Norðurfjörður 

aðgreini sig með því að bjóða aðeins upp á mat sem einungis er fenginn með svo 

kölluðu fair trade, t.d. beint frá bónda, og EagleFjord aðgreinir sig með þeim ferðum 

sem þeir bjóða upp á, t.d. á staði sem aðrir keppinautar hafa ekki upp á að bjóða. 

Ferðaþjónustuaðilarnir virðast halda nokkuð rétt á spöðunum miðað við rannsókn 

þessa þar sem þeir leggja sem mesta áherslu á náttúruunnendur og gönguferðir til 

afþreyingar í markaðssetningu sinni. Auglýsingarnar mættu þó vera meira sýnilegar ef 

marka má niðurstöður rannsóknarinnar þar sem afar margir sögðust ekki hafa tekið 

eftir markaðssetningum. 

5.3 Samanburður við fyrri rannsóknir 
Það er áhugavert að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við þær 

kannanir sem gerðar voru árin 2008, 2009 og 2010 á Vestfjörðum en í þeim 

rannsóknum voru allir svarendur á aldursbilinu 25-55 ára og búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Í þessum könnunum voru 80% aðspurðra Íslendinga sem 

sögðust hafa komið til Vestfjarða áður og helst í þeim tilgangi að njóta náttúrunnar, 

stunda útivist, til afslöppunar og heimsækja vini og ættingja (Albertína Friðbjörg 

Elíasdóttir o. fl., 2008; Albertína Friðbjörg Elíasdóttir o.fl., 2009; Hrund 

Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2010). Svipaðar niðurstöður komu út í 

þessari rannsókn, þó úrtakið hafi verið aðeins stærra eða 18 ára og eldri og búseta á 

öllu landinu, en 81% svarenda sagðist hafa komið á Vestfirði og miklum meirihluta 
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fannst náttúran eða fjölskylda og vinir draga sig að og vinsælustu 

afþreyingarmöguleikarnir innihalda útivist eða afslöppun, þ.e. gönguferðir, bátsferðir 

og sund. Í fyrri könnunum voru oftast efstir á lista yfir vinsælustu staðina 

sunnanverðir firðirnir t.d. Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur, Brjánslækur, 

Látrabjarg o.fl. og svo var Ísafjörður mjög oft efstur á lista (Albertína Friðbjörg 

Elíasdóttir o. fl., 2008; Albertína Friðbjörg Elíasdóttir o.fl., 2009; Hrund 

Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2010), þetta er alveg öfugt við 

niðurstöðurnar í þessari rannsókn þar sem Hornstrandir á norðanverðum fjörðunum 

voru lang efstar á lista yfir áhugaverðustu staðina, þó kom þar á eftir Látrabjarg á 

sunnanverðum fjörðunum, Ísafjörður á þeim norðanverðum og Patreksfjörður, 

Tálknafjörður og Bíldudalur á sunnanverðum fjörðunum. Aðrir staðir voru ekki eins 

vinsælir. 

Samkvæmt fyrri könnunum voru flestir sem kusu sér gistingu hjá fjölskyldu 

eða vinum á svæðinu, einnig voru mest nýttu gistikostirnir hótel, tjaldsvæði og 

gistiheimili (Albertína Friðbjörg Elíasdóttir o. fl., 2008; Albertína Friðbjörg 

Elíasdóttir o.fl., 2009; Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2010). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru aðrar en áður en þar hafa svarendur nýtt hótelin 

minnst, tjaldsvæðin mest og koma fjölskylda og vinir þarna mitt á milli. 

Afþreyingarmöguleikar og þjónusta á Vestfjörðum hafa verið vel nýtt. Þar má til 

dæmis nefna gönguferðir, sundlaugar, söfn og sýningar, fuglaskoðun, bátsferðir, 

veiði, matsölustaði, matvöruverslanir og sérvöruverslanir. Aðrir möguleikar í boði 

sem voru minna nýttir voru hestaferðir, hjólreiðaferðir, kajakferðir, sjóstangaveiði, 

golf og fleira (Albertína Friðbjörg Elíasdóttir o. fl., 2008; Albertína Friðbjörg 

Elíasdóttir o.fl., 2009; Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2010). 

Svipaðar niðurstöður komu fram hér en þá voru gönguferðir, sund og ýmiskonar 

bátsferðir vinsælastar, þar á eftir og minna eftirsótt voru söfn, hestaferðir og veiði og 

jaðarsport. 

 Einungis voru 1-2% aðspurðra í fyrri rannsóknum sem ekki myndu vilja koma 

aftur á Vestfirði (Albertína Friðbjörg Elíasdóttir o. fl., 2008; Albertína Friðbjörg 

Elíasdóttir o.fl., 2009; Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 2010) og 

má sömu sögu segja um þessa könnun, sem segir eitthvað um það hversu áhugaverðir 

firðirnir eru.  
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5.4 Samantekt 
Niðurstöður rannsóknarinnar ásamt umræðum eru umfangsmiklar og því vert að taka 

saman helstu niðurstöður og fá fram svör við þeim spurningum sem settar voru saman 

í upphafi rannsóknar.  

Íslenskir ferðamenn hafa mikinn áhuga á Vestfjörðum og sýna niðurstöður að 

mikinn meirihluta langar til þess að heimsækja Vestfirði, hvort sem þeir hafa gert það 

áður eða ekki og eru flestir sem settu firðina í 1. 2. eða 3. sæti þegar spurt var hvar 

Vestfirðir væru í röðinni af þeim stöðum sem ætti að heimsækja næstu 2 árin. Það sem 

gerir firðina svona áhugaverða er helst náttúran ásamt því að margir fara einnig til 

þess að heimsækja fjölskyldu og vini, en það sannast einnig af því að svarendum þóttu 

áhugaverðustu staðirnir vera Hornstrandir og Látrabjarg þar sem er mikil 

náttúrufegurð ásamt Ísafirði og sunnanverðri byggðinni, Patreksfirði, Tálknafirði og 

Bíldudal þar sem margir heimsækja ættingja og vini. 

Ferðaþjónustuaðilar á Vestfjörðum markaðssetja sig helst í með heimasíðum bæði 

eigin og kaupa auglýsingar á heimasíðum annarra. Heimasíðurnar eru flestar jafnt á 

íslensku sem og erlendum tungumálum, en sumir markaðssetja sig í bæklingum og 

ferðablöðum sem flest eru á ensku þó eitthvað komi einnig á íslensku. 
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Viðauki 

Viðauki 1 – Spurningakönnun sem lögð var fyrir á veraldarvefnum 
Bakgrunnsupplýsingar 
Kyn: □ Karl  □ Kona 
 
Aldur: □ 18-24ára □ 25-35 ára □ 36-45 ára □ 46-55 ára □ 56 ára eða eldri 
 
Búseta: □ Reykjavík □ Annars staðar á Höfuðborgarsv. □ Reykjanes  

□ Suðurland □ Suðausturland □ Austurland □ Norðausturland 
□ Norðurland □ Vestfirðir □ Vesturland 

 
1. Ferðast þú innanlands? □ Já □ Nei 

 
2. Langar þig að ferðast (meira) innanlands? □ Já □ Nei 

 
3. Hefurðu komið á Vestfirði? □ Já □ Nei 

 
a. Ef þú svaraðir spurningu 3 neitandi þá ferði beint í spurningu 4 – Hvar 

á Vestfjörðum varstu? □ Norðanverðum (t.d. Ísafjörður, Bolungarvík, 
Súðavík o.fl.) □ Sunnanverðum (t.d. Barðaströnd, Patreksfjörður, 
Tálknafjörður, Bíldudalur o.fl.) □ Bæði 

 
4. Langar þig að koma þangað (aftur, ef þú hefur komið áður)? □ Já □ Nei 

 
5. Hvar eru Vestfirðir á forgangslista fyrir staði sem á að heimsækja næstu tvö 

sumur? (1 í efsta sæti, 5 í neðsta sæti) □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
 

6. Hvaða ferðamáta nýttir þú/munt þú nýta þér á ferð þinni til og um Vestfirði?
 □ Bíl □ Bát □ Flugvél □ Bíl og bát □ Bát og flugvél □ Bíl og 
flugvél 

 
7. Hvaða gistimöguleika nýttir þú/munt þú nýta þér á ferð þinni til og um 

Vestfirði? □ Hótel □ Gistiheimili □ Tjaldsvæði  
□ Sumarhús/leiguhús □ Fjölskyldu/Vini 

 
8. Hvað fannst/finnst þér áhugaverðast við Vestfirði (Hvað er það sem dregur þig 

að)? □ Náttúran □ Menning (söfn) □ Afþreyingarmöguleikar  
□ Fjölskylda/vinir 

 
9. Hver af þessum stöðum á Vestfjörðum finnst þér áhugaverðastur? 
□ Hólmavík  □ Hornstrandir  □ Ísafjörður □ Vigur 
□ Dynjandi □ Patreksfj./Tálknafj./Bíldud.  □ Látrabjarg 

 
10. Hvaða afþreyingu myndir þú helst vilja nota á Vestfjörðum?  
□ Gönguferðir □ Sund  □ Hestaferðir □ Bátsferðir □ Veiði  
□ Söfn  □ Jaðarsport 

 
11. Höfða markaðssetningar á ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum til þín? □ Já  
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□ Nei □ Hef ekki tekið eftir þeim 

Viðauki 2 – viðtöl/spurningarammar 
Markaðssetning Vestfjarða fyrir ferðamenn 

- Hvert myndirðu halda að hlutfallið sé á milli íslenskra og erlendra ferðamanna 

sem heimsækja Vestfirði? 

- Hvað finnst ferðamönnum og þá helst Íslendingum eftirsóttast Vestfjörðum. 

- Er einhver munur á Íslendingum og útlendingum 

- Hafa Vestfirðir verið mikið markaðssettir fyrir ferðamenn? 

o Hvar er þá helst verið að auglýsa? 

o Hver er markhópurinn sem reynt er að stíla inn á? 

o Er eitthvað markaðssett sérstaklega fyrir Íslendinga? 

o Hvað (staðir, söfn, annað?) er helst og mest auglýst? 

o Er eitthvað sem mætti betur fara? Þá hvað? 

 

Ferðaþjónustuaðilar 

- Hvernig ferðaþjónustu er að fá hjá þér? 

- Koma margir Íslendingar? 

- Hvað myndirðu halda að hlutfallið væri á milli Íslendinga og útlendinga? 

- Hver er munurinn á Íslenskum og erlendum ferðamönnum, um hvað þeir 

biðja, hegðun o.fl.? 

- Markaðsseturðu þig eitthvað? Þá hvernig og í hvernig miðlum? 

o Til hverra ertu þá helst að reyna að höfða (markhópur)? 

o Hefurðu í huga að markaðssetja þig eitthvað meira? 

 


