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Abstract 
The goal of this study is to explore the status of tourism in the Municipality of Árborg, its 

tourism planning and how the local cultural history is utilized as an attraction. The 

Municipality is well situated on the south coast of Iceland. The capital of Reykjavík is 

nearby and also the biggest natural attractions. However the Municipality is not the center 

of tourism it should be. The mainroad of Iceland runs straight through the town of Selfoss, 

which is the service center for both the tourists and the nearby towns and countryside. The 

Municipality has a lot to offer including the basic services it provides its residents. It has a 

rich and vast history that is different between the three towns that form the Municipality, 

Selfoss, Eyrarbakki and Stokkseyri. In the study a qualitative approach is used were 

secondary data is utilized along with interviews. The tourism functioning system by Gunn 

(2002) was used to realize what services the Municipality must have to increase the 

number of tourists that stop there. Also the development plan for tourism development in 

marginalized and other types of communities by George, Mair and Reid (2009) was used 

to visualize the next steps in tourism planning. The conclusions show that the fundamental 

pillars of tourism are in place but a tourism plan is needed with the involvement of the 

entire municipality for Árborg to evolve as a destination and become mora attractive. 

 

Keywords: policy tourism, tourism policy development, the Municipality of Árborg, 

cultural tourism, destination. 

  



 

Útdráttur 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni og hluti af Baccalaureum Artium gráðu í 

Ferðamálafræði við Háskólann á Hólum. Markmiðið með ritgerðinni er að kanna stöðu 

ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Árborg, stefnumótun og eins hvernig söguleg arfleifð 

svæðisins er nýtt í ferðaþjónustu. Sveitarfélagið Árborg er vel staðsett í nálægð við 

höfuðborgarsvæðið og helstu náttúruperlur Suðurlands en hefur þó ekki náð að festa sig í 

sessi sem ferðamannastaður í þeim mikla uppgangi sem er að eiga sér stað í ferðaþjónustu 

á Íslandi. Mikil umferð liggur í gegnum sveitarfélagið þar sem þjóðvegur 1 liggur í 

gegnum Selfoss, stærsta þéttbýliskjarna sveitarfélagsins, þá er ýmsa þjónustu fyrir 

ferðamenn að finna í bænum, enda er Selfoss þjónustkjarni Suðurlands. Sveitarfélagið 

hefur upp á margt annað að bjóða en verslanir, gistingu og veitingastaði. 

Þéttbýliskjarnarnir þrír, Selfoss, Eyrarbakki og Stokkseyri eru landfræðilega mikilvægir 

með tilliti til samgangna og verslunar fyrr á öldum og svo er enn, þá staðreynd er svo hægt 

að tengja með beinum hætti við menningarsögulegt mikilvægi staðanna og mismunandi 

þýðingu þeirra fyrir sunnlenskt samfélag þá og nú. Í rannsókninni var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem fyrirliggjandi gögn voru notuð ásamt viðtölum við tvo aðila sem 

voru valdir með markmiðsúrtaki. Unnið var með framboðsmódel fræðimannsins Gunn 

(2002) til þess að varpa ljósi á það hvað það er sem sveitarfélagið þurfi helst að huga að í 

uppbyggingu ferðaþjónustu. Þá var skipulagsrit fyrir gerð ferðamálastefnu skoðað með 

tilliti til þróunar stefnumótunar hjá sveitarstjórn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

mikilvægar grunnstoðir til ferðaþjónustu eru til staðar en vöntun er á góðri stefnumótun til 

að hægt sé að þróa áfangastaðinn Árborg áfram og auka aðdráttarafl hans og ímynd. 

 

Lykilorð: stefnumótun, stefnumótun í ferðaþjónustu, Sveitarfélagið Árborg, 

menningartengd ferðaþjónusta, áfangastaður. 
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1 Inngangur 
Ferðaþjónusta er sívaxandi atvinnugrein í heiminum öllum og hafa Íslendingar fundið fyrir 

því síðustu ár með gríðarlegri aukningu í komu ferðamanna til landsins. Gott dæmi um hve 

mikil aukningin hefur orðið á Íslandi er að á árunum 2011 - 2013 jókst fjöldi erlendra 

ferðamanna um 42,7% (Ferðamálastofa, 2014). Ferðaþjónustan dreifist um landið allt en 

suðvesturhorn landsins hefur fengið nokkuð stóran bita af „ferðamannakökunni“ vegna 

nálægðar við flugvöllinn í Keflavík. Stærstur hluti ferðamanna sem koma til landsins yfir 

sumartímann fara um Suðurland eða 72%, að auki má geta þess að 13,7% allra 

sumarferðamanna koma við á Eyrarbakka í Sveitarfélaginu Árborg (Ferðamálastofa, 2014).  

 Með auknum straumi ferðamanna verða kröfur um fjölbreytta áfangastaði háværari 

svo ferðamenn geti allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Nýir áfangastaðir hafa sprottið upp 

um allt land en misjafnt er hversu vel þeim hefur tekist að koma sér á kortið sem 

ferðamannastaðir. Þar hefur mest að segja hversu mikil vinna hefur verið lögð í ferðamál, 

skipulagsmál og markaðsmál af hálfu þeirra sem fara með skipulagsvald á viðkomandi 

svæði. Að koma áfangastað á kortið krefst mikillar vinnu og þess að skipulag sé gott og 

markvisst. Þar má nefna mikilvægi þess að horfa í styrkleika svæðisins og hvar það stendur 

vel að vígi í grunninn. Í þessu sambandi skiptir öll aðstaða á áfangastað og þjónustustig  

miklu máli svo sómasamlega sé hægt að taka á móti miklum fjölda ferðamanna. Þá þarf 

einnig að huga vel að aðdráttarafli og ímynd við markaðssetningu til þess að draga 

ferðamenn að. Þetta á ekki síst við í sífellt harðnandi samkeppni áfangastaða um 

ferðamenn. Á hverjum áfangastað þarf að huga að því hvað einkennir staðinn, hvað menn 

vilji að einkenni staðinn og hvort það sé samhljómur milli þessara þátta og þess sem 

staðurinn er þekktur fyrir. Íslensk náttúra er sem fyrr stærsta aðdráttaraflið, en íslensk 

menning og saga laðar ekki síður að ferðamenn en um 40% erlendra ferðamanna sem koma 

til Íslands nefna íslenska menningu og sögu sem einn af áhrifaþáttunum fyrir heimsókn 

sinni (Ferðamálastofa, 2014). 

 Meginmarkmiðið með ritgerðinni er að meta stöðuna á ferðamálum í Sveitarfélaginu 

Árborg og skoða með hvaða hætti staðið er að stefnumótun í ferðaþjónustu á svæðinu. 

Skoðað verður hvernig áfangastaður sveitarfélagið er og hvar möguleikar til þróunar liggja. 

Þá verður einnig rýnt í það hvernig menningar- og söguarfur svæðisins er nýttur þegar 



2 

kemur að ferðaþjónustu á svæðinu með það í huga að skoða hvernig gera megi betur í 

ímyndasköpun og sköpun aðdráttarafls fyrir svæðið. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar hafa verið lagðar fram: 

i. Hver er stefna í ferðamálum í Sveitarfélaginu Árborg og hvernig birtist hún? 

ii. Hvernig er söguleg arfleifð svæðisins nýtt í ferðaþjónustu? 

 

Í upphafi ritgerðar verður fræðilegri umfjöllun um stefnumótun gerð skil, skoðuð verða 

líkön Gunn og Leiper auk skipulagsrits fyrir gerð ferðamálastefnu sem sett var fram af  

George, Mair og Reid (2009; 221). Skoðað verður vægi ímyndar áfangastaðar og gildi 

góðrar stefnumótunar. Sögu svæðisins verður gerð góð skil, byggðasaga Sveitarfélagsins 

Árborgar er um margt merkileg og fjölbreytileg þar sem verslunarstaðurinn Eyrarbakki, 

verbúðin Stokkseyri og þjónustukjarninn Selfoss mynda eina heild með Sandvíkurhreppi 

hinum forna. Saga svæðisins spilar lykilhlutverk í ímyndarsköpun Sveitarfélagsins 

Árborgar sem ferðamannastaðar, hver bær hefur sitt sérstaka útlit og sína sögu sem unnið 

er með á mismunandi hátt. Staða ferðamála í Sveitarfélaginu Árborg verður borin saman 

við nágrannasveitarfélög og mögulegir vaxtarmöguleikar ferðaþjónustu á svæðinu ræddir. 

Greind verða viðtöl um ferðaþjónustu við forvígismenn sveitarfélagsins og þau notuð sem 

grunnur að SVÓT-greiningu á stöðu ferðamála í Sveitarfélaginu Árborg. Í lokin verður 

síðan staða sveitarfélagsins mátuð að líkani Gunn (2002) og skipulagsriti George o. fl. 

(2009; 221) og rannsóknarspurningum svarað auk þess sem staða Sveitarfélagsins 

Árborgar og framtíðarmöguleikar verða ræddir. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
Frá upphafi mannkyns hefur maðurinn ferðast um. Í fystu af sjálfsbjargarviðleitni við að 

leita sér matar og skjóls fyrir veðrum og vindum og í leit að hentugum búsetustað. Með 

tímanum hefur ferðamynstur breyst og í dag ferðast fólk helst vegna viðskiptaerinda, 

afþreyingar og upplifunar. Ferðamennska verður því til vegna þess að fólk ferðast frá sínu 

hversdagsumhverfi og til ýmissa staða þar sem það dvelst til skemmri tíma.  

 Hugtakið ferðaþjónusta er skilgreint sem sú atvinnugrein sem nær til allra þeirra 

fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf sem tengjast ferðalögum (Samgönguráðuneytið, 

1996). Erfitt hefur þó reynst að flokka ferðaþjónustu sem eina atvinnugrein enda er hún 

samsett af mörgum atvinnugreinum og er nátengd öðrum greinum. Bent hefur verið á að 

nota orðið ferðaþjónustukerfi þar sem atvinnugreinin þjónustar fólk á ferðalögum (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013; 10). Neil Leiper setti fyrstur fram kerfi 

ferðamennsku þar sem hann skilgreindi grunnþætti kerfisins. Allt það sem gerir kerfinu 

mögulegt að virka taldi Leiper til ferðamennsku og þær atvinnugreinar sem hagnast af því 

að þjónusta kerfið flokkast sem ferðaþjónusta (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013; 33). 

 

Mynd 1. Líkan Leiper af kerfi ferðamennsku. Heimild: Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 
Jóhannesson (2013; 33). 
 

Ferðaþjónusta er vissulega víðtæk og hefur fjölmarga snertifleti við aðrar þjónustugreinar 

líkt og bent hefur verið á með framleiðslukerfi ferðaþjónustu sem „vísar til allra þeirra 

stofnana sem ætlað er að skapa eftirspurn og veita möguleika á ferðalögum“ (Edward 
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Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013; 34). Á stundum getur verið erfitt að 

greina á milli ferðaþjónustu og annarra starfsgreina en greinilegt er að ferðaþjónusta er í 

dag orðin ein allra mikilvægasta grein efnahagslífs Íslands og veltir rúmum fjórðung af 

öllum gjaldeyristekjur og 15,4% af vergri landsframleiðslu árið 2013 (Ferðamálastofa, 

2014). 

2.1 Áfangastaður 

Hugtakið áfangastaður hefur verið fræðimönnum hugleikið og fram hafa komið ótal 

skilgreiningar á því hvaða atriði þurfa að vera til staðar til þess að hægt sé að skilgreina 

áfangastað. Samkvæmt Íslenskri orðabók er hugtakið áfangastaður skilgreint sem 

„hvíldarstaður, náttstaður eða lokaáfangi á ferðalagi“ (Íslensk orðabók, 2003). 

 Samkvæmt Edward Hákoni Huijbens og Gunnari Þór Jóhannessyni (2013; 22) telst 

áfangastaður vera „staður eða svæði þar sem að áhrifa ferðarþjónustu gætir. Hver 

áfangastaður hverfist um þrjú frumskilyrði; aðgengi, aðdráttarafl og aðstöðu“. Spyrja má 

hvernig við drögum mörkin milli áfangastaða, er Reykjavík einn áfangastaður en myndi 

allt stór-Reykjavíkursvæðið teljast sem sami staðurinn? Að sama skapi má velta upp þeirri 

spurningu hvort Sveitarfélagið Árborg geti flokkast sem áfangastaður í sjálfu sér eða sem 

hluti af áfangastaðnum Suðurland? Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson 

(2013; 23) skipta Íslandi upp í fimm meginsvæði, sem eru Vestfirðir, Norðurland, Austur- 

og Suðausturland, Suðvestur- og Vesturland og höfuðborgarsvæðið. Innan hvers landshluta 

eru svo minni svæði eða áfangastaðir. Suðurland getur því samkvæmt þessum 

skilgreiningum markaðssett sig sem áfangastað rétt eins og smærri staðir innan þess. Eins 

og áður hefur komið fram eru aðgengi og aðstaða tvö af lykilatriðum þegar kemur að 

áfangastað. Við uppbyggingu á ferðamannastað er þjónusta við íbúa mikilvæg vegna 

lagalegrar skyldu sveitarfélagsins til þess að sinna ákveðnum verkefnum á borð við 

skipulags-, hreinlætis- og umhverfismál, auk menningarmála á borð við safnarekstur, 

rekstur sundlauga og íþróttasvæða. „Í raun er öll sú starfsemi, sem sveitarfélagið byggir 

upp til að efla lífsgæði íbúanna, jafnframt grundvöllur þess að hægt sé að bjóða gestum 

sveitarfélagsins góða afþreyingu og upplifun“ (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013; 57). 

 Áfangastaður þarf að búa yfir ákveðnum einkennum til þess að laða ferðamenn að. 

Ákveðið aðdráttarafl þarf að vera til staðar en önnur einkenni ráðast af mörgum 
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mismunandi þáttum. Veðurfar getur verið stórt aðdráttarafl eins og sólarlandaferðir hafa 

sýnt í gegnum árin, hagstæð verslunarkjör, menning eða náttúrufegurð. 

 Fræðimaðurinn Clare A. Gunn hefur fjallað mikið um áfangastaði og hvað þeir þurfi 

að innihalda til þess að hægt sé að byggja upp ferðaþjónustu. Líkan hans um það hvernig 

ferðaþjónustan virkar (e. The tourism functioning system) sýnir tengsl eftirspurnar og 

framboðs og telur hann þar til fimm meginframboðsþætti sem að allir tengjast (Gunn, 

2002; 34). 

 

Mynd 2. Líkan Gunn um það hvernig ferðaþjónustan virkar. Heimild: Gunn (2002; 34). 
Þýðing höfundar. 
 

Myndin sýnir meginframboðsþættina sem eru aðdráttarfl, samgöngur, þjónusta, 

upplýsingar og markaðssetning. Aðdráttarafl er mikilvægt hverjum áfangastað til þess að 

draga að ferðamenn og samgöngur til og frá svæðinu þurfa að vera góðar, til þess að 

líklegra sé að ferðamenn leggi á sig ferð á staðinn. Þá þarf ákveðin grunnþjónusta fyrir 

ferðamenn einnig að vera til staðar. Í þessu samhengi má nefna gistingu, veitingastaði og 

afþreyingu. Upplýsingagjöf um svæðið og á svæðinu þarf að vera góð, bæði til þess að 
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draga ferðamenn á staðinn og einnig þurfa þeir að geta nálgast upplýsingar fljótt og vel á 

staðnum. Síðasti þátturinn sem Gunn nefnir er markaðssetning, það segir sig sjálft að 

markaðssetning skiptir höfuðmáli. Með góðri markaðssetningu má draga að nýja 

ferðamenn og það hjálpar til við að byggja upp góða ímynd. Líkan Gunn er um margt gott. 

Það leggur áherslu á krosstengsl allra þeirra þátta sem koma að ferðaþjónustu og mikilvægi 

þeirra. Þannig styður það líka við hugmyndir um ferðaþjónustukerfi sem stóra heild.  

2.2 Ímynd 

Crompton (1979; 18) skilgreinir ímynd sem samsömun hugmynda, áhrifa og skoðana sem 

fólk hefur á áfangastað. Þar sem fólk leitar yfirleitt að upplýsingum um staðina sem það fer 

til áður en lagt er af stað í ferðalag þá skiptir góð markaðssetning og aðlaðandi ímynd mjög 

miklu. Ímynd er þó flókið fyrirbæri þar sem margt hefur áhrif á hana, meðal annars 

landslag, fólk, menning og sjálfsmynd staðar. Ímynd er sjaldnast sjálfsprottin, hana þarf að 

vinna með og útfæra. Á landsvísu hefur það sést mjög vel í átökum á borð við „Inspired by 

Iceland“ þar sem náttúrufegurð og hreinleiki í bland við fjörugt mannlíf var þungamiðjan.  

 Með sífelldri þróun ferðaþjónustunnar og aukningu í framboði á áfangastöðum 

verður til ákveðin krafa um sérstöðu aðdráttaraflsins. Mikilvægt er að hafa þetta í huga og 

skoða hver ímynd staðarins er og styrkja hana. Markmiðið ætti að vera að draga fram 

jákvætt aðdráttarafl sem laðar ferðamenn á staðinn og fær þá til að stoppa lengur við og um 

leið að fá dagsgesti, sem eru samkvæmt Samgönguráðuneytinu (1996) gestir sem að dvelja 

ekki yfir nótt á áfangastað, til að eyða meiri tíma á einum stað. Þegar verið er að vinna með 

ímyndasköpun svæðis verður þó að hafa í huga að erfitt getur verið að mæla ímynd þar 

sem hugtakið er huglægt og óáþreifanlegt og einnig vegna þess að skynjun einstaklinga er 

misjöfn. 

2.3 Stefnumótun 

Stefnumótun er tæki sem yfirvöld geta notað til þess að setja sér markmið í ferðaþjónustu 

og gera áætlanir til framtíðar. Sveitarfélögin hafa í raun öll vopn í höndum sér þar sem þau 

fara með skipulagsmál á sínu svæði og geta því auðveldlega tekið tillit til ferðaþjónustu og 

hjálpað til við að byggja hana upp (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013; 56).  
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 Tilgangur stefnumótunar er að búa til aðgerðaráætlun fyrir fyrirsjáanlega framtíð og 

koma henni í gagnið (Gunn, 2002; 3). Til þess að stefnumótun sé virk þarf hún að fara 

fram í samstarfi og samtali við íbúa og þá sem koma til með að vinna eftir henni, ef hún 

kemur aðeins ofan frá þá getur verið erfitt að fá samfélagið til að taka þátt í að framfylgja 

henni (Dodds og Butler, 2010; 38). 

 En til hvers er ferðamálastefna? Ferðamálastefna er pólitískar ákvarðanir, hún er í 

grunninn ákvörðun stjórnvalds um hvernig haga skuli ferðamálum (George o.fl., 2009; 

199). Þetta er þó ekki bara ákvarðantaka heldur segir stefnan til um hvernig skuli unnið, þó 

ber að hafa í huga að hafi starfsmenn ekki trú á stefnunni þá fellur hún um sjálfa sig 

(Dodds og Butler, 2010; 38). Stefnumótun getur farið fram á marga mismunandi vegu. Í 

sumum tilfellum er vinnan unnin frá efstu stigum sveitarstjórnar og niður, þ.e.a.s. 

stjórnvöld byrja að leggja línurnar og einkaaðilar komi svo inn í og innleiða stefnuna.  Hin 

leiðin er sú að stefnumótun fari að mestu fram hjá einkaaðilum og grasrótarhreyfingu í 

ferðaþjónustu og sveitarfélögin taki svo stefnuna upp og lagi að sínum þörfum. Sú leið er 

að mörgu leyti lýðræðislegri og hentugri, því eins og sumir vilja halda fram þá eru yfirvöld 

ekki alltaf í beinu sambandi við það sem er að gerast í ferðaþjónustunni (Krutwaysho og 

Bramwell, 2010; 673). Það vill oft brenna við að auðveldara er að móta stefnuna en að fara 

eftir henni (Dodds og Butler, 2010; 37).   

 Eins og áður segir þá samanstendur ferðaþjónusta af meira en einni atvinnugrein og í 

raun og veru tengist ferðaþjónusta flestum grunnatvinnugreinum samfélagsins sterkum 

böndum. Kosturinn við stefnumótunarkerfi eins og lýst er í mynd 3 er sá að kerfið tekur 

tillit til utanaðkomandi þátta og gengur út frá aðkomu íbúanna að stefnumótun. Kerfið 

gengur út á markvissa endurskoðun (e. feedback) og traust milli íbúa og þeirra sem fara 

með ákvarðanavald í sveitarfélaginu hverju sinni. Íbúaþátttöku verður einnig að líta á sem 

langtímavinnu en ekki skammtímalausn (George o.fl.,  2009; 229).  
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Mynd 3. Skipulagsrit fyrir gerð ferðamálastefnu. Heimild: George o.fl. (2009; 221). 
 

Hægra megin á mynd 3 er það sem flokkast sem megindlegar upplýsingar. Þær snúa meðal 

annars að greiningu á innviðum sveitarfélagsins, markaðsgreiningu og umhverfisáhrifum. Í 

raun og veru eru þetta hagnýt atriði sem hægt er að safna saman með rannsóknarvinnu. 

Vinstra megin á myndinni eru eigindlegar upplýsingar sem snúa frekar að einstaklingum í 

samfélaginu og þörfum þeirra og samfélagsins. Mikilvægt er að báðir dálkarnir hafi vægi 

við hæfi þegar kemur að ákvarðanatöku og vinni hvorn annan upp. Miðjudálkurinn er svo 

stefnumótunarferlið sjálft. Þar er byrjað að vinna út frá ákveðinni hugmynd, markmið sett í 

samræmi við upplýsingar sem fengnar eru út frá báðum rannsóknaraðferðunum í hægri og 

vinstri dálki, ákveðin skref eru sett fram til að ná þeim markmiðum, fýsileiki áætlunarinnar 

er metinn, stefnumótunin löguð að nýjum upplýsingum og síðan lögð fram (George o.fl.,  

221-222). Góð stefnumótunarvinna sem tekur mið af mynd 3 er ekki það sem kallað er 

línuleg heldur gengur hún út frá lifandi plaggi sem er í raun alltaf til endurskoðunar til að 

efla samfélagið og bæta lífsskilyrði þeirra sem þar búa. Eftir að ferðamálastefnan kemur til 

framkvæmda fer endurgjöf fram reglulega í ferlinu, en endurgjöfin tryggir að stefnunni sé 

viðhaldið og hún löguð að þörfum samfélagsins hverju sinni. 
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3 Sveitarfélagið Árborg 
Sveitarfélagið Árborg er samansett úr byggðarkjörnunum Eyrarbakka, Selfossi og 

Stokkseyri auk Sandvíkurhrepps. Sveitarfélagið afmarkast af Ölfusá að vestan og norðan, í 

austri liggur það að Flóahrepp og norðan Ölfusár að Sveitarfélaginu Ölfus. Sveitarfélagið 

er nokkuð stórt að flatarmáli og innan þess er fjölbreytileg náttúra auk mikillar og 

merkilegrar sögu. Sveitarfélagið Árborg stendur á Þjórsárhrauni sem er stærsta hraun sem 

runnið hefur á söguöld (Árni Hjartarson, 1988). Hér verða raktar grunnupplýsingar um 

sveitarfélagið auk þess sem saga þess og menningararfur verður skoðaður. Þá verður 

ferðaþjónusta á svæðinu einnig skoðuð og umfang hennar borið saman við nærsamfélög á 

borð við Hveragerði og Sveitarfélagið Ölfus.  

3.1 Saga svæðis og menningararfur 

Það er ekki náttúrufegurðin ein sem dregur ferðamenn til Íslands heldur einnig áhugi þeirra 

á íslenskri menningarsögu. Söfn og sýningar gegna þarna mikilvægu hlutverki (Eggert Þór 

Bernharðsson, 2003). Menningararfur Íslendinga, tungumálið og handritin sér í lagi, er 

ómetanlegur þegar horft er til þekkingar og skilnings okkar á samfélagi miðalda í 

Skandinavíu, Íslandi og í raun víðar. Þingvellir, Skálholt og Haukadalur höfðu mótandi 

áhrif á þróun á Suðurlandi og saga Eyrarbakka, Stokkseyri og Selfoss er samtvinnuð 

þessari sögu í gegnum aldirnar. Nú þarf að huga að samspili milli sögunnar og náttúru 

landsins. En með hvaða hætti er menningararfinum haldið á lofti í Sveitarfélaginu Árborg? 

Til þess að hægt sé að skoða hvort og hvernig menningararfur og saga svæðisins sé nýtt í 

ferðaþjónustu er mikilvægt að skoða hvað er sérstakt við sögu svæðisins.  

 Hér verður lögð áhersla á Selfoss og því er rétt að líta aðeins til þess hvernig byggð 

þróaðist þar. Einnig verður farið inná byggðasögu Eyrarbakka og Stokkseyrar í þessum 

kafla, þar sem sú saga myndi flokkast sem nokkuð hefðbundin saga verbúðarlífs og 

verslunarpláss fær hún eilítið minna pláss en saga Selfoss. Byggðarsaga Selfoss er að 

mörgu leyti einstæð er varðar byggðasögu Íslands, enda byggist Selfoss upp sem 

þjónustukjarni við bændur og búalið en ekki sem verstöð líkt og flestir bæir á Íslandi. 
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3.1.1  Selfossbær 

Byggð hefur verið við bakka Ölfusár í nokkur hundruð ár. Hæpin söguskoðun er þó að telja 

Ingólf Arnarson sem fyrsta íbúa Selfoss eins og Guðmundur Kristinsson gerir í bók sinni 

Saga Selfoss (Guðmundur Kristinsson, 1991; 49). Þó hafa staðið bæir sitthvoru megin við 

ánna um langa tíð, Fossnes, Rauðholt, Selfossbæirnir og að sjálfsögðu gamla höfuðbólið 

Sandvík, að ógleymdum Eyrarbakka og Stokkseyri við ströndina. Selfoss er landnámsbær 

og er getið í Landnámu en það var Þórir Ásason sem nam þar land og eignaði sér 

„Kallnesingahrepp allan upp frá Fyllarlæk” (Íslendingabók-Landnámabók, 1986; 349). 

Guðmundur Kristinsson gerir að því skóna í bók sinni að landssvæði Þóris hafi verið sem 

samsvarar Sandvíkurhrepp hinum forna. Eftir dvöl Þóris er Selfoss ekki getið í heimildum í 

nokkur hundruð ár eða fram til 1674 þegar bærinn er talinn upp sem biskupsjörð. Frá því 

um 1700 er síðan skráð samfelld byggð á Selfossi eða í rúm 300 ár (Guðmundur 

Kristinsson, 1991; 69). Færa má því ágætlega sterk rök fyrir því að Selfoss sé með elstu 

byggðum Íslands. Þó skal fært til bókar að þessi fyrstu 1000 ár frá landnámi Þóris og fram 

að komu Tryggva er erfitt að tala um Selfoss eins og við þekkjum það í dag. 

Þjónustumiðstöðin Selfoss verður til við byggingu Ölfusárbrúar.  

Tryggvi Gunnarsson er einn af áhrifamestu mönnum Íslandssögunar á öndverðri 

19. öldinni. Hann var einn af stofnendum Gránufélagsins (Alþingi, 2001) og mikill 

baráttumaður fyrir bættum samgöngum um allt land. Ölfusá var óbrúuð en ferjustæði á 

nokkrum stöðum, meðal annars á Laugardælum og í Kaldaðarnesi (Guðmundur 

Kristinsson, 1991; 110). Um 1870 var ljóst að brúa þyrfti báðar stóru árnar á Suðurlandi, 

Ölfusá og Þjórsá, spurningin var aðeins hvora þeirra skyldi brúa fyrr. Samþykkt var á 

Alþingi árið 1887 að veita fé til brúunar Ölfusár. Þegar konungur hafði samþykkt 

framkvæmdina var það í höndum Tryggva að byggja brúnna. Smíði brúarinnar gekk vel, 

og var brúin vígð 8. september 1891 (Guðmundur Kristinsson, 1991; 146). Brúin skipar 

stóran sess í sköpunarsögu Selfoss sem þéttbýlisstaðar og hefur Tryggvi vafalaust verið 

meðvitaður um hve miklu brúin gæti breytt. Honum hefur þó líkast til aldrei dottið í hug að 

vinnuskúrinn sem hann byggði sér við brúarendann yrði fyrsti vísirinn að þorpi og eitt af 

glæsilegri húsum landsins rúmum 100 árum seinna.  

 Ölfusárbrú breytti miklu fyrir samgöngur á Suðurlandi og um leið hafði brúin líka 

gífurleg áhrif á „valdajafnvægi“ innan svæðisins. Eyrarbakki sem um aldir hafði verið 

kaupstaður Árnessýslu og miðstöð þjónustu var úr leið eftir að brúin kom. Framtakssamir 

menn fóru að byggja sér hús við brúnna og meðfram bakka Ölfusár til austurs í átt að 
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Laugardælum. Smámsaman myndaðist í kringum brúnna og Tryggvaskála lítill 

þjónustukjarni og þegar Kaupfélögin á Eyrarbakka og Stokkseyri urðu gjaldþrota sáu 

Selfyssingar sér leik á borði og stóðu að stofnun Kaupfélags Árnesinga sem hafði aðsetur 

við brúnna (Guðmundur Kristinsson, 1995; 37). Mjólkurbúið sem stofnað var árið 1929 í 

kjölfar þeirra miklu breytinga sem urðu á ræktunarskilyrðum við Flóaáveituna 

(Guðmundur Kristinsson, 1995; 15) átti að þjónusta alla íbúa Flóaáveitusvæðisins. Því var 

valinn staður í nágrenni við Ölfsárbrú enda nokkurn vegin miðsvæðis. Þessi tvö 

stórfyrirtæki, Kaupfélagið og Mjólkurbúið, eru því að miklu leyti grunnurinn sem að 

Selfossbær byggir á. 

 Fljótlega var kominn vísir að stórum bæ. Þann 1. janúar 1946 varð Selfosshreppur til 

þá með yfir 500 íbúa og 4 árum seinna bjuggu 1000 manns á Selfossi (Guðmundur 

Kristinsson, 1995; 314). Sandvíkurhreppur, Hraungerðishreppur og Ölfushreppur lögðu til 

land fyrir hreppinn (Guðmundur Kristinsson, 1995; 308). Íbúafjöldi hafði vaxið hratt og á 

stuttum tíma hafði Selfoss tekið fram úr Eyrarbakka í íbúafjölda. 

 

 

Mynd 4. Íbúafjöldaþróun á Eyrarbakka og Selfossi á árunum 1920-1960. Heimild: 
Hagstofa Íslands (2014). 
 



12 

Selfoss var búið að taka við forystuhlutverkinu af Eyrarbakka sem kaupstaður Árnessýslu 

og þangað var hægt að sækja alla þá þjónustu sem bændur og búalið vanhagaði um. Selfoss 

hélt forystuhlutverkinu og stöðunni sem stærsta sveitarfélagið í Árnessýslu alveg fram til 

ársins 2008 þegar Selfoss, Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur og Sandvíkurhreppur 

sameinuðust í Sveitarfélagið Árborg (Sveitarfélagið Árborg, á.á.). 

 Í dag er Selfoss höfuðstaður Suðurlands með rúmlega 6600 íbúa (Sveitarfélagið 

Árborg, 2014). Sérstaða bæjarins er lega hans þar sem að þjóðvegur 1 liggur í gegnum 

bæinn og er aðalverslunargatan um leið. Miklar deilur hafa verið um mögulega færslu 

brúarinnar og áhrif tilfærslu hennar á bæinn. Margir sem tengjast verslun og þjónustu 

virðast uggandi um sinn hag og hræðast það að missa af ferðamönnum og þar af leiðandi 

tekjum. Dæmin sýna hins vegar fram á það að sveitarfélög af þessari stærðargráðu eru mun 

líklegri til þess að verða ekki fyrir neikvæðum efnahagslegum áhrifum af hjáleiðagerð 

(Magnús Gísli Sveinsson, 2012). Styrkleikar Selfoss búa í þjónustukjarnanum. Selfoss 

hefur fyrir margt löngu fest sig í sessi sem þjónustukjarni allra byggðarlaganna í kring og 

líka við stór sumarbústaðasvæði í nágrenninu. Selfoss nýtur líka góðs af legu sinni 

miðsvæðis á stóru svæði þar sem stutt er bæði til höfuðborgarinnar og vinsælla 

ferðamannastaða á borð við Gullfoss, Geysi og Þingvelli. Á Selfossi vantar þó tilfinnanlega 

afþreyingarmöguleika fyrir ferðamenn, þó stutt sé á Eyrarbakka og Stokkseyri þá er lítið 

sem ferðamenn geta skoðað á staðnum sjálfum. Fischersetrið (Fischersetur, á.á.), vinsæl 

sundlaug og útivistarsvæði á norðurbakka Ölfusár eru í raun einu staðirnir sem geta talist 

sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn, því er ljóst að uppbyggingar er þörf á Selfossi og þarf að 

vinna hana í takt við stefnumótun í ferðaþjónustu og með íbúum bæjarins. Sú vinna getur 

haldist í hendur við skipulagningu nýs miðbæjar þegar ný brú yfir Ölfusá kemur norðan við 

bæinn (Vegagerðin, 2012). 

3.1.2  Stokkseyri og Eyrarbakki 

Eyrarbakki og Stokkseyri eru í dag lítil sjávarþorp en í gegnum aldirnar hafa þeir verið 

stórkaupstaðir, menningarsetur og gegnt stóru hlutverki í sögu þjóðarinnar. 

 Eyrarbakki er sögufrægur staður og nafnið er hægt að rekja allt aftur til 14. aldar 

(Eyrarbakki, á.á.). Eyrarbakki var um aldir verslunarstaður sunnlendinga og frá því danskir 

kaupmenn fengu leyfi til vetursetu á Íslandi hefur verið verslun þar allt árið. Húsið á 

Eyrarbakka er annað af tveim húsum sem flutt voru inn um miðja 18. öld sem verslunarhús 

fyrir danska kaupmenn (Byggðasafn Árnesinga - Húsið á Eyrarbakka, á.á.). Blómaskeið 
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Eyrarbakka nær frá miðri 19. öld og fram á fyrstu áratugi þeirrar tuttugustu. Þar var mikil 

og reisuleg byggð og verslun í blóma. Eyrarbakki var höfuðstaður Suðurlands og fékk 

kaupstaðarréttindi árið 1897 og var til sem sérstakt sveitarfélag í 101 ár eða þar til það 

sameinaðist Stokkseyrarhreppi og Selfossi í Sveitarfélagið Árborg. Fullyrða má að hnignun 

Eyrarbakka og uppgangur byggðar á Selfossi haldist í hendur enda var Kaupfélagi 

Árnesinga hugsaður staður á Selfossi en ekki Eyrarbakka og tók því Selfoss við verslunar- 

og forystuhlutverkinu.  

 Í dag búa á Eyrarbakka um 500 manns (Sveitarfélagið Árborg, 2014). Mest öll 

þjónusta hefur færst á Selfoss en á staðnum er Byggðasafn Árnesinga, sem staðsett er í 

Húsinu, „beytingaskúrnum“ og fleiri húsum á Eyrarbakka auk Sjóminjasafns. Á 

Eyrarbakka hefur gömlu götumyndinni verið viðhaldið og meðal annars verið lögð ný 

hellulögð gangstétt og ljósastaurar lækkaðir við aðalgötu bæjarins, Eyrargötu (Eyrarbakki, 

2012). Eyrarbakki býr við ákveðna sérstöðu á landsvísu og hefur bærinn haldið 

upprunalegu útliti að ákveðnu leyti. Til staðar er möguleikinn á að bærinn verði svipaður 

og Röros í Noregi (Roros, á.á.a) en sá bær er á heimsminjaskrá UNESCO. Röros er meira 

en 300 ára gamall og hefur verið lögð mikil vinna í að viðhalda hinu gamla útliti þessa 

norska námubæjar. Sú stefna hefur gert það að verkum að Röros er framarlega í 

stefnumörkun er lítur að sjálfbærri ferðamennsku (Roros, á.á.b).  

 Stokkseyri líkt og Eyrarbakki er mun eldra byggðarlag en Selfoss. Róið hefur verið 

frá Stokkseyri í margar aldir og þar byggðust upp verbúðir, frægust þeirra er Þuríðarbúð 

sem var endurbyggð í miðjum bænum en búðin er endurgerð á gömlu verbúðunum. 

Stokkseyri fékk verslunarleyfi árið 1889 og var rekin þar verslun eftir það. Á Stokkseyri 

hefur síðan verið rekin verslun með stuttum hléum þó, ber þar helst Kaupfélagið Ingólf 

sem hætti rekstri árið 1923 og svo verslanir Kaupfélags Árnesinga. Helsti atvinnuvegur 

Stokkseyrar var þó alltaf í sjósókn og fyrsti mótorbáturinn kom þangað árið 1904 og var 

útgerð frá Stokkseyri langt fram eftir 20. öldinni (Sveitarfélagið Árborg, á.á.). Í dag búa á 

Stokkseyri tæplega 500 manns (Sveitarfélagið Árborg, 2014) og er þar nokkuð blómleg 

ferðaþjónusta. Þar eru þrjú einkarekin söfn, Draugasafnið og Álfa-, trölla- og 

norðurljósasafnið sem staðsett eru í Hólmaröst og Veiðisafnið sem er staðsett við aðalgötu 

þorpsins. Veiðisafnið er glæsilegt og nýjungagjarnt safn, til dæmis varðandi 

„snertisýningar“ fyrir sjónskerta (Veiðisafnið, á.á.). Draugasafnið ásamt Álfa-, trölla- og 

norðurljósafninu í Hólmaröst menningarveri eru einstök á landsvísu, tónlist skipar líka 

ríkan sess í menningarlífi Stokkseyrar en Páll Ísólfsson tónskáld var fæddur þar og hefur 
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lengi staðið til að opna setur honum til heiðurs (Byggðasafn Árnesinga og Sjóminjasafnið á 

Eyrarbakka, 2006). Þá er líka búið að opna þar Orgelsmiðju (Menningar-Staður, 2014). Á 

Stokkseyri er einnig að finna vinsælan veitingastað Við fjöruborðið en staðurinn er í næsta 

nágrenni við Hólmaröst menningarver. Ljóst er að sérstaða Stokkseyrar liggur því í 

menningartengdri afþreyingu sem vinnur mjög vel með sögutengslum Eyrarbakka.  

 Þá er líka nokkuð merkileg saga stríðsáranna á svæðinu. Herstöð var í Kaldaðarnesi 

og er nokkuð um gamlar minjar þeim tengd í eigu einkaaðila á svæðinu. Einnig var ein af 

fáum þýskum loftárásum á Ísland árið 1941 á Selfossi en í henni lést einn breskur 

hermaður (Guðmundur Kristinsson, 1995; 327-328). 

3.2 Staða ferðaþjónustu á svæðinu 

Enga heildræna stefnu í ferðamálum er að finna hjá Sveitarfélaginu Árborg. Í aðalskipulagi 

Sveitarfélagsins Árborgar er fjallað stuttlega um stöðu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu en 

engin framtíðarstefna er þó sjáanleg. Fjallað er um ferðaþjónustu sem vaxandi atvinnugrein 

í sveitarfélaginu og er lögð áhersla á að nýta aukin atvinnutækifæri á jákvæðan hátt í sátt 

við náttúru og umhverfi (Sveitarfélagið Árborg, 2010b). Velta má upp þeirri spurningu 

hvort að skortur á stefnu í ferðamálum innan sveitarfélagsins valdi því að ekki hafi náðst 

að skapa heildarmynd af svæðinu sem áfangastað. Spyrja má hvort Sveitarfélagið Árborg 

nýti sér ekki nægjanlega vel nálægðina við Reykjavíkursvæðið og hvort menn horfi jafnvel 

á nálægðina sem ógn frekar en tækifæri. Menningartengd ferðaþjónusta getur vel 

blómstrað á svæðinu. Töluverð stöðnun ríkir í ferðaþjónustu innan svæðisins og er nokkuð 

ljóst að samtal vantar milli einkaaðila og sveitastjórnarstigsins um hvernig haga skuli 

uppbyggingu. Á meðan að Sveitarfélagið Árborg stendur í stað hafa önnur sveitarfélög í 

Árnessýslu tekið stór skref fram á við. 

 Á Selfossi er eitt hótel, eitt íbúðarhótel, tvö gistiheimili, farfuglaheimili, tjaldsvæði 

og smáhúsaleiga. Þá er einnig að finna gistiheimili á bæði Stokkseyri og  Eyrarbakka auk 

smáhúsagistingu. Nægjanlegt gistipláss er því til staðar og úrval af veitingastöðum gott en 

lítið er um afþreyingu á svæðinu sjálfu. Styrkleikar sveitarfélagsins þegar kemur að 

afþreyingu ferðamanna liggja á ströndinni, á Eyrarbakka og Stokkseyri. Ljóst er að þörf er 

á stefnumótunarvinnu í Sveitarfélaginu Árborg því möguleikarnir eru töluverðir. Selfoss, 

Stokkseyri og Eyrarbakki búa yfir sérstakri sögu, arfleið og um leið einstökum tækifærum 

þegar kemur að ferðaþjónustu. Samlegðaráhrif byggðakjarnanna þriggja eru þó illa nýtt og 
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gæti það að ákveðnu leyti skrifast á stefnuleysi sveitarfélagsins sjálfs, en aðeins í Lista- og 

menningarstefnu Sveitarfélagins Árborgar er minnst á ferðamál og þá í tengslum við 

hugmyndir um Ölfusársetur og Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Árborg og að vægi 

ferðamála verði aukið í starfi verkefnisstjóra íþrótta-, forvarna- og menningarmála 

(Sveitarfélagið Árborg, 2010a). Svæðið er þjónustukjarni Suðurlands ef svo má segja þar 

sem það veitir öllum íbúum sveitarfélagsins, auk nærsveitunga, þjónustu af ýmsu tagi. 

Sveitarfélagið er vel í sveit sett varðandi þjónustu við ferðamenn og ferðamennsku. Að 

sveitarfélaginu kemst fólk úr öllum áttum og er það vel staðsett í hæfilegri fjarlægð frá 

Reykjavík og í nánd við helstu náttúruperlur Suðurlands. 

3.3 Samanburður við nærsamfélög 

Hveragerði og Ölfus eru sveitarfélög sem liggja að Sveitarfélaginu Árborg. Í Ölfusinu er 

starfandi menningarfulltrúi (Sveitarfélagið Ölfus, á.á.). Í Hveragerði er upplýsingamiðstöð 

ferðamanna fyrir Suðurland (Hveragerðisbær, á.á.b) og þar hefur verið unnið mikið verk í 

að skapa bænum sérstöðu, til dæmis í gegnum bæjarhátíðirnar, hverasvæðin og svo tengsl 

við listir og menningu. Í Bláskógabyggð er starfandi ferðamálafulltrúi fyrir uppsveitir 

Árnessýslu og sinnir hann stóru svæði þar sem mikið er af ferðamönnum allt árið  

(Sveitir.is, á.á.). 

 Nokkuð ljóst er að í Sveitarfélaginu Árborg er þörf á starfsmanni til að halda utan um 

mál tengd ferðamennsku og afþreyingu ferðamanna. Í raun er það áhyggjuefni hve 

sveitarfélagið hefur sinnt ferðamálum af litlum áhuga. Á sveitarstjórnarstiginu hefur 

ferðaþjónustu verið sinnt lítið. Sú staðreynd kemur niður á gæðum þjónustunnar í 

sveitarfélaginu. Lítil sprotafyrirtæki eru til staðar en þau vantar stuðning. Í raun og veru 

þarf að móta stefnu frá grunni og upp og má þá hafa til viðmiðunar hugmyndir George o.fl. 

(2009; 221) um kerfi sem er í grunnin mjög einfalt. Það er í sex skrefum sem eru 

hugmyndavinna um það hvert skal stefna, finna klárt markmið, skipuleggja og koma með 

áætlun, meta fýsileika markmiða, vinna aðlögun að breytingartillögum og síðasta skrefið er 

síðan útfærsla á áætlun. Samstillt átak þarf að eiga sér stað þar sem sveitarfélagið í 

samvinnu við íbúa sveitarfélagsins og þau fyrirtæki sem eru fyrir á staðnum móta 

framtíðarstefnu og áherslur fyrir Sveitarfélagið Árborg þegar kemur að þjónustu við 

ferðamenn.  
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 Selfoss, Stokkseyri og Eyrarbakki hafa öll sína sérstöðu en byggja þarf upp 

þjónustuna í kringum ferðamennsku mun markvissar. Fyrir átta árum kom upp sú hugmynd 

að ráða ferðamálafulltrúa fyrir sveitarfélagið (Sveitarfélagið Árborg, 2007a) en eins 

ótrúlegt og það kann að hljóma var sú tillaga felld við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2007 

og málið hefur ekki verið tekið á dagskrá aftur (Sveitarfélagið Árborg, 2007b). Í dag er 

einn starfsmaður í vinnu hjá sveitarfélaginu með starfstitilinn Menningar- og 

frístundafulltrúi og sinnir hann mörgum verkefnum af ólíkum toga, meðal annars ber 

honum að sinna kynningar- og ferðamálum fyrir Sveitarfélagið Árborg samanber Lista- og 

menningarstefnu Árborgar (Sveitarfélagið Árborg, 2010a). Það má velta því fyrir sér hvort 

að í einu stærsta sveitarfélagi landsins sé það ekki nægjanlegt. 

4 Rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Rannsóknina má flokka í 

frumgögn (e. primary data) og afleidd gögn (e. secondary data). Frumgögn eru þau gögn 

sem að rannsakandi safnar sjálfur fyrir rannsóknina, t.d. með viðtölum (Finn, Elliott og 

Walton, 2000; 40-41). Ekki gafst tími til að fara í mikla vinnu við að afla frumgagna en 

nokkur viðtöl voru þó tekin. Að mestu var unnið með fyrirliggjandi gögn, þeim safnað og 

unnið úr þeim. Afleidd gögn eru gögn og upplýsingar sem að aðrir hafa safnað og greint 

(Finn o.fl., 2000; 41). Um auðugan garð var að gresja þegar kom að heimildum um efni 

rannsóknarinnar. Þau afleiddu gögn sem voru notuð fengust úr bókum, fræðigreinum, 

skýrslum og af veraldarvefnum. Við gagnaöflun á veraldarvefnum var notast við 

leitarvefinn Google Books í leit að fræðibókum. Notast var við leitarvefinn Google 

Schoolar við almenna leit hugtaka og einnig við leitarvefinn leitir.is. Sú leit skilaði ýmist 

góðum heimildum eða víðtækari skilningi á einhverju ákveðnu efni og leiddi mig áfram í 

leit að góðri heimild. Greining fyrirliggjandi gagna hentar vel við vinnu verkefnis af 

þessari stærðargráðu þar sem að tímarammi við vinnu rannsóknar er ekki mjög langur, 

vegna þess að aðferðin er hvorki tímafrek né kostnaðarsöm. Það sem helst þarf að huga að 

við notkun fyrirliggjandi gagna er að gæta þess að þau gögn sem valið er að nota séu 

áreiðanleg og byggð á góðum rannsóknum þar sem við á. 
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4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Ákveðið var að styðjast við viðtöl til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefninu. Sú 

ákvörðun að notast við viðtöl við rannsóknir byggist á því að viðtölin séu öflugasta leiðin 

til þess að svara rannsóknarspurningunum sem hafa verið settar fram (Helga Jónsdóttir, 

2003; 67). Útbúinn var stuttur spurningalisti sem sjá má í viðauka 1. Viðmælendur, tveir 

talsins voru valdir út frá markmiðsúrtaki. Notkun þess konar úrtaks þykir hentugt þegar 

rannsakandi vill velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003; 63). Val viðmælenda fór fram með það í huga að þeir mættu 

ákveðnum viðmiðum sem að myndu nýtast vel við rannsóknina. Þessi viðmið voru þekking 

á Sveitarfélaginu Árborg, sterk tengsl við svæðið, ferðaþjónustu og menningu. Störf og 

reynsla viðmælenda þóttu nýtast til þess að fá gott sjónarhorn á efnið. Einnig eiga þeir það 

sameiginlegt að bera hag svæðisins fyrir brjósti. Aðstæður voru þannig að hentugast þótti 

að senda spurningalista á þátttakendur í tölvupósti og áttu þau samskipti sér stað um 

miðjan aprílmánuð 2014. Viðmælendur fengu sömu spurningar og fólst úrvinnsla gagna í 

að rýna í svörin. Viðmælendur voru framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar og 

formaður menningarnefndar Árborgar. Við greiningu gagnanna var leitast við að sjá hvað 

stæði upp úr í svörum viðmælenda, hvort að ákveðin atriði kæmu oftar upp en önnur og 

hvort að svör þeirra studdu við rannsóknarspurningarnar. 

5 Niðurstöður 
Í niðurstöðum verður unnið úr þeim viðtölum sem tekin voru og munu þau viðtöl ásamt 

niðurstöðum höfundar mynda grunn að SVÓT-greiningu á Sveitarfélaginu Árborg til þess 

að sjá hvar styrkleikar liggja og hvar gera megi betur. Niðurstöður höfundar byggja á 

samanburði á stöðu sveitarfélagsins við nágrannasveitarfélög og hvernig staðan í Árborg er 

með tilliti til þeirra fræða sem gerð hafa verið skil hér að ofan.  

5.1 Úrvinnsla viðtala 

Viðmælendur rannsóknar voru Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins 

Árborgar og Kjartan Björnsson, formaður menningarnefndar Sveitarfélagsins Árborgar. 
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Niðurstöður viðtala sýna að styrkleikar svæðisins liggja fyrst og fremst í því að Selfoss sé 

þekktur þjónustukjarni fyrir Suðurland. Í grunninn voru viðmælendur að miklu leyti 

sammála um hvernig ferðaþjónusta hefur vaxið í Sveitarfélaginu Árborg. Viðurkennt er 

vægi ferðaþjónustunnar bæði fyrir atvinnumöguleika íbúa og svo sem tekjuöflun fyrir 

sveitarfélagið. Viðmælendur voru báðir sammála um ímynd sveitarfélagsins sem nokkuð 

tvískipta, annars vegar þjónustukjarnann Selfoss og hins vegar safna- og menningaþorpin 

Stokkseyri og Eyrarbakka. Tók Kjartan sérstaklega fram að sóknarfærin væru mikil, 

sérstaklega varðandi bætta ímynd á Selfossi og aukna afþreyingu og nefndi hann í því 

samhengi fyrirhugað mjólkuriðnaðarsafn sem stefnt er á að opni á árinu og möguleika í 

tengslum við nýjan Suðurstrandaveg (Kjartan Björnsson, viðtal 23. apríl 2014).  

 Viðmælendur voru einnig sammála um að ímynd Selfossbæjar sem þjónustukjarna 

væri nýtt til að laða að gesti og að fyrirtæki í afþreyingar-, gisti- og veitingastarfsemi nýti 

sér sögu og menningu þorpanna við ströndina. Þá var enn fremur minnst á uppbyggingu 

Tryggvaskála, sögufrægasta og elsta húsi Selfoss, sem nú hýsir vinsælan veitingastað en 

sveitarfélagið á húsið. Þá er einnig á stefnuskrá sveitarfélagsins að bæta 

upplýsingaþjónustu fyrir innlenda jafnt sem erlenda ferðamenn auk þess sem uppbygging 

og stækkun á Sundhöll Selfoss er fyrirhuguð. Helsta aðkoma sveitarfélagsins að 

ferðaþjónustu hefur verið í gegnum aðgengi að mannvirkjum, sveitarfélagið er eignaraðili 

að söfnum og áhugaverðum mannvirkjum sem að ferðamenn skoða gjarnan, til dæmis 

Sjóminjasafnið á Eyrarbakka og Þuríðarbúð á Stokkseyri. Einnig hefur sveitarfélagið byggt 

upp tjaldsvæði í öllum þremur byggðakjörnunum og komið að ýmsum framkvæmdum sem 

að nýtast bæði ferðamönnum og heimamönnum. Kjartan nefnir sem dæmi að sveitarfélagið 

komi með einum eða öðrum hætti að yfir 20 hátíðum í sveitarfélaginu árlega (Kjartan 

Björnsson, viðtal 23. apríl 2014). Ásta nefnir að í tengslum við mannvirkjagerð 

sveitarfélagsins og þá sérstaklega uppbyggingu íþróttasvæðis á Selfossi hefur myndast 

grunnur fyrir íþróttaferðamennsku (Ásta Stefánsdóttir, viðtal 23. apríl 2014). Ásta og 

Kjartan töldu bæði að sveitarfélagið gæti eflaust komið meira að stefnumótun þegar kemur 

að ferðaþjónustu en nú er gert (Ásta Stefánsdóttir og Kjartan Björnsson, viðtal 23. apríl 

2014). Bæði telja þau ferðaþjónustuna gegna veigamiklu hlutverki í bæði 

atvinnumöguleikum íbúa og skapa miklar tekjur fyrir sveitarfélagið. 

 Næstu skref sjá þau svipuðum augum en þó með ólíkum áherslum. Ásta tiltekur 

uppbyggingu á Eyrarbakka og aukna möguleika á afþreyingu í öllu sveitarfélaginu, meðal 

annars með áður nefndu mjólkuriðnaðasafni og uppbyggingu nýrra áfangastaða (Ásta 
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Stefánsdóttir, viðtal 23. apríl 2014). Kjartan nefnir sérstaklega að styrkja þurfi samgöngur, 

til dæmis með uppbyggingu umferðamiðstöðvar á Selfossi, styrkingu á menningartengdri 

ferðaþjónustu, meðal annars með því að gera meira út á „bílabæinn“ Selfoss, uppbyggingu 

Sigtúnsgarðsins í miðbæ Selfoss og þjónustu við ferðamenn allt árið. 

 Af viðtölunum má sjá ákveðinn samhljóm innan stjórnsýslunnar varðandi ímynd 

Sveitarfélagsins Árborgar, stefnu og næstu skref. Telja má mikilvægt að mati þeirra að 

ekki sé þrengt um of að einkaframtakinu og að sveitarfélagið eigi að einhverju leyti að 

halda sig til hlés. Það er samhljómur á milli viðmælenda og skipulagsrits sveitarfélagsins 

fyrir gerð ferðamálastefnu, þar sem lögð er áhersla á að frumkvæði einstaklingsins og 

einkaframtak þegar kemur að bættri þjónustu við ferðamenn. 

5.2 SVÓT-greining á Sveitarfélaginu Árborg 

SVÓT-greining er greinandi aðferð og er gjarnan beitt á fyrirtæki en má þó vel yfirfæra á 

annað eins og landsvæði og áfangastaði. SVÓT-greining er notuð til þess að greina 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Styrkleikar og veikleikar eru greindir innan frá 

meðan ógnanir og tækifæri eru utanaðkomandi þættir (Hassanien, Dale og Clarke, 2010; 

40). Ógnanir og tækifæri eru því þættir sem að ekki er hægt að hafa bein áhrif á, sem dæmi 

um það má nefna tæknilegar framfarir, tísku og efnahagsástand (Kotler og Keller, 2012; 

48). SVÓT greining er í grunninn mjög einfalt tæki sem þarfnast ekki mikillar 

sérfræðikunnáttu, því geta fyrirtæki og stofnanir nokkuð auðveldlega SVÓT greint sig og 

sína keppinauta. Til að sú greining verði markviss þarf svo að vinna útfrá niðurstöðunum á 

markvissan hátt og skoða um leið nærumhverfið. Styrkleikar og veikleikar í ferðaþjónustu 

miðast út frá samkeppnisaðilanum og ógnanirnar út frá styrkleikum og veikleikum 

samkeppnisaðila. Aðilar í ferðaþjónustu, þar með talið sveitarfélög, þurfa að vera mjög 

meðvituð um sína stöðu og stöðu samkeppnisaðilanna og vera tilbúin til að aðlagast 

tískubylgjum í öllu mögulegu, eða allt frá tísku í mataræði og til afþreyingar. SVÓT-

greining eykur skilning á því sem er að gerast á svæðinu og aukin skilning á umhverfinu, 

þannig verður auðveldara að taka ákvarðanir til framtíðar (Hassanien o.fl., 2010; 40). 

 SVÓT-greining getur verið gagnleg til þess að greina stöðu fyrirtækis og getur gefið 

góðar upplýsingar um það hvar breytinga er þörf. Hér á eftir verður Sveitarfélagið Árborg 

greint með þessari aðferð. Við greininguna verður notast við svör viðmælenda auk 

upplýsinga sem hefur verið aflað um stöðu ferðamála í sveitarfélaginu. 
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Tafla 1. SVÓT-greining á Sveitarfélaginu Árborg. 
Styrkleikar  

• Þjónustustig 
• Gistiaðstaða 
• Fjölbreytt náttúra 
• Einstök fuglafriðlönd 
• Sérstök byggðarsaga  
• Sterk safnamenning 
• Falleg útivistarsvæði 

Veikleikar  

• Skortur á góðri stefnumótun  
• Nálægð við höfuðborgarsvæðið 
• Andvaraleysi bæjaryfirvalda 
• Einkaframtak ekki nægjanlegt 
• Vöntun á afþreyingu 

Ógnanir  

• Samkeppni við náttúruperlur 
• Samkeppni við nágrannasveitarfélög 
• Aðgerðarleysi við undirbúning vegna 

tilfærslu Ölfusárbrúar 

Tækifæri  

• Stöðug fjölgun ferðamanna til landsins 
• Menning og saga 
• Tengsl við stórt landbúnaðarsvæði 
• Saga sjósóknar 
• Merkileg tengsl við hernámsárin  
• Aukin samvinna við nágrannasveitarfélög, 

mögulegar sameiningar 
• Tónlistarlíf og tónminjasetur á Stokkseyri 

 

5.2.1  Styrkleikar 

Helstu styrkleikar Sveitarfélagsins Árborgar felast án nokkurs vafa í þjónustustigi 

staðarins. Þar stendur sveitarfélagið sterkt að vígi, enda hefur Selfoss verið 

þjónustumiðstöð fyrir bændur og búalið frá upphafi 20. aldar. Aðrir styrkleikar eru meðal 

annars fjölbreytileiki í gistimöguleikum en um auðugan garð er að grisja þegar kemur að 

valmöguleikum í gistingu, sérstaklega á Selfossi þar sem er að finna allt frá tjaldsvæði til 

fjögurra stjörnu hótels. Nokkuð sterk safnamenning hefur myndast á Eyrarbakka og 

Stokkseyri, fjöldi safna eru starfrækt í þorpunum tveim og á Selfossi eru tvö söfn 

Fischersetrið og glæsilegt bókasafn.  

Fjölbreytileg náttúra er í Sveitarfélaginu Árborg, nálægð við fjöll og fallegar fjörur bjóða 

uppá skemmtilegar andstæður. Þá er einnig stórt og mikið fuglafriðland norður af 

Eyrarbakka og mikið um góð útivistarsvæði. 

5.2.2  Veikleikar 

Stærsti veikleiki Sveitarfélagsins Árborgar er vafalaust skortur á góðri stefnumótun þegar 

kemur að ferðaþjónustu. Erfitt er að sjá hvernig sveitarfélagið ætlar sér að takast á við og 

taka á móti auknum straumi ferðamanna sem munu fara í gegnum sveitarfélagið á leið 
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sinni um landið. Tel ég einnig að ákveðins andvaraleysis gæti meðal bæjaryfirvalda, þá 

sérstaklega í tengslum við skipulagsmál og væntanlegan flutning Ölfusárbrúar út fyrir 

bæjarmörk Selfoss. Þá má einnig telja nálægð við höfuðborgarsvæðið sem ákveðna ógnun 

því sökum hennar er vissulega erfiðara að byggja upp ferðaþjónustufyrirtæki á borð við 

afþreyingarfyrirtæki. Þá er tilfinnanleg vöntun á einkaframtaki á öðrum sviðum en í 

gistiheimila- og veitingastaðarekstri. 

5.2.3  Ógnanir  

Ógnanirnar sem Sveitarfélagið Árborg stendur frammi fyrir eru helst samkeppni við 

náttúruperlur og önnur sveitarfélög í héraðinu sem komin eru lengra í stefnumótunar vinnu 

sinni. Að vissu leyti er erfitt að færa rök fyrir því af hverju ferðamenn á leið á Gullfoss eða 

Geysi ættu að stoppa við í Sveitarfélaginu Árborg og þá sérstaklega á Selfossi. 

Varhugavert er líka andvaraleysi sveitastjórnar Árborgar varðandi yfirvofandi færslu á 

þjóðvegi 1 út fyrir bæjarmörk Selfoss, þó það geti vissulega verið tækifæri á bakvið 

færsluna þá verða þau ekki möguleg nema með góðum undirbúningi og styrkingu 

miðbæjarkjarna Selfoss. 

5.2.4  Tækifæri 

Tækifærin eru fjölmörg, þá ber sérstaklega að líta til aukins fjölda ferðamanna sem kemur 

til landsins, enda fer mjög stór hluti þeirra í gegnum Sveitarfélagið Árborg á leið sinni um 

landið. Þá liggja líka tækifæri í menningarferðaþjónustu og þá sérstaklega á Stokkseyri og 

Eyrarbakka. Eyrarbakki hefur mikla sérstöðu sem sögubær með gömul hús og götumynd 

sem hefur haldist lítið breytt í yfir 100 ár, meðan á Stokkseyri blómstrar einkaframtakið í 

safnamenningu og tónlist. Þá má ekki gleyma að á Selfossi er merkileg byggðarsaga sem 

lítið hefur verið notuð í markaðssetningu staðarins en það horfir til betri vegar með nýju 

mjólkuriðnaðarsafni sem stefnt er að opnun á vorið 2014. Þar fyrir utan liggja möguleikar í 

sterkum tengslum við hið stóra landbúnaðarhérað sem Árnessýsla er og í tengslum við 

sjósókn fyrri alda við ströndina.  
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6 Umræður 
Suðurland er sá landshluti sem tekur við hvað mestum fjölda erlendra ferðamanna sem 

heimsækja landið og er Sveitarfélagið Árborg þar vel staðsett með þjóðveg 1 í gegnum 

Selfossbæ. Svæðið hefur sterka innviði og alla burði til þess að taka á móti fjölda 

ferðamanna. Niðurstöður og viðtöl við viðmælendur sýna að ímynd sveitarfélagsins sé 

fyrst og fremst þjónustukjarni, þó með þorpin á ströndinni með meiri sögu- og 

menningartengingu. Einnig sýna niðurstöður að sveitarfélagið er einskonar „stoppistöð“ 

ferðamanna þar sem að þeir sækja ákveðna þjónustu en staldra lítið við. Eyþór Arnalds 

oddviti meirihluta í sveitastjórnar Árborgar hefur haldið á lofti þeirri tölu að um 500.000 

ferðamenn fari í gegnum sveitarfélagið á ári hverju (DFS.is, 2012). Sú tala gæti verið nærri 

lagi ef miðað er við heildarfjöldan sem kemur til Íslands á hverju ári.  

 Margt bendir til þess að Sveitarfélagið Árborg nýti illa nálægðina við Reykjavík og 

að hún sé frekar álitin ógnun en tækifæri. Það er ljóst að margt má bæta í uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Árborg. Sveitarfélagið hefur alla burði til þess að koma sér 

á kortið sem spennandi áfangastaður. Helstu innviðir sem eru nauðsynlegir ferðaþjónustu 

eru til staðar en þörf er á að vinna að góðri ferðamálaáætlun og markaðsátaki. 

Sveitarfélagið Árborg þarf nauðsynlega að hefja þessa vegferð. Stefnumótun í 

ferðaþjónustu á að vera lifandi plagg, verkfæri sem hægt er að laga að breyttum aðstæðum 

hverju sinni og hjálpað ferðaþjónustuaðilum að horfa fram á veginn.  

 Eins og staðan blasir við í dag þá er Sveitarfélagið Árborg að dragast aftur úr 

nágrannasveitarfélögum sínum í ferðaþjónustu. Ferðaþjónustumiðstöð Suðurlands er í 

Hveragerði og þar hefur verið unnið mikið og gott starf í að gera bæinn aðlaðandi fyrir 

ferðamenn, meðal annars er heimasíða þeirra mjög vel upp sett og ítarleg (Hveragerðisbær, 

á.á.a). Einnig hafa einkaaðilar tekið sig saman og sjá um heimasíðuna hotsprings.is 

(Hotsprings, á.á.) þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um allt það helsta sem tengist 

Hveragerðisbæ á ensku. Það sama má segja um önnur sveitarfélög, þar hefur greinilega 

farið fram mjög markviss markaðssetning á sveitarfélögunum, flest þeirra hafa 

ferðamálafulltrúa eða menningarmálafulltrúa sem nokkurs konar almannatengil fyrir 

sveitarfélagið. Í uppsveitum Árnessýslu hafa nokkur sveitarfélög tekið sig saman og reka 

heimasíðuna sveitir.is (Sveitir.is, á.á.) og þar er einnig starfandi ferðamálafulltrúi. 

Rangárþingin hafa líka unnið gott verk og til marks um þá góðu vinnu sem þar er í gangi 

að þá eru á Hvolsvelli fyrirhugaðar miklar fjárfestingar í ferðaþjónustu á næstu tveimur 
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árum. Fjárfestingarnar eru áætlaðar í kringum einn milljarð og talið er að þeim fylgi um 20 

ný störf (Sunnlenska, 2014). Af einhverjum ástæðum þá virðast fjárfestar frekar velja að 

fara í nágrannasveitarfélög en í Sveitarfélagið Árborg.  

 Þegar Sveitarfélagið Árborg er skoðað með líkan Gunn á mynd 2 í huga og svör 

viðmælenda þá er nokkuð auðséð hvar styrkleikarnir liggja og hvað gera má betur. 

Samgöngur og þjónusta eru í góðu lagi, aðgengi að sveitarfélaginu er gott, það liggur í 

alfaraleið stutt frá höfuðborginni og eins og tölur sýna þá fer stór hluti þeirra erlendu 

ferðamanna sem koma til Íslands um Suðurland. Því má leiða líkur að því að 

ferðamennirnir fari um sveitarfélagið á ferð sinni um landið. Selfoss er fyrst og fremst 

þjónustubær, hann þjónustar bæði nágrannasveitarfélögin og ferðamenn á leið um landið. 

Veikleikarnir eru svo jafn augljósir og styrkleikarnir þegar kemur að líkani Gunn. 

Markaðssetning á svæðinu er þó ekki nægjanleg.  

 Skapa þarf Sveitarfélaginu Árborg betri og heildstæðari ímynd. Gera þarf meira úr 

menningararfi og sögu svæðisins og búa með því til sterkara aðdráttarafl fyrir ferðamenn. 

Enn fremur þarf að huga að upplýsingagjöf til ferðamanna, upplýsingar um sveitarfélagið 

eru ekki mjög aðgengilegar né mjög ítarlegar fyrir ferðamenn. Með þessa þætti í huga og 

skipulagsrit fyrir gerð ferðamálastefnu sem sýnt er á mynd 3 er hægt að byrja 

stefnumótunarvinnu fyrir sveitarfélagið. Sú aðferð að sveitarfélagið leggi línurnar og 

einkaaðilar innleiði svo stefnuna, myndi líklega ekki henta mjög vel í þessu tilfelli. Þar er 

gengið útfrá því að stefnumörkun sé línulegt ferli frá punkti A að punkti B. Sú nálgun er að 

mörgu leyti gölluð. Í Sveitarfélaginu Árborg myndi þveröfug nálgun að öllum líkindum 

virka betur þar sem ákvarðantakan er í upphafi hjá einkaaðilum í ferðaþjónustu og færist 

svo upp eftir sveitarstjórnarpíramýdanum. 

 Vinna þarf í því að bæta veikleika sveitarfélagsins um leið og styrkleikar eru 

tryggðir. Tækifærin eru ennfremur mörg og vega þyngra en ógnanirnar. Með samstilltu 

átaki sveitarstjórnar og einkaaðila er hægt að hefja stefnumótunarvinnu sem mun tryggja 

að hægt verði að stefna til framtíðar í ferðaþjónustu. 
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7 Lokaorð 
Við vinnu rannsóknarinnar hefur það komið höfundi á óvart hversu lítil aðkoma 

sveitarfélagsins er í raun að uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu, sem sést meðal annars í 

fáum starfsmönnum sem sinna þessari hlið atvinnulífsins fyrir hönd sveitarfélagsins. Eins 

sést ákveðið andvaraleysi á því að ekki er til nein heildræn stefna í ferðamálum hjá 

sveitarfélaginu. Sú litla umfjöllun sem ferðamál fá í aðalskipulagi fyrir næstu 16 ár er með 

ólíkindum því ekki er nein framtíðarstefna þar sjáanleg. 

 Hvernig er í raun verið að vinna að uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu? 

Sveitarfélagið hefur alla burði til þess að taka við fjölda ferðamanna og til þess að byggja 

upp menningartengda afþreyingu á svæðinu. Ferðamenn fara gjarnan í gegnum 

sveitarfélagið án þess að staldra lengi við og það er sveitastjórn meðvituð um samkvæmt 

viðtölum við viðmælendur. Gera þarf Sveitarfélagið Árborg meira aðlaðandi fyrir 

ferðamenn og styrkir það innviði samfélagsins og er íbúum til góðs ef vel er haldið á 

ferðaþjónustumálum. 

 Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar í upphafi. Þær voru „Hver er stefna í 

ferðamálum í Sveitarfélaginu Árborg og hvernig birtist hún?“ og „Hvernig er söguleg 

arfleifð svæðisins nýtt í ferðaþjónustu?“ Rannsóknin leiddi í ljós að svarið við þeirri fyrri 

sé að stefna sé ekki til staðar og vöntun á framtíðarhugsun, í það minnsta opinberri hjá 

sveitarfélaginu. Greinilegt er þó af svörum viðmælenda að ferðaþjónusta skiptir 

Sveitarfélagið Árborg miklu máli.   

 Sú seinni er flóknari og þarfnast í raun mun meiri rannsóknar. Þó er nokkuð ljóst að 

menningararfinum og sögu svæðisins eru gerð ágæt skil bæði á Stokkseyri og Eyrarbakka. 

Við ströndina hafa öflugir einkaaðilar byggt upp afþreyingu fyrir ferðamenn og þar fær 

söguarfur alls svæðisins að njóta sín með fjölbreytilegum hætti. Um Selfoss má segja að 

bærinn sé fastur í hlutverki þjónustubæjarins. Þar hefur verið byggt upp mikið af gistiplássi 

og Sveitarfélagið Árborg hefur lagt mikið í uppbyggingu íþróttamannvirkja og árið 2014 

munu stækkunarframkvæmdir við Sundhöllina hefjast. Þar að auki hefur verið byggt upp 

gott tjaldstæði og Sveitarfélagið Árborg hefur vissulega greitt götu einkaaðila á Selfossi. Á 

teikniborðinu er ennfremur hugmynd um Mjólkuriðnaðarsafn eða Skyrsetur þar sem 

atvinnusögu bæjarfélagsins verða gerð skil. Þó stefna sé ekki til staðar á þessum tímapunkti 

þá býr í Sveitarfélaginu Árborg bæði kraftur og geta til að endurskilgreina sig og taka 
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skrefið úr því að vera þjónustubær í að verða gestgjafi og spennandi áfangastaður fyrir 

innlenda sem erlenda ferðamenn. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti: 

1.  Hver telur þú að ímynd sveitarfélagsins sé í augum annars vegar annarra Íslendinga 

og hins vegar erlendra ferðamanna? 

2. Telur þú að ímynd sveitarfélagsins sé nýtt til að laða að ferðamenn, ef svo er 

hvernig? 

3. Telur þú að sveitarfélagið komi nægjanlega mikið að uppbyggingu og stefnumótun 

í ferðaþjónustu á svæðinu? 

4. Telur þú að ferðaþjónusta gegni mikilvægu hlutverki fyrir svæðið, hvernig? 

5. Hvernig sérð þú fyrir þér næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Árborgarsvæðinu? 

 


