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Abstract 
 

Rural tourism has been a growth sector in the past few years and interest in less travelled 

destinations has been on the increase. In Grímsey, a small island just offshore from 

Eyjafjörður, the tourism has increased year by year, but tourism as an industry is young there 

similarly to many other destinations in rural Iceland. The main goal with this essay was to 

define Grímsey's position as a desirable destination. To find out more on the attitude towards 

tourism in Grímsey 10 interviews were taken with individuals that are connected with tourism 

on the island in one way or another. The resulting interviews were intertwined with tourism 

information and facts and with the ideology of Gunn on supporting the building up of tourist 

destinations and Butlers life cycle on developing tourist destinations and the position of 

Grímsey is compared with the theories. The prominent consensus shows that Grímsey as a 

destination is held with great regard when it comes to tourism, the interviewee's were very 

positive with regards to increasing tourist traffic to the island and many things are being 

organized for tourists there. The largest obstacles that need addressing are how to lengthen the 

stays of tourists on the island on the one hand and how to solve housing problems for seasonal 

staff on the other. 

Keywords: Tourism in rural area, destination, destination development, attraction, Grimsey. 
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Ágrip 

Ferðaþjónusta í dreifbýli hefur farið ört vaxandi síðastliðin ár og áhugi á fáförnum slóðum 

aukist. Í Grímsey, sem er lítil eyja út fyrir mynni Eyjafjarðar hefur ferðaþjónusta verið að 

aukast jafnt og þétt, en ferðaþjónustan sem atvinnugrein er ung þar eins og víðar í dreifbýli 

Íslands. Meginmarkmið með þessari ritgerðar var að komast að því hver staða Grímseyjar 

væri sem ákjósanlegur áfangastaður. Til að komast betur að þeim viðhorfum og skoðunum 

á ferðaþjónustu í Grímsey voru tekin viðtöl við 10 einstaklinga sem koma að ferðaþjónustu 

í eyjunni á einn eða annan hátt. Eru niðurstöður viðtalanna fléttuð saman við fræðin með því 

að taka fyrir hugmyndir Gunn’s um uppbyggingu ferðamannastaða og lífskúrfu Butlers um 

þróun ferðamannastaða og er staða Grímseyjar borin saman við fræðin. 

Helstu niðurstöðu sýna að Grímsey stendur vel að vígi þegar kemur að ferðamennsku, 

viðmælendur voru mjög jákvæðir fyrir aukningu ferðamanna og margt er í bígerð fyrir 

ferðamenn. Helstu vandamál sem þarf að takast á við eru annars vegar hvernig hægt er að 

lengja dvalartíma ferðamanna og hins vegar hvernig leysa á húsnæðismál fyrir aðflutt 

starfsfólk.  

 

Lykilhugtök: Ferðaþjónusta í dreifbýli, áfangastaður, þróun áfangastaða, aðdráttarafl, 

Grímsey 
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Einnig vil ég þakka systrunum Ingibjörgu Reykjalín og Jóhönnu Reykjalín fyrir ómetanlega 

aðstoð, stuðning og hvatningu síðastliðin þrjú ár. Sérstaka þakkir fá Grímseyingar sem veittu 
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1 Inngangur 

 

Þú varst fyrr af mönnum metin 

Meir en eyðisker 

Kóngar út í öðrum löndum 

Ágirnd fengu á þér 

(Ljóð: Hreiðar E. Geirdal) 

 

Langt útí Norður-Atlantshafi rís Grímsey úr hafi, 41 km norðaustur úr mynni Eyjafjarðar 

(Akureyrarstofa, e.d.). Þessi afskekkta eyja er einn aðalhvatinn að þessum skrifum, en 

fjarlægðin varpar ævintýralegum blæ á eyjuna. Lengi hefur það vakið forvitni mína hvað það 

er sem fær fólk til að setjast að við svona búsetuskilyrði og nú á síðari árum hefur það ekki 

síður vakið forvitni mína hvaða aðdráttarafl Grímsey hefur sem laðar fólk hvaðanæva úr 

heiminum að koma í heimsókn. Munnmæli eru til um byggð í eyjunni langt aftur í aldir, en þó 

er hennar ekki getið í Landnámu. Til eru heimildir um komu Guðmundar biskups Arasonar til 

eyjarinnar ásamt fylgdarliði árið 1222 (Helgi Daníelsson, 2003, bls. 214). Eru þær heimildir 

taldar fyrstu áreiðanlegu heimildir um byggð í Grímsey. Grímseyingar hafa löngum verið 

þekktir fyrir að vera sjálfbjarga og sjálfstæðir og það var ekki fyrr en vorið 2009 sem þeir 

samþykktu að sameinast Akureyri. Til marks um sjálfstæði þeirra má nefna að þeir eiga sinn 

eigin þjóðhátíðardag, sem er 11. nóvember, en betur verður komið að því síðar í ritgerðinni. 

Einnig eiga þeir sinn eigin þjóðsöng en upphafslínur hans má sjá hér að ofan. Grímsey er 5,3 

ferkílómetrar að flatarmáli, hún er með skemmtilega blöndu í náttúru, mild í veðurfari, 

fjölbreytileika í bergmyndum, vel gróin og er rík af fallegu fuglalífi. Lífríki sjávar við 

Grímsey er fjölbreytt og er afrakstur þess nýttur bæði af íbúum eyjarinnar og aðkomumönnum 

(Akureyrarstofa, e.d.). Sérstaða Grímseyjar felst einkum í landfræðilegri legu hennar en ekki 

síður í samfélaginu sem þar er. Grímseyingar hafa í gegnum tíðina þurft að vera sjálfum sér 

nógir bæði hvað varðar fæðuöflun og afþreyingu því samgöngur við eyjuna hafa verið og eru 

að miklu leyti enn háðar veðrum og vindum. 

Ferðaþjónustan er um margt flókin atvinnugrein, ekki hvað síst vegna þess hve fjölbreytt hún 

er. Það er í sjálfu sér engin nýlunda að fólk bjóði ferðamönnum heim eða að fólk ferðist á 

milli landa, en hér á Íslandi hefur gestrisni lengi vel verið talin til góðra dyggða. 
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Ferðaþjónusta hefur oft verið álitin björgunarhringur dreifbýlisins en breyting á 

atvinnuháttum til sjávar og sveita hafa kallað eftir einhverskonar nýbreytni í atvinnumálum til 

þess að viðhalda byggð í dreifbýli. Ferðaþjónustan getur haft áhrif og bætt sjálfsmynd smærri 

áfangastaða og haft góð áhrif á samfélagsanda heimamanna. Ferðaþjónustan skapar atvinnu 

og getur fært samfélaginu hagnað og byggt upp aukið þjónustustig (Hall, 2005, bls. 132). 

Samkvæmt könnun Ferðamálastofu frá 2011 kemur í ljós að langflestir sem spurðir voru að 

því hvað þeim hefði þótt minnisstæðast frá Íslandsferð sinni nefndu náttúrutengda þætti eða 

einstaka staði. Þá nefndu 31,0% náttúruna og landslagið og 13,5% nefndi fólkið og gestrisni. 

(Ferðamálastofa, 2012). Má því draga þá ályktun að það hafi orðið breytingar á eftirspurn 

ferðamanna til áfangastaða og má greina aukna eftirspurn eftir óspilltum svæðum og dreifbýlli 

stöðum. Eyjasamfélög hafa yfir sér einhverskonar sjarma og má segja að þau hafi að bera 

náttúrulegt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Viss dulúð og ævintýri einkenna þau oft en til þess að 

hægt verði að viðhalda dulúðinni og sérkennum eyjarinnar verður að vera góð samvinna og 

samstarf um hvernig ferðaþjónustu heimamenn vilja bjóða upp á. 

Grímsey er talin draga nafn sitt af landnámsmanninum Grími, en munnmæli segja að hann 

hafi lent skipi sínu í Grenivík og byggt sér þar bæ. Merking mannsnafnsins Grímur er sá sem 

dylst eða felur ásjónu sína (Helgi Daníelsson, 2003). Má það sama segja um eyjuna sem er 

ekki í alfaraleið og hefur verið tiltölulega laus við ágang ferðamanna þar til allra síðustu ár 

(Svafar Gylfason, viðtal, 10. Apríl 2013). Aðalatvinnuvegur Grímseyinga er sjávarútvegur og 

fiskvinnsla auk þess sem ferðaþjónusta hefur verið að aukast sem atvinnugrein. 

Meginaðdráttarafl eyjarinnar er heimskautsbaugurinn sem liggur þvert í gegnum eyjuna, 

lundabyggðin og fjölskrúðugt fuglalíf (María Helena Tryggvadóttir, viðtal, 19. apríl 2013). 

Heillandi sérstaða eyjarinnar fyrir margan ferðamanninn er það hvað eyjan er langt frá landi, 

sem leiðir til þess að stór hluti heimsóknar til Grímseyjar felst oft í ferðalaginu sjálfu. 

Ferðalag á áfangastað getur oft verið hluti af upplifun ferðamannsins á ferðalagi sínu (Page, 

2009, bls. 142). Mikill fjöldi ferðamanna kemur til Grímseyjar ár hvert og þá aðallega á 

sumrin, flestir koma í pakkaferðum sem Flugfélag Íslands býður upp á yfir sumartímann. 

Þessir farþegar stoppa yfirleitt aðeins í mjög stuttan tíma og vegna þess verður í flestum 

tilvikum lítill peningur eftir í Grímsey. (Stella Gunnarsdóttir, viðtal, 10. Apríl 2013) 

Hér verður reynt að komast að því hvernig áfangastaður Grímsey er fyrir ferðamenn, hvað það 

er sem dregur fólk hvaðanæva úr heiminum til þessarar eyju langt í norðri og ekki síst hvernig 

heimamenn upplifa aukna ásókn ferðamanna til eyjarinnar. Verður því 
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meginrannsóknarspurningin: Hver er staða Grímseyjar þegar kemur að því að byggja upp 

ferðaþjónustu? 

Í fræðilega kaflanum verða teknir fyrir fimm meginþættir Gunn´s um uppbyggingu 

ferðamannastaða ásamt því að fjalla um líftímakúrfu áfangastaða sem Butler setti fram 

(Butler, 1980). Því næst verður Grímsey kynnt sem eyja á norðurhjara veraldar, sagt frá því 

hvaða grunnþjónusta er í boði fyrir heimamenn og fjallað um lífshætti eyjaskeggja. 

Ferðaþjónustu í Grímsey verður gerð skil í sérkafla, þar sem skoðað verður ítarlega hvað 

verið er að gera fyrir ferðamenn nú þegar og hvaða úrbætur eru mögulegar. Í fjórða kafla 

verður gerð grein fyrir rannsókn sem gerð var í tengslum við ritgerðina og að endingu verða 

teknar saman niðurstöður þar sem leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni. Í 

niðurstöðunum verður reynt að flétta saman kenningum Gunn´s við stöðu Grímseyjar ásamt 

því að kynna hvar á líftímakúrfu Butlers Grímsey er stödd í dag.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hnattvæðingin hefur vakið áhyggjur þess eðlis að sérstaða menningar eða sérstakra 

atvinnuhátta sé að þurrkast út og að það verði helsta verkefni dreifbýlisstaða að sporna gegn 

þeirri þróun (George, Mair, & Reid, 2009, bls. 99). Því er afar-mikilvægt fyrir íbúa minni 

staða að reyna að viðhalda menningu og verklagi fyrri tíma til þess að halda í sérstöðu sína. 

Ferðaþjónustan er af þeim sökum mjög mikilvæg fyrir landsbyggðina, ekki hvað síst vegna 

staðbundinna þátta eins og náttúrufegurðar, sögulegra minja og náttúrulífs sem geta styrkt og 

eflt byggð í dreifbýli (Ásgeir Jónsson, 2004, bls. 61). Eftir því sem aðsókn ferðamanna eykst 

er oft farið í umtalsverðar framkvæmdir og breytingar á svæðinu til að koma til móts við 

mismunandi kröfur og óskir ferðamanna. Einnig er þjónustustig oft aukið til að koma til móts 

við aukin umsvif en þá er oft hætt við að það aðdráttarafl sem upphaflega dró að ferðamenn 

glatist. Ferðamannastaðir þar sem aðdráttaraflið er kannski kyrrðin, fámennið og persónulegt 

viðmót heimamanna getur breyst í andhverfu sína ef of margir ferðamenn koma á staðinn 

(George, Mair, & Reid, 2009, bls. 146-147). 

2.1 Framboð áfangastaða 

Fræðimaðurinn Clare Gunn (2002) leggur áherslu á fimm meginþætti sem vert er að hafa í 

huga þegar byggja á upp áfangastað. Einn þeirra er aðdráttarafl en áfangastaður þarf að búa 

yfir einhverju sem vekur áhuga og heillar ferðamenn til svæðisins. Nátengt aðdráttaraflinu 

leggur Gunn einnig áherslu á ímynd og ímyndarsköpun en hann telur að ímynd sé samsett úr 

tveimur þáttum. Annars vegar samsvarandi ímynd (e. organic) sem eru þær upplýsingar sem 

koma frá vinum, kunningjum eða fjölskyldu en hins vegar skapaðri ímynd (e. induced ) sem 

eru þær upplýsingar sem koma frá stofnunum og fyrirtækjum. Annar þáttur í líkani Gunn´s 

eru samgöngur bæði til og frá áfangastaðnum en einnig innan svæðisins. Þriðji þátturinn er 

þjónusta en ákveðin lámarksþjónusta verður að vera til staðar og má þar nefna gistingu, 

veitingastað og einhverja afþreyingu. Fjórði þátturinn snýr að upplýsingaveitu um hvað er í 

boði á svæðinu og miðlun upplýsinga. Að lokum nefnir hann markaðssetningu og því að 

koma áfangastað á „kortið“ (Gunn, 2002, bls. 34-35). 
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Mynd 1: Líkan Gunn, helstu þættir sem áfangastaður þarf að bera. 

(Gunn, 2002, bls. 34) 

Sveitarfélag sem ætlar að byggja á ferðaþjónustu þarf að spyrja sig hvort til staðar séu 

nægileg þægindi og traustir innviðir til að byggja á, sem og hvort næg færni í móttöku 

ferðamanna sé til staðar (George, Mair, & Reid, 2009, bls. 34). Þolmörk ferðamennsku eru 

skilgreind sem sá hámarksfjöldi ferðamanna sem getur ferðast um svæði án þess að leiða af 

sér óásættanlega hnignun á umhverfinu, hafa neikvæð áhrif á samfélagið eða að upplifun 

ferðamanna skerðist. Tryggja þarf að fjölgun ferðamanna verði innan þolmarka svæðisins og 

samfélagsins. Kanna verður hversu mikinn umgang náttúran þolir áður en skemmdir verða. 

Einnig verður að athuga hvað samfélagið getur tekið á móti mörgum ferðamönnum (Page, 

2009, bls. 476). Í sambandi við þolmörk samfélagsins þarf fyrst og fremst að kanna hver þau 

eru. Þar að auki þarf að komast að því hversu mikil áhrif aukinn ferðamannastraumur mun 

hafa á samfélagið og hvaða aðgerðir til mótvægis er hægt að framkvæma. „Þolmörk 

ferðamennsku er sá hámarksfjöldi fólks sem getur heimsótt svæði án þess að það leiði til 

óásættanlegra breytinga á umhverfinu og skerðingar á jákvæðri upplifun ferðamanna.“ (Page, 

2009, bls. 476) 

2.2 Líftími áfangastaða 

Ein þekktasta aðferðin til þess að mæla líftíma ferðamannastaða er líftímakúrfa Butlers (1980) 

en hann kom fram með líkan sem sýnir lífshlaup ferðamannastaða. Þar er sett fram sú kenning 

að ferðamannastaðir gangi í gegnum sex mismunandi þrep. 
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Mynd 2: Líftímakúrfa Butlers. 

(Butler, 1980, bls. 7) 

Í upphafi má segja að allir áfangastaðir séu nær óþekktir, ferðamenn sækja lítillega að og má 

segja að staðurinn sé svo til uppgötvaður (e. exploration). Ferðamenn fara að koma en í litlum 

mæli, og aðstaða er lítil sem engin fyrir ferðamenn. Heimamenn eru vingjarnlegir, áhugasamir 

og jafnvel forvitnir í garð ferðamanna og fagna heimsókn þeirra á staðinn. Þegar 

áfangastaðurinn er talin vera kominn á þróunarstigið (e. involvement) eru áhrif ferðamanna 

enn lítil og þeir sætta sig við þá litlu aðstöðu og/eða litlu þjónustu sem er á staðnum. Á þessu 

stigi fara heimamenn að skipta sér af þróun svæðisins í sambandi við innviði þess og aðgengi. 

Þegar aðstaðan eða aðgengi batnar og staðurinn er markaðssettur enn frekar þá eykst 

ferðamannafjöldinn í kjölfarið. Þegar staðurinn er komin á þróunarstigið (e. development) fer 

umhverfið að breytast og jafnvel láta á sjá og heimamenn taka eftir því og fara að verða 

óánægðir. Á þessu stigi er nauðsynlegt að heimamenn skipti sér meira af þróuninni því oft er 

ekki farið eftir þeirra hagsmunum heldur aðeins gróðavon. Ferðamennirnir eru á þessu stigi 

oft um það bil jafnmargir og heimamenn. Á eflingarstiginu (e. consolidation) er staðurinn 

orðin vinsæll fjöldaferðamannastaður. Miklar breytingar hafa verið gerðar á áfangastaðnum 

frá því að fyrstu ferðamennirnir fóru að koma á staðinn. Heimamenn oft orðnir þreyttir og 

ergilegir gagnvart ferðamönnum og kenna þeim jafnvel um allt sem úrskeiðis fer. Aukningin á 

heildarfjölda ferðamanna heldur áfram en þó í minna magni. Þegar staðurinn nær 

stöðnunarstiginu (e. stagnation) kúrfunar hefur staðurinn náð mestum fjölda ferðamanna. 

Mögulegum þolmörkum staðarins hefur verið náð eða jafnvel farið yfir þau mörk hvað varðar 

náttúru og samfélag heimamanna. Áfangastaðurinn mun kannski hafa ímynd en ekki lengur 
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sem eftirsóttur ferðamannastaður. Þegar staður er talinn vera kominn á þennan stað í kúrfunni 

er allt upprunalegt aðdráttarafl staðarins horfið og staðurinn hnignar (e. decline). Þegar 

aðdráttarafl áfangastaðar minnkar er það oft vegna annarra ferðamannastaða eða eins og áður 

sagði að þolmörk svæðisins eru sprungin. Til þess að reyna að sporna við þessari hnignun 

verða stjórnvöld eða þeir sem stýra ferðaþjónustu á svæðið að bregðast við og breyta eða 

endurbyggja staðinn sem áfangastað til að komast á endurnýjunarstigið á kúrfunni (e. 

rejuvination) (Butler, 1980, bls. 7-8). 

2.3 Þróun og uppbygging áfangastaða  

Erfitt hefur reynst að skilgreina hugtakið áfangastaður en hugtakið hefur víða merkingu. 

Áfangastaður getur verið svæði sem gestur kýs að heimsækja vegna þess framboðs eða 

aðdráttarafls sem þar er en einnig hefur hugakið verið skilgreint sem staður eða svæði sem 

ferðamaður velur að dvelja á áður en hann heldur áfram för sinni (Page, 2009, bls. 13). 

Framboði er stýrt af heimamönnum, ferðaþjónustuaðilum og/eða sveitarfélagi viðkomandi 

staðar. Einkenni áfangastaðar er oft ákveðin sérstaða eða aðdráttarafl sem dregur fólk að 

svæðinu og mótast af eftirspurn og kröfum gesta sem og forsvarsfólki áfangastaða (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, 2009, bls. 5; Page, 2009, bls. 13). 

Martin og Uysal (1990, bls. 45) telja ekki hægt að ákvarða þolmörk ferðamennsku án þess að 

setja þau í samhengi við hversu þróaður ferðamannastaðurinn er. Sem dæmi nefna þeir að 

félagsleg þolmörk eru almennt mjög há þegar fyrstu ferðamenn heimsækja svæðið. Á öðrum 

ferðamannastað þar sem mikil uppbygging og fjárfesting í greininni hefur átt sér stað og hægt 

er að taka á móti fjölda gesta, getur þolmörkum heimamanna verið náð og þeir orðnir þreyttir 

á að sjá hagnaðinn jafnvel fara af svæðinu til utanaðkomandi aðila. 

Ef ekki er gripið inn í þróunina með því að tryggja ferðamönnum þá upplifun sem þeir sækjast 

eftir, heldur hún áfram og getur endað með því að aðdráttarafl staðarins glatast endanlega og 

enginn vill lengur heimsækja svæðið (Butler 1980). En með uppbyggingu innviða má hækka 

þolmörk staðarins. 

Einnig getur samkeppni ferðaþjónustu og heimamanna um takmarkaða auðlind, t.d. um 

vinnuafl, landrými og náttúrufegurð valdið árekstrum. Fámenn samfélög eiga oft erfiðara með 

að taka á móti miklum fjölda gesta en t.d. borgir. Þolmörk heimamanna stjórnast fyrst og 

fremst af því hvort þeir meti ávinning af komu ferðamanna meiri en ókostina. Tekjur sem 
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heimamenn hafa af ferðamennsku skipta máli en einnig þarf að gæta að því að þær 

atvinnugreinar sem fyrir eru á svæðinu lendi ekki í óeðlilegri samkeppni við ferðaþjónustuna. 

Sjálfbær ferðamennska er nokkurskonar hugmyndafræði sem leitast við að viðhalda jafnvægi 

milli umhverfis-, efnahagslegra- og félagslegra þátta. Það má segja að drifkrafturinn sé 

efnahagslegi þátturinn, umhverfið setji ákveðið viðmið og takmarkanir en tilgangur þess 

ákvarðast þó fyrst og síðast af samfélagslegum markmiðum (Huijbens, 2010, bls. 2-3). 
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3 Áfangastaðurinn Grímsey 

Grímsey er heimskautaeyja í Norður-Atlantshafi sem telur 76 íbúa og hefur íbúafjöldi haldist 

óbreyttur síðastliðin þrjú ár (Hagstofa Íslands, 2013). Hennar stærsta aðdráttarafl er 

heimskautsbaugurinn sem hún er staðsett á (Akureyrarstofa, e.d.) . Vegna staðsetningar sinnar 

er Grímsey ekki bara áfanga- eða viðkomustaður heldur er leiðin þangað oft mikil upplifun. 

Algengt er að sjá hvali og höfrunga synda hjá og leika listir sínar á leið ferjunnar til og frá 

eyjunni, sem ferðamennirnir fá aukalega, venjulega við mikla hrifningu þeirra (Sigurjón 

Herbertsson, viðtal, 8. apríl 2013). Áætlunarferðir með flugi eru til Grímseyjar frá Akureyri 

og skipsferðir með ferju frá Dalvík. Mannlífið er öflugt og bjart. Grímseyingar eru miklir 

gleðimenn sem vinna og skemmta sér af alhug.  

Aðalatvinnuvegurinn eru fiskveiðar og fiskverkun. Félagsheimilið Múli hýsir margvíslega 

starfsemi. Þar eru átta bekkir grunnskólans, leikskóli, samkomusalur íbúa, bókasafn og 

heilsugæsla. Kirkja þeirra Grímseyinga, Miðgarðakirkja, var reist úr rekavið árið 1867. Hún 

er nýendurgerð í upprunalegum litum. Miðgarðakirkju er í dag þjónað frá Dalvíkurprestakalli. 

Menningarlíf í eyjunni hefur ávallt verið gott þrátt fyrir einangrun oft og tíðum. Grímseyingar 

voru frægir fyrir taflmennsku sína á síðari hluta 19. aldar og í framhaldi af því má ekki 

gleyma hinum merka Fiskedegi 11.nóvember. Þá er afmælisdagur Daniels Willard Fiske 

haldin hátíðlegur. Þessi hefð hefur staðið síðan 1924 en það ár var samþykkt að heiðra skildi 

minningu hans árlega á fæðingardegi hans. Daniel Willard Fiske var fræðimaður sem kom 

fyrst til Íslands árið 1878 en í ágústlok 1879 sigldi hann fram hjá Grímsey í hringferð um 

Ísland. Heillaðist hann mjög af eyjunni langt í norðri og skákmenningu Grímseyinga. Þótt 

hann hafi aldrei stigið fæti á eyjuna tengdist hann Grímsey nánum böndum og gaf meðal 

annars eitt taflborð inn á hvert heimili. Eftir fráfall hans kom í ljós að hann arfleiddi 

Grímseyinga af veglegum peningasjóði sem átti að nýtast til að efla Grímsey sem bæjarfélag 

og koma nauðsynjum til eyjarinnar. Með tímanum fóru Grímseyingar að kalla þetta sinn eigin 

þjóðhátíðardag (Helgi Daníelsson, 2003, bls. 344-345). 

Árlega taka Grímseyingar á móti Sjóstangveiðifélagi Akureyringa og gestum, sem halda 

árlegt innanfélagsmót sitt þar. Í kringum mótið kemur mikill fjöldi gesta til Grímseyjar og 

nýtur gestrisni heimamanna (Unnur Ingólfsdóttir, viðtal, 4, apríl 2013).  
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Samgöngur til eyjarinnar hafa oft verið mjög erfiðar, sjóleiðin milli lands og eyjar er löng og 

hefur það margoft sýnt sig að sú leið er ekki alls kostar hættulaus. Oft liðu vikur og jafnvel 

mánuðir þar sem engin umferð var til og frá eyjunni. Eyjaskeggjar hafa því í gegnum tíðina 

þurft að vera sjálfum sér nægir og bjargað sér meðal annars á matarkistu staðarins. Rétt fyrir 

aldamótin, eða árið 1896, fóru samgöngumál til eyjarinnar að breytast er skipið Brimnes fór 

að koma við á eyjunni í sínum ferðum á milli landshluta. Til að mynda lagði Brimnes að 

Grímsey sex sinnum árið 1896, frá 1. maí til 22. september. Þó voru ferðir í eyjuna enn 

stopular og fór ekki að verða stöðugleiki í fólks-, vöru- og póstflutningum fyrr en 1928 (Helgi 

Daníelsson, 2003, bls. 237). Frá árinu 1985 önnuðust Ríkisskip vöruflutninga til eyjarinnar og 

allt þar til snemma árs 1990. Eftir þetta byrjuðu samgöngur hægt og rólega að breytast til 

batnaðar hvað varðar bæði fjölda ferða til eyjarinnar yfir árið, áreiðanleika ferðanna sem og 

þeirra farkosta sem valdir voru til þeirra verka. Samgöngur á eyjunni í dag eru á lofti og legi, 

það er að segja möguleikinn til að komast til eyjarinnar með skipulögðum ferðum er með 

ferju frá Dalvík eða flugi frá Akureyrarflugvelli. Fyrsta farþegaflugið til Grímseyjar var ekki 

farið fyrr en sumarið 1938 með sjóflugvélinni TF-Örn. Það var svo ekki fyrr en sextán árum 

seinna sem fyrsta stóra farþegaflugvélin lenti í Grímsey og markar það flug upphafið að 

reglubundnu áætlunarflugi til eyjarinnar (Guðmundur Sæmundsson, 2003, bls. 251). Í dag er 

áreiðanleiki samgangna til Grímseyjar nokkuð góður þótt stundum komi fyrir að falli niður 

einstaka ferð vegna veðurs eins og gengur og gerist annars staðar á Íslandi. Með tilkomu 

Sæfara í mars 1990 hófust reglubundnar ferðir tvisvar í viku frá Dalvík til Grímseyjar, en í 

dag eru farnar þrjár ferðir í viku (Helgi Daníelsson, 2003, bls. 237). Ferjan hefur verið vinsæll 

fararmáti í seinni tíð og velja margir sjóleiðina frekar en flugið.  

Ferðaþjónustan gegnir mikilvægu hlutverki fyrir landsbyggðina, ekki hvað síst í dreifðari 

byggðum landsins, þar sem lífsafkoman hefur oft ráðist af einhæfum atvinnuvegi, 

sjávarútvegi og landbúnaði (George, Mair, & Reid, 2009, bls. 101). Ákveðin grunnþjónusta er 

til staðar í Grímsey. Verslunin ,,Búðin, nauðsynjar á norðurhjara” er rekin á staðnum og selur 

nauðsynjavörur og aðrar nytjavörur. Vísi að verslun í Grímsey má rekja allt aftur til 1883 en 

það ár fékk eyjan löggildingu sem verslunarstaður (Harald Jóhannsson, Ágrip af 

verslunarsögu Grímseyjar, 2003, bls. 317). Véla- og viðgerðarverkstæði er í Grímsey og 

þjónar það þörfum eyjaskeggja, bæði hvað varðar bátaflota og bifreiðar þeirra. Sundlaug 

Grímseyjar er 12 metra innilaug með heitum potti en þar er einnig gufubað. Hún er nýtt til 

sundkennslu barna og er opin fyrir almenning. Laugin er opin á ákveðnum tímum yfir árið 

(Bjarni Magnússon, 2003, bls. 343). Heilsugæslu er sinnt frá Akureyri og koma læknar til 
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eyjunnar á þriggja vikna fresti og stoppa í einn til tvo tíma. Þessi þjónusta hefur verið í boði 

frá árinu 1982. Þar á undan kom læknir einu sinni á ári til að skoða skólabörn staðarins 

(Svafar Gylfason, viðtal, 10. apríl 2013). Samfelld barna- og unglingafræðsla hefur verið í 

eyjunni frá árinu 1904 en á þeim árum var talið að aðeins um helmingur barna á skólaaldri á 

Íslandi gengi í skóla (Harald Jóhannsson, 2003, bls. 320). Skólastarfið í Grímsey nær þó 

aðeins til fermingaaldurs og verða börn því eftir það að leita í land eftir áframhaldandi 

lögboðinni skólavist. Fyrsti leikskólinn í Grímsey var opnaður í einu herbergi grunnskólans 

eftir langa bið árið 2009. Skólastjóri grunnskólans er ábyrgðarmaður leikskólans og eru þeir 

báðir starfræktir í félagsheimilinu Múla (Hulda Signý Gylfadóttir, viðtal, 12. apríl 2013). 

3.1 Ferðaþjónusta í Grímsey 

Mikil fjöldi ferðamanna heimsækir Grímsey heim og þá einkum yfir sumartímann, en 

ferðamönnum yfir vetratímann hefur einnig fjölgað á allra síðustu árum (Ragnhildur 

Hjaltadóttir, viðtal, 4, apríl 2013). Eins og sjá má hefur orðið talverð aukning síðustu ár. 

 

Mynd 3: Farþegar til og frá Grímsey 
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Mynd 4: Flugfarþegar til Grímseyjar 

 

Ferðaþjónustu fylgir oft hröð uppbygging og fólksfjölgun á svæðum, á sumum svæðum getur 

það jafnvel valdið auknu álagi á heimamenn (George, Mair, & Reid, 2009, bls. 161). Í 

Grímsey eykst álag á ferðaþjónustuaðila þar ekki eingöngu vegna aukins ferðamannastraums 

heldur þurfa þeir sem reka ferðaþjónustu þar einnig að útvega starfsfólk frá meginlandinu og 

vegna húsnæðisskorts í eyjunni þurfa þeir oft á tíðum að taka starfsfólk inn á heimili sín yfir 

sumartímann (Unnur Ingólfsdóttir, viðtal, 12. apríl 2013). Ferðaþjónusta í Grímsey er mjög 

ung eins og á fleiri minni stöðum á Íslandi. Grímseyingar hafa lengi verið þekktir fyrir 

gestrisni sína og hefur  það oft verið þeim fjötur um fót þegar kemur að því að líta á 

ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Þeir hafa til dæmis alltaf opnað heimili sín og veitt leiðsögn 

um eyjuna ferðamönnum að kostnaðarlausu. Þar af leiðandi eru allir Grímseyingar samofnir 

ferðaþjónustunni þar. Gistiheimili eru tvö í Grímsey, gistiheimilið Básar við heimskautsbaug 

og gistiheimilið Gullsól sem staðsett er rétt fyrir ofan höfnina og miðsvæðis í Grímsey, og eru 

þau í rekstri allt árið. Gistiheimilið Básar opnaði sem gistiheimili um 1990 og er það fyrsta 

gistiheimilið sem opnaði í eyjunni, þar á undan var boðið uppá svefnpokapláss í 

félagsheimilinu. Á Básum er boðið uppá uppábúin rúm og svefnpokapláss, þar er einnig í boði 

fæði fyrir þá sem það vilja. Árið 2009 hófu ferðaþjónustuaðilar á Básum að bjóða uppá 

hringferð um eyjuna á bát og sjóstangveiðiferðir. Gistiheimilið Gullsól býður uppá svipaða 

þjónustu hvað varðar gistingu en einnig er þar rekin lítil verslun þar sem ferðamaðurinn getur 

keypt heimaunninn varning ásamt öðrum minjagripum. Yfir sumartímann er boðið upp á kaffi 

og léttar veitingar. Bæði gistiheimilin anna að öllu jöfnu eftirspurn um gistingu en yfir 

háannatíma þá hefur það komið fyrir að ekki hefur verið hægt að taka á móti stærri hópum 

vegna skorts á gistiplássi (Unnur Ingólfsdóttir, viðtal, 12. apríl 2013). Ferðaþjónustuaðilar á 

gistiheimilinu Básum sjá einnig um leiðsögn fyrir Flugfélag Íslands. Flugfélagið selur 
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pakkaferðir til Grímseyjar með innifaldri leiðsögn. Enn hefur sú leiðsögn hefur ekki verið í 

boði fyrir farþega ferjunnar. Veitingarstaðurinn Krían opnaði vorið 2004 og er það fyrsti 

eiginlegi veitingarstaðurinn sem opnar í Grímsey og kom hann til vegna eftirspurnar frá 

farþegum ferjunnar sem oft höfðu ekki í nein önnur hús venda þegar veður voru slæm (Svafar 

Gylfason, viðtal,10. apríl 2013). Veitingarstaðurinn er opin yfir sumartímann og öðru hvoru 

yfir veturinn, þá eftir eftirspurn.  

Gerð var könnun meðal ferðamanna sem heimsóttu Grímsey árið 2010. Þessi könnun var liður 

í rannsókn á vegum Ferðaþjónustunnar í Grímsey, Akureyrarstofu og Rannsóknarmiðstöðvar 

ferðamála. Tilgangur könnunarinnar var að safna upplýsingum um gesti Grímseyjar og óskir 

þeirra og væntingar svo hægt sé að bæta þjónustu við ferðamenn í eynni. (María Helena 

Tryggvadóttir, viðtal, 19. apríl 2013). Niðurstöður könnunarinnar sýndu að langflestir erlendir 

ferðamenn sem komu til Grímseyjar komu vegna norðurheimskautsbaugsins, var hann 

megintilgangur ferð þeirra. Niðurstöður sýndu einnig að aðeins 28% erlendra ferðamanna sem 

tóku þátt í könnuninni stoppuðu yfir nótt. Annað sem vakti athygli var að meirihluti erlendu 

ferðamannanna gáfu Grímsey hærri einkunn að vetralagi heldur en að sumarlagi. Spurt var í 

þessari könnun hvað ferðamanninum þætti um fjölda ferðamanna í Grímsey og kom í ljós að 

65% töldu hann vera þokkalegan en 29% fannst fáir ferðamenn vera á svæðinu. Aðeins 3% 

upplifðu að það væru margir ferðamenn, en engum fannst vera of margir ferðamenn á 

svæðinu (María Helena Tryggvadóttir, viðtal, 19. apríl 2013). 
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4 Rannsóknaraðferðir 

4.1 Aðferðafræði 

Aðferðafræði félagsvísindanna skiptist í eigindlegar og meigindlegar aðferðir. Megindleg 

aðferðarfræði byggist aðallega á tölum, öllu því sem hægt er að mæla eða telja og reynt er að 

finna meðaltöl og tengsl við þátttakendur eru takmörkuð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

221-222). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast meðal annars á opnum 

einstaklingsviðtölum, rýnihópaviðtölum og persónulegum gögnum. Með opnum spurningum 

er átt við að hver viðmælandi svarar með sínum persónulegu orðum en í lokuðum svarar 

viðkomandi eftir fyrirfram ákveðnum valmöguleikum í spurningarlista. Þegar megindlegum 

aðferðum er beitt þá er magn svara mikilvægara. Í megindlegum rannsóknaraðferðum er 

unnið með stærri hóp fólks og gögnin yfirleitt töluleg.  Eigindlegar aðferðir snúast frekar um 

hvernig upplifun einstaklingsins er á því sem er verið að rannsaka og markmiðið er að skilja 

hlutina frá sjónarhorni þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

222 og 226). Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

69). Aðalverkfæri eigindlegrar rannsóknar er rannsakandinn sjálfur þar sem rannsakandinn 

safnar gögnum og greinir út frá aðleiðslu. Þar af leiðandi getur hann lýst ákveðinni mynd t.d. 

samfélaginu með áherslu á merkingu þess sem verið er að skoða (Newman, 2006, bls. 83). 

4.2  Undirbúningur rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að reyna að meta stöðu ferðamála í Grímsey og möguleg 

áhrif aukningar ferðamanna til eyjarinnar. Meginmarkmiðið var að kanna hvernig staðan væri 

í dag og viðhorf ferðaþjónustu og heimamanna til uppbyggingar ferðaþjónustu í eyjunni. 

Vinnan við þessa rannsókn hófst í febrúar 2013 með gagnasöfnun og rýni í fræðilegar 

heimildir. Eiginleg rannsóknarvinna hófst þó ekki fyrr en í mars 2013. Rannsóknin byggðist  

mest á hálfopnum viðtölum sem tekin voru í Grímsey dagana 5 - 10 apríl 2013. Svokallaður 

viðtalsrammi var útbúinn til að styðjast við í viðtölunum. Slíkur rammi gefur möguleika á að 

grípa inn í ef viðtalið fer út af braut eða gengur erfiðlega. Viðtöl eru notuð þegar 

rannsóknarsvið er vel afmarkað, tímamörk eru þröng og rannsakandi vill læra af reynslunni 

(Collis & Hussey, 2003, bls. 85). Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki, afrituð af höfundi og 

þannig færð á tölvutækt form. 
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Á þennan hátt gefst viðmælendum meira svigrúm til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, 

hálf opin viðtöl gefa þannig meira svigrúm til vangaveltna og umræðna heldur en fyrirfram 

hannaðar lokaðar spurningar (Long, 2007, bls. 76). Einnig var stuðst við bækur og 

fræðigreinar sem tengjast ferðþjónustu, sérstaklega í jaðarbyggðum eða fáförnum slóðum. 

Þegar aðferð við rannsókn hefur verið valin þá er komin tími til að velja þátttakendur, en þeir 

voru valdir með það í huga að reyna að fá sem breiðasta mynd og fjölbreyttastar skoðanir. Tíu 

þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposive strategy). Með því er átt við að 

þátttakendur eru valdir eftir tilteknum hagsmunum eða viðhorfum sem geta leitt til upplýsandi 

niðurstaðna rannsóknar. Helstu hagsmunaaðilar eru staðbundnir ferðaþjónustuaðilar og 

heimamenn annars vegar og hins vegar fyrirtækjum sem sjá um samgöngur til og frá eyjunni. 

Það eru Flugfélag Íslands og Landflutningar Samskip. Vegna legu og stærðar eyjarinnar er 

úrtak viðmælenda ekki stórt, en við val á viðmælendum var horft til þess að þeir þekktu vel til 

Grímseyjar, en allir nema tveir  hafa verið búsettir í Grímsey síðastliðin fimmtán ár eða 

lengur. Þessir tveir viðmælendur eru búsettir á Akureyri og var áhugavert að fá þeirra viðhorf 

á málefnum ferðaþjónustu í Grímsey. Erfitt var að finna einstaklinga sem ekki á einhvern hátt 

eru samofnir ferðaþjónustu í eyjunni að einhverju marki, af tíu viðmælendum eru aðeins tveir 

sem hægt er að segja að komi ekki nálægt ferðaþjónustu með beinum hætti. Aðrir 

viðmælendur vinna við ferðaþjónustu eða aðra þjónustu í eyjunni. Ekki var farið fram á 

nafnleynd við gerð rannsóknarinnar.  

Spurningarlistinn sem stuðst var við í þessari rannsókn innhélt tíu spurningar og snérust þær 

um við viðhorf og væntingar til ferðaþjónustu í Grímsey. Ennfremur var kannað viðhorf til 

Grímseyjar sem áfangastaðar. Fæstar rannsóknir eru án einhverra annmarka og er þessi engin 

undartekning, en annmarki hér var til dæmis sá að erfitt reyndist að ná í karlkyns 

viðmælendur í eyjunni sökum atvinnu þeirra, en flestir þeirra eru sjómenn. 
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5 Úrvinnsla viðtala 

Eftir afritun viðtala hófst greining á þeim. Hægt var að skipta umræðuefnum viðtalanna í þrjú 

megin þemu. Viðtalsramma má sjá í viðauka 1. 

1. Núverandi staða ferðaþjónustu í Grímsey. 

2. Aðdráttarafl og ímynd Grímseyjar. 

3. Viðhorf, væntingar og framtíðarsýn heimamanna á ferðaþjónustu í Grímsey. 

Fjöldi ferðamanna fer vaxandi um allan heim og má segja að í því felist ákveðin tækifæri, 

ekki hvað síst fyrir smærri byggðalög eins og Grímsey þar sem góð fiskimið og hlunnindi úr 

bjargi gáfu fólki ástæðu til þess að setjast þar að upphaflega. Sjávarútvegur hefur verið þeirra 

helsta tekjulind en vegna óvissu í sjávarútvegsmálum er nauðsynlegt að reyna að auka á 

fjölbreytileika atvinnulífsins. Við greiningu þessara viðtala kom það berlega í ljós að 

viðmælendur voru frekar jákvæðir og bjartsýnir á þróun mála í ferðaþjónustu í Grímsey, þrátt 

fyrir að enn væri langt í land. Þeirra helsta áhyggjuefni var hvernig hægt væri að fá 

ferðamanninn til að stoppa lengur í eyjunni. 

5.1 Staða ferðaþjónustunnar í Grímsey 

Að mati viðmælenda er staða ferðaþjónustunnar í Grímsey ágæt og fer vaxandi. Ýmislegt 

hefði áunnist og greina megi aukinn áhuga hjá ferðamönnum. Pétur Ólafsson (viðtal, 19. apríl 

2013) segir: „Held að ferðaþjónustan í Grímsey eigi mikið inni. Möguleikarnir miklir enda 

mikil náttúrufegurð í og við Grímsey.“ Hann segir jafnframt: „Það er alveg ljóst að í 

framtíðinni mun þörfin fyrir skipulagða ferðaþjónustu í Grímsey aukast mikið, mikilvægt sé 

að það sé gert fagmannlega og vel.“ Tveir af átta viðmælendum nefndu að bæta þyrfti 

aðbúnað og þjónustu á tjaldsvæðinu og merkja það betur. Jafnframt kom upp sú hugmynd að 

færa tjaldsvæðið nær tjörninni og fegra umhverfið þar í kring. Einnig kom fram að mikilvægt 

væri að koma upp einhverskonar upplýsingarmiðstöð því flestir viðmælendur töluðu um það 

að allt of oft kæmi það fyrir að ferðamenn kæmu til eyjarinnar til að fara norður yfir 

heimskautsbaug, en finndu hreinlega ekki skiltið og færu vonsviknir til baka aftur. Þegar spurt 

var um hversu mikilvæg ferðaþjónustan væri fyrir eyjuna í dag þá vildu átta af tíu meina að 

hún væri mjög mikilvæg. Hún skapar störf og er jákvæð fyrir þau fyrirtæki sem eru á 

svæðinu. Tveir vildu meina að fiskurinn og fiskvinnslan væri mikilvægust en ferðaþjónustan 

væri frábær uppfylling og með henni yrði meiri fjölbreytni í atvinnulífinu í eyjunni. María 
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Helena (viðtal, 19. apríl 2013) sagði: „Fiskur og úrvinnsla sjávarafurða hefur verið 

megingrunnur atvinnu í eyjunni. Þörf er á að geta boðið upp á fjölbreyttara úrval af störfum 

og atvinnutækifærum til að styrkja samfélagið svo ekki sé eingöngu treyst á eina grein. 

Þjónusta við ferðamenn er vaxandi og því kjörið tækifæri að nýta sérstöðu staðarins til að 

byggja upp þá atvinnugrein.“ 

5.1.1 Aðkoma sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu í Grímsey 

Þegar spurt var um állit fólks á aðkomu sveitarfélagsins voru þrír af átta ánægðir með aðkomu 

sveitarfélagsins en sjö töldu að þáttur þeirra mætti vera sýnilegri. Allir voru þó sammála um 

að jákvæðar breytingar hefðu orðið við sameininguna.  María Helena (viðtal, 19. apríl 2013) 

sagði: „Aðkoma sveitarfélagsins er góð miðað við það fjármagn sem er veitt til slíkra mála 

eftir 2007.“ Viðmælendur í Grímsey vildu að sveitafélagið reyndi að fegra og bæta aðkomuna 

sem ferjufarþegar ganga um þegar þeir fara frá borði en mikil sjónmengun er í kringum 

ruslagáma sem staðsettir eru á hafnarsvæðinu. Hulda Signý (viðtal, 7. apríl 2013) sagði: 

„Sveitarfélagið á að taka þátt í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. Hagnaðurinn muni 

skila sér til baka til sveitafélagsins þegar ferðaþjónusta í eyjunni fer að skila hagnaði.“ Pétur 

Ólafsson (viðtal, 19. apríl 2013) tók undir það en sagði jafnframt: „Ég tel réttast að 

ferðaþjónustan byggist á einkaframtakinu. Tel það langfarsælast í stöðunni. Sveitarfélagið 

getur aftur á móti skapað skilyrði til að auðvelda einstaklingum og fyrirtækjum að byggja upp 

ferðaþjónustu og á ég þar sérstaklega við skipulagsmál.“ 

5.2 Helsta aðdráttarafl og ímynd Grímseyjar 

Viðmælendum bar saman um að helsta aðdráttarafl Grímseyja væri 

norðurheimskautsbaugurinn, þar á eftir kæmi lundinn og fuglalífið. Þrír viðmælendur vildu 

gera meira með norðurljósin á veturna og töldu að það gæti orðið aðdráttarafl í framtíðinni. 

Hulda Signý (viðtal, 7. apríl 2013) nefndi einnig að það væru möguleikar í því að reyna að 

markaðssetja veturinn og Anna María (viðtal, 6. apríl 2013) og María Helena (viðtal, 19. apríl 

2013) tóku undir það og nefndu báðar aukningu ferðamanna yfir vetratímann. Einnig segir 

María Helena (viðtal, 19. apríl 2013): „Heimskautsbaugurinn - kannanir sýna að þetta er ein 

af meginástæðum heimsókna þangað. Sólarlagið vegna staðsetningar og fuglalífið.“  

Ímynd eða ímyndarsköpun hefur í auknum mæli orðið rannsóknarefni fræðimanna. Í heimi 

þar sem sífellt er verið að reyna að ná athygli kaupanda skiptir markviss markaðssetning æ 

meira máli. Ímynd hefur verið skilgreind sem samansafn af hugmyndum, viðhorfum eða 

skoðunum sem einstaklingar eða hópar skapa (Kotler & Keller, 2009, bls. 516). Sérstöðu 
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Grímseyjar töldu sjö af átta vera landfræðileg lega eyjarinnar og það hversu langt frá 

meginlandinu hún væri. Einnig nefndu fimm af átta eyjuna sjálfa, kyrrðina og stórfenglegt 

útsýni. Aðalheiður (viðtal, 8. apríl 2013) talar um sólsetrið á veturna: „Þegar sólin sést 

sumstaðar í landi ekki dögunum eða jafnvel vikunum saman yfir vetrarmánuðina þá er útsýnið 

úr eyjunni stórfenglegt. Sólin baðar fjallasýnina og þá er eins og fjöllin logi.“ Sérstaða 

eyjarinnar felst einnig mikið til í eyjaskeggjunum sjálfum. Hulda Signý (viðtal, 7. apríl 2013) 

orðar það þannig: „Gestrisni heimamanna er vel þekkt.“ Allir viðmælendur í Grímsey nefndu 

að sérstaðan væri að mörgu leyti sú að fólk skyldi yfir höfuð búa svona afskekkt. Ragnhildur 

(viðtal, 6. apríl 2013) segir: „Sérstaða Grímseyjar er einangrunin. Eyja langt út á hafi sem 

nýtur þeirra sérstöðu að vera með heimskautsbauginn.“ 

5.3 Viðhorf, væntingar og framtíðarsýn heimamanna á ferðaþjónustu í 

Grímsey 

Þegar spurt var eftir hvort og hvernig mætti auka ferðamannastraum til Grímseyjar vildu 

fimm af átta ekkert endilega fjölga ferðamönnum til eyjarinnar, sögðu að í raun kæmu nógu 

margir. Það væri bara spurning um að þeir stoppuðu lengur og myndu skilja einhverjar tekjur 

eftir í eyjunni. Pétur (viðtal, 19. apríl 2013) segir: „Fjölgun ferðamanna er í góðu lagi á meðan 

innviðir og náttúran sjálf getur tekið á móti þeim. Menn þurfa samt að passa sig á að 

uppbygging sé á skynsamlegum hraða.“ María Helena (viðtal, 19. apríl 2013) tekur undir það 

og bætir við: „Já en samt í takt við áhuga og getu íbúa eyjarinnar, húsnæði er takmarkað í 

eyjunni og því ekki hægt að flytja inn starfsfólki í neinu mæli. Finna þarf lausn þar sem íbúar 

eru sáttir, sjái tækifæri, hafi áhuga og markaðssetning verði með réttum hætti.“ Það er ekki 

hægt að tala um fjölgun ferðamanna til Grímseyjar án þess að samgöngur beri á góma, en án 

góðra samgangna verður uppbygging ferðaþjónustu í Grímsey illmöguleg. Viðmælendur 

komu flestir einhversstaðar í viðtölunum inn á þann þátt. Anna María (viðtal, 8. apríl 2013) 

segir: „Fjölga mætti ferðamönnum til eyjarinnar með tíðari ferðum með ferjunni og ef það 

væri ekki svona dýrt að koma hingað hvort heldur með flugi eða ferju.“ Einnig talar hún 

ásamt fleirum um aðra annmarka á fjölgun ferðamana: „Það vantar starfsfólk til að vinna við 

ferðaþjónustu í eyjunni, það er til dæmis engin leiðsögn í boði fyrir ferjufarþega eins og 

staðan er í dag. Heimamenn eru uppteknir í annarri vinnu, og þeir sem eru á lausu tala ekki 

ensku og myndu ekki fara í þetta.“ Stella Gunnarsdóttir (viðtal, 8. apríl 2013) kemur einnig 

inn á það og segir. „Fjölga mætti ferðamönnum til eyjarinnar með auknum samgöngum, ef 

ferjan kæmi til dæmis fleiri ferðir yfir sumartímann. Sá tími sem farþegar í dagsferðum fá í 

Grímsey bæði hjá Flugfélaginu og ferjunni er alltof stuttur, fólk nær ekki að skoða og njóta á 
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þeim tíma.“ Einnig nefndu fjórir að með fleiri tilboðum á flugi til Grímseyjar þá myndi 

ferðamönnum fjölga. Einnig mætti athuga hvort hægt væri að bæta aðstöðu fyrir minni 

skemmtiferðaskip með það í huga að þau gætu í framtíðinni lagt þar upp að. 
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6 Niðurstöður  

Markmið ritgerðarinnar var að komast að stöðu Grímseyjar þegar kemur að því að byggja upp 

ferðaþjónustu í eyjunni. Sýnt hefur verið fram á að staða Grímseyjar er yfir heildina litið mjög 

góð og greinilegt að ýmsar hugmyndir eru á lofti sem munu hjálpa Grímsey að byggjast upp 

sem áhugaverðan kost fyrir ferðamenn, bæta aðstöðu fyrir ferðafólk og lengja dvalartíma 

þeirra í eyjunni. Áhugavert var að sjá að fæstir viðmælendur höfðu áhuga á að auka fjölda 

ferðamanna sem heimsækja eyjuna heldur var helst horft til þess hvernig hægt væri að lengja 

dvalartíma þeirra. Í upphafi ritgerðar var fjallað um kenningar fræðimannsins Gunn‘s um 

fimm þætti sem mikilvægt er að hafa í huga þegar byggja á upp áfangastað. Þessir þættir eru 

aðdráttarafl staðarins, samgöngur, þjónusta, upplýsingaveita til ferðamanna og 

markaðssetning staðarins. Því næst var líftímakúrfa Butlers skoðuð, en það er ein þekktasta 

aðferðin við að mæla líftíma ferðamannastaða. Skiptir hann líftíma staða í sex mismunandi 

þrep en þau eru: Uppgötvun, þátttökustig, þróunarstig, styrking en fimmta og síðasta stigið er 

stöðnun sem þýðir að áfangastaður hefur náð þolmörkum. Á þessu stigi er um tvennt að velja. 

Önnur leiðin er hnignun, áfangastaður er ekki lengur áhugaverður á markaði, en hin leiðin er 

endurnýjun sem þýðir að endurnýja þarf aðdráttarafl eða koma með nýtt. Til að komast betur 

að þeim viðhorfum og skoðunum á ferðaþjónustu í Grímsey voru tekin viðtöl við tíu 

einstaklinga sem koma að ferðaþjónustu í eyjunni á einhvern hátt. Eru niðurstöður viðtalanna 

fléttaðar saman við fræðilega umfjöllun hér á eftir.  

Þegar Grímsey er skoðuð út frá fimm þáttum Gunn‘s kemur glögglega í ljós að Grímsey hefur 

allt til að bera, svo hægt sé að byggja upp öfluga ferðaþjónustu í eyjunni. 

Fyrsti þátturinn í kenningu Gunn‘s er augljóslega til staðar. Aðdráttarafl eyjunnar er 

heimskautsbaugurinn og samspil náttúru og fuglalífs. Í viðtölum við viðmælendur kom þó í 

ljós að merkja þarf betur gönguleiðir að heimskautsbaugnum sem og aðrar leiðir. Einnig kom 

fram að Akureyrarstofa hefur nú þegar tekið saman yfirlit um gönguleiðir, helstu leiðir hafa 

verið stikaðar og því liggur að aðgengi að helsta aðdráttaraflinu muni batna. Önnur 

aðdráttaröfl sem ber að nefna er landfræðileg lega eyjunnar og ferðalagið til hennar. Þar 

blandast einnig inn í samfélagið sjálft, en áhugavert er fyrir ferðafólk að sjá lifnaðarhætti íbúa 

þar. 

Ef horft er á annan þáttinn í kenningu Gunn‘s, samgöngur, má segja að þar sé að finna helstu 

ógnina við uppbyggingu ferðamála í Grímsey. Greiðari samgöngur hafa gert það að verkum 
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að heimurinn hefur minnkað, fólk á auðveldara með að komast á milli staða og á styttri tíma 

en áður. Fyrir Grímsey á þetta ekki endilega við, þar sem litlar breytingar hafa orðið á 

samgöngumálum í eyjunni undanfarin ár, þrátt fyrir aukinn ferðamannastraum. Samgöngur 

milli lands og eyju eru annað hvort með Flugfélagi Íslands eða með Grímseyjarferjunni 

Sæfara. Ferjan er þeim vanköntum búin að vera hvort tveggja farþegaskip og 

fraktflutningaskip en yfir háannatímann á það til að skarast. Einnig þyrfti að bæta aðstæður á 

hafnarsvæðinu, hvað varðar komu og aðgengi ferjufarþega.  

Þriðji þátturinn í kenningu Gunn‘s er þjónusta við ferðafólk. Komið hefur í ljós að víða er 

pottur brotinn í þjónustu við ferðafólk í Grímsey. Þar er margt sem spilar inn í eins og fram 

hefur komið. Segja má að helsti þrándur í götu þjónustunnar sé húsnæðisskortur fyrir 

starfsfólk ferðaþjónustunnar. Heimamenn eru uppteknir í annarri vinnu eða tala ekki ensku og 

því ekki tilbúnir til að sinna ferðafólki. Voru þetta helstu áhyggjuefni viðmælenda þegar kom 

að lengingu dvalartíma ferðamanna, auk þess sem þeir nefndu samgöngur. Ef auka á þjónustu 

við ferðafólk þarf að fjölga starfsfólki sem krefst nýrra lausna á húsnæðisvandanum. Þau 

gistiheimili sem eru til staðar nú þegar ná að sinna fjölda gesta eins og staðan er í dag en ef 

markmið eyjaskeggja er að lengja dvalartíma ferðamanna gæti þurft að huga að auknu 

gistirými. Hægt er að kaupa veitingar og helstu nauðsynjar í eyjunni og má því segja að 

lágmarksþjónustu sé nú þegar sinnt. Þegar kemur að afþreyingu er sá þáttur nokkurn veginn 

sjálfbær, þar sem heimskautsbaugurinn, náttúran og fuglalífið sér um sig sjálft að mestu leyti. 

Þó er mikilvægt að huga að frekari afþreyingu sé ætlunin að lengja dvalartíma ferðamannsins, 

því það gefur auga leið að því fjölbreyttari sem afþreyingin er og aðgengi að henni, því lengri 

tíma þarf ferðamaðurinn að eyða á eyjunni til að ná að gera flest það sem í boði er.  

Fjórði þáttur Gunn‘s snýr að upplýsingaveitu til ferðafólks. Þar sem ferðaþjónusta í Grímsey 

er enn mjög ung má segja að þessum þætti sé ábótavant. Það þarf að tryggja það að ferðamenn 

hafi bæði upplýsingar um eyjuna áður en að þeir koma á staðinn en einnig séu upplýsingar til 

þeirra sýnilegar og merkjanlegar. Fram kom í einu viðtalinu að ferðamenn hafi jafnvel snúið í 

land svekktir af því að þeir fundu ekki leiðina að heimskautsbaugnum. Þar er greinilega 

skortur á upplýsingum og mikilvægt að sveitafélagið vinni náið í samstarfi við íbúa eyjunnar 

svo hægt sé að koma upplýsingum betur á framfæri við ferðamenn. 

Sérstaða Grímseyjar er einkum vegna landfræðilegrar legu hennar og ekki síður vegna 

samfélagsins sem þar er. Grímseyingar hafa í gegnum tíðina þurft að vera sjálfum sér nógir 

bæði hvað varðar fæðuöflun og afþreyingu. Eins og sjá má býður Grímsey upp á aukna 
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möguleika í uppbyggingu og fjölbreytileika innan ferðaþjónustu svæðisins. Er hægt að nýta 

þá segla sem eyjan hefur frá náttúrunnar hendi, nýta sér heimsskautsbauginn enn fremur og 

samsetningu náttúru og fuglalífs.  

Einnig getur samkeppni ferðaþjónustu og heimamanna um takmarkaða auðlind, til dæmis um 

vinnuafl, landrými og náttúrufegurð valdið árekstrum. Fámenn samfélög eiga oft erfiðara með 

að taka á móti miklum fjölda gesta en til dæmis borgir. Þolmörk heimamanna stjórnast fyrst 

og fremst af því hvort þeir meti ávinning af komu ferðamanna meiri en ókostina. Tekjur sem 

heimamenn hafa af ferðamennsku skipta máli en einnig þarf að gæta að því að þær 

atvinnugreinar sem fyrir eru á svæðinu lendi ekki í óeðlilegri samkeppni við 

ferðaþjónustuna.Eins og sjá má á tölum um komu ferðamanna til Grímseyjar þá hefur orðið 

aukning síðastliðin ár (sjá mynd 4). Þessi fjölgun ferðamanna mun kalla á aukna þjónustu sem 

ef til vill kallar á fleiri starfsmenn. Er rými á atvinnumarkaðnum á eyjunni til að bæta við 

fleiri störfum? Eða mun fjölgun ferðamanna hafa í för með sér skerðingu á vinnuafli til 

annarra atvinnugreina? Ef ekki er til vinnuafl á eyjunni þarf að ná í það annars staðar frá. Mun 

það fólk sem kemur til að vinna þurfa bæði húsnæði og aðra þjónustu. Þessi atriði þarf að 

athuga og hafa í huga eftir því sem ferðamönnum fjölgar. George o.fl. (2009, bls. 58 og 120) 

segja að við uppbyggingu ferðaþjónustu sé mikilvægt að taka tillit til og styðja við alla þætti 

samfélagsins, efnahagslega, félagslega, menningarlega og umhverfislega og er nauðsynlegt að 

sú uppbygging feli í sér þátttöku allra hagsmunaaðila og tilviki eins og Grímsey þar sem 

flestir ef ekki allir heimamenn eru samofnir ferðaþjónustu að einhverju leyti þá er það 

nauðsynlegt. Viðmælendur voru áhugasamir og höfðu sterkar skoðanir um málefni 

ferðaþjónustu í Grímsey. 

Spurt var um hvað viðmælendum fyndist um að komu sveitafélagsins að uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Grímsey og eins og fram hefur komið þá finnst heimamönnum að það mætti 

koma meira að málunum og með skýrari hætti. María Helena (viðtal, 19. apríl 2013) bendir þó 

á að verið sé að vinna að ýmsum málum. Það er komin nýr bæklingur með merktum 

gönguleiðum og búið er að stika gönguleiðir (sjá mynd á næstu síðu). Verið er að vinna að 

nýrri heimasíðu, söguskiltum, merkingum og fleiru. Einnig segir hún að unnið sé að því að 

gera heimskautsbauginn meira áberandi í öllu kynningarstarfi með samkeppni um nýtt tákn 

fyrir bauginn. 
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Niðurstöður úr þessari rannsókn leiddu í ljós að heimamenn hafa ekki miklar áhyggjur á því 

hvernig hægt er að fjölga ferðamönnum sem koma til eyjarinnar, heldur hvernig hægt er að fá 

þá til að stoppa lengur þannig að einhver hagnaður verði eftir í eyjunni. Einnig kom það fram 

að þeir aðilar sem koma að ferðaþjónustu í 

eyjunni eða höfðu áhuga á því að koma einhverri 

starfsemi af stað, höfðu áhyggjur af því hvernig 

hægt væri að fá starfsfólk til starfa og húsnæði 

fyrir þá starfsmenn sem kæmu frá meginlandinu. 

Þegar horft er á styrkleika og veikleika 

Grímseyjar út frá kenningu Gunn‘s má sjá að 

helstu styrkleikar hennar felast í þeim 

aðdráttaröflum sem eyjan býr yfir, þeirri þjónustu 

sem nú þegar er til staðar og þeirri 

markaðssetningu sem hefur átt sér stað fram að 

þessu. Þegar veikleikar eru skoðaðir má nefna að 

auka þyrfti samgöngur til eyjunnar yfir helsta 

ferðamannatímann ásamt því að breyta 

fyrirkomulagi þeirra. Þar má fyrst nefna að draga 

skýrari línur í hlutverki Sæfara sem bæði 

fraktskips og fólksflutningaferju. Markaðssetning 

eyjunnar hefur verið góð fram til þessa en 

veikleikar hennar felast þó einna helst í því 

hversu stutt ferðamenn dvelja í eyjunni og skilja 

þar af leiðandi lítinn hagnað eftir.  

Mynd 5: Merktar gönguleiðir í Grímsey 
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7 Umræður 

Í upphafi þessarar ritgerðar var varpað fram rannsóknarspurningu: Hver er staða Grímseyjar 

þegar kemur að því að byggja þar upp áfangastað fyrir ferðamenn?  Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar minnar er Grímsey að miklu leyti óskrifað blað hvað varðar ferðaþjónustu. 

Möguleikarnir eru miklir og aðdráttaraflið til staðar, það er bara spurning um að nýta sér það. 

Eins og málum er háttað í eyjunni í dag, þá telur höfundur  að sú ferðaþjónusta sem til staðar 

er, sé í raun aðeins svar við eftirspurn. Heimamenn eru ekki að vinna gagngert að því að fá 

ferðamenn til eyjarinnar en taka mjög vel á móti þeim sem þangað koma. Grímseyingar hafa 

alltaf vitað hverskonar auðlindir þeir eru með allt í kringum sig og hafa í gegnum tíðina 

kunnað að meta og borið virðingu fyrir þeim. Eyjaskeggjar eru mjög jákvæðir fyrir 

ferðamönnum og eru tilbúnir að gera sitt til að laða að ferðamenn og bendir það til þess að 

þolmörkum heimafólks gagnvart ferðaþjónustu sé langt í frá náð. Ferðaþjónustan er mikilvæg 

fyrir eyjuna ekki hvað síst núna vegna óvissu í kvótakerfinu og ef byggð á að haldast í eyjunni 

þá verða menn að fara að snúa sér að fleiri  atvinnuháttum. Samkvæmt líftímakúrfu Butlers 

(Page, 2007, bls. 37) þá bendir allt til þess að Grímsey sé stutt á veg komin við þróun 

eyjarinnar  sem áfangastaðar fyrir ferðafólk. Margt benti til þess að ferðaþjónustan í Grímsey 

standi á einhverskonar tímamótum. Hvernig vill heimafólk sjá ferðamennsku í eyjunni þróast? 

Eru heimamenn tilbúnir til þess að fara sjálfir út í eflingu ferðaþjónustu á svæðinu eða eru 

þeir tilbúnir til að utanaðkomandi aðilar komi og setji á laggirnar fyrirtæki?  Það kom fram í 

rannsókninni að heimamenn vilja ekkert endilega fleiri ferðamenn heldur snýst málið frekar 

um að fá ferðamanninn til að stoppa lengur og njóta. Til þess að það megi gerast verður að 

koma til móts við þá. Það má gera t.d. með tíðari ferðum ferjunnar yfir sumartímann og einnig 

væri hægt að bjóða upp á kvöldflug t.d. tvisvar í viku. Það má segja að Grímsey sé að mörgu 

leyti óslípaður demantur og hún á  mikla vaxtarmöguleika þar sem hún býr yfir flestu því  sem 

prýða má ákjósanlegan áfangastað. Staðsetning hennar er einstaklega heillandi hvað varðar 

nýja möguleika, ferðamenn eru í auknum mæli að leita sér að „sérstökum“ áfangastöðum og 

þar hefur Grímsey sérstöðu sem enginn annar staður á Íslandi hefur. Hún er nyrsta byggð á 

Íslandi, er með heimskautsbauginn, ríkulegt fuglalíf og einstakt útsýni. Aðstaða til að skoða 

eyjuna frá sjó er eins og best verður á kosið, möguleikar til sjóstangveiða einstakir, þar sem 

einungis þarf að sigla rétt út fyrir hafnarmynnið til að komast á fiskimið auk þess sem 

ferðamaðurinn er í sérstöku og nánu sambandi við náttúru og heimafólk. En til þess að 

uppbygging takist er mikilvægt að byggja góðan grunn og hafa undirstöðurnar góðar og 

kemur þáttur sveitarfélagsins þar inn. Það vantar starfsfólk til að sinna t.d. leiðsögn fyrir 
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ferjufarþega, en húsnæði er takmarkað og því ekki hægt að flytja inn starfsfólk í neinum mæli. 

Það kom fram í rannsókninni að heimamenn hafa áhyggjur af því að þessi mikla aukning 

ferðamanna er ekki að skila sér sem hagnaður til eyjarinnar, þar sem meirihluti ferðafólksins 

kemur með ferju eða flugi, stoppar í örfáar klukkustundir og fer svo aftur til baka án þess að 

kaupa nokkra þjónustu af eyjaskeggjum  Sístækkandi straumur ferðamanna skilar í raun litlu 

sem engu til eyjarinnar. Er það stærsta vandamálið varðandi ferðamenn og eitthvað sem brýnt 

er að laga. Auglýsingar gætu breytt þar heilmiklu, því margir sem heimsækja eyjuna hafa 

einfaldlega ekki hugmynd um að þar sé hægt að gista, fara kringum eyjuna á bát, komast á 

sjóstöng eða nokkuð annað. Þeir finna pakkaferðir og kaupa þær. Þarna væri upplagt fyrir 

eyjaskeggja að fara í samstarf við Norlandair og Landflutninga-Samskip og koma meiri 

afþreyingu og lengra stoppi inn í ferðirnar. Þá myndi sami fjöldi ferðamanna skila peningum í 

kassann bæði hjá samgöngufyrirtækjunum og Grímseyingum  auk þess sem það myndi eflaust 

auka á ánægju ferðamanna að stoppa lengur og njóta þessarar einstöku náttúruperlu. 
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9 Viðaukar 

9.1 Viðauki 1 

Spurningar: 

1.Við hvað starfar þú? 

2. Hver er staða ferðaþjónustunnar í Grímsey í dag að þínu mati? 

3. Telur þú að það sé þörf fyrir ferðaþjónustu í Grímsey? Hvers vegna?  

4. Hvað finnst þér um þátt sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu? 

5. Hver telur þú að ímynd Grímseyjar sé?  

6. Hvað finnst þér vera helsta aðdráttarafl Grímseyjar fyrir ferðamenn? Hvernig þá?  

7. Telur þú að ferðaþjónusta í dag sé mikilvægu fyrir eyjuna? Hvernig þá?  

8. Vilt þú sjá enn meiri fjölgun ferðamanna til Grímseyjar? 

9. Hvernig telur þú að hægt væri að fá ferðamenn til að stoppa lengur í eyjunni? 

10. Hver er sérstaða Grímseyjar að þínu mati? 

 


