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Framkvæmd og úrtak

FRAMKVÆMD VOGTÖLUR

Verkkaupi
Ferðamálastofa
Geirsgötu 9
101 Reykjavík

Dagsetning gagnaöflunar
4. til 8. maí 2020

Aðferð
Netkönnun (spurningavagn)

Úrtak
Íslendingar 18 ára og eldri valdir handahófskennt úr hópi 
Álitsgjafa MMR*

Svarfjöldi
1023 einstaklingar

Kyn
Karl 1,07
Kona 0,93

Aldur
18-29 ára 1,23
30-39 ára 0,93
40-49 ára 0,87
50-59 ára 0,98
60-67 ára 0,95
68 ára eða eldri 1,05

Búseta
Höfuðborgarsvæði 1,01
Landsbyggð 0,98

Menntun
Grunnskóli 2,36
Starfsnám 0,58
Bóklegt framh. 1,19
Verklegt framh. 1,27
Sérpróf í hásk. 0,57
Háskólanám 0,68

Niðurstöður voru vigtaðar með tilliti til dreifingar aldurs, kynja, búsetu og 
menntunar í þýði. 
Vogtölur sjást í töflunni hér að neðan.

*ÁLITSGJAFAR MMR
Hópur álitsgjafa MMR telur liðlega 18.000 einstaklinga sem valdir hafa verið með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá og fengnir til þátttöku í netkönnunum með símakönnun. 
Viðurkenndum aðferðum er beitt svo svörun endurspegli lýðfræðilega samsetningu þjóðskrár. Hópurinn er endurnýjaður vikulega allt árið um kring til að bæta fyrir brottfall og tryggja 
eðlilega endurnýjun.

Hér eru birtar niðurstöður úr könnun um ferðaáform Íslendinga í sumar og haust (maí-október) 2020 sem framkvæmd var í byrjun maí sama árs meðal landsmanna. 
Könnunin er liður í kynningarátaki stjórnvalda sem snýr að því að hvetja landsmenn til ferðalaga innanlands á árinu og draga þar með úr því tjóni sem heimsfaraldurinn 
kann að hafa á ferðaþjónustu á Íslandi. 
Í skýrslunni eru niðurstöður settar fram með myndrænum hætti og í töflum. Niðurstöður úr öllum spurningum eru greindar eftir kyni, aldri, búsetu, menntun, starfi, 
heimilistekjum, áætluðum fjölda innanlandsferða og áætluðum fjölda gistinótta á ferðum innanlands.



NIÐURSTÖÐUR
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Fjöldi ferða
Hvað áætlarðu að fara oft í ferðalög innanlands í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning. 

Eina ferð 98 11,7% 2,2%

Tvær ferðir 190 22,5% 2,8%

Þrjár ferðir 160 19,0% 2,6%

Fjórar ferðir 97 11,6% 2,2%

Fimm ferðir 60 7,2% 1,7%

Sex ferðir 31 3,7% 1,3%

Sjö ferðir eða fleiri 140 16,6% 2,5%

Ætla ekki að fara í ferðalög 66 7,8% 1,8%

Fjöldi svara 842

Tóku afstöðu 842 82,3%

Tóku ekki afstöðu** 181 17,7%

Fjöldi svarenda 1023 100%

Spurð* 1023 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

*Allir þátttakendur voru spurðir

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk
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Fjöldi ferða
Hvað áætlarðu að fara oft í ferðalög innanlands í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

*Marktækur munur á milli hópa
NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning. 



7

Fjöldi gistinátta
Hvað áætlarðu að dvelja margar nætur á ferðalögum innanlands í sumar/haust (maí-október)?

Eina nótt 27 3,6% 1,3%

2-3 nætur 151 20,2% 2,9%

4-6 nætur 136 18,1% 2,8%

7-10 nætur 133 17,8% 2,7%

11-13 nætur 78 10,5% 2,2%

Tvær vikur 109 14,6% 2,5%

Þrjár vikur 68 9,1% 2,1%

Fjórar vikur 23 3,1% 1,2%

Lengur en fjórar vikur 23 3,1% 1,2%

Fjöldi svara 749

Tóku afstöðu 749 96,5%

Tóku ekki afstöðu** 27 3,5%

Fjöldi svarenda 776 100%

Spurð* 776 75,9%

Ekki spurð 247 24,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

*Þau sem sögðust ætla í eina eða fleiri ferðir skv. 

spurningu SP01

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning. 
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Fjöldi gistinátta
Hvað áætlarðu að dvelja margar nætur á ferðalögum innanlands í sumar/haust (maí-október)?

*Marktækur munur á milli hópa
NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning. 
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Líkleg ferðatímabil
Á hvaða tímabili/tímabilum er líklegast að þú farir í ferðalög innanlands í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

Í maí 131 17,4% 2,7%

Fyrri hluta júní 198 26,2% 3,1%

Seinni hluta júní 334 44,3% 3,5%

Fyrri hluta júlí 397 52,6% 3,6%

Seinni hluta júlí 471 62,5% 3,5%

Fyrri hluta ágúst 352 46,7% 3,6%

Seinni hluta ágúst 169 22,4% 3,0%

Fyrri hluta september 83 11,0% 2,2%

Seinni hluta september 35 4,6% 1,5%

Síðar á árinu 25 3,3% 1,3%

Fjöldi svara 753 291%

Tóku afstöðu 753 97,1%

Tóku ekki afstöðu** 23 2,9%

Fjöldi svarenda 776 100%

Spurð* 776 75,9%

Ekki spurð 247 24,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

*Þau sem sögðust ætla í eina eða fleiri ferðir skv. 

spurningu SP01

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Líkleg ferðatímabil
Á hvaða tímabili/tímabilum er líklegast að þú farir í ferðalög innanlands í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Líklegir áfangastaðir
Hvaða svæði er líklegt að þú heimsækir á ferðalögum innanlands í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

Norðurland 419 55,7% 3,5%

Suðurland 396 52,6% 3,6%

Austurland 310 41,3% 3,5%

Vesturland 269 35,7% 3,4%

Vestfirðir 260 34,5% 3,4%

Hálendið 101 13,4% 2,4%

Höfuðborgarsvæðið 86 11,5% 2,3%

Reykjanes 39 5,2% 1,6%

Fjöldi svara 752 250%

Tóku afstöðu 752 96,9%

Tóku ekki afstöðu** 24 3,1%

Fjöldi svarenda 776 100%

Spurð* 776 75,9%

Ekki spurð 247 24,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

*Þau sem sögðust ætla í eina eða fleiri ferðir skv. 

spurningu SP01

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Líklegir áfangastaðir
Hvaða svæði er líklegt að þú heimsækir á ferðalögum innanlands í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Gistiaðstaða
Hvaða gistiaðstöðu ætlar þú að nýta á ferðalögum í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt?

293 38,4% 3,5%

Gisti hjá vinum, ættingjum 270 35,4% 3,4%

Hótel 262 34,3% 3,4%

Sumarhús í einkaeign 236 30,9% 3,3%

Orlofshús félagasamtaka 181 23,8% 3,0%

171 22,4% 3,0%

165 21,7% 2,9%

122 16,0% 2,6%

Skála á hálendi 56 7,4% 1,9%

43 5,6% 1,6%

28 3,6% 1,3%

Hostel (farfuglaheimili) 17 2,2% 1,0%

Annað 14 1,9% 1,0%

Fjöldi svara 763 244%

Tóku afstöðu 763 98,3%

Tóku ekki afstöðu** 13 1,7%

Fjöldi svarenda 776 100%

Spurð* 776 75,9%

Ekki spurð 247 24,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

Skipulögð tjaldsvæði sem 

greitt er fyrir (tjald, 

tjaldvagn, fellihýsi, hjólhýsi, 

húsbíll, camper)

Gistiheimili eða 

sambærilega gistingu

Tjald eða ökutæki utan 

skipulagðra tjaldsvæða 

(þ.m.t. tjaldvagn, fellihýsi, 

hjólhýsi, húsbíll, camper)

Sumarhús sem greitt er 

fyrir

Airbnb eða aðra leigða 

heimagistingu

Svefnpokagistingu eða 

sambærilega gistingu

*Þau sem sögðust ætla í eina eða fleiri ferðir skv. 

spurningu SP01

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Gistiaðstaða
Hvaða gistiaðstöðu ætlar þú að nýta á ferðalögum í sumar/haust (maí-október) þar sem gist er yfir nótt? | Topp 10

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 



15

718 92,9% 1,8%

38 5,0% 1,5%

Hjól (reiðhjól, fjallahjól) 36 4,6% 1,5%

Innanlandsflug 25 3,3% 1,3%

Hesta 23 2,9% 1,2%

Leigðan húsbíl 22 2,8% 1,2%

Bílaleigubíl 21 2,8% 1,2%

17 2,2% 1,0%

Áætlunarbifreið, Strætó 16 2,0% 1,0%

Vélhjól 13 1,6% 0,9%

Hópferðabifreið 8 1,0% 0,7%

Sjóleiðis 7 0,9% 0,6%

Annað 10 1,3% 0,8%

Fjöldi svara 773 123%

Tóku afstöðu 773 99,6%

Tóku ekki afstöðu** 3 0,4%

Fjöldi svarenda 776 100%

Spurð* 776 75,9%

Ekki spurð 247 24,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

Eigin bifreið, vera farþegi í 

einkabíl

Eigin húsbíl, camper (lítill 

bíll sem hægt er að gista í, 

er án salernis og 

eldunaraðstöðu)

Leigðan camper (lítill bíll 

sem hægt er að gista í, er 

án salernis og 

eldunaraðstöðu)

*Þau sem sögðust ætla í eina eða fleiri ferðir skv. 

spurningu SP01

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

Ferðamáti
Hvaða ferðamáta ætlarðu að nota á ferðalögum í sumar/haust (maí-október)?

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Ferðamáti
Hvaða ferðamáta ætlarðu að nota á ferðalögum í sumar/haust (maí-október)? | Topp 10

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
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Fjöldi dagsferða
Hvað áætlarðu að fara margar dagsferðir í sumar/haust (maí-október)?

Eina ferð 24 3,4% 1,3%

Tvær ferðir 68 9,6% 2,2%

Þrjár ferðir 103 14,5% 2,6%

Fjórar ferðir 84 12,0% 2,4%

Fimm ferðir 90 12,7% 2,5%

Sex ferðir 47 6,7% 1,8%

Sjö ferðir eða fleiri 217 30,7% 3,4%

Ætla ekki að fara í dagsferð 73 10,4% 2,3%

Fjöldi svara 706

Tóku afstöðu 706 69,0%

Tóku ekki afstöðu** 317 31,0%

Fjöldi svarenda 1023 100%

Spurð* 1023 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

*Allir þátttakendur voru spurðir

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning.
Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega hafðu í huga að dagsferð er skilgrein sem skemmtiferð, fimm klst. löng eða lengri, út fyrir þína heimabyggð án þess að gist sé yfir nótt“
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Fjöldi dagsferða
Hvað áætlarðu að fara margar dagsferðir í sumar/haust (maí-október)?

NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning.
Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega hafðu í huga að dagsferð er skilgrein sem skemmtiferð, fimm klst. löng eða lengri, út fyrir þína heimabyggð án þess að gist sé yfir nótt“
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Sund, jarðböð 625 72,1% 3,0%

Matarupplifun 331 38,2% 3,2%

Söfn, sýningar 317 36,6% 3,2%

Leikhús, tónleikar 273 31,5% 3,1%

Tónlistar- eða bæjarhátíð 220 25,4% 2,9%

Dekur, spa-meðferð 197 22,8% 2,8%

167 19,2% 2,6%

Golf 135 15,6% 2,4%

Gönguferð, fjallganga með leiðsögumanni 129 14,9% 2,4%

Bátsferð, siglingar (mótor, seglbátar o.þ.h.) 116 13,3% 2,3%

Hellaskoðun 78 9,0% 1,9%

Hvala-/ selaskoðun 69 7,9% 1,8%

Kajak, kanóróður, flúðasiglingar 63 7,3% 1,7%

Reiðtúr, hestaferð 57 6,6% 1,7%

Hjóla-/ fjallahjólaferðir 55 6,4% 1,6%

Útileikir (ratleikir, hópíþróttir o.þ.h.) 46 5,3% 1,5%

Jeppa-/ fjórhjóla-/ snjósleðaferðir o.þ.h. 39 4,6% 1,4%

Vél-/ fjórhjól, buggybíl 34 3,9% 1,3%

Skoðunarferð með leiðsögumanni 32 3,7% 1,3%

Köfun, yfirborðsköfun (snorkl) 21 2,5% 1,0%

Útsýnis-/ þyrluflug 20 2,3% 1,0%

Ísklifur, jöklaganga með leiðsögumanni 17 2,0% 0,9%

Vélsleða-/ snjósleðaferð 15 1,8% 0,9%

12 1,4% 0,8%

Svifflug, svifvængjaflug, fallhlífastökk 11 1,3% 0,7%

Annað 75 8,6% 1,9%

Fjöldi svara 866 364%

Tóku afstöðu 866 84,6%

Tóku ekki afstöðu** 157 15,4%

Fjöldi svarenda 1023 100%

Spurð* 1023 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

Stangveiði (þ.m.t. sjóstangaveiði og 

dorgveiði)

*Allir þátttakendur voru spurðir

± 95% 

vikmörk

Brimbretti, róðrarbretti, seglbretti, sjóskíði, 

sjókettir o.þ.h.

Afþreying
Hvaða afþreyingu er líklegt að þú greiðir fyrir í sumar/haust (maí-október)?

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega merktu við allt sem við á, bæði afþreying sem þú ætlar að nýta í nærumhverfi þínu og í dagsferðum og á ferðalögum innanlands”
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Afþreying
Hvaða afþreyingu er líklegt að þú greiðir fyrir í sumar/haust (maí-október)? | Topp 10

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega merktu við allt sem við á, bæði afþreying sem þú ætlar að nýta í nærumhverfi þínu og í dagsferðum og á ferðalögum innanlands”
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Afþreying
Hvaða afþreyingu er líklegt að þú greiðir fyrir í sumar/haust (maí-október)? | Topp 11-20

NB: Spurningin var lokuð fjölvalsspuring. 
Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega merktu við allt sem við á, bæði afþreying sem þú ætlar að nýta í nærumhverfi þínu og í dagsferðum og á ferðalögum innanlands”
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Áætluð útgjöld | Upphæð
Hvað áætlarðu að eyða miklu í ferðalög og dagsferðir innanlands í sumar/haust (maí-október)?

0 – 9.999 kr. 20 2,9% 1,2%

10.000 – 24.999 kr. 68 9,6% 2,2%

25.000 – 49.999 kr. 91 12,8% 2,5%

50.000 – 74.999 kr. 83 11,7% 2,4%

75.000 – 99.999 kr. 66 9,3% 2,1%

100.000 – 149.999 kr. 123 17,4% 2,8%

150.000 – 199.999 kr. 79 11,1% 2,3%

200.000 – 249.999 kr. 66 9,3% 2,1%

250.000 – 299.999 kr. 39 5,6% 1,7%

300.000 – 399.999 kr. 22 3,1% 1,3%

400.000 – 499.999 kr. 27 3,8% 1,4%

500.000 – 599.999 kr. 11 1,5% 0,9%

600.000 – 699.999 kr. 3 0,5% 0,5%

700.000 – 799.999 kr. 1 0,1% 0,2%

800.000 – 899.999 kr. 2 0,3% 0,4%

900.000 – 999.999 kr. 4 0,6% 0,6%

1.000.000 kr. eða meiru 3 0,4% 0,5%

Fjöldi svara 708

Tóku afstöðu 708 83,5%

Tóku ekki afstöðu** 140 16,5%

Fjöldi svarenda 848 100%

Spurð* 848 82,9%

Ekki spurð 175 17,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

*Þau sem sögðust fara í a.m.k. 1 ferð eða dagsferð 

skv. spurningum SP01 og SP03

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

EFTIR FJÖLDA EINSTAKLINGA SEM DEILA UPPHÆÐINNI

NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning.
Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega áætlaðu heildarútgjöld vegna ferðalaga og dagsferða innanlands (þ.m.t. útgjöld vegna gistingar, veitinga, afþreyingar, ferðakostnaðar s.s. bensíns og fleira sem á við)“
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Áætluð útgjöld | Upphæð
Hvað áætlarðu að eyða miklu í ferðalög og dagsferðir innanlands í sumar/haust (maí-október)?

*Marktækur munur á milli hópa
NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning.

Skýringartexti með spurningu: “vinsamlega áætlaðu heildarútgjöld vegna ferðalaga og dagsferða innanlands (þ.m.t. útgjöld vegna gistingar, veitinga, afþreyingar, ferðakostnaðar s.s. bensíns og fleira sem á við)“
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Áætluð útgjöld | Fjöldi einstaklinga
Að jafnaði, hversu margir einstaklingar gerir þú ráð fyrir að þú muni deila ofangreindum útgjöldum á ferðalögum og dagsferðum innanlands í sumar/haust (maí-október)?

Einn (bara ég) 109 13,4% 2,3%

Tveir 411 50,7% 3,4%

Þrír 119 14,6% 2,4%

Fjórir 108 13,3% 2,3%

Fimm 49 6,0% 1,6%

Sex eða fleiri 16 1,9% 0,9%

Fjöldi svara 811

Tóku afstöðu 811 95,6%

Tóku ekki afstöðu** 37 4,4%

Fjöldi svarenda 848 100%

Spurð* 848 82,9%

Ekki spurð 175 17,1%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

*Þau sem sögðust fara í a.m.k. 1 ferð eða dagsferð 

skv. spurningum SP01 og SP03

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki / Vil 

ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning. 
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Áætluð útgjöld | Fjöldi einstaklinga
Að jafnaði, hversu margir einstaklingar gerir þú ráð fyrir að þú muni deila ofangreindum útgjöldum á ferðalögum og dagsferðum innanlands í sumar/haust (maí-október)?

*Marktækur munur á milli hópa
NB: Spurningin var lokuð einvalsspurning. 
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Áætluð útgjöld | Meðalupphæðir

* Upphæðir reiknaðar út frá miðgildi flokka úr spurning SP09 og fjölda einstaklinga í spurning SP10
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Náttúran, landslagið og annað náttúrutengt 159 24,4% 3,3%

Einstaka staðir/landsvæði 98 15,1% 2,7%

78 11,9% 2,5%

35 5,3% 1,7%

Fjallganga, gönguferðir 34 5,2% 1,7%

Friður, kyrrð og ró, frelsi 29 4,4% 1,6%

28 4,3% 1,6%

Útivist, útivera, útilega 20 3,1% 1,3%

Náttúrulaugar, jarð-/ sjó-/ bjórböð 19 2,9% 1,3%

Vinir, ættingjar (samvera, heimsóknir) 17 2,6% 1,2%

Veiði 15 2,3% 1,1%

Afslöppun, hvíld, notalegheit, dekur, heilsa 15 2,3% 1,1%

Hálendið, hálendisferðir 14 2,1% 1,1%

13 2,1% 1,1%

Golf 12 1,8% 1,0%

11 1,7% 1,0%

10 1,6% 1,0%

Fámenni, einvera, fáir ferðamenn 8 1,2% 0,9%

Matur, matarupplifun, veitingar 8 1,2% 0,8%

Sund 5 0,8% 0,7%

Skemmtun, mannlíf, gleði, djamm, fjör 2 0,3% 0,4%

Annað 22 3,4% 1,4%

Fjöldi svara 652 100%

Tóku afstöðu 652 63,7%

Tóku ekki afstöðu** 371 36,3%

Fjöldi svarenda 1023 100%

Spurð* 1023 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

*Allir þátttakendur voru spurðir

**Þau sem ekki tóku afstöðu skrifuðu "Veit ekki" eða  "Vil ekki svara"

Gott veður, sumar, bjartar sumarnætur, 

ferskt loft

Menningartengd starfsemi (söfn, sýningar, 

tónlist, viðburðir)

Ferðaþjónusta almennt (gisting, gott 

tjaldsvæði, veitingar, verðlag  o.fl.)

Upplifa e-ð nýtt/ nýja staði, fræðast, 

tilbreyting

Ferðast um almennt, hringvegurinn, 

dagsferðir

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

Ýmis afþreying (hestamennska, siglingar, 

hjólaferðir, íþróttir, ýmis náttúrutengd 

afþreying o.fl.)

Upplifanir
Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)? - Fyrst nefnt

NB: Spurningin var opin, þ.e. þátttakendur svöruðu með eigin orðum og gátu nefnt allt að þrjú atriði. Svörin voru síðan flokkuð í ofangreinda flokka.
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Upplifanir
Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)? - Fyrst nefnt | Efstu 11

NB: Spurningin var opin, þ.e. þátttakendur svöruðu með eigin orðum og gátu nefnt allt að þrjú atriði. Svörin voru síðan flokkuð í ofangreinda flokka.



29

Upplifanir
Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)? Fyrst nefnt | Neðstu 11

NB: Spurningin var opin, þ.e. þátttakendur svöruðu með eigin orðum og gátu nefnt allt að þrjú atriði. Svörin voru síðan flokkuð í ofangreinda flokka.
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Náttúran, landslagið og annað náttúrutengt 256 39,2% 3,7%

Einstaka staðir/landsvæði 158 24,3% 3,3%

121 18,5% 3,0%

Vinir, ættingjar (samvera, heimsóknir) 91 14,0% 2,7%

Fjallganga, gönguferðir 87 13,4% 2,6%

76 11,6% 2,5%

67 10,3% 2,3%

Friður, kyrrð og ró, frelsi 67 10,3% 2,3%

Matur, matarupplifun, veitingar 55 8,5% 2,1%

Náttúrulaugar, jarð-/ sjó-/ bjórböð 55 8,5% 2,1%

Útivist, útivera, útilega 54 8,2% 2,1%

Afslöppun, hvíld, notalegheit, dekur, heilsa 42 6,5% 1,9%

39 6,0% 1,8%

Skemmtun, mannlíf, gleði, djamm, fjör 33 5,1% 1,7%

Veiði 33 5,0% 1,7%

Sund 32 4,9% 1,7%

30 4,6% 1,6%

29 4,4% 1,6%

Hálendið, hálendisferðir 25 3,9% 1,5%

Fámenni, einvera, fáir ferðamenn 23 3,5% 1,4%

Golf 22 3,4% 1,4%

Annað 52 7,9% 2,1%

Fjöldi svara 652 222%

Tóku afstöðu 652 63,7%

Tóku ekki afstöðu** 371 36,3%

Fjöldi svarenda 1023 100%

Spurð* 1023 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 1023 100%

**Þau sem ekki tóku afstöðu skrifuðu "Veit ekki" eða  "Vil ekki svara"

Ferðast um almennt, hringvegurinn, 

dagsferðir

Ferðaþjónusta almennt (gisting, gott 

tjaldsvæði, veitingar, verðlag  o.fl.)

Menningartengd starfsemi (söfn, sýningar, 

tónlist, viðburðir)

Upplifa e-ð nýtt/ nýja staði, fræðast, 

tilbreyting

Svar Fjöldi

*Allir þátttakendur voru spurðir

Hlutfall

± 95% 

vikmörk

Gott veður, sumar, bjartar sumarnætur, 

ferskt loft

Ýmis afþreying (hestamennska, siglingar, 

hjólaferðir, íþróttir, ýmis náttúrutengd 

afþreying o.fl.)

Upplifanir
Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)? – Allt nefnt

NB: Spurningin var opin, þ.e. þátttakendur svöruðu með eigin orðum og gátu nefnt allt að þrjú atriði. Svörin voru síðan flokkuð í ofangreinda flokka.
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Upplifanir
Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)? – Allt nefnt | Efstu 11

NB: Spurningin var opin, þ.e. þátttakendur svöruðu með eigin orðum og gátu nefnt allt að þrjú atriði. Svörin voru síðan flokkuð í ofangreinda flokka.
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Upplifanir
Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)? Allt nefnt | Neðstu 11

NB: Spurningin var opin, þ.e. þátttakendur svöruðu með eigin orðum og gátu nefnt allt að þrjú atriði. Svörin voru síðan flokkuð í ofangreinda flokka.



VIÐAUKI – SVÖR VIÐ OPINNI SPURNINGU
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Eftir flokkum (1/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Náttúran, landslagið og annað náttúrutengt
• Dyra/ fuglalíf
• Dýr
• Dýragarðar
• Dýralíf
• Falleg kennileyti
• Falleg landslag
• Falleg náttúra [x5]
• Falleg náttúrufyrirbrigði
• Fallega náttúru [x10]
• Fallega náttúru og gott veður
• Fallega náttúru og góðan félagsskap
• Fallega náttúru og góðan mat
• Fallega náttúru og óspillta
• Fallegt land [x2]
• Fallegt landslag [x5]
• Fallegt útsýni [x2]
• Fegurð [x2]
• Fegurð landsins
• Fegurðina
• Ferðalög um náttúruna
• Fjallakyrrð
• Fjölbreytta íslenska náttúru
• Fjöll [x2]
• Fjöll og fjörur og allt á milli
• Fjöllin á austurlandi
• Fossa [x5]
• Fossar [x5]
• Fossaskoðun
• Friðlýst svæði
• Fuglakvak og hvalblástur

• Fuglaskoðun
• Hellar er líka alltaf spennandi
• Hraun
• Hvalaskoðun [x6]
• Hvalaskoðun á Húsavík
• Hvalaskoðun og aðrar bátsferðir
• Íslensk náttúra [x2]
• Íslenska náttúru [x8]
• Íslenska náttúru - í friði
• Íslenska náttúru :)
• Íslenska náttúru í góðu veðri
• Íslenska náttúrufegurð
• Landslag [x3]
• Mig langar að skoða íshellir
• Náttúruhljoð og kyrrð
• Náttúra [x37]
• Náttúran [x14]
• Náttúran - vera úti
• Náttúran og góða veðrið ;)
• Náttúru [x42]
• Náttúru í gönguferðum
• Náttúru í góðu veðri
• Náttúru Íslands [x2]
• Náttúru Íslands án ágangs ferðamanna allt frá 

fjöru til fjalla
• Náttúru landsins [x5]
• Náttúrufegurð [x24]
• Náttúrufegurð Íslands [x2]
• Náttúrukyrrð
• Náttúruna [x21]
• Náttúruperlur

• Náttúruperlur [x3]
• Náttúruperlur sem ég á eftir að sjá
• Náttúruskoðun [x2]
• Náttúruskoðun ,skoða bæi og þorp.
• Náttúruskoðun í gönguferðum
• Náttúrutengd
• Náttúrutengd upplifun [x2]
• Náttúrutengda upplifun
• Náttúrutengdir hlutir
• Náttúrutengt
• Náttúruupplifanir í góðra vina hópi
• Náttúruupplifun
• Náttúrutengd upplifun við Vatnajökul
• Njóta íslenskrar náttúru
• Njóta landsins [x2]
• Njóta náttúru
• Njóta náttúrunnar [x6]
• Njóta útsýnis
• Óbyggðir
• Ósnortna náttúru
• Ósnortin náttúra
• Óspillta náttúru
• Plöntuskoðun
• Sjóinn
• Skoða dýr
• Skoða helli
• Skoða náttúru [x2]
• Skoða náttúruminjar
• Skoða náttúruna [x2]
• Skóg
• Skrúðgarði

• Strönd/fjara
• Svæði á náttúruverndaráætlun
• Upplifa náttúru
• Upplifa náttúru Íslands [x2]
• Útsýni [x2]
• Víðátta landsins
• Víðáttu
• Þar sem töluð er íslenska , falleg náttúra, fjöll
• Þjóðgarða

Einstaka staðir/landsvæði
• Akureyri [x6]
• Askja
• Atlavík
• Austfirði [x2]
• Austfirðir [x5]
• Austurland [x7]
• Austurland í sól
• Austurlandið
• Austurlandið, aðallega að vera í Borgafirði
• Á eftir að ákveða, eitthvað fyrir austan, 

norðan og vestfjörðum
• Áhugaverða staði
• Áhugaverðir staðir.
• Árneshreppur
• Ásbyrgi [x12]

Framhald á næstu síðu
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Eftir flokkum (2/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Einstaka staðir/landsvæði (frh)
• Ásbyrgi og Hljóðakletta
• Ásbyrgi og nágrenni, t.d. Hljóðakletta
• Borgarfjörður
• Borgarfjörður eystri [x2]
• Breiðafjörð
• Brekkuskógur
• Bæina á Vestfjörðum
• Dalvík
• Dettifoss
• Dimmuborgir,
• Djúpavog
• Drangey
• Dynjanda
• Dýrafjörður
• Einstaka staði [x2]
• Einstaka staðir
• Einstakir staðir
• Fallega staði
• Fallega staði / taka myndir þar sem ekki eru 

allt of margir ferðamenn
• Fallega staði og hlýtt
• Fara á strendur (Snæfellsnes) eða niður við sjó
• Fara í Grímsvötn
• Fara út i Flatey
• Fegurð Vestfjarða
• Fer allavega á Melrakkasléttu
• Ferð til Austfjarða
• Ferð um Vestfirði
• Ferðast um austfirði og skoða þar firði og fjöll
• Ferðast um Vestfirði

• Fimmvörðuháls
• Fjallabak syðra - Strútur og Strútslaug
• Fjöru og skógarferð í stykkishólmi
• Flateyri
• Gefa mér meiri tíma t.d á austurlandi - ekki 

rétt stoppa á hverjum stað
• Geysir [x3]
• Gista i Flatey
• Gljúfrabúi
• Glymur
• Golden Circle
• Grímsey [x2]
• Grunnavik [x3]
• Gullfoss
• Gullfoss og Geisir
• Gullni hringurinn [x2]
• Hallormstaðaskógur
• helst þá að fara til vestmannaeyjar, jafnvel í 

vinahop
• Herðubreiðarlindir
• Hjólabraut í Skálafelli & Hlíðarfjalli
• Hornstrandir [x3] Hólmavík
• Hrífunes
• Hrísey [x3]
• Hrísey og Eyjafjörð
• Húsafell
• Húsavík
• Hveravellir
• Ísland [x2]
• Jólahúsið
• Jökulárslón [x7]

• Kárahnjúkar
• Kerlingafjöll
• Keyra um og hjóla um vestfirði
• Kíkja í Jökulsárlón
• komast á Snæfellsjökul
• Landið
• Langar mest til að heimsækja Austurland eða 

Norðausturland
• Langjökull
• Laugarvatn
• Laugavegurinn [x2]
• Látrabjarg [x2]
• Lítil bæjarfélög
• Lónið fyrir austan Höfn
• Lónsöræfi
• Miðbæi kaupstaða
• Mývatn [x4]
• Mývatn og umhverfi,
• Mývatnssveit
• NA land
• Njóta staðarins
• Norður-og austurland, skoðunarupplifun
• Norðausturland
• Rauðasandur [x3]
• Reykjarfjörður nyrðri
• Reykjavík
• Reynisfjara
• Rúntur um snæfellsnesið með mömmu
• Seyðisfjörð
• Seyðisfjörður [x2]
• Siglufjörður [x3]

• Sjávarþorp
• Skaftafell [x5]
• Skagafjörður
• Skíðadalur
• Skoða / keyra upplifa ævintýri á jökli
• Skoða Austurland [x2]
• Skoða Hengilssvæðið
• Skoða íshellinn í Langjökli.
• Skoða Jökulsárlón
• Skoða Vestfirði [x3]
• Skriðuklaustur
• Snæfell
• Snæfellsnes [x5]
• Snæfellsnesið [x2]
• Sól á svörtum sandi
• Sólin á suðurlandi
• Spákonuhof á Skagaströnd
• sprengisandur
• Staði án ferðaþjónustufyrirtækja
• Staðir [x2]
• Stórurð [x3]
• Strandir
• Strandir á Vestfjörðum
• stuðlagil
• Suðurlandið
• Suður hluta Vestfjarða
• Suðureyri
• Suðurland [x2]

Framhald á næstu síðu
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Eftir flokkum (3/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Einstaka staðir/landsvæði (frh)
• Suðurland og hálendið
• Suðurland strandlengjan
• Svartafoss [x2]
• Sveitin, sauðburður og slíkt
• Sveitina
• Taka Þjórsárdalinn í tætlur!
• Út á Sauðanes í Súgandafirði að smala eins og 

öll önnur haust.
• Vatnshellir á Snæfellsnesi - og reyndar nesið 

allt
• Vattarnes
• Veiðivötn
• Vestfirði [x5]
• Vestfirði sunnanverða
• Vestfirðir [x19]
• Vestmannaeyjar [x6]
• Vesturland [x2]
• Viðey
• Vinsæla ferðamannastaði
• Vopnafjörður
• Vopnafjörður
• Þakgil [x2]
• Þingvellir [x3]
• Þjórsárdal
• Þorp
• Þórshöfn [x2]
• Þórsmörk [x6]
• Þórsmörk - Goðaland

Gott veður, sumar, bjartar sumarnætur, ferskt 
loft
• Bjarta sumarnótt
• Bjartar sumarnætur
• Elta sól
• Elta sólina
• Falleg sumarkvöld
• Fallega sumarnótt á friðsælum stað
• Fallegt veður og gott tjaldstæði.
• Fá gott veður.
• Ferskt loft [x2]
• Gott og fallegt veður, ro,hvild og frið..
• Gott sumar
• Gott veður  [x90]
• Gott veður númer eitt ekki rok og rigning
• Gott veður og fallegt landslag
• Gott veður og sól
• Gott veður, íslenska náttúru hitta ættingja
• Íslenska sumarið
• Íslenska sumarnótt/sólarlag
• íslensku sumarnóttina
• Miðnætursólin
• Njóta sólarinnar
• Sól [x8]
• Sól og gott veður
• Sól og hita [x2]
• Sól og sumar
• Sumar
• Sumar og sælu
• Veðrið
• Veður [x2]

• Veðurblíðu
• Veðurfars
• Veðursæld
• Þokkalegt veður

Vinir, ættingjar (samvera, heimsóknir)
• Ánægjulegt frí í góðra vina hópi
• Elda og borða góðan mat með fjölskyldu og 

vinum
• endur nýja kynni
• Endurfundi MA-inga
• Eyða tíma með fjölskyldunni
• Ferð með skemmtilegu fólki
• Ferðast með fólki
• Félagskapur með fjölskyldunni
• Félagsskapur [x3]
• Fjölsk. stund
• Fjölskylda [x2]
• Fjölskylda og borða góðan mat
• Fjölskyldan saman innanlands
• Fjölskyldu
• Fjölskyldu og vini
• Fjölskyldusamvera
• Fjölskyldutíma
• Fólk
• Gott fólk
• Góð samvera
• Góð stund með vinum á ferðalagi
• Góða ferðafélaga
• Góða vini
• Góðan félagsskap [x3]

• Góðar stundir með ættingjum
• Góður félagsskapur [x4]
• Hafa gaman með hópi fólki
• Heimsókn til vina
• Heimsókn til dóttur og fjsk. á Akureyri
• Heimsækja ættingja og vini
• Heimsækja ættingja
• Hitta afkomendur og ættingja
• Hitta fjölskyldu og vini [x2]
• Hitta fjölskylduna [x2]
• Hitta fólk
• hitta fólkið mitt
• Hitta gamla vini
• Hitta íbúa
• Hitta og gista hjá vinum eða gista á hinum 

ýmsu gististöðum
• Hitta vini
• Hitta vini og ættingja [x3]
• Hitta ættingja [x3]
• Hitta ættingja og góða vini
• Hitta ættingja og vini [x2]
• Hitta ættingja og vini í boðaðri fjarlægð, 2 m
• Hitta ættingja úti á landi
• Kunnugt fólk frá fyrri tíð.
• Með fjölskyldunni
• Njóta í góðra vina hóp
• Njóta með fjölskyldu og vinum
• Og góðum félagsskap

Framhald á næstu síðu
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Eftir flokkum (4/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Vinir, ættingjar (samvera, heimsóknir)
(frh)
• Samkomur með vinum og ættingjum.
• Samvera [x2]
• Samvera með fjölskyldu [x4]
• Samvera með fjölskyldu og vinum
• Samvera með fjölskyldu, ættingjum og vinum
• Samvera með vinum [x2]
• Samvera með vinum og fjölskyldu
• Samvera við vini
• Samveru [x5]
• Samveru með fjölskyldu [x2]
• Samveru með fjölskyldu og vinum [x2]
• Samveru með fjölskyldunni minni
• Samveru með góðum vinum.
• Samverustund með fjölskyldunni
• Samverustundir með vinum og fjölskyldu
• Samvistir við fjölskylduna
• Skemmtilegt fólk [x3]
• Styrkja vinahópinn
• Tíma með fjölsk. án utanaðkomandi streitu
• Vera með barnabörnum
• Vera með stórfjölskyldunni í slíku ferðalagi.  6 

systkini með hjólhýsi.
• Vera með vinum og fjölskyldu
• Vera til með fólkinu mínu
• Vinskapur
• Ættingja
• Ættingjar og vinir
• Ævintýri og góður félagsskapur

Fjallganga/gönguferðir
• Fallegar gönguleiðir
• Fara í gönguferðir
• Fjallaferðir
• Fjallganga [x14]
• Fjallganga með börnum
• Fjallgöngu með leiðsögn
• Fjallgöngur [x13]
• Fjallgöngur og náttúruskoðun
• Fjallgöngur, ekki með leiðsögumanni
• Fjallgöngur, heitar laugar, matsölustaði sem 

ég hef ekki prófað.
• Ganga
• Ganga "Laugaveginn"
• Ganga á Austfjörðum (Víkurslóðir)
• Ganga á Fimmvörðuháls
• Ganga á fjöll [x2]
• Ganga á Vestfjörðum
• Ganga fjöll
• Ganga fjörur
• Ganga um fallega kyrrláta staði sem eru víða 

um land
• Ganga um hálendi
• Ganga um í fallegri náttúru.
• Göngu
• Göngu á hálendinu
• Göngu/hjólaferðir golf
• Gönguferð [x2]
• Gönguferð (2-3 daga ferð) um hálendi (á staði 

sem lítið er um fólk)
• Gönguferð um hálendið

• Gönguferðir [x19]
• Gönguferðir á nýja staði
• Gönguferðir og útivera
• Gönguferðir um falleg svæði
• Gönguferðir um stórbrotna náttúru Íslands
• Gönguleiðir
• Göngur [x5]
• Göngur á hálendinu
• Göngur í náttúrunni
• Göngur, Mývatn
• Göngutúr [x2]
• Göngutúrar
• Labba á ýmis fjöll
• Labba/hjóla Laugaveginn
• Langar fjallgöngur eins og Laugavegurinn
• Lengri gönguferðir
• Léttar göngur

Ýmis afþreying (s.s. hestamennska, siglingar, 
reiðhjól, íþróttir)
• Adrenalín
• Að róa kajak um eyðifirði
• Afþreying [x4]
• Afþreying og útvera fyrir börn
• Afþreyingu sem útlendingarnir kaupa á Íslandi 

- svifflug o.s.frv.
• Barnvæna afþreyingu
• Bátsferð
• Bátsferðir
• Fallega hesta
• Fallhlífarstökk [x2]

• Fara á eigin kajak
• Fara á kajak eða kanó
• Ferð með leiðsögn
• Finna góða afþreyingu
• Fiskveiði
• Fjallahjól [x2]
• Fjallahjólaferð
• Fjallahjólreiðar
• Fjallaskíðaferðir
• Fjórhjól
• Flúðasigling
• Frisbígolf
• Góð afþreying
• Hellaskoðun [x5]
• Hellaskoðun / hellaskoðun í Jökli 
• Hesta
• Hestaferð [x5]
• Hestaferð (eigin)
• Hestaferð um ákveðin svæði
• Hestamennska
• Hjól hálendi
• Hjólaferð
• Hjólaferð um hálendið
• Hjólaferð um vestfirði.
• Hjólaferðir [x2]
• Hlaupakeppnir
• Hlaupanámskeið hjá Nátturuhlaupum
• Hreyfing [x2]
• Ísklífur
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Eftir flokkum (5/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Ýmis afþreying (hestamennska, siglingar, 
hjólaferðir, íþróttir, ýmis náttúrutengd 
afþreying o.fl.)  (frh)
• Íþróttaleiki
• Íþróttir
• Jeppaferð
• Jökla
• Jöklaferð [x3]
• Jöklagöngu
• Kafa í silfru
• Kajak [x4]
• Kajak siglingu [x2]
• Kajak/fjallaferðir/upplifanir
• Klettaklifur
• Köfun [x2]
• Nokkurra daga hjólaferð og/eða ganga
• Nýjar hjólaleiðir
• Ódýr afþreying
• Rib safari
• River rafting [x2]
• Seglbretti
• Sigling [x2]
• Siglingar [x2]
• Sjósund
• Skemmtilega afþreyingu
• Skútusigling
• Snjósleða á Vatnajökli
• Snjósleðaferð á jökli [x2]
• Snorkl
• Spa
• Styttri siglingar um firði

• Utanvegahlaup
• Útsýnisflug
• Yogaferð
• Þyrluflug [x3]

Menningartengd starfsemi (söfn,sýningar, 
tónlist, viðburðir)
• Bakkabræður með Leikhópnum Lottu
• Bílabíó/útibíó
• Bílasafn í Skagafirði
• Bíó
• Bókmenntatengt
• Bræðslan
• Bæjarhátíðina mína
• Fallegt handverk og list
• Fara á hátíð
• Flyover iceland
• Fólkssamkomur
• Góða tónlist
• Hátíð (útihátíð)
• Kynna sér menningu á svæðinu, t.d. á söfnum, 

útimörkuðum o.s.frv.
• Leikhús
• List sýningar
• Listviðburðir
• Ljósanótt
• Ljósmyndun
• Lunga tónlistarhátíð
• Menning [x7]
• Menningarnótt
• Menningartengd skemmtun

• Menningu [x5]
• Mærudagar á Húsavík
• Nornasafnið
• Ný söfn
• Óbyggðasetrið
• Piknik, safn
• Reykjavik pride
• Safnaleiðangur.
• Saga og söfn
• Skemmtilegar uppákomur - hátíðir.
• Skoða söfn eða sýningar um landnámstíma
• Sækja söfn
• Söfn [x12]
• Sögu [x2]
• Sögu og menningu
• Söguslóðir [x2]
• Torfkofar
• Tónleika [x2]
• Tónleikar [x4]
• Tónlist [x3]
• Tónlistarhátíð
• Upplifa listaatburði
• Þjóðhátíð [x2]
• Þjóðlagahátíð

Friður, kyrrð og ró, frelsi
• Frelsi [x2]
• Frið [x11]
• Frið og ró [x5]
• Friðsemd
• Friðsæld

• Friður
• Friður og ró
• Kyrrð [x20]
• Kyrrð í náttúrunni
• Kyrrð og náttúra allt fyrir utan 

höfuðborgasvæðið
• Kyrrð og ró [x4]
• Kyrrð og þögn
• Kyrrðinn í náttúrunni
• Kyrrt og ró
• Njóta kyrrðar
• Njóta kyrrðar á ferðamannastöðum
• Ró og náttúru
• Ró [x8]
• Ró í náttúru islands
• Ró og frið [x3]
• Ró og næði [x2]
• Rólega tjaldferð
• Rólegheit [x4]
• Rólegheit og kyrrð
• Rólegt
• Skýrð og ró
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Eftir flokkum (6/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Matur, matarupplifun, veitingar
• Borða góðan mat [x4]
• Borða góðan mat með vinum.
• Góðan mat [x14]
• Góðan mat og drykk
• Góðar minningar
• Góður matur [x7]
• Góður matur - veitingastaðir
• Góður matur og gisting
• Grill úti
• Íslenskan mat
• Mat [x3]
• Mat á mismunandi stöðum
• Mat og útsýni
• Matarmenning
• Matarupplifanir ( local slow food)
• Matarupplifun [x5]
• Matarupplifun á nýjum stöðum
• Matarupplifun og hreyfing
• Matarupplifun úr héraði.
• Matur [x11]
• Matur úr héraði
• Með góðum mat
• Prófa góðan mat
• Smakka afurðir
• Vegan matur

Náttúrulaugar, jarðböð, heitar laugar, sjóböð, 
bjórböð
• Allskonar böð
• Bað í náttúrulaug á hálendinu
• Bjór böð
• Bjórböð
• Bjórböð
• Bjórböðin
• Bjórböðin á Árskógsströnd
• Bjórböðin Hauganes
• Bláa Lónið [x3]
• Böð [x2]
• Fara í náttúrulaug eða böð
• Guðlaug á Akranesi
• Heit böð
• Heita potta
• Íslensku nýju böðin á Húsavík og Egilsstöðum
• Jarðböð [x13]
• Jarðböðin
• Jarðböðin í Mývatnssveit
• Jarðböðin Mývatn
• Jarðböðunum,
• Krossneslaug
• Náttúruböð
• Náttúrulaug [x5]
• Náttúrulaugar [x10]
• Náttúrulaugar eru alltaf spennandi
• Njóta allra skemmtilegu lauganna sem komnar 

eru víða, ss á Akranesi, Húsavík, Kópaskeri og 
víðar.

• Sjóböð [x3]

• Sjóböðin á Húsavík [x4]
• Sund í náttúrulaug
• Vök [x2]
• Vök Baths
• Vök náttúruböð á egilsstöðum
• Vötn
• Ýmsar laugar

Útivist, útivera, útilega
• Afslappaða útivistí (án túristarúta)
• Berjamó [x3]
• Berjamó - njóta náttúru
• Fá að vera í útilegu
• Hreyfing í náttúrunni
• Íslensk sumarkvöld í tjaldi
• Njóta útiveru í höfuðborginni
• Njóta útivistar í náttúrunni
• Sofa í tjaldi
• Tjalda [x2]
• Tjaldstemmingu
• Tjaldútilegur [x2]
• Útilega [x6]
• Útilega á góðu tjaldstæði
• Útilega í góðra vina hópi
• Útilega í góðra vina hópi - staðurinn aukaatriði
• Útilegu
• Útilegu skemmtun með vinum
• Útilegu stemmingu
• Útilegur [x6]
• Útileigustemming
• Útivera [x4]

• Útivera með fjölskyldunni
• Útivera með maka og börnum
• Útiveru [x4]
• Útivist [x8]
• Varðeldur
• Vera í náttúrunni
• Vera úti í náttúrunni
• Vera úti í náttúrunni og vonandi í friði á 

rólegum stað.

Afslöppun, hvíld, notalegheit, dekur, heilsa
• Afslöppun [x°14]
• Andleg reynsla
• Áhyggjuleysi
• Dekur
• Góða heilsu
• Góða slökun
• Heilsu
• Hvíld [x5]
• Hvíld/ró
• Kósíheit.
• Notaleg heit [x2]
• Sama og öll önnur sumur, afslöppun
• Slaka á
• Slappa af [x2]
• Slappa af/spa/ nudd
• Slökun [x6]
• Slökun og kyrrð
• Sveit og rólegheit í burtu frá borgarnið
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Eftir flokkum (7/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Upplifa e-ð nýtt, nýja staði, fræðast, tilbreyting
• Að hrífast af einhverju
• breyta um umhverfi
• Búa við mjög fumstæðar aðstæður að hluta 

tímans
• Eitthvað nýtt
• Eitthvað óvænt
• Fallega staði sem ég hef ekki ennþá kynnst
• Fara á austurland (aldrei farið)
• Fara á nýja staði sem ég hef aldrei farið á áður
• Fara á nýjan stað
• Fara á staði sem ég hef ekki komið á áður [x2]
• Fara eitthvert annað en almenningur gerir, 

eins og venjulega!
• Fræðast um eitthvað
• Heimsækja nýja staði á Íslandi þar sem ég hef 

ekki komið áður
• Kanna og skoða nýja staði.
• Koma á staði sem ég hef ekki komið á áður
• Koma á staði sem ég þekki ekki
• Komast út fyrir borgina og úr mínu daglega 

umhverfi (vinnu)
• Læra eitthvað
• Læra um landið
• Njóta þess að gera eitthvað annað
• Ný Upplifun
• Nýja hluti [x2]
• Nýja staði [x2]
• Nýir staðir [x2]
• Nýir staðir að skoða
• Sjá eitthvað fallegt

• Sjá eitthvað nýtt - t.d. fjörur landsins -
rauðasand

• Sjá nýjan stað.
• Sjá staði sem ég hef ekki séð
• Skoða nýja staði [x2]
• Skoða staði sem ég hef ekki farið áður
• Spennu
• Staði sem ég hef ekki áður séð
• Tilbreyting
• Tilbreyting frá einveru.
• Upplifa nýja áfangastaði
• Upplifa nýja staði
• Upplifun [x4]
• Vera til á nýjum stað

Skemmtun, mannlíf, gleði, djamm og fjör
• Áhyggjulaust djamm (ekki á almannafæri)
• Bros
• Djamm
• Fjör
• Fyllerí [x2]
• Gleði [x4]
• Hamingju
• Mannamót
• Mannlíf [x3]
• Mannlífið
• Mannlíf og náttúra
• Og hamingju
• Óhófleg drykkja
• Partí
• Skemmtilegt umhverfi

• Skemmtilegur félagsskapur
• Skemmtun [x5]
• Skemmtun með vinum
• Stuð og gaman
• Vinir að hittast vona á veitingahúsi í bjór og, 

spjalli og djammi

Veiði
• Fluguveiði
• Geta komist í veiði á viðráðanlegu verði
• Góða veiði [x3]
• Stangveiði [x2]
• Stangveiði í Ljótapoll
• Veiða [x4]
• Veiði [x15]
• Veiði í vötnum

Sund
• Fara í ýmsar sundlaugar og fara í 

óhefðbundnar laugar
• Fara oft í sund og stunda gönguferðir í 

náttúrinni
• Heimsækja sundlaugar í nágrenni með 

dagsferðum
• Heimsækja sundstaði/böð
• Laugar og sund
• Prófa mismunandi baðstaði / sundlaugar
• Prófa nýjar sundlaugar
• Sund [x10]
• Sund á Akureyri [x2]
• Sund út á landi

• Sund, bíó
• Sund, böð
• Sund/jarðböð
• Sund/náttúrulaugar
• Sundferðir
• Sundlaugar [x5]
• Sundlaugar víða um land
• Sundlaugar, sérstakir baðstaðir
• Sundstaði
• Sundstaðir
• Sundstaðir á landinu.
• Synda

Ferðast um almennt, hringvegurinn, dagsferðir
• Akstur um Ísland [x2]
• Dagsferðir væru kærkomnar
• Fara hringferð um landið með tjaldvagn
• Fara hringinn um landið, get ekki það er svo 

dýrt
• Fara til mismunandi bæjarfélaga
• Ferðast almennt um landið
• Ferðast hringinn
• Hringferð
• Hringvegurinn
• Keyra hringinn í kringum landið
• Kunnugt umhverfi frá fyrri tíð.
• Langar að fara hringinn
• Roadtrip
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Eftir flokkum (8/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Ferðast um almennt, hringvegurinn, dagsferðir 
(frh)
• Skemmtilegar bílferðir
• Skoða bæi og söfn
• Skoða fallega staði
• Skoða fossa og skemmtilega staði sem ég hef 

ekki séð áður
• Skoða gamlar heimaslóðir
• Skoða helsta nágrenni nánar
• Skoða helstu perlur Íslands og fá aðra sýn 

vegna fækkunar ferðamanna.
• Skoða landið
• Skoða landið og læra um það
• Skoðun á náttúru og söguslóðum
• Skoðunarferðir
• skoðunarferðir á eigin vegum
• Vera með hjólhýsið á einum stað og keyra 

þaðan um nærumhverfið.

Ferðaþjónusta almennt (gisting, gott tjaldsvæði, 
veitingar, verðlag  o.fl.)
• Að hundurinn minn er velkominn líka, bæði á 

gististaðir og upplifun
• Bike farm á klaustri
• Fara að borða á völdum stö0ðum
• Fjölskylduvæn tjaldsvæði
• Gisting i bæjum
• Gott tjaldstæði
• Gott verð
• Gott viðmót og þjónustu og gott verð
• Góða gistingu með mat - heildarupplifun í 

líkingu við það sem maður fær erlendis
• Góða gúrme veitingastaði út á landi
• Góða þjónustu [x2]
• Góðar veitingar
• Hóflegt verð á túrista stöðum
• Hótelgisting
• Íslenska töluð í þjónustu
• Kaffihús
• Krauma
• Lægra verð [x4]
• Nýja veitingastaði
• Ódýrara en hefur verið
• Ódýrara verðlag á mat og drykk
• Ódýrt fæði
• Ódýrt verðlag
• Prófa að vera túristi á íslandi
• Sanngjarnt verð [x3]
• Sjá og prófa gisti- og matsölustaði
• Skemmtilegir veitingastaðir
• Veitingar
• Veitingastaði
• Verðlag þannig að maður geti ferðast um sitt 

land

Fámenni, einvera, fáir ferðamenn
• Einveru
• Enga erlenda túrista
• Enga túrista á veginum
• Enga útlendinga
• Engir aðrir túristar
• Erlendir ferðamenn verða mjög fáir þannig að 

það er hægt að skoða landið.
• Fáfarnir staðir
• Fáir ferðamenn
• Fámenni [x3]
• Ferðamanna lausa náttúru
• Fræga ferðamannastaði sem verða ekki með 

erlendum ferðamönnum á
• Færra fólk
• Færri ferðamenn
• Ísland án átroðnings
• Ísland ekki yfirfullt
• Ísland með bara hæfilega marga ferðamenn
• Landslag án urmuls túrista.
• Njóta þess að vera ekki í kringum fólk
• Næði fyrir ágengi túrista.
• Skoða nokkra staði án ferðamanna með 

vinkonu, erum báðar leiðsögumenn
• Túristalausa staði
• Upplifa náttúru Íslands án ferðamanna
• Vera afskekkt
• Vera laus við erlenda ferðamenn [x2]
• Víðerni án fólks
• Þögn [x2]

Golf
• Golf [x19]
• Golf á mismunandi stöðum
• Golf úti á landi
• Golfvelli
• Golfvelli sem ég hef ekki (lítið) spilað áður
• Golfvellir

• Góðir golfvellir
Hálendið, hálendisferðir
• Bíltúr um hálendið
• Dagsferðir um hálendið
• Fáfarna staði á hálendinu
• Hálendi [x3]
• Hálendi Íslands [x2]
• Hálendi landsins
• Hálendið [x18]
• Hálendið með fáum - þ.e. ekki allt of margt 

fólk á þessum stöðum
• Hálendið og fjallgöngur
• Hálendisferð
• hálendisferð í góðu veðri á austurlandi
• Hálendisferðir [x3]
• Hálendisgöngur
• Skoðunarferðir um hálendið

Annað
• Afslöppun í sumarbústað með fjölskyldunni
• Ást
• Bara slaka á í sumarbústað og helst fá gott 

veður, ekkert annað ákveðið
• Barnvæn upplifun, eins og húsdýragarðar
• Barnvænt
• Bíla sem má endurnýta
• Bílasölur
• Bústaðarferð
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Eftir flokkum (9/9)

Hvað langar þig mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi í sumar/haust (maí-október)?
Opin spurning

Annað (frh)
• Börnin mín kynnist landinu
• Ég er sölumaður svo þetta eru vinnuferðir
• Eitthvað fleira
• Eitthvað fyrir börn
• Ekkert Covid 19 kjaftæði
• Er einungis að ferðast vegna vinnu [x3]
• Er starfandi sveitakarl og einhverjar ferðir inn 

á heiði eða annað óskipulagt er líklegt.
• Eyðibýli
• Falleg en örugg (3 og 6 ára börn) náttúrusvæði
• Fara í sumarbústað
• Fara í sumarhús fjölskyldunnar
• Fara í uppeldisbæinn og skoða mig þar um
• Fer bara í mitt hjólhýsi sem er staðsett á sama 

stað
• Ferðast ekki innanlands
• Fjölskylduvænt activity sem hentar fyrir 6-12 

ára
• Frið fyrir heimskulegum spurningum
• Gamlar og ónýtar vélar í varahluti
• Gisting og grillað Góð leiksvæði f. börn
• Góðan Leiðsögumann
• Grill og heitur pottur í sumarbústað
• Hef ekki hugmynd [x3]
• Hef ferðast sem leiðsögumaður í mörg ár, 

ólíklegt að ég ferðast mikið prívat í sumar
• Himininn
• Hita
• Hjólhýsinu

• Komast i sumarbústað
• Kvennafar
• Lambaferð
• Leiksvæði fyrir krakka
• Notalegan bústað
• Samstöðu Íslendinga
• Sem íslenskasta upplifun
• Sjá nýja sumarhúsið
• Skemmtileg leiksvæði fyrir börn
• Skoða fæðingarstaðinn minn
• Skoða garðyrkjustöðvar
• Stemmningu
• Stórfjölskylduferð í bústað
• Sumarbústað
• Sumarbústaðaferð
• Sumarbústaðar helgi með manninum mínum
• Sumarbústaðasvæði
• Sumarbústaður
• Taka myndir
• Verslun
• Villt kynlíf, helst með álfi
• Þurfa ekki að borga til að njóta náttúru
• Þæginni
• Ætla ekki að ferðast
• Ætla ekki í ferðalag
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