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Abstract 

The aim of this thesis is to explore the opinion of Hvammstangi’s residents towards the 

local tourism industry and its effects, both of which have been growing rapidly. 

A quantitative method was used where the research population was Hvammstangi’s 

residents that have reached age 18. Of the 432 questionnaires sent out 179 were answered. 

The main conclusion was an overall positive attitude towards tourism and that the 

inhabitants do recognise the industry‘s benefits and its positive side effects. On the down 

side the residents do criticise a lack of communication between the authorities, 

stakeholders and residents. 

This kind of research has never been done for Hvammstangi and is therefore crucial when 

it comes to aligning the interests of the industry, the authorities and the inhabitants. The 

data that was collected for this research should be important for the municipal government 

as it informs it of the resident’s opinion towards the tourism industry, its administration 

and organisation as well as its effects. The data could be useful for further analysis and by 

that augment the data which could e.g. be used for long term visions for Hvammstangis’ 

tourism. 

Keywords: Hvammstangi, resident’s opinion, tourism development and administration, 

tourism carrying capacity and tourism effects 

 



  

  

Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf heimafólks á Hvammstanga til ört 

vaxandi ferðaþjónustu ásamt þeim áhrifum sem hún hefur í för með sér.  

Megindlegri aðferðafræði var beitt við þessa rannsókn gegnum spurningakönnun meðal 

íbúa á Hvammstanga. Sendar voru út 432 spurningakannanir og bárust 179 svör til baka. 

Spurt var um viðhorf heimafólks til ferðaþjónustunnar, stjórnunar og skipulags hennar 

ásamt áhrifum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að heimafólk á Hvammstanga er almennt jákvætt 

í garð ferðaþjónustunnar og skynjar fólk þá kosti og jákvæðu áhrif sem hún hefur í för með 

sér. Heimafólk setur þó út á samskiptaleysi stjórnvalda og heimafólks og telur nauðsynlegt 

að hugað sé að aukinni upplýsingamiðlun og auknu samstarfi.  

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið unnin áður fyrir Hvammstanga en niðurstöður 

hennar ættu að nýtast sveitarstjórn Húnaþings vestra við ákvarðanatöku er lýtur að 

skipulagi og stefnumótun ferðaþjónustu á svæðinu.  

Lykilorð: Hvammstangi, viðhorf heimafólks, uppbygging og stjórnun ferðaþjónustu, 

þolmörk ferðaþjónustu og áhrif ferðaþjónustu 
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1. Inngangur 

Stríður straumur ferðafólks til landsins er afar áríðandi fyrir byggðarlög utan Reykjavíkur 

þar sem skortur á þjónustu og störfum veldur fólksfæð. Ferðaþjónustan skapar þannig 

aukna fjölbreytni í störfum ásamt því að hafa jákvæð áhrif á byggðaþróun og fjölgun á 

þjónustu- og afþreyingarmöguleikum sem heimafólk getur þá sjálft nýtt. Ferðaþjónusta í 

dreifbýli getur þannig endurlífgað hagkerfi og atvinnumöguleika dreifbýla og aukið 

lífsgæði heimafólks ef rétt er á málum haldið og helstu áskorunum í þróun hennar mætt 

(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 224-225).  

Ferðaþjónustan á Hvammstanga hefur vaxið gríðarlega hratt seinustu ár. Uppbygging 

hennar hefur ekki farið fram hjá mörgu heimafólki sem, líkt og á öðrum áfangastöðum, 

verður fyrir áhrifum uppvaxtar nýrrar atvinnugreinar. 

Markmið þessarar rannsóknar var að reyna að skyggnast inn í hugarheim íbúa 

Hvammstanga og komast að viðhorfi þeirra gagnvart þessari nýju atvinnugrein, hvernig 

staðið hefur verið að uppbyggingu hennar, stjórnun og skipulagi og hvernig þeir upplifa 

efnahagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg áhrif hennar. Einnig var mikilvægi niðurstöðu 

könnunarinnar mikil þar sem álíka rannsókn hefur ekki verið unnin áður. 

Rannsóknaraðferðin sem fyrir valinu varð er megindleg en send var spurningakönnun til 

allra íbúa Hvammstanga sem náð höfðu 18 ára aldri. Einnig var aflað tölulegra gagna á 

upplýsingamiðstöð Húnaþings vestra sem og rýnt í rannsóknir um tengd efni. 

Útgangspunktur rannsóknarinnar er: 

„Heimafólk á Hvammstanga er almennt jákvætt gagnvart staðbundinni ferðaþjónustu“ 
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Þær rannsóknaspurningar sem útgangspunkturinn hér að ofan byggir á eru: 

 Hvert er viðhorf heimafólks til ört vaxandi ferðaþjónustu á Hvammstanga?  

 Hvert er viðhorf heimafólks til skipulags ferðaþjónustunnar á Hvammstanga?  

 Hvert er viðhorf heimafólks til ferðamanna sem fer fjölgandi á svæðinu og áhrifa 

þeirra? 

Þessi ritgerð mun svara ofangreindum spurningum. Ritgerðin mun vera byggð upp á þann 

veg að fyrsti kaflinn fjallar um fræðilegan bakgrunn ferðaþjónustu í dreifbýli þar sem rætt 

er um uppbyggingu, stjórnun og skipulag hennar ásamt þeim áhrifum sem henni geta fylgt. 

Í lok kaflans verður síðan fjallað um Hvammstanga bæði sem bæjarfélag sem og 

áfangastað. 

Annar kaflinn er um þá rannsóknaraðferð sem fyrir valinu varð ásamt framkvæmd, 

úrvinnslu og takmörkunum.  

Þriðji kaflinn hefur að geyma niðurstöður rannsóknarinnar ásamt úrvinnslu gagna og 

tölfræðiprófum. Gögnin eru flokkuð niður í undirkafla sem eru bakgrunnsspurningar, 

viðhorf heimafólks til ferðaþjónustunnar og uppbyggingu hennar, skipulag og stjórnun, 

áhrif ferðaþjónustunnar, viðhorf til opinna íbúafunda og endar loks á opnum spurningum.  

Kaflar fjögur og fimm eru umræður og lokaorð. Umræðukaflinn snýr að greiningu á 

niðurstöðunum ásamt því að svarað verður rannsóknarspurningunum þremur. 
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2. Staða þekkingar 

Hér verður fairð yfir fræðilega undirstöðu rannsóknarinnar ásamt nánari útskýringu á 

lykilorðum. Einnig verður farið yfir sögu og stöðu Hvammstanga sem áfangastaðar sem og 

byggðarkjarna. 

2.1 Ferðaþjónusta í dreifbýli 

Ferðaþjónusta er samsett af mörgum atvinnugreinum sem sinna þannig ferðafólki á 

ferðalögum þess sem og íbúum svæðisins (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013: 10). Söluvaran í ferðaþjónustu er oft óáþreifanleg að því leytinu að hún 

snýst heldur um upplifun og ímynd (Sigurborg Kr. Hannesdóttir, 1993: 233) ásamt því að 

koma ferðafólks verður að útflutningi fyrir svæðið og getur atvinnugreinin þess vegna 

verið flókin og viðkvæm (George, Mair og Reid, 2012: 62). 

Ferðaþjónusta í dreifbýli (e. rural tourism) hefur verið skilgreind á ýmsa vegu en George, 

Mair og Reid (2012: 10) leggja áherslu á að hún ætti að vera í takti við það samfélag sem 

hún er þróuð í og hafa það að markmiði að stuðla að sjálfbærni og varðveislu. 

Ferðaþjónustu í dreifbýli var fyrst um sinn beint til hinna auðugu og efnamiklu en það var 

leið þeirra til að forðast streitu og hversdagsleika hins iðnvædda ríkis (George o.fl., 2012: 

10). Mikið vatn hefur þó runnið til sjávar síðan um miðja 19. öld og nú nýtur ferðaþjónusta 

í dreifbýli mikilla vinsælda vegna meðal annars vaxandi eftirspurnar í þau lífsgæði sem 

felast í kyrrð og ró ásamt tengingu við náttúruna og menningu dreifbýlisins (Sigurborg Kr. 

Hannesdóttir, 1993: 233; Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 182). 

Samdráttur í landbúnaði og sjávarútvegi sem áður voru undirstöðugreinar dreifbýlisins 

hefur leitt til aukinnar uppbyggingar ferðaþjónustu og væntinga til hennar sem hefur víða 

haft mikla þýðingu fyrir búsetuskilyrði í dreifbýlinu (Hall og Richards, 2000: 5). Það má 

því segja að ferðaþjónustan sé bæði orsök og afleiðing breyttra atvinnu- og neysluhátta í 
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dreifbýli sér í lagi þar sem hún hefur skapað sér sess sem ein mikilvægasta atvinnugrein 

landsins (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2012: 233). Ferðaþjónustan hefur því þótt fýsileg 

fyrir sveitarfélög í dreifbýli sem eru að eiga við efnahagsleg vandamál ásamt því að hafa 

mögulega jákvæð áhrif á vaxandi íbúafjölda í dreifbýli (George o.fl., 2012: 3).  

1.1.1 Uppbygging ferðamannastaða 

Það er mikilvægt að standa vel að uppbyggingu ferðaþjónustu á landsbyggðinni þar sem að 

mikil ábyrgð er fólgin í umbreytingu á náttúru, menningu og samfélagi í ferðaþjónustuvöru 

bæði gagnvart heimafólki sem og ferðafólki (George o.fl., 2012: 36; Sigurborg Kr. 

Hannesdóttir, 1993: 233). Fagmannleg og jákvæð uppbygging ferðaþjónustu byggir meðal 

annars á góðu samstarfi, bæði á milli fyrirtækja, einstaklinga, opinberra aðila, fræðimanna 

og annarra sérfræðinga. Það er mikilvægt að nýta þá þekkingu sem til staðar er á hinum 

ýmsu sviðum og nýta hana til að auka jákvæða upplifun ferðafólks á svæðinu og stuðla að 

ábyrgri ferðaþjónustu ásamt því að vinna grunn að faglegri markaðssetningu (Sigurborg 

Kr. Hannesdóttir, 1993: 55; Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2012: 234) 

Sveitarfélög leika mikilvægt hlutverk í uppbyggingu ferðaþjónustu þar sem að þau fara 

með allt skipulagsvald auk yfirumsjónar annarra lögbundinna verkefna líkt og 

umhverfismál, menningarmál, hreinlætismál o.s.frv. Þjónusta sveitarfélaga við íbúa sína er 

því mikilvægur grundvöllur fyrir jákvæða uppbyggingu áfangastaða þar sem að gestir nýta 

sér sama þjónustukerfi, afþreyingu og upplifun og heimafólk (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 56-57).  

Ferðaþjónusta getur verið mikilvægt afl í jákvæðri byggðaþróun þar sem að störf og 

tækifæri myndast ef rétt er staðið að uppbyggingunni ásamt því að byggja hana upp á 

langtímasýn og markvissri stjórnun (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2012: 233). Til að 

áfangastaðir dafni sem samkepnishæf ferðaþjónstusvæði er áríðandi að þar blómstri 

fjölbreytt efnahagslíf og vöruúrval ásamt aðstöðu og þjónustu sem og að vel sé staðið að 

skipulagi og stjórnun svæðisins í heild (Rannveig Guðmundsdóttir og Andri Valur 

Ívarsson, 2008: 9). Einnig kallar hún á sterka innviði líkt og samgöngur og þjónustu sem 

getur þá einnig hagnast heimafólki (George o.fl., 2012: 33; Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 

2012: 233). Samfélagið er því mikilvægur liður dreifbýlisferðaþjónustu og huga verður vel 

að því við uppbyggingu þar sem ósætti í byrjun eða við þróun getur valdið neikvæðri 
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upplifun ferðafólks (George o.fl., 2012: 220). Það er því mikilvægt atriði í sjálfbærni 

áfangastaða að byggja hann upp með heimafólk í huga ásamt því að þóknast hugsanlegum 

gestum (George o.fl., 2012: 176). Ferðaþjónusta í dreifbýli ætti þannig að hagnast 

heimafólki bæði efnahagslega og félagslega ásamt því að efla samskipti íbúa og gesta til að 

stuðla að jákvæðri upplifun beggja hliða. 

Ástæður þess að ferðaþjónusta hefur verið þróuð í dreifbýli geta verið fjölbreyttar, líkt og 

leið til að auka innkomu heimafólks eða efla atvinnumál (Chuang, 2010). Ávallt er þó 

hyggilegt að telja að markmið uppbyggingar ferðaþjónustunnar sé að bæta efnahag 

heimafólks ásamt því að auka lífsgæði þeirra (George o.fl., 2012: 34). Það er mikilvægt að 

íhuga hvaða aðferðir beri að nýta og hvernig þær fara við aðrar framkvæmdir, stefnumótun 

og framtíðarsýn (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2012: 233). 

George o.fl. (2012: 17) hafa sett saman líkan sem sýnir ólíkar nálganir við uppbyggingu 

áfangastaða og hvaða áhrifaþættir hafa helst stuðlað að þróun ferðaþjónustu. Á mynd 1 má 

sjá á lárétta ásnum það sem hvetur áfram uppbyggingu ferðaþjónustunnar í samfélagi á 

meðan lóðrétti ásinn sýnir hvort áhrifavaldurinn er framboð eða eftirspurn. Þessir þættir 

segja til um hvernig uppbyggingu er háttað og hvernig hún er innleidd í samfélagið. 
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Mynd 1 - Greiningarmódel George, Mair og Reed (2012: 17) um hvað einkennir uppbyggingu ferðaþjónustu. 

Ásarnir sýna tvær mismunandi nálganir (Byggt á mynd eftir Guðrúnu Þóru, 27. janúar 2016). 

Eins og fram kemur á mynd 1 þá má líta á að uppbygging og þróun ferðaþjónustu sé annað 

hvort tilkomin vegna aðsteðjandi vandamála eða að ákveðið sé að stökkva á vagninn og 

grípa þau tækifæri sem gefast. Hrun í undirstöðu atvinnuvegum er algengt vandamál í 

hinum dreifðu byggðum og í þeim tilfellum hefur ferðaþjónustan verið talin bjargvættur 

samfélagsins sem oft er farið út í án skipulags né fyrirhyggju um þau áhrif sem gætu fylgt í 

för (George o.fl., 2012: 17-18). 

Öðru máli gegnir þegar litið er á uppbyggingu ferðaþjónustu sem tækifæri til að efla 

efnahag svæðisins ásamt því að auka fjölbreytileika. Í þeim tilfellum er ferðaþjónustan 

eingöngu partur af innkomu svæðisins í stað þess að vera eini kosturinn í 

atvinnuuppbyggingu (George o.fl., 2012: 18-19). 

Eftirspurn og framboð eru oft lykill að ákvarðanatöku stjórnvalda en ekki má gleyma að 

inn í þá jöfnu vantar mat á áhrifum ferðaþjónustunnar á umhverfi, efnahag og síðast en 

ekki síst heimafólk. Áhrifin eru þó að jafnaði óþekkt að stærð og eru iðulega ofmetin. Það 

sem dregur ferðamenn að ákveðnum áfangastöðum er einstætt umhverfi eða menning og 

þar af leiðandi eru það samfélagið og náttúran sem skapa aðdráttaraflið. Samfélagið þarf 
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því að vera í lykilstöðu hvað varðar mat og ákvarðanatökur frá byrjun uppbyggingarinnar 

fremur en viðtakandi fullbúinna áætlana (George o.fl., 2012: 212). 

Þegar byggja á upp dreifbýlisferðaþjónustu er ráðlagt að hafa heimafólk með í ráðum þar 

sem að uppbygging áfangastaðar ætti að vera val almennings en það er grundvallaratriði 

þróunar ferðaþjónustu. Með því að hafa heimafólk með í ráðum þróast ferðaþjónustan að 

innan og íbúar fá ákveðið eignarhald á uppbyggingunni (George o.fl., 2012: 205-206 og 

231). Viðhorf heimafólks ræður miklu um þróun áfangastaðar og geta þeir ýmist staðið í 

vegi fyrir henni eða verið mikilvæg stoð og stuðningur við hana (Sigurborg Kr. 

Hannesdóttir, 1993: 129).  

Þáttöku heimafólks má sjá frá tveimur sjónarhornum; annað hvort við ferli 

ákvörðunartökunnar eða við samnýtingu ávinnings af ferðaþjónustu. Hið fyrrnefnda vísar 

til þess að heimafólk getur haft sitt að segja um uppbyggingu ferðaþjónustunnar á svæðinu 

ásamt því að veita þeim vald til að bera fram sínar væntingar og áhyggjuefni. Hið 

síðarnefnda vísar til aukinna efnahagslegra áhrifa og starfa (Ying, 2007). Það er munur á 

sýndarþáttöku (e. pseudo) og fullri þáttöku heimafólks en í þeirri fyrrnefndu fer endanleg 

ákvörðunartaka til stjórnvalda en í þeirri síðarnefndu fer heimafólk og stjórnvöld með jafnt 

vald þegar kemur að ákvarðanatöku. Einnig eru tvær þátttökuleiðir samfélagsins en þær má 

flokka sem jákvæða og neikvæða. Jákvæða þáttökuleiðin felur í sér að samfélagið myndar 

hóp sem tekur á tillögum ferðaþjónustunnar í því skyni að stuðla að jákvæðum gildum 

verkefnisins semfari saman við heildarsýn samfélagsins. Hin neikvæða þátttökuleið vísar 

til þess þegar hópar samfélagsins mæta til að mótmæla fyrirhuguðum uppbyggingum eða 

áætlunum. Síðarnefnda þátttökuleiðin á sér oft stað þegar stjórnendur hafa ekki kynnt sér 

áhrif verkefnisins á þá sem lifa dagsdaglega á svæðinu (George o.fl., 2012: 171). 

Þátttaka heimafólks í uppbyggingu ferðaþjónustu og ákvarðanatökum því tengdu hefur 

ekki eingöngu þau áhrif að komist er að niðurstöðum sem hæfa hvað flestum ásamt því að 

hafa áhrif á sjálfbæra uppbyggingu ferðaþjónustunnar (Ying, 2007) heldur er vöxtur og 

þróun mannauðsins (e. human capital) jafnvel veigameiri. Með þátttöku heimafólks er 

þannig verið að stuðla að frumkvöðlastarfi, auka efnahagslegan ávinning og bjóða uppá 

tækifæri til að þróa færni einstaklingsins. Ásamt því er þátttaka heimafólks mikilvæg fyrir 
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heilbrigt lýðræði áfangastaðarins þar sem að eins og áður sagði er uppbygging 

ferðaþjónustunnar og byggðaþróun náskylt og því mikilvægt að fólkið á svæðinu eigi hlut 

að máli þegar kemur að stefnu samfélagsins. Uppbygging ferðaþjónustunnar á áfangastað 

er því ekki eingöngu skilgreind út frá efnahagslegum ábata heldur einnig út frá hlutverki 

einstaklingsins og samfélagsins í heild (George o.fl., 2012: 174-175).  

Fyrsta skref í uppbyggingu ferðaþjónustu í dreifbýli ætti því að vera að fá heimafólk saman 

til að láta í ljós framtíðarsýn sína fyrir svæðið frekar en að kynna fyrir þeim fullmótaða 

hugmynd (George o.fl., 2012: 208, 212 og 217). Vinna ætti síðan áfram með þá 

framtíðarsýn sem hornstein í öllum ákvörðunum ásamt því að vinna markmið og 

mælikvarða út frá henni (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2015: 2 og 17). Fundir 

með heimafólki geta náð langt þó að þeir geti verið tímafrekir en með þeim er einnig verið 

að koma í veg fyrir neikvæðni eða mótmæli seinna meir (George o.fl., 2012: 215). Fundi 

og samskipi við heimafólk ætti að líta á sem áframhaldandi verkefni í stöðugri þróun. 

Ásamt því geta verið mikil tækifæri í að hafa heimafólk með í skipulaginu en með 

samfélagssýn má setja umgjörð og stjórnun á uppbyggingu ferðaþjónustunnar í dreifbýli og 

þannig þróast hún innan frá. Valdið fer þannig til samfélagsins sem síðan eykur sjálfstraust 

þess og minnkar spennu sem getur verndað samfélagið til lengri tíma litið ásamt því að 

eignarhald samfélagsins er talið vera úrslitaþáttur í uppbyggingu dreifbýlisferðaþjónustu ef 

hún á að vera farsæl (George o.fl., 2012: 211, 217 og 231).  

1.1.2 Skipulag og stjórnun ferðaþjónustu 

Opinber stefnumótun í ferðaþjónustu er ákvörðun stjórnvalda varðandi það sem ætti að 

koma í framkvæmd eða því sem má sleppa ásamt því hvernig það skal gert og er því 

mikilvægt áhald fyrir stjórnendur til að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum sínum. Ef 

stefnumótun er veikburða eru auknar líkur á neikvæðum áhrifum uppbyggingar í 

ferðaþjónustu (George o.fl., 2012: 199). Þrjú meginmarkmið stefnumótunar í ferðaþjónustu 

eru efnahagsleg fjölbreytni, efnahagsleg endurnýjun og að takast á við samfélagslegan 

aðskilnað (George o.fl., 2012: 200). Ásetningur stefnumótunar í ferðaþjónustu ætti að leiða 

að „samlögun efnahagslegs, stjórnmálalegs, menningarlegs, vitsmunalegs og umhverfislegs 

ábata ferðaþjónustunnar í nánu samstarfi við fólk, áfangastaði og lönd til að bæta hnattræn 
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lífsgæði og tryggja undirstöðu friðar og velsældar“ (þýðing höfundar, Edgell, 1999, í 

George o.fl., 2012: 177). 

Stefnumótun varðandi ferðaþjónustu þarf að vera í samræmi við aðra stefnumótun fyrir 

samfélagið þar sem að hún getur ekki staðið ein og óstudd. Að baki þróunar ferðaþjónustu 

liggja margar athafnir og fyrirætlanir líkt og samgöngur, stjórnkerfi og opinber orðaræða 

um ferðaþjónustu og ímynd (Gunnar Þór Jóhannesson, 2008: 5) en önnur stefnumótun 

varðandi áfangastaðinn hefur einnig jákvæð áhrif á uppbyggingu byggðarlags (George o.fl., 

2012: 121-122). Einnig má beita stefnumótun til þess að viðhalda, endurnýja og efla 

aðdráttarafl svæðisins og þannig þróa og aðlaga það áfram (Skipulagsstofnun, 2015: 18). 

Skipulagsgerð og stefnumótun eru náskyld hugtök en í báðum tilvikum er til langs tíma 

litið ásamt því að sjálfbærni og umhverfisvernd er gert hátt undir höfði. Skipulagsgerð snýr 

þannig að því hvernig land skuli nýtt fyrir heimafólk og gesti og er því nauðsynlegt þegar 

kemur að stefnumótun fyrir ferðaþjónustu, áfangastaði og ekki síður umferð sérstaklega 

þar sem heildstætt skipulag ferðamannastaða er mikilvægt þegar kemur að því að dreifa 

álagi og áhrifum ferðaþjónustu (Skipulagsstofnun, 2015: 4-5 og 8). Vegakerfið er þannig 

ein af grunnstoðum ferðaþjónustunnar þegar kemur að því að auka upplifun ferðafólks, 

opna leiðir fyrir nýja áfangastaði en einnig til að koma heimafólki og gestum á milli staða 

(Skipulagsstofnun, 2015: 8 og 12). Forsenda velgengni og hagnaðar ferðaþjónustu er að 

hún sé samþætt við skipulag og stefnumótun í atvinnumálum yfirhöfuð (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2012: 233). Stefnan skal taka til íbúa í dreifbýli almennt ásamt því að taka 

til hins flókna og yfirgripsmikla eðlis dreifbýlissamfélags ásamt verndunar náttúrunnar og 

uppbyggingar umhverfisins sem og efnahagslegra viðfangsefna. Sjá þarf dreifbýlið sem 

sjálfstæða heild frekar en stoð við þéttbýlið (George o.fl., 2012: 212).  

Við stefnumótun fyrir dreifbýlisferðaþjónustu skiptir máli að hafa völdin sem næst 

áfangastaðnum, það er að segja hjá heimafólki og sveitarstjórnum á svæðinu, þar sem að 

um er að ræða svæði þar sem þeir aðilar munu lifa dags daglega (George o.fl., 2012: 204, 

208 og 216). 
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Þar sem að koma ferðafólks verður að aðalútflutningi svæðisins er mikilvægt að stjórnvöld 

fylgist vel með til að ferðaþjónustan falli vel að náttúrulega og samfélagslega umhverfinu 

(George o.fl., 2012: 216). Stjórnvöld þurfa að setja hag íbúanna til lengri tíma litið ofar 

hagnaði ferðaþjónustunnar en við mótun framtíðarstefnu í uppbyggingu ferðaþjónustu er 

mikilvægt að einblína ekki eingöngu á gróða því þar með getur sýn heimafólks orðið undir 

og tapar það þannig rétti sínum sem hagsmunaaðilar en með því verður sjálfbærni einnig 

undir (Hall, 2000: 142). 

Sjálfbær ferðaþjónusta 

Sjálfbær ferðaþjónusta byggir á þeirri hugsun að þörfum nútímans sé mætt án þess að 

ganga á möguleika framtíðarinnar og þannig þarf að huga að félagslegum, 

menningarlegum, umhverfislegum og efnahagslegum þolmörkum. Sjálfbærni er, líkt og 

stefnur, áframhaldandi ferli sem stöðugt verður að meta, skoða og stjórna (George o.fl., 

2012: 177). Staðbundin stjórnvöld eru oft best staðsett til að koma á og efla sjálfbærni með 

því að koma á stefnumótun til að vega hagsmuni ferðaþjónustufyrirtækja, heimafólks og 

gesta (George o.fl., 2012: 208). Sjálfbær ferðaþjónusta í dreifbýli verður að vera 

samhljóma sjálfbæru samfélagi í dreifbýli þar sem hún á að stuðla að og efla samfélagið 

(George o.fl., 2012: 16). Samfélagið verður því einnig að koma á framtíðarstefnu og 

framkvæmdaáætlun sem stuðlar að sjálfbærni (George o.fl., 2012: 208). 

Til að ferðaþjónusta teljist sjálfbær þarf hún að hafa að leiðarljósi átta siðferðisreglur. 

1. Vernda og efla auðlindir náttúru- og menningararfs svæðisins ásamt því að stuðla að 

fræðslu og vitundarvakningu heimafólks og gesta til verndunar. 

2. Efla þakklæti og ánægju gesta með góðri upplýsingagjöf og kynningum á svæðinu og 

umhverfinu. 

3. Virða og taka tillit til samfélags gestgjafa ásamt því að sjá því fyrir þýðingarmiklu 

hlutverki í skipulagningar- og ákvörðunarferlinu sem og að sjá því fyrir langtíma 

efnahagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum hagnaði. 

4. Hafa áhrif á væntingar og aðgerðir gesta í ákvörðunarferli þeirra og athafnasemi og 

stuðla að ábyrgri ánægju af náttúru, menningu og samfélagi ásamt því að styðja 

þjónustu og aðstöðu. 
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5. Lágmarka neikvæð umhverfisleg og menningarleg áhrif ferðaþjónustunnar á meðan 

upplifun gesta og efnahagsleg áhrif eru styrkt. 

6. Auka vitund með því að afla þekkingu og miðla henni áfram með kennslu, þjálfun og 

viðurkenningum 

7. Vinna saman að sameiginlegum markmiðum. 

8. Gefa af sér hnattrænt með því að sýna forystu í sjálfbærri ferðaþjónustu og styðja og 

taka þátt í alþjóðlegum sáttmálum og verkefnum (George o.fl., 2012: 181-182). 

Til að stuðla að og tryggja sjálfbærni til langs tíma litið er mikilvægt að ná jafnvægi á þeim 

áhrifaþáttum sem sjálfbærni lítur til, það er umhverfið, samfélagið og efnahagur en til að 

þróa sjálfbærni þarf samþykki allra hlutaðeiganda ásamt styrkum stuðningi þess opinbera 

(Sustainable Development of Tourism, e.d.). 

1.1.3 Áhrif ferðaþjónustu 

Með því að greina áhrif og afleiðingar ferðamennsku geta stjórnvöld tekið betri ákvarðanir 

varðandi þróun og uppbyggingu áfangastaðar og þannig komið í veg fyrir neikvæða 

framvindu en auk þess getur virðing á greininni aukist meðal stjórnvalda og almennings 

(Lilja Rögnvaldsdóttir, e.d.: 4-5). Margir rannsakendur telja að hægt sé að rekja neikvæð 

og jákvæð áhrif ferðaþjónustunnar til þess hvernig staðið var að skipulagi og uppbyggingu 

hennar ásamt stjórnun en einnig til þess hvort og þá að hvaða leyti heimafólk og aðrir 

hagsmunaaðilar voru hafði með í ráðum (George o.fl., 2012: 97-98).  

Áhrif ferðaþjónustu eru almennt flokkuð í þrjá meginflokka sem eru efnahagsleg, 

samfélagsleg og umhverfisleg en hér fyrir neðan verður farið nánar yfir þá ásamt því að 

farið verður yfir jákvæða og neikvæða þætti innan þeirra. 

Efnahagsleg áhrif 

Stjórnvöld sjá oft jákvæð hagræn áhrif þess að gera dreifbýli að áfangastað ferðaþjónustu 

en margt jákvætt fylgir því einnig fyrir samfélagið, líkt og gjaldeyristekjur, jákvæð áhrif á 

greiðslujöfnuð ásamt því að stofnkostnaður við ferðaþjónustu er oft minni en við aðrar 
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iðnframleiðslugreinar og mörg störf greinarinnar krefjast lágmarksmenntunar (Lilja 

Rögnvaldsdóttir og Edward H. Huijbens, 2013: 9). Þegar ferðaþjónusta vex á áfangastað 

getur hún dregið að sér fleiri fjárfesta sem eflir tekjur svæðisins og eykur starfsframboð og 

almenn lífsgæði (Chuang, 2010). Hún getur einnig stutt við verslun, aukið vöruúrval og 

hækkað þjónustustig sem hagnast gestum sem og heimafólki (Lilja Rögnvaldsdóttir, e.d.: 7 

og 9). Aukin eftirspurn og neysla kallar síðan á aukna framleiðslu og aftur á fleiri störf 

(Lilja Rögnvaldsdóttir, e.d.: 8). 

Margfeldisáhrifin taka þannig til óbeinna og afleiddra áhrifa ferðaþjónustunnar og snúast 

um það hversu mikið fjárhagurinn eykur veltu í hagkerfinu (Rannveig Guðmundsdóttir og 

Andri Valur Ívarsson , 2008: 8). 

En ferðaþjónusta getur einnig haft þau áhrif að verð á vörum, þjónustu og húsnæði hækkar 

sem getur bitnað á hinum efnaminni íbúum og þannig valdið miðstéttarvæðingu þar sem 

féminni íbúar neyðast til að flytjast á brott á meðan efnaðri setjast að (George o.fl., 2012: 

143). Þegar samfélag fer frá því að stunda framleiðslu í það að bjóða þjónustu hefur það 

mikil áhrif á starfsframboð á svæðinu þar sem að óskað er eftir ólíkri kunnáttu og færni. 

Með því getur samsetning íbúa breyst þar sem íbúar flytja búferlum til þéttbýlis í leit að 

störfum eða námi (George o.fl., 2012: 55). Mikið fjármagn getur fylgt ferðaþjónustu og því 

álitlegt að reyna að fá bita af kökunni. Oft eru það utanaðkomandi aðilar sem byggja upp 

ferðaþjónustu eða fyrirtæki og hafa þá önnur markmið en heimafólk, það er að segja að 

nálgast fjármagn hratt með sem minnstri fyrirhöfn, en með því geta íbúar misst 

samfélagslega stjórnun. Einnig er ferðaþjónustan gjarnan árstíðarbundin starfsemi og því 

oft þörf á innflutning á starfsafli þar sem ekki er um heilsársbúsetu fólks að ræða en það 

getur haft efnahagslega og félagslega neikvæð áhrif á samfélagið (Lilja Rögnvaldsdóttir, 

e.d.: 4). 

Samfélagsleg áhrif 

Ferðaþjónustan er í dag gríðarlega áhrifamikil í hnattvæddum heimi og getur hún því verið 

í senn orsök og afleiðing sem hefur áhrif á alla í nútíma samfélagi en sérhver straumur 

ferðafólks á áfangastað hefur einhver áhrif á það fólk sem þar býr (George o.fl., 2012:, 4; 

Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 7). Markaðsvæðing áfangastaðar 
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hefur áhrif á lífstíl þeirra sem þar búa en ferðaþjónustan skapar gagnvirkt tengslanet á milli 

gesta og heimafólks en þetta samband framkallar ákveðna umbreytingu, annað hvort 

jákvæða eða neikvæða, á samfélag og menningu beggja aðila (George o.fl., 2012: 126 og 

172). 

Velgengni áfangastaðar er ekki eingöngu mælanleg í efnahagslegum hagnaði heldur verður 

einnig að horfa til samfélags- og menningarlegs ábata líkt og aukið stolt, jákvæðni, aukin 

hæfni og uppbygging samfélagslegrar getu (George o.fl., 2012: 96). Ásamt því getur 

ferðaþjónusta haft þau áhrif að kynna menningararf og listir fyrir öðrum þjóðum og þannig 

varðveitt hana. Einnig getur hún haft þau áhrif að heimafólki finnist meira til sinnar eigin 

menningarauðlindar koma vegna til dæmis sölu á minjagripum tengdum svæðinu og 

þannig eflist eigin ábyrgð og viðhald menningararfs (Boruah, e.d.: 5).  

Þar sem að eins og áður sagði er aðalútflutningur drefibýlisferðaþjónustu þjónusta við gesti 

sem koma á staðinn. Við það getur fjöldi fólks á áfangastað, ekki síst í litlum samfélögum, 

margfaldast og þá sérstaklega yfir háannatíma (George o.fl., 2012: 72-73). Aukinn 

fólksfjöldi getur þannig valdið gremju heimafólks eða brottflutningi þeirra (Edward H. 

Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 68). Það getur valdið aukinni streitu og álagi 

á innviði og samfélag, hærri fglæpatíðni, mannþröng og leitt til versnandi lífsgæða íbúa 

(Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 12; Lilja Rögnvaldardóttir, e.d: 4; 

Chuang, 2010). Einnig kemur ferðafólk oft frá ólíkri menningu eða hafa aðra 

hugmyndafræði að baki og því getur komið til árekstrar (Boruah, e.d.: 6). 

Ferðaþjónusta getur leitt til breytinga á sambandi íbúa bæði þeirra á milli og við 

samfélagið og hafa rannsóknir leitt það í ljós að þeir íbúar sem finna mesta hagnaðinn 

munu styðja uppbygginguna. Á hinn bóginn ef íbúar skynja að kostnaðurinn við 

ferðaþjónustuna er meiri en hagnaðurinn er líklegra að pirringur og reiði í átt að ferðafólki 

og ferðamennskunni í heild geti farið að bera á sér og þar af leiðandi minnkar ánægja 

samfélagsins (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 9 og 11; Lo, 

Ramayaj og Hui, 2014). 
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Umhverfisleg áhrif 

Íslensk náttúra er megin aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar ásamt því að rannsókn á 

vegum Ferðamálastofu (2016) leiddi það í ljós að ferðafólk væri hvað ánægðast með 

náttúruna og dvölina þar (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 

105). Rannsóknir hafa leitt í ljós að tjón á henni og lýti hefur gífurlega neikvæð áhrif á 

upplifun ferðafólks og því mikilvægt að huga vel að náttúrunni sem ferðaþjónustuvöru 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014: 1). Með sívaxandi fjölgun ferðafólks eykst mikilvægi þess 

að standa vel að verndun náttúrunnar. Umhverfisleg áhrif ferðaþjónustu geta verið jákvæð 

og neikvæð en mikilvægt er að vera á verði hvað varðar þau neikvæðu og reyna að 

lágmarka þau eins og kostur er (Lo, Ramayaj og Hui, 2014). 

Hin jákvæðu umhverfislegu áhrif ferðaþjónustu eru verndun á náttúrulegu auðlindum 

landsins, umbætur á innviðum ásamt aukinni vitundarvakningu og fræðslu varðandi 

náttúruna, umgengni við hana og þolmörk (Chuang, 2010). 

Ásamt mengun við ferðalagið sjálft hefur ferðaþjónustan einnig neikvæð áhrif með aukinni 

umferð og slysatíðni, hávaða, eyðingu á jarðvegi og aukið áreiti á auðlindir (Chuang, 2010; 

Boruah, e.d.: 6) 

1.1.4 Þolmörk ferðaþjónustu 

Ferðaþjónustan, eins og áður sagði, hefur í för með sér bæði jákvæð og neikvæð áhrif en 

huga þarf vel að þeim neikvæðu svo ekki sé farið yfir ákveðin þolmörk. Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson (2013: 161) skýra hvernig þolmörk ferðaþjónustu ná 

ekki eingöngu ná til umhverfis heldur einnig til samfélagsins og ferðafólksins. Það er því 

nauðsynlegt að rýna í hversu mikið umhverfið þolir áður en það fer að láta á sjá ásamt því 

að meta þarf félagslega þætti og þá hvoru tveggja út frá heimafólki og síðan út frá 

gestunum.  

Áreitiskvarði Doxey 

Þolmarkarannsóknir á viðhorfum heimafólks hér á landi hafa mikið stuðst við 

áreitiskvarða George Doxey sem skilgreinir viðhorf heimafólks til uppbyggingar 



  

 

15 

 

ferðaþjónustu og þróunar hennar ásamt viðhorfi þeirra til ferðafólks (Edward H. Huijbens 

og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 7 og 12).  

Um leið og ferðaþjónusta þróast má við því búast að heimafólk sýni aukin merki um óþol 

gagnvart ferðafólki og því er mikilvægt að fylgjast vel með stöðu heimafólks innan 

kvarðans (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 17). Viðhorf 

heimafólks fara þannig í gegnum fjögur stig á áreitiskvarðanum en þau eru: 

1. Sæla (e. euphoria) 

2. Áhugaleysi (e, apathy) 

3. Gremja (e. annoyance) 

4. Óvild (e. antagonism) 

Stigin má sjá á mynd 2 þar sem að þau koma inn á hinum mismunandi stigum lífsferils 

áfangastaðar en það hugtak nær til þeirra breytinga og þróunar sem verður við það að 

staður vex sem áfangastaður ferðafólks. Richard Butler lýsti hvernig áfangastaðir ganga í 

gegnum fimm stig frá því að vera uppgötvaðir og tengsl myndast á milli heimafólks og 

gesta þegar þeir fyrrnefndu átta sig á möguleikum ferðaþjónustu. Því næst þróast 

ferðaþjónustan á svæðinu og kemst í nokkurs konar jafnvægisástand sem viðhelst vegna 

hagsmunaaðila en styrkist við samruna fyrirtækja og fjölgun gesta þó svo að ferðavaran 

sjálf þróast lítið sem ekkert. Lokastigið er síðan stöðnun sem leiðir annað hvort til 

hnignunar eða enduruppgötvunar (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013: 87-88).  
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Mynd 2 - Áreitiskvarði Doxey á lífsferli áfangastaðar (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 

2015: 16) 

Sæla er fyrsta stig heimafólks og á sér oftast stað í byrjun þróunar áfangastaða þegar 

heimafólk er ánægt með þá gesti sem koma. Gestir eru þannig velkomnir og heimafólk 

ákaft og spennt að sýna heimahagi sína. Skipulag áfangastaðar er einnig í lágmarki og 

atvinnutækifæri og tekjur fara að aukast (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 

2015: 13). 

Áhugaleysi er annað stig áreitiskvarðans og kemst heimafólk á það þegar heimsókn 

ferðafólks verður venjuleg. Gestir hafa minni áhuga á menningu og siðum svæðisins og 

heimafólk missir áhugann á að kynna það. Samskiptin snúast heldur meira um viðskipti en 

vináttu. Á þessu stigi fara kynningar- og markaðsmál að taka yfir og fleira fólk innan 

samfélagsins sjá hagnað í gestunum og sjá viðskiptatækifæri (Edward H. Huijbens og 

Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 13). 

Hið þriðja stig kvarðans er gremja en þá er tala ferðafólks farin að hækka talsvert og 

heimafólk finnst því jafnvel vera ýtt til hliðar ásamt því að þjónustu er í meira mæli beint 

til gesta. Fylgifiskar þessa getur verið álag á innviði sem birtist t.d. í löngum biðröðum, 
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skorti á bílastæðum og jafnvel hækkandi verðlagi. Þegar hér er komið þykir íbúum 

ferðafólk vera orðið til ama og sjá heldur kostnaðinn og fórnir heldur en ábatann. Hér fara 

að sjást breytingar á samfélaginu og áhyggjur heimafólks fara að aukast. Skipulag 

áfangastaðar fer einnig að snúast meira um ferðafólk en íbúa og uppbygging snýr að því 

hvernig taka má betur á móti gestum og jafnvel fjölga þeim enn meira. Áhugi 

utanaðkomandi fjárfesta og markaðsaðila eykst og samkeppni vex (Edward H. Huijbens og 

Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 13-14). 

Óvild er seinasta stig áreitiskvarðans en þegar hér er komið fellur áfangastaðurinn undir 

fjöldaferðaþjónustu (e. mass tourism). Á þessu stigi getur heimafólk ekki lengur falið óvild 

sína gagnvart ferðafólki og atvinnugreininni í heild og eru gestir ekki lengur velkomnir á 

svæðið. Sjónarmið svæðisins og stjórnenda þess er nú orðið gróði og miklar 

samfélagsbreytingar hafa átt sér stað og er ferðaþjónustunni kennt um þær breytingar. Á 

þessu stigi getur áfangastaður orðið fyrir hnignun eða endurnýjun (Edward H. Huijbens og 

Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 14). Tíminn sem það tekur að fara í gegnum stig 

áreitiskvarðans er mismunandi og fer það eftir til dæmis uppbyggingu og stjórnun 

ferðaþjónustunnar ásamt þróun áfangastaðar (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný 

Bjarnadóttir, 2015: 14). 

Doxey hefur fengið á sig töluverða gagnrýni fyrir einföldun sína á viðhorfi heimafólks 

sérstaklega í ljósi þess hve fábreytta mynd það gefur af flóknum samskiptum. Einnig getur 

viðhorf breyst eftir aldri og stöðu viðmælenda ásamt árstíðum þar sem líklegra er að 

heimafólk finni fyrir meiri gremju yfir háannatíma heldur en utan þess (Edward H. 

Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 15). 

Ljóst er þó að vel þarf að standa að uppbyggingu, stjórnun og skipulagi ferðaþjónustu í 

dreifbýli og huga vel að hagsmunaaðilum. Stuðla þarf að jákvæðum áhrifum og huga að 

þeim neikvæðu ásamt því að gæta þolmarka hvort sem um er að ræða félagsleg, 

umhverfisleg eða efnahagsleg. Viðhorf heimafólks skiptir miklu máli á öllum stigum 

lífsferils áfangastaða og mikilvægt er að skoðanir og hugmyndir þeirra fá að koma fram og 
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á það sé hlustað. Í þessari rannsókn er markmiðið að rýna í viðhorf heimafólks á 

Hvammstanga til uppbyggingar ferðaþjónustu á staðnum. 

2.2 Hvammstangi 

Hvammstangi stendur við Miðfjörð og er stærsti þéttbýliskjarni Húnaþings vestra en 

bærinn liggur um sex kílómetra frá þjóðvegi eitt og er því vel aðgengilegur (Húnaþing 

vestra, e.d.; Upplifðu Norðurland, e.d.). Hvammstangi liggur nánast uppá kílómeter á milli 

stærstu byggðarkjarna Íslands, Reykjavíkur og Akureyrar, og er því tilvalinn áfangastaður 

fyrir ferðafólk sem eru á leið um landið hvort sem er á bíl eða með 

almenningssamgöngum.  

Verslunarsaga staðarins nær yfir rúm 100 ár (Upplifðu Norðurland, e.d.) en uppbygging 

Hvammstanga hófst í byrjun 20. aldar (Húnaþing Vestra, e.d). Hvammstangabúar treystu 

hvað mest á landbúnað en einnig var sjávarútvegur mikilvæg aukaatvinnugrein. Vegna 

staðsetningar Hvammstanga hafa mörg þjónustufyrirtæki náð að dafna þar vegna þess hve 

langt er að sækja aðra þjónustu (Ásgeir Jónsson, 2004: 8) en má þar nefna Kaupfélag 

Vestur Húnvetninga, Landsbankann og pósthús en einnig er þar að finna gistihús, 

veitingastaði, heilsugæslu og apótek ásamt bílaverkstæði og annarri þjónustu (Upplifðu 

Norðurland, e.d.; Húnaþing Vestra, e.d.).  

Ferðamálafélag Vestur Húnvetninga var stofnað 12. júní 1991 en stofnfélagar voru 

einstaklingar, félög og fyrirtæki í héraðinu og er félagið hagsmunafélag þeirra 

ferðaþjónustuaðila sem eru staðsettir innan þess (Mbl.is, 1991.; Visit Hunathing, e.d.). 

Félagið sinnir sameiginlegum málefnum ferðaþjónustunnar ásamt því að standa fyrir 

kynningar og markaðsmálum fyrir svæðið. Í dag heldur ferðamálafélagið út heimasíðunni 

www.visithunathing.is sem er hugsuð sem andlit ferðaþjónustunnar ásamt því að eiga að 

koma þessu svæði og þeirri þjónustu sem þar er í boði á framfæri til innlends og erlends 

ferðafólks (Visit Hunathing, e.d.). 

Árið 2004 gaf Hagfræðistofnun Háskóla Íslands út Hagræna stefnumótun fyrir Húnaþing 

vestra en þar komu fram tillögur til að efla efnahag Hvammstanga þar á meðal með 

ferðaþjónustu. Tillögur sem sneru að ferðaþjónustunni voru að styrkja miðbæ 

http://www.nordurland.is/is/hugmyndir/thettbyliskjarnar/baer/hvammstangi
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/70041/
http://www.visithunathing.is/
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Hvammstanga, koma á fót Selasetri til að tengja við selaskoðun á Vatnsnesi, efla og 

samræma markaðssetningu, marka staðnum sérstöðu með handverki ásamt því að gera 

nýtingaráætlanir fyrir auðlindir og þannig koma til móts við ólíka hagsmuni (Ásgeir 

Jónsson, 2004: 8-10). Selasetur Íslands var síðan stofnað 2005 en meðal stofnenda þess 

voru Samtök selabænda, Húsfreyjurnar á Vatnsnesi auk fyrirtækja og einstaklinga í 

héraðinu (Mbl.is, 2005). Tilgangur Selasetursins er að efla náttúrutengda ferðaþjónustu á 

svæðinu ásamt því að standa fyrir rannsóknum, fræðslu og upplýsingagjöf varðandi seli 

(Selasetur Íslands, e.d.).  

Árið 2011 undirrituðu mennta- og menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og Samtök 

sveitarfélaga á Norðurlandi vestra menningarsamning um samstarf um menningarmál og 

menningartengda ferðaþjónustu í þeim tilgangi að efla slíka starfsemi og gera hana sem 

sýnilegasta (Byggðastofnun, 2015: 47). Á Hvammstanga var síðan árið 2015 stofnað 

menningarfélag sem styður við menningarstarfsemi byggðarlagsins og menningartengda 

ferðaþjónustu (Norðanátt, e.d.).  

Sveitarfélagið Hvammstangi hefur komið að ýmsum uppbyggingarsamningum líkt og 

samband sveitarfélaga á Norðurlandi undirrituðu um framkvæmd sóknaráætlunar við 

fjármálaráðherra 2013 ásamt samningi á milli þeirra fyrrnefndu og Iðnaðarráðuneytisins 

um að bæta hagvöxt Norðurlands vestra með samráði sveitafélaga, ríkis, fyrirtækja og 

háskóla (Byggðastofnun, 2015). Einnig hafa komið fram skýrslur og tillögur sem snúa að 

því að fjölga atvinnutækifærum, efla fjárfestingu og byggðaþróun sem og að hafa sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi við ákvarðanatöku og við gerð skipulagsáætlana (Forsætisráðuneytið, 

2014 og Framtíðarsýn Húnaþingsvestra – sjálfbær þróun á 21. öld e.d.). Einnig kemur fram 

í skýrslunni Framtíðarsýn Húnaþing vestra – Sjálfbær þróun á 21.öld (2010) að markmiðið 

er að allir íbúar hafi tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og hægt sé að 

vinna að þeim í samráði við aðra íbúa til að skapa gott samfélag.  

Í greinargerð fyrir aðalskipulag Húnaþings vestra fyrir 2014 til 2026 kemur fram að 

markmið aðalskipulags sé að stuðla að hagkvæmri þróun svæðisins og gera búsetu á 

svæðinu eftirsóknaverða. Þar kemur einnig fram markmið um að auka afþreyingu og 

þjónustu fyrir ferðafólk ásamt því að efla starfsemi ferðaþjónustu og byggja upp innviði og 
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ferðamannastaði þar sem áhersla er lögð á uppbyggingu þjónustu og stuðla að varðveislu á 

náttúru- og söguminjum (Húnaþing vestra, 2014: 5, 13-14, 31 og 39). Þar er einnig lögð 

áhersla á að finna leiðir til að fá ferðafólk til að dvelja lengur á svæðinu og samræmist það 

sóknaráætlun SSNV þar sem að framtíðarsýnin er að leggja áherslu á stuðning við 

ferðaþjónustu til að hægt sé að dreifa fjölda ferðafólks yfir árið og þannig fjölga störfum 

(Húnaþing vestra, 2014: 19; SSNV, 2015: 3 og 6). 

Ferðaþjónustan á Hvammstanga hefur markvisst verið byggð upp í kringum Selasetrið, 

þannig er nú boðið upp á selaskoðunarferðir sem gera út frá Hvammstanga. Árið 2015 

opnaði einnig veitingastaðurinn Sjávarborg í sömu byggingu og Selasetrið (Northwest, 

e.d.; Veitingageirinn, 2015). Í rannsókn meðal ferðaþjónustuaðila í Húnaþingi Vestra árið 

2012 kom einmitt sterkt fram að vöntun á góðum veitingastað á Hvammstanga væri 

veikleiki (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2013: 10). Upplýsingamiðstöð fyrir Norðurland 

vestra er staðsett á Selasetri Íslands. Upplýsingamiðstöðin, skv Sigurði Líndal (munnleg 

heimild, 14. mars, 2016), er rekin af sveitafélaginu en reksturinn fer í gegnum 

ferðamálafélagið. Upplýsingamiðstöðin sér um að halda utan um þau megindlegu gögn 

sem unnt er að safna um ferðafólk á svæðinu, líkt og fjölda, þjóðerni og annað sem getur 

aðstoðað við að afla þekkingu. Ferðafólki hefur fjölgað mikið á milli ára en árið 2006 voru 

það um það bil 6.000 gestir sem heimsóttu Selasetur Íslands en árið 2015 var fjöldi 

ferðafólks komin upp í 26.959 sem var 35% aukning í samanburði við árið áður. Sé það 

borið saman við heildarfjölgun ferðafólksfjölda til Íslands á milli 2014 og 2015 sem var 

29,2% má sjá að fjölgun milli ára er meiri á Hvammstanga en á landsvísu ásamt því að 

vera gríðarleg aukning á skömmum tíma. Miklar sveiflur eru einnig í fjölda gesta eftir 

mánuðum, líkt og sjá má á mynd 3, og því álagið meira yfir sumarmánuðina 

(Ferðamálastofa, e.d.; Sigurður Líndal, munnleg heimild, 29. janúar 2016). 
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Mynd 3 - Sveiflur í gestafjölda á Selasetri Íslands eftir mánuðum 

Ljóst er að Hvammstangi er vaxandi áfangastaður sem hefur sjálfbærni að leiðarljósi bæði 

við ákvaðarnatökur og við gerð skipulagsáætlana. Með komu Selaseturs Íslands á 

Hvammstanga hefur Hvammstangi tekið öran vaxtakipp en með því kemur meiri ábyrgð 

þegar kemur að umhverfinu og samfélaginu. Stjórnvöld á Hvammstanga hafa unnið að 

uppvexti staðbundinnar ferðaþjónustu með þeirri undirbúningsvinnu sem mikil þörf er á en 

mikilvægt er þó að huga að þeim áhrifum sem eru tíðir fylgisfiskar ferðaþjónustunnar 

ásamt þolmörkum heimafólks. 
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3. Rannsóknaraðferðir 

Raunhyggja (e. positivism) og fyrirbærafræði (e. phenomenology) eru hinar tvær 

meginhefðir í rannsóknum. Þessar rannsóknarhefðir hafa sína aðferðafræðina hvor en 

ákvörðunin um hvor aðferðin er notuð byggist á eðli rannsóknarefnis og afstöðu 

rannsakandans (Finn, Ellion-White og Walton, 2000: 5). 

Raunhyggja er fræðilegur grundvöllur megindlegra rannsókna á meðan fyrirbærafræði er 

fræðilegur grundvöllur eigindlegra rannsókna (Finn o.fl., 2000: 6 - 7). Megindleg 

aðferðafræði byggist á tölum þar sem hægt er að finna meðaltöl og dreifingu í rýndu úrtaki 

úr skilgreindu þýði og tengsl úrtaks við þýðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 222). 

Eigindleg aðferðafræði aftur á móti byggir á upplifun einstaklinganna og hvaða merkingu 

þeir leggja í umhverfi sitt og aðstæður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 222).  

Rannsóknaraðferð er valin út frá tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013: 66). Ef vitað er hvað skal 

rannsaka fyrirfram er stuðst við megindlega aðferðafræði og gagna aflað til að sanna eða 

afsanna tiltekna kenningu en slík aðferð nefnist afleiðsla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 

227 og Finn o.fl, 2000: 15). Í þessari rannsókn var ákveðið að beita megindlegri aðferð þar 

sem hún gæfi möguleika á því að safna gögnum sem gefa yfirsýn yfir skoðanir heimfólks 

og hafa möguleika á að skila nokkru magni afmarkaðra upplýsinga á skömmum tíma.  

Rannsóknir þurfa ætíð að gegna ákveðnum lögmálum til að hægt sé að halda fram 

sannindum þeirra. Megindlegar rannsóknir byggjast á innra og ytra réttmæti, áreiðanleika 

og hlutlægni. Innra réttmæti snýr að því að hve miklu leyti niðurstöðurnar svara til 

raunveruleikans (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 232). Ytra réttmæti snýr að því hvort hægt 

sé að alhæfa um niðurstöðuna og færa hana þannig yfir á aðrar aðstæður. Áreiðanleiki 

gengur út á að hægt væri að endurtaka rannsóknina og myndi það leiða til sömu 

niðurstaðna. Hlutlægnin snýr að því að finna sannleikann þar sem að skoðanir og 

tilfinningar rannsakandans lita ekki niðurstöðurnar. Það er þó álitaefni hversu hlutlægur 

rannsakandi getur orðið þar sem að það mun ávallt einhver hluti hans skína í gegn, hvort 
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sem það er val á rannsóknarefni eða spurningum eða það hvernig niðurstöður eru túlkaðar 

og tengdar saman (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 233). Réttmæti gagnanna má sannreyna 

með því að beita öðrum aðferðum, margprófun, og bera niðurstöðurnar saman (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003: 232). 

3.1 Þýði og úrtak 

Eitt það fyrsta sem þarf að skilgreina þegar unnið er með tölulega rannsókn er þýðið, það 

er sá hópur sem álykta skal um. Ef þýðið eða hópurinn sem rannsaka skal er æði stór og 

illómögulegt er að taka alla fyrir er þeirri hindrun mætt með því að ná til hluta þýðisins 

sem kallað er úrtak (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2015: 11-12). Þýðið í 

þessari rannsókn voru allir Hvammstangabúar sem náð höfðu 18 ára aldri en um var að 

ræða 432 einstaklinga (Gallup, e.d.). Þar sem þetta þýði var af viðránlegri stærð fyrir þessa 

rannsókn var því brugðið á það ráð að hafa allt þýðið sem úrtak en þegar spurningalistar 

eru lagðir fyrir stóra hópa kemur best fram hvaða viðhorf meiri hlutinn ber (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003: 230). 

3.2 Spurningakannanir 

Líkt og áður sagði eru megindlegar rannsóknir tölulegar og reynt er að finna tengingu eða 

dreifni svara sem munu þá annað hvort sanna eða afsanna upphaflegan útgangspunkt, 

Besta leiðin til að afla tölulegra gagna um þýðið er með spurningakönnun (Finn o.fl., 2000: 

26). Spurningarnar eru unnar upp úr lykilorðum og hugtökum sem lýsa rannsókninni. 

Þannig tengjast allar spurningarnar fyrirfram ákveðnu þema sem eru hannaðar út frá breytu 

og taldar gefa góða innsýn í rannsóknarefnið (Finn o.fl., 2000: 93-94). Spurningar fyrir 

þessa könnun voru unnar frá fræðilega umfjöllunarefninu hér að ofan ásamt því að skýrsla 

Edwards H. Huijbens og Eyrúnar Jennýar Bjarnadóttur (2015) var höfð til hliðsjónar en 

einnig voru bakgrunnsspurningar samræmdar við hana. 

Margar leiðir eru til gagnaöflunar og ýmsar leiðir eru til að koma þeim áleiðis til svarenda. 

Spurningakannanir, líkt og þessi, sem eru sendar út til þýðisins hafa þann kost að hægt er 

að svara þeim án tímapressu og álags auk þess sem rannsakandi nær þannig að gera sig enn 
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hlutlægri. Annmarkar á slíkri rannsókn eru þó að að rannsakandi er ekki á svæðinu til að 

útskýra ef upp kemur misskilningur (Finn o.fl., 2000: 92). Því er mikilvægt að allar 

spurningarnar séu skýrar og orðaval einfalt.  

Í þessari rannsókn voru spurningarnar bæði opnar og lokaðar en spurningalistann í heild 

má sjá í viðauka 1, ásamt því voru sjö bakgrunnsspurningar til að fá betri innsýn í skoðanir 

mismunandi hópa (kyn, aldur, o.s.frv.). Likert kvarðinn var notaður í meiri hluta 

spurninganna bæði til að auðvelda svarendum en einnig til að hafa sem mest samræmi í 

úrvinnslu gagnanna. Likert kvarðinn er raðkvarði (e. nominal scales) þar sem 

svarmöguleikarnir felast í ákveðnu rófi, til dæmis frá sammála yfir í ósammála eða mjög 

jákvæður yfir í mjög neikvæður (Finn o.fl., 2000: 95). Einnig voru notaðar já eða nei 

spurningar ásamt opnum spurningum sem gerði svarendum kleift að koma sínum 

skoðunum á framfæri. 

1.1.5 Framkvæmd spurningakannana 

Áður en könnunin var lögð fyrir var hún forprófuð af sjö einstaklingum. Við það mátti 

einfalda orðaval, laga stafsetningavillur, bæta við spurningum til að fá betri skilning á 

viðhorfi svarenda ásamt því að sameina spurningar til að forðast misskilning. Eftir að 

könnunin hafði verið fullunnin var skrifað kynningabréf sem kynnti hver tilgangur 

rannsóknarinnar væri og veitti upplýsingar um rannsakanda. Sjá má kynningabréf í viðauka 

2. Einnig var hengd upp tilkynning (sjá viðauka 3) í Kaupfélag Vestur Húnvetninga ásamt 

því að setja inn stutt ávarp til Hvammstangabúa inn á persónulega fésbókarsíðu 

rannsakenda og einnig á íbúavef Hvammstanga (sjá viðauka 4). Finn o.fl. (2000: 93) leggja 

áherslu á að kynning sem þessi sé mikilvæg til að auka jákvæðni einstaklinga gagnvart 

könnun, auka svarhlutfall ásamt því að almennt kynna einstaklinga fyrir rannsókninni. 

Til að fá sem hæst svarhlutfall og frá sem fjölbreyttustum aldurshóp var gengið um 

Hvammstanga með dyggri aðstoð sjálfboðaliða og spurningakönnunum dreift inn á öll 

heimili. Nægum fjölda var dreift til að hver einstaklingur yfir 18 ára aldri fengi eitt eintak. 

Eftir að spurningakönnunin hafði verið úti í um það bil fimm daga var einnig send út 

áminning (sjá viðauka 5) til heimafólks og beiðni um að þeir sem ekki höfðu svarað 

myndu gera slíkt ef tími gafst hjá viðkomandi. Með slíkri áminningu má samkvæmt Finn 

o.fl (2000:93) reyna að auka enn heldur svarhlutfall. Að viku lokinni gekk rannsakandi 
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ásamt tveimur sjálfboðaliðum í öll hús aftur á Hvammstanga með innsiglaðan kassa sem í 

hafði verið skorin rauf fyrir kannanirnar til að fólk gæti skilað þeim inn algjörlega 

nafnlaust. Tveimur dögum seinna var aftur farið til þeirra sem ekki höfðu verið við áður 

eða höfðu beðið um lengri frest.  

1.1.6 Þátttaka og marktækni 

Til að fá 5% skekkjumörk og 95% marktækni hefði úrtakið þurft að vera 204 einstaklingar 

(Raosoft, e.d.) miðað við að íbúar Hvammstanga sem náð hafa 18 ára aldri eru 432 talsins 

(Gallup, e.d.). Eins og áður sagði var sendur spurningalisti á alla einstaklinga sem náð hafa 

18 ára aldri og til baka bárust 179 kannanir en af þeim voru fjórar óútfylltar og tvær voru 

augljóslega ógildar vegna þess að sami þátttakandi hafði svarað þeim báðum á röngum 

forsendum. Svarhlutfall var því 85% og vikmörkin +/- 2% sem er vel ásættanlegt. 

Þegar rannsóknir eru sendar inn á hvert heimili er ómögulegt að segja fyrir um hver svarar, 

hver ekki og jafnvel hver svarar mörgum. Borið var saman hlutfall kynja og aldurshópa við 

raunverulegt hlutfall Hvammstangabúa til að athuga að hve miklu leyti svarendur 

endurspegla þýðið. Hlutfall kynjanna var nánast hið sama. Í svarhlutfalli voru konur 53% 

og karlar 47% í svarhlutfalli en hið raunverulega hlutfall karla og kvenna er 52% kvenna á 

móti 48% karla. Hlutfall aldurshópanna var svipað en mesti munurinn var á yngsta 

aldurshópnum eða 18 til 30 ára. Raunverulegt hlutfall þeira er 19% en svarhlufall þeirra í 

könnununni var einungis 10%. Ástæðan fyrir þessum mun er að margir námsmenn eru í 

þessum hópi og þeir geta verið með skráð lögheimili á Hvammstanga en verið í námi 

annars staðar á landinu og því ekki á svæðinu þegar þessi rannsókn var gerð. 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu voru spurningarnar flokkaðar saman eftir þemum í samræmi við fræðilega 

kafla hér að ofan. Svör úr krossaspurningum voru kóðuð og færð inn í excel skjal en síðan 

var notuð pivot tafla til að vinna úr dreifni og tengslum spurninganna. Til að vinna úr 

gögnunum voru svör þátttakenda hvort tveggja unnin sjálfstæð með því að finna út 

meðaltöl og staðalfrávik ásamt því að gera tölfræðipróf, stikalaust t-próf, fylgnispróf og 

Mann-Whitney parað próf, til að athuga marktækan mun á milli dreifni svara eða fylgni á 
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milli hópa. 

Notað var svokallað orðaský (e. word cloud) til að vinna úr svörum við opnu 

spurningunum og leitast við að finna ákveðið samræmi á milli þess sem nefnt var og það 

síðan flokkað niður eftir samnefnurum. Þannig mátti sjá hvað helst var nefnt ásamt því 

hvað það stóð fyrir. 

3.4 Takmarkanir  

Líkt og áður sagði þarf að tryggja ákveðna fjarlægð á milli hlutdrægnis rannsakandans og 

hlutlægs veruleika sem verið er að rannsaka (Finn, o.fl., 2000: 8). Þar sem að rannsakandi 

er einnig íbúi á Hvammstanga var mikilvægt að skoðanir og tilfinningar yrðu lagðar til 

hliðar til að fá sem marktækusta niðurstöðu. Það er þó erfitt að skilja algjörlega að þessa 

tvo heima og því gæti verið að einhver bakgrunnur rannsakanda hafi læðst inn í gerð 

spurningalista. 

Vegna þess að ekki var möguleiki á að fylgjast með því þegar fólk svaraði könnunni þá er 

ekki hægt að fullyrða að hver einstaklingur hafi bara svarað einni könnun eða vita nokkuð 

um það hvort fólk hafi haft samráð við svörun könnunnarinnar. Ekki er þó annað hægt en 

að treysta því að allir þátttakendur hafi svarað af heiðarleika og eftir bestu getu.  

Eins og áður sagði var svarhlutfall 85% en gott hefði verið að hafa hlutfallið enn hærra til 

að ná enn betri marktækni. Að sama skapi hefði verið ákjósanlegt að rýna enn betur í svör 

þátttakenda ásamt því að leggja jafnvel nákvæmari spurningar fyrir heimafólk sem þá 

hefðu gefið betri niðurstöðu. 

Einnig er álitamál hvort tími rannsóknarinnar hafi haft áhrif á svör þar sem að fjöldi 

ferðafólks er ekki mikill á Hvammstanga yfir háveturinn. Hugsanlega væri niðurstaðan 

önnur ef rannsóknin færi fram á háannatíma eða skömmu eftir það. Það er þó efni í aðra 

rannsókn sem vonandi verður framkvæmd í fyllingu tímans. 
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4. Niðurstöður 

Spurningum í könnun sem lögð var fyrir þátttakendur var skipt niður í þrjá hluta þar sem 

byrjað var á bakgrunnsspurningum. Því næst voru lagðar fullyrðingar fyrir svarendur og 

þeir beðnir um sitt viðhorf gagnvart þeim en að lokum var svarendum gefið tækifæri á að 

koma fram með sína skoðun í opnum spurningum. Bakgrunnsbreyturnar voru bornar 

saman við allar spurningarnar til að reyna að finna marktækan mun á milli hópa. Raunin 

varð sú að bakgrunnur (kyn, aldur, o.s.frv.) svarenda reyndist sjaldan hafa áhrif á viðhorf 

þeirra, í þeim tilfellum sem um er að ræða marktækan mun er það tekið fram hér að neðan.  

Svarmöguleikarnir voru flokkaðir niður á Likert skala þar sem rófið var frá mjög sammála, 

sammála, hlutlaus, ósammála og mjög ósammála þar sem sammála gaf niðurstöðuna 1 og 

mjög ósammála 5. Áður en til forprófunar kom var uppröðun svarmöguleikana á hinn 

veginn þar sem lægsta talan gaf „mjög ósammála“ en þeir einstaklingar sem svöruðu 

könnuninni voru allir sammála um að sú uppröðun hafi valdið misskilningi og var henni 

því breytt. 

Niðurstöður eru settar fram í myndum eða töflum eftir því sem við á en viðeigandi 

tölfræðipróf eru notuð til að meta marktækni og áreiðanleika niðurstaðna. 

4.1 Aldur og kyn 

Kynjahlutfall svarenda var nokkuð jafnt, karlar 47% og konur 53% sem samsvarar 

kynjaskiptingu íbúa á Hvammstanga ágætlega þar sem að karlar eru 48% og konur 52%. 

Skipting svarenda í aldurshópa miðað við skiptingu íbúa í aldurshópa var nokkuð nærri 

lagi, líkt og sjá má á töflu 1 þó einhver munur sé, einkum í yngsta aldursflokknum. 

Ástæðan fyrir þessum mun getur verið að þær rauntölur sem verið var að bera saman við 

eru síðan 2015 en margt getur breyst á skömmum tíma þegar kemur að hlutföllum 
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aldurshópa. Einnig er mikið af fólki í yngsta hópnum fjarverandi í skóla en þó með 

lögheimili skráð á Hvammstanga. 

Tafla 1 - Kyn og aldur svarenda 

Breyta Fjöldi svarenda (n) Hlutfall (%) Fjöldi í þýði (n) Hlutfall af þýði (%) 

Kyn*     

Konur 90 52,94% 227 52,42% 

Karlar 80 47,06% 206 47,58% 

Aldur     

18-30 

ára 

17 10,00% 79 18,29% 

31-44 

ára 

44 25,88% 93 21,53% 

45-59 

ára 

40 23,53% 104 24,07% 

Eldri en 

60 ára 

69 40,59% 156 36,11% 

*Tölur um kyn og aldur eru frá Gallup, e.d. 

4.2 Nám, búseta og tekjur 

Jöfn skipting er á milli þeirra sem hafa lokið grunnskólaprófi og þeirra sem hafa lokið 

framhaldsskólaprófi en 40% hafa lokið hvoru fyrir sig. Nokkuð færri hafa lokið 

háskólaprófi, eða 20% svarenda, líkt og sjá má á töflu 2. 
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Tafla 2 - menntunarstig svarenda 

Menntun svarenda Fjöldi (n) Hlutfall (%) 

Grunnskólapróf 64 39,75% 

Framhaldsskólapróf 64 39,75% 

Háskólapróf 33 20,50% 

Samtals 161 100,00% 

Langflestir, eða 70% svarenda, hafa búið á Hvammstanga 21 ár eða lengur (mynd 4) en 

nýbúar virðast helst vera í flokki 30-44 ára. 

  

Mynd 4 - Lengd búsetu eftir aldri á Hvammstanga 

Einungis 15% svarenda hafa tekjur, annað hvort að hluta eða öllu leyti, af ferðaþjónustu á 

Hvammstanga en ástæðan fyrir því gæti verið að ferðaþjónustan er ung grein og enn í 

miklum vexti. Einnig getur ástæðan fyrir lágu hlutfalli verið að mesta vinnu er að fá í 

ferðaþjónustu yfir sumartímann en þessi könnun var lögð fyrir íbúa í janúar. Áhugavert 
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gæti því verið að spyrja heimafólk þessarar spurningu annað hvort yfir sumartímann eða 

eftir einhver ár og bera saman niðurstöðuna. 

Hvammstangabúar eru almennt ánægðir með að búa þar en 93% þátttakenda svaraði annað 

hvort mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „Ég er mjög ánægð/ur með að búa á 

Hvammstanga“. Ekki var marktækur munur á milli kynja, aldurshópa né heldur 

búsetulengd. 

4.3 Viðhorf heimafólks til ferðaþjónustunnar 

Íbúar voru almennt jákvæðir gagnvart ferðaþjónustunni á Hvammstanga en meðaleinkunn 

þeirrar fullyrðingar var 1,5 þar sem valmöguleikarnir 1 var mjög sammála á meðan 5 var 

mjög ósammála. Ekki var marktækur munur eftir kyni né aldri né þá heldur eftir því hvort 

svarendur höfðu tekjur af greininni. 

Viðhorf þátttakenda til fjölda ferðamanna sem fara um svæðið var afar jákvætt en meðaltal 

fullyrðingarinna „fjölga mætti ferðamönnum sem fara um svæðið“ var 2 þar sem 1 stóð 

fyrir mjög sammála en 5 mjög ósammála. Það mætti því draga þá ályktun að 

Hvammstangabúar séu tilbúnir að taka á móti enn fleiri gestum.  

Svarendur voru mjög ósammála fullyrðingunni „Það myndi engu breyta þó ferðamenn 

myndu hætta að heimsækja Hvammstanga“ en meðaltal svara var 4,5. Áhugavert hefði 

verið að spyrja nánar útí viðhorf heimafólks til að fá að vita meira um það hvers konar 

breytingar yrðu ef ferðamenn hættu að koma á Hvammstanga. 

Heimamenn skynja ávinning ferðaþjónustunnar fremur en kostnaðinn en meðaleinkunn 

fullyrðingarinnar „Kostnaður við ferðaþjónustu er meiri en ávinningur af henni“ var 3,8. 

Eins og sjá má á mynd 5 var stór hluti íbúa ósammála þeirri fullyrðingu. 
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Mynd 5 - Viðhorf heimafólks til kostnaðar og ávinnings ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Marktæk neikvæð fylgni (p< 0,000 og R=-0,44) var á milli þeirra sem töldu kostnaðinn 

meiri en ávinninginn og þeirra sem voru almennt jákvæðir gagnvart ferðaþjónustunni. Með 

öðrum orðum því jákvæðari sem svarendur eru gagnvart ferðaþjónustunni því minna eru 

þeir sammála því að kostnaðurinn sé meiri en ávinningurinn. Að sama skapi voru þeir sem 

nýtt höfðu þjónustuna frekar ósammála (86%) því að kostnaðurinn sé meiri en ábatinn, líkt 

og sjá má á mynd 6. 
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Mynd 6 - Viðhorf heimafólks til kostnaðar og ávinnings ferðaþjónustunnar miðað við reynslu af þjónustu 

Meðaleinkunn fullyrðingarinnar „Ferðaþjónusta hefur neikvæð áhrif á mitt daglega líf“ var 

4,4 og staðalfrávik 0,4 og því lítill munur á svörum þátttakenda en 90% þátttakenda var 

ósammála eða mjög ósammála. Hvammstangabúar telja því almennt ekki að 

ferðaþjónustan hafi neikvæð áhrif á þeirra daglega líf. Þess má geta að einn svarenda sem 

hafði fullar tekjur af ferðaþjónustu var sammála fyrrgreindri fullyrðingu.  

4.4 Uppbygging ferðaþjónustunnar 

Fjórar spurningar sneru að uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Hvammstanga og viðhorfi 

heimamanna til hennar. Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður þeirra spurninga. 

Tveir af hverjum þremur svarendum, eða 64%, telja að vel sé staðið að uppbyggingu 

ferðaþjónustu á Hvammstanga. Fleiri svarendur voru ósammála heldur en sammála 

fullyrðingunni „Auðvelt er fyrir heimafólk að koma sínum skoðunum á framfæri varðandi 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar“, líkt og sjá má á mynd 7.  
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Mynd 7 - Viðhorf heimafólks til uppbyggingar ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Þorri heimafólks, eða 88%, töldu það mikilvægt að heimafólk fái að koma að ákvörðunum 

og uppbyggingu ferðaþjónustu á Hvammstanga að miklu eða einhverju leyti, líkt og sjá má 

á mynd 8. Enginn var þeirrar skoðunar að heimfólk ættu að engu leyti að koma að 

ákvörðunum og uppbyggingu. Tæplega þriðjungur svarenda var þeirrar skoðunar að 

heimafólk ættu að koma að ákvörðunum en á sama tíma að ekki væri auðvelt að koma 

skoðunum sínum áfram til stjórnvalda. 
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Mynd 8 - Viðhorf heimafólks til mikilvægis þátttöku þeirra í ákvörðunum og uppbyggingu ferðaþjónustunnar 

4.5 Stjórnun og skipulag 

Tvær spurningar snéru að stjórnun og skipulagi ferðaþjónustunnar á Hvammstanga. Sú 

fyrri varðaði viðhorf gagnvart stjórnun ferðaþjónustunnar en hin síðari sneri að því hversu 

vel upplýst heimafólk er um stefnumótun hennar. 

Íbúar voru ekki alveg eins jákvæðir gagnvart stjórnun ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

og þeir voru gagnvart uppbyggingu hennar, en líkt og sjá má á mynd 9 voru 40% svarenda 

annað hvort mjög sammála eða sammála því að vel væri staðið að stjórnun á meðan stærsti 

hluti íbúa (50%) var hlutlaus.  

 Fullyrðingin „Heimafólk er vel upplýst um stefnumótun ferðaþjónustunnar á 

Hvammstanga“ fær frekar laka einkunn eða 3,3 þar sem 1 stóð fyrir mjög sammála en 5 

fyrir mjög ósammála. Hvammstangabúar telja því að einhverju leyti að upplýsingaflæði frá 

stjórnendum til heimafólks gæti verið betra. 
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Mynd 9 - Viðhorf heimafólks til stjórnunar og skipulags ferðaþjónustunnar á Havmmstanga 

4.6 Áhrif ferðaþjónustu 

Hér fyrir neðan verður farið yfir viðhorf heimafólks til áhrifa ferðaþjónustunnar á 

Hvammstanga. Fyrst verður farið yfir efnahagslegu áhrifin þar á eftir þau samfélagslegu og 

endað á umhverfislegu áhrifunum. 

1.1.7 Efnahagsleg áhrif 

Þrjár spurningar töldust til jákvæðra efnahagslegra áhrifa og sjö til hinna neikvæðu. Líkt og 

sjá má á mynd 10 voru Hvammstangabúar almennt frekar sammála eða mjög sammála 

þeim fullyrðingum sem sneru að jákvæðu áhrifunum nema þegar kom að fullyrðingunni 

um að ferðaþjónustan skapi vel launuð störf. 
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Mynd 10 - Viðhorf heimafólks til jákvæðra efnahagslegra áhrifa ferðaþjónustunnar 

Þegar kemur að viðhorfi svarenda til þess hvort ferðaþjónustan skapi vel launuð störf er 

þorri svarenda hlutlaus (50%) en einungis 29% eru því sammála eða mjög sammála. 

Marktækur munur er eftir kyni (p< 0,000) en 35% kvenna eru sammála eða mjög sammála 

á meðan 20% kvenna eru því ósammála. Á móti kemur að jafnt hlutfall, eða 22%, karla eru 

sammála og ósammála því að ferðaþjónustan bjóði upp ável launuð störf. Einnig var 

talsverður munur eftir aldri svarenda. Þeir sem eru á aldrinum 45 til 59 ára voru frekar 

ósammála því að um vel launuð störf væri að ræða, meðaltal svara var þar 3,9 á meðan það 

var 2 hjá öllum hinum.  

Hvammstangabúar eru almennt sammála því að ferðaþjónustan hafi bætt samfélagið 

efnahagslega en 70% völdu svarmöguleikana mjög sammála eða sammála. Ekki var 

marktækur munur eftir því hvort þátttakendur höfðu tekjur af ferðaþjónustu eður ei. 

Hvammstangabúar eru einstaklega jákvæðir gagnvart ferðaþjónustunni sem atvinnugrein 

en 92% þátttakenda var sammála eða mjög sammála því að ferðaþjónustan væri mikilvæg 

sem slík á Hvammstanga. Ekki var marktækur munur á milli þeirra sem hafa einhverjar 

tekjur af ferðaþjónustunni og þeirra sem gera það ekki. 

Stór hluti þátttakenda, eða 80% þeirra, er því ósammála að aðrar atvinnugreinar hafi lagst 

af af völdum ferðaþjónustunnar. Ekki var marktækur munur eftir búsetulengd svarenda en 
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marktæk jákvæð fylgni (p< 0,000 og R= 0,6) var á milli þeirra sem telja ferðaþjónustuna 

hafa valdið því að aðrar greinar hafi lagst af og þeirra sem telja að þeir sem búa fjarri 

Hvammstanga séu að græða mest (mynd 11). Það er áhugaverð niðurstaða þar sem að 

eigendur nánast allrar ferðaþjónustunnar á Hvammstanga er heimafólk. 

 

Mynd 11 - Viðhorf heimafólks til neikvæðra efnahagslegra áhrifa (efnahagur og störf) 

Marktækur munur (p< 0,0093) var á afstöðu eftir námsgráðu en þeir sem lokið hafa 

háskólanámi eru heldur jákvæðari gagnvart störfunum sem í boði eru og er meðaleinkunn 

þeirra hér 4. Menntunarstig hefur einnig áhrif á skoðun fólks á því hvort ferðaþjónustan 

skapi árstíðabundin störf en líkt og sjá má á mynd 12 eru það eingöngu háskólamenntaðir 

sem telja að svo sé alls ekki. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að þeim sem eru menntaðri 

stendur til boða starf allt árið í kring á meðan þeir sem hafa lægri menntun starfa alla jafna 

eingöngu á ákveðnum tíma árs þá jafnvel meðfram skólagöngu. 
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Mynd 12 - Áhrif menntunar á viðhorf svarenda til þess hvort ferðaþjónustan skapi árstíðabundin störf 

Hækkun á verði og þjónustu ásamt leigu- og söluverði á fasteignum virðist ekki fara fyrir 

hjartað á Hvammstangabúum (sjá mynd 13) þar sem meðatal svara er í báðum tilfellum 

3,8. Svipað er uppá teningnum varðandi það hvort þjónustan er frekar miðuð að 

ferðamönnum heldur en heimafólki en einungis 5% eru því sammála eða mjög sammála.  

 

Mynd 13 - Viðhorf heimafólks til neikvæðra efnahagslegra áhrifa (þjónusta og verð) 

1.1.8 Samfélagsleg áhrif 

Kannað var viðhorf þátttakenda til samskipta við ferðafólk með tilliti til þess hversu oft 

þau ættu sér stað. Meðalfjöldi samskipta heimafólks við ferðamenn var einu til þrisvar 
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sinnum í mánuði en einungis var athugað með svör þeirra sem ekki hafa tekjur af 

ferðaþjónustu. Samskiptin voru almennt góð en sá valkostur varð oftast fyrir valinu hjá 

svarendum. Einungis einn svarandi taldi samskipti sín við ferðafólk slæm en sjá má 

niðurstöður þeirra spurninga á mynd 14. Tekið var fram í spurningunni að um væri að ræða 

sumartímann og því ljóst að ekki er komið að félagslegum þolmörkum hvað þau samskipti 

varðar en líkt og sjá má á mynd 3 (bls 21) er mikill munur á fjölda gesta um Hvammstanga 

eftir árstíðum. 

  

Mynd 14 - Tíðni samskipta heimafólks við gesti ásamt viðhorfi til samskiptanna 

Þegar kemur að jákvæðum samfélagslegum áhrifum ferðaþjónustunnar á Hvammstanga er 

heimafólk almennt sammála, líkt og sjá má á mynd 15.  
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Mynd 15 - Viðhorf heimafólks til jákvæðra samfélagslegra áhrifa ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Yfir helmingur heimafólks er sammála eða mjög sammála jákvæðum áhrifum 

ferðaþjónustunnar á samfélagið en fæstir eru þó á því að ferðaþjónusta hafi haft afgerandi 

áhrif á aukningu menningarviðburða. 

Marktækur munur er eftir aldri á skoðun svarenda á því hvort þeir telji að ferðaþjónusta 

auki lífsgæði á Hvammstanga en samkvæmt stikalausu t-prófi (p< 0,000) eru það yngri 

aldurshóparnir sem eru frekar sammála því á meðan eldri aldurshóparnir eru því frekar 

ósammála. 

Langflestir svarenda eru ósammála því að ferðaþjónusta hafi neikvæð áhrif á samfélagið 

(sjá mynd 16).  
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Mynd 16 - Viðhorf heimafólks til neikvæðra samfélagslegra áhrifa ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Vegna þess hve hratt greinin hefur vaxið á Hvammstanga var forvitnilegt að vita viðhorf 

heimafólks til þess hvort fólk væri að flytjast á brott sökum ferðaþjónustunnar. 

Meðaleinkunn svara við þessari fullyrðingu var 4,6 og því Hvammstangabúar almennt 

ósammála því að fólk flytjist búferlum vegna ferðaþjónustunnar. Þegar spurt var útí 

samsetningu heimafólks og hvort ferðaþjónustan hafi haft áhrif á breytingu hennar, til að 

mynda breytingar í aldri heimafólks eða efnahagslegrar stöðu þeirra, voru einungis 21% 

svarenda ósammála eða mjög ósammála. Samkvæmt Mann-Whitney pöruðu U-prófi var 

marktækur munur (p< 0,0001) á þessari fullyrðingu og jákvæðni þátttakenda til 

ferðaþjónustu og því óhætt að fullyrða að þeir sem eru neikvæðari í garð ferðaþjónustunnar 

telji frekar að samsetning heimamanna sé að breytast. Ekki mældist þó marktækur munur 

eftir búsetulengd heimafólks né kyni eða aldri en þeir sem töldu aðrar atvinnugreinar hafa 

lagst af vegna ferðaþjónustunnar voru einnig frekar sammála breytingum á 

samsetningunni. 

1.1.9 Umhverfisleg áhrif 

Spurt var um neikvæð umhverfisleg áhrif ferðaþjónustunnar á Hvammstanga og viðhorf 

heimafólks til þeirra. Líkt og sjá má á myndi 17 telja svarendur að ekki sé enn komið að 

þolmörkum umhverfisins þar sem að 62% til 81% eru ósammála eða mjög ósammála 
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fullyrðingunum en gera þyrfti þó nánari rannsókn á umhverfinu og náttúrunni sjálfri til að 

staðfesta það. 

 

Mynd 17 - Viðhorf hemafólks til neikvæðra efnahagslegra áhrifa ferðaþjónustunnar a Hvammstanga 

4.7 Áhugi fyrir opnum íbúafundi 

Seinasta fjölvalsspurningin sneri að því hvort heimafólk hefði áhuga á að mæta á opinn 

íbúafund varðandi ferðaþjónustuna. Líkt og sjá má á mynd 18 höfðu 54% svarenda áhuga á 

að mæta á slíkan fund, 12% hafa ekki áhuga og 34% hlutlaus.  

 

Mynd 18 - Áhugi heimafólks á opnum íbúafundi um málefni ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Þegar svörin voru borin saman við viðhorf þátttakenda til þess hvort heimafólk ætti að hafa 

eitthvað að segja um þróun áfangastaðar, líkt og sjá má á mynd 19, töldu 8% það 
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mikilvægt að íbúar tæku þátt í ákvörðunartökum og uppbyggingu en höfðu þó ekki áhuga á 

að mæta á slíka fundi. Ekki var marktækur munur eftir aldri eða kyni. 

 

Mynd 19 - Viðhorf heimafólks til sinnar þátttöku í uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Hvammstanga ásamt 

viðhorfi þeirra til opinna íbúafunda 

4.8 Opnar spurningar 

Að lokum voru svarendur beðnir um að svara þremur opnum spurningum. Þær sneru að því 

að nefna þrenn jákvæð og neikvæð atriði varðandi aukna ferðaþjónustu á Hvammstanga 

ásamt öðrum atriðum sem þátttakendur vildu koma á framfæri. Mun fleiri jákvæð svör 

(284) heldur en neikvæð (97) voru skráð af þátttakendum. Myndaðir voru samnefnarar yfir 

ákveðna flokka sem nefndir voru og þau orð síðan sett inn í svokölluð orðaský (e. word 

cloud) en þannig mátti sjá hvað nefnt væri oftast. Hér fyrir neðan verður rennt yfir helstu 

niðurstöður þessara spurninga. 

1.1.10 Þrjú jákvæð atriði 

Á mynd 20 má sjá hvernig jákvæðu atriðin flokkuðust en það sem helst var nefnt var aukin 

atvinna og þjónusta, auknar tekjur fyrir samfélagið og einstaklinga ásamt blómstrandi 
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mannlífi og síðast en ekki síst opnun Sjávarborgar, sem er nýr veitingastaður á 

Hvammstanga. 

 

Mynd 20 - Jákvæð atriði varðandi uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Annað sem þátttakendur nefndu var til að mynda aukið viðhald og betri bæjarbragur sem 

og aukin víðsýni heimafólks, fjölbreyttara mannlíf ásamt góðri uppbyggingu staðarins og 

innviða. Svarendur voru einnig ánægðir með aukna uppbyggingu og opnunartíma 

Kaupfélagsins, Selaseturs Íslands og Selasiglingar og með því aukinni afþreyingu fyrir 

heimafólk. 

1.1.11 Þrjú neikvæð atriði 

Þegar kom að neikvæðu atriðunum tjáðu svarendur sig mun minna en um jákvæðu atriðin, 

þannig voru um 60% færri sem tjáðu sig. Líkt og sjá má á mynd 21 var það helst slæmt 

viðhald vega, aukin umferð, slys sem og sóðaskapur og mannþröng sem þátttakendur 

nefndu. Í fjórða sæti yfir neikvæð atriði vegna ferðaþjónustunnar var síðan vöntun á 

húsnæði vegna þess að það væri í auknum mæli nýtt fyrir ferðamenn. 
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Mynd 21 - Neikvæð atriði varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu á Hvammstanga 

Svarendur nefndu þó einnig kostnað, skort á upplýsingagjöf til heimamanna og gesta, álag 

á náttúru ásamt vöntun á úrbótum hvað varðar stjórnun og viðhorf stjórnenda gagnvart 

hagsmunaaðilum. 

1.1.12 Annað 

Síðasta spurningin var höfð opin svo fólk hefði tækifæri á að koma öðrum athugasemdum 

á framfæri. Þar voru svörin nokkuð svipuð og í hinum opnu spurningunum, sbr. Mynd 22. 

Margir komu inná nauðsyn kannana til að fá bæði almenning og stjórnendur til að vinna 

betur saman ásamt því að huga að núverandi stöðu hagsmunaaðila gagnvart aukinni 

ferðaþjónustu til að hægt væri að gera úrbætur ef á þyrfti.  

 

Mynd 22 - Annað sem svarendur vildu koma á framfæri 

Aukin markaðssetning var einnig nefnd til að auka enn frekar ferðamannastraum á svæðið 

sem þó þyrfti að samræma við merkingar og upplýsingagjöf ásamt langtímasýn stjórnenda. 
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5. Umræður 

Í inngangi þessarar ritgerðar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar: 

 Hvert er viðhorf heimafólks til ört vaxandi ferðaþjónustu á Hvammstanga?  

 Hvert er viðhorf heimafólks til skipulags ferðaþjónustunnar á Hvammstanga?  

 Hvert er viðhorf heimafólks til ferðafólks sem fer fjölgandi á svæðinu og áhrif 

þeirra? 

Hér verður reynt að svara þessum spurningum með aðstoð framangreindra niðurstaðna 

5.1 Viðhorf til vaxandi ferðaþjónustu 

Eins og áður sagði fækkaði störfum á Hvammstanga vegna samdráttar í landbúnaði og 

sjávarútvegi. Árið 2004 gaf Hagfræðistofnun Háskóla Íslands út Hagræna stefnumótun 

fyrir Húnaþing vestra en þar komu fram tillögur að eflingu ferðaþjónustunnar með því að 

styrkja miðbæ Hvammstanga ásamt því að efla og samræma markmiðassetningu, gera 

nýtingaráætlun fyrir þær auðlindir sem er að finna í Húnaþingi vestra með því að koma til 

móts við sem flesta hagsmunaaðila og þannig efla bæði beinu og óbeinu fjárhagslegu 

tækifæri sem voru til staðar. Ferðaþjónustan var byggð upp markvisst í kringum náttúrulíf 

á Vatnsnesi og Selasetur Íslands stofnað út frá því (Sóknaráætlun 20/20, 2010).  

Ferðamenn voru farnir að heimsækja Hvammstanga áður en farið var markvisst út í 

kynningar- og markaðsstarf og því fólk farið að sjá tækifæri í aukinni þjónustu við 

ferðamenn sem einnig gat nýst heimamönnum. Niðurstöðurnar hér að framan sýna að 

fæstir eru þeirrar skoðunar að aðrar atvinnugreinar hafi lagst af vegna komu 

ferðaþjónustunnar og því ljóst að hún var viðbót við þær greinar sem áður voru til staðar. 

Útfrá ofansögðu má því segja að hvatinn að uppbyggingu ferðaþjónustunnar sé nokkuð 

framboðsdrifinn og að ferðaþjónustan sé viðbót við aðrar atvinnugeinar en komi ekki í 

staðinn fyrir þær (sjá mynd 23). 
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Mynd 23 - Greiningarmódel um það sem einkennir uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Hvammstanga 

Öll uppbygging og vöxtur ferðaþjónustunnar mun á einn eða annan hátt hafa áhrif á íbúa 

áfangastaðarins (Muganda, Sirima og Ezra, 2013: 53) og er grundvallaratriði þróunar 

hennar að hafa heimafólk með í ráðum. Ásamt því er öll undirbúningsvinna meðal annars 

varðandi mat á samfélagslegum og umhverfislegum áhrifum, ákaflega mikilvæg en þannig 

má jafnvel koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar áður en til uppbyggingar kemur (George 

o.fl., 2012: 215). Auk þess þarf að huga að áhrifum uppbyggingarinnar á umhverfið ásamt 

þolmörkum þess þegar ferðaþjónustan fer stækkandi (George o.fl., 2012: 32). 

Uppbygging ferðaþjónustu byggist mikið á upplýsingum, greiningu á gögnum og túlkun á 

þeim og er þekking því gríðarlega áríðandi þegar kemur að skipulagi og stjórnun (George 

o.fl., 2012: 221-222). Spurningakönnun líkt og sú sem þessi rannsókn er byggð á er 

mikilvægt tól fyrir stjórnendur þegar kemur að ákvörðunum og framtíðarsýn þar sem að 

hér sést svart á hvítu hvað það er sem heimafólk vill ásamt því sem það telur vanta uppá. 

Mikilvægt er að rýna í viðhorf heimafólks ásamt því að endurtaka álíka rannsóknir til að 

huga að breytingum á félagslegum þolmörkum heimafólks til ört vaxandi ferðaþjónustu 

(Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 12). 

Marktæk fylgni var á niðurstöðum þeirra sem töldu kostnaðinn vera meiri en ávinning 

ferðaþjónustunnar og þeirra sem voru neikvæðir gagnvart áhrifum ferðaþjónustunnar. 

Einnig virðast svarendur sem hafa tekjur af ferðaþjónustunni almennt jákvæðari gagnvart 

ferðaþjónustunni heldur en þeir sem engar tekjur hafa. 
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Viðhorf íbúa á Hvammstanga til ferðaþjónustunnar sjálfrar er þó almennt frekar jákvætt ef 

marka má niðurstöður spurningakönnunarinnar. Þorri íbúa er almennt jákvæður gagnvart 

ferðaþjónustunni sjálfri sem og uppbyggingu hennar. Eitthvað var þó talið vanta uppá 

samskiptin á milli heimafólks og stjórnenda. Mikil jákvæðni er þó gagnvart þeirri þjónustu 

sem byggð hefur verið upp í kringum ferðaþjónustunar, þá sérstaklega afþreyingunni, en 

einnig það viðhald og uppbygging á innviðum sem hefur fylgtí kjölfar vaxandi 

ferðamennsku í bænum. 

5.2 Viðhorf til skipulags ferðaþjónustunnar 

Ef þær spurningar sem snúa að uppbyggingu ferðaþjónustunnar og stjórnunar og skipulags 

hennar eru skoðaðar virðist heimafólk ekki vera alveg nógu sátt. Þannig eru margir á því 

að það vanti nokkuð upp á upplýsingagjöf á milli heimafólks og stjórnvalda en þorri 

svarenda telur að mikilvægt sé að íbúar komi að ákvörðunartöku er lýtur að uppbyggingu 

ferðaþjónustu (mynd 8). Heimafólk telur vanta mikið uppá þegar kemur að því að 

stjórnvöld upplýsi það um stefnumótun og framtíðarsýn. Það telur sig ekki hafa 

raunveruleg áhrif í ákvarðanatökum og mætti því færa rök fyrir því að þátttaka 

Hvammstangabúa sé sýndarþátttaka (e. pseudo) þar sem stjórnvöld hafa endanlegt 

ákvörðunarvald (George o.fl., 2012: 171). 

Hvammstangabúar sjá helstu möguleikana þegar kemur að ferðaþjónustu sem tekjuaukandi 

og atvinnuskapandi. Þær ástæður ásamt takmarkaðri þátttöku í ákvörðunum leiða líkur að 

því að sjá má þáttöku heimafólks á Hvammstanga út frá samnýtingu þegar kemur að 

auknum efnahagslegum áhrifum og störfum (Ying, 2007). Þeir telja atvinnugreinina 

mikilvæga þó svo að margir telja hana vera árstíðabundna og sumir einsleita. Þeir telja þó 

ekki að fólk flytjist búferlum vegna greinarinnar en þó að samsetning sé að breytast. Það 

ásamt þeirri skoðun að íbúar eigi erfiðara með að finna húsnæði vegna ferðaþjónustunnar 

gæti verið vísir að miðstéttarvæðingu. 

Miðað við það hversu stór hluti svarenda er jákvæður gagnvart opnum íbúafundum ásamt 

því að telja að heimafólk ætti að hafa ákvörðunarvald þegar kemur að uppbyggingu og 

stjórnun ferðaþjónustunnar var áhugavert hversu fáir í raun mættu 18. febrúar á opinn og 
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uppbyggilegan vinnufund um áherslur í vöruþróun, markaðssetningu og samstarfi í 

ferðaþjónustu í Húnaþingi vestra sem haldinn var af Ferðamálafélagi Vestur 

Húnavatnssýslu (sjá viðauka 6). Á þennan fund mættu einungis 15 manns og af þeim var 

enginn sem ekki hafði einhverra hagsmuna að gæta í ferðaþjónustu. Þetta er miður því eins 

og áður hefur verið rætt er mikilvægt fyrir farsæld áfangastaðar að hafa heimafólk með í 

ráðum ásamt því að stuðla að góðri upplýsingagjöf á milli stjórnvalda og íbúa. Einnig er 

mikilvægt að hafa heimafólk sem mest með í ráðum frá byrjun til að koma í veg fyrir 

árekstra seinna meir. Nauðsynlegt er að finna jafnvægi á milli hagsmunaaðila ásamt því að 

meta áhættuna sem og efnahagslegan ábata þegar kemur að stjórnun og ákvarðanatöku í 

upphafi uppbyggingar (George o.fl., 2012: 211, 217, 165 og 231). 

5.3 Viðhorf til ferðafólks  

Félagsleg þolmörk heimafólks snúa mikið að því hvort þeir meti einhvern ávinning af 

heimsókninni eða hvort ókostirnir séu veigameiri (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003: 5). Ef 

heimafólk skynjar ávinning af gestum eru þeir líklegri til að vera jákvæðir gagnvart 

ferðaþjónustunni og jafnhliða því telja rannsóknir að gestafjöldinn fari þá vaxandi og síðan 

öfugt að ef heimafólk telur kostnaðinn meiri en ábatann er líklegra að þeir verði neikvæðir 

og gestafjöldanum fer hnignandi (Lawton og Weaver, 2015: 3). Að sama skapi má telja að 

ef heimafólk sjá sér einhvern efnahagslegan ávinning af gestum er líklegra að þeir láti 

annað framhjá sér fara sem annars gæti haft neikvæð áhrif á félagsleg þolmörk (Diedrich 

og García-Buades, 2009). Það má þannig telja að jákvætt heimafólk sé kurteisara og eyði 

meiri tíma með gestum sem veldur þá því að upplifun þeirra síðarnefndu verður einnig 

jákvæðari og þolmörk því meiri (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 

7). Líkt og niðurstöðurnar hér að ofan sýndu voru þeir sem almennt voru jákvæðir gagnvart 

ferðaþjónustunni einnig almennt jákvæðari gagnvart öðrum fullyrðingum sem snérust um 

jákvæð áhrif greinarinnar. 

Viðhorf heimafólks gagnvart ferðamanninum sjálfum er ákaflega jákvætt en 94% 

þátttakenda svaraði því að fjölga mætti ferðamönnum sem fara um svæðið ásamt því að 

stór hluti átti góð samskipti við ferðafólk yfir sumartímann, þegar einmitt stærsti hluti 
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þeirra fer um svæðið. Tæplega 90% Hvammstangabúa telja ferðaþjónustuna ekki valda 

mannþröng og því má leiða líkur að því að ekki er enn komið að félagslegum þolmörkum 

Hvammstangabúa. 

5.4 Almennar umræður 

Miðað við allt hér að ofan mætti staðsetja íbúa Hvammstanga á fyrsta stigi á áreitiskvarða 

Doxey, sælustigið. Hvammstangi er enn tiltölulega ungur áfangastaður þar sem að 

heimafólk er ánægt með þá gesti sem koma. Gestir eru þannig velkomnir og heimafólk vill 

auka fjölda þeirra enn frekar. Skipulag er enn á byrjunarstigi en atvinnutækifæri eru að 

aukast ásamt tekjum.  

Í inngangi ritgerðarinnar var gengið út frá því að: 

„Heimafólk á Hvammstanga er almennt jákvætt gagnvart staðbundinni ferðaþjónustu“ 

Ljóst er að þessi fullyrðing stenst ágætlega. Heimafólk á Hvammstanga er almennt sátt við 

þá ferðaþjónustu sem byggð hefur verið upp þar ásamt áhrifum hennar. Þolmörkum 

heimafólks er langt í frá náð hvort sem um er að ræða félagslegum, efnahagslegum eða 

umhverfislegum. Heimafólk sér tækifærin í þessari ört vaxandi starfsgrein og þá möguleika 

sem henni fylgja. Mikilvægt er þó að stjórnendur haldi vel um taumana og auki samvinnu 

við íbúa og aðkomu þeirra að ákvörðunartöku. 

Eins og svarendur sjálfir komu inná eru rannsóknir sem þessi ákaflega mikilvægar til að 

huga að þolmörkum en slíkar rannsóknir mætti endurtaka oftar af stjórnvöldum sérstaklega 

í ljósi þess að þegar áfangastaður þróast verða ákveðnar breytingar á viðhorfi heimafólks 

(Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 12). Í dag virðist viðhorf íbúa á 

Hvammstanga hins vegar vera frekar jákvætt í garð ferðamanna og ferðaþjónustunnar og 

vonandi tekst að viðhalda þeirri ánægju til framtíðar.  
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6. Lokaorð 

Dreifbýli landsins hefur mikið litið til ferðaþjónustu sem efnahagslega jákvæða viðbót 

ásamt því að stuðla að auknum íbúafjölda. Mikilvægt er þó að hún vaxi á styrkum stoðum 

ásamt langtímaskipulagi til að stuðla að sjálfbærni greinarinnar.  

Ferðaþjónustan á Hvammstanga er tiltölulega ung grein sem vaxið hefur hratt en hún hefur 

haft áhrif bæði á svæðið sem og íbúa þess. Ferðaþjónustan tók ekki við af hverfandi 

atvinnugreinum heldur var hún viðbót við þær sem áður voru en það kann að hafa áhrif á 

hversu gífurlega jákvætt viðhorf heimafólks er og hversu mikil tækifæri það sér í þessari 

búbót.  

Ákaflega áhugavert var að halda út í þessa rannsókn þar sem slík hafði aldrei áður verið 

gerð. Mikilvægt er að fylgjast með viðhorfi heimafólks til að gæta að þolmörkum þeirra 

sem og að leyfa rödd þeirra að njóta sín. Að hafa heimafólk með í ráðum þegar kemur að 

uppbygginu og ákvörðunum varðandi ferðaþjónustu ætti að vera tækifæri fyrir stjórnendur 

þar sem að það er fólkið sem lifir á svæðinu dagsdaglega og þekkir því vel hvað það er sem 

þarf að bæta, viðhalda eða útiloka. Viðhorf heimafólks ætti þess vegna að vera hornsteinn 

fyrir framtíðarsýn stjórnenda ásamt því að hafa áhrif á skipulag og stjórnun ferðaþjónustu 

áfangastaðar.  
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Viðauki 1 

1. Kyn 

□ Kona 

□ Karl  

2. Aldur 

□ 18 – 30 

□ 31 - 44 

□ 45 – 59 

□ Eldri en 60 

3. Hvaða menntun hefur þú lokið 

□ Grunnskólaprófi 

□ Framhaldsskólaprófi 

□ Háskólaprófi 

□ Vil ekki svara 

4. Hversu lengi hefur þú búið á Hvammstanga 

□ 0 - 5 ár 

□ 6 – 10 ár 

□ 11 – 20 ár 

□ 21 - 30 

□ Lengur en 30 ár 

□ Vil ekki svara 

5. Hefur þú tekjur af ferðaþjónustu 

□ Já sem fullt starf 

□ Já sem hlutastarf 

□ Nei 

□ Veit ekki 

□ Vil ekki svara 
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Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum:  

6. Ég er mjög ánægð/ur með að búa á Hvammstanga 

□ Mjög sammála 

□ Nokkuð sammála  

□ Hlutlaus  

□ Frekar ósammála  

□ Mjög ósammála  

□ Vil ekki svara 

7. Það er mjög mikilvægt að ég geti haft eitthvað um það að segja hvernig 

ferðaþjónusta er byggð upp á Hvammstanga.  

□ Mjög sammála 

□ Nokkuð sammála  

□ Hlutlaus  

□ Frekar ósammála  

□ Mjög ósammála  

□ Vil ekki svara 

8. Hversu mikil samskipti hefur þú við ferðafólk yfir sumartímann? 

□ Einu sinni eða oftar á dag 

□ 1-3 sinnum á viku 

□ 1-3 sinnum í mánuði  

□ Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

□ Vil ekki svara 

9. Ef þú hefur einhver samskipti við ferðafólk, hversu góð eða slæm eru þau? 

□ Mjög góð 

□ Góð 

□ Hlutlaus 

□ Slæm 

□ Mjög slæm 

□ Vil ekki svara 
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10. Hefur þú nýtt þér þjónustu sem var byggð upp fyrir ferðaþjónustuna, líkt og 

gistingu, upplýsingamiðstöð eða annað? 

□ Já 

□ Nei 

□ Vil ekki svara 

11. Þykir þér mikilvægt að heimafólk fái að koma að ákvörðunum og uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar á Hvammstanga? 

□ Já að miklu leyti 

□ Já að einhverju leyti 

□ Hlutlaus 

□ Nei ekki að miklu leyti 

□ Nei að engu leyti 

12. Eftirfarandi fullyrðingar eru varðandi þín viðhorf til ferðaþjónustunnar á 

Hvammstanga. Vinsamlegast veljið einn möguleika við hverri spurningu sem 

þér finnst best lýsa þína viðhorfi. 

 

 

Mjög 

sammála 
Sammála Hlutlaus Ósammála 

Mjög 

ósammála 

1. Ferðaþjónustan er mikilvæg atvinnugrein 

á Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

2. Ég er almennt jákvæð/ur gagnvart 

ferðaþjónustunni á Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

3. Ferðaþjónustan skapar einsleit störf á 

Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

4. Ferðaþjónustan skapar vel launuð störf á 

Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

5. Ferðaþjónustan skapar árstíðabundin störf ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
6. Ferðaþjónustan hefur bætt sveitarfélagið 

efnahagslega 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7. Vel er staðið að uppbyggingu 

ferðaþjónustu á Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

8. Vel er staðið að stjórnun ferðaþjónustu á 

Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9. Heimafólk eru vel upplýstir um 

stefnumótun ferðaþjónustunnar á 

Hvammstanga, það er að segja 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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framtíðarsýn og þess háttar 

10. Auðvelt er fyrir heimafólk að koma sínum 

skoðunum á framfæri varðandi 

uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Hvammstanga 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

Mjög 

sammála 

Sammál

a 
Hlutlaus 

Ósammál

a 

Mjög 

ósammála 

11. Fjölga mætti ferðafólki sem fer um svæðið ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
12. Það myndi engu breyta þó ferðafólk myndi 

hætta að heimsækja Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

13. Þjónusta á Hvammstanga er frekar miðuð að 

ferðafólki heldur en heimafólki 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

14. Ferðaþjónustan eykur lífsgæði á Hvammstanga ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
15. Ferðaþjónustan á Hvammstanga hefur neikvæð 

áhrif á mitt daglega líf 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

16. Ferðaþjónustan veldur jákvæðum breytingum á 

samfélagið 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

17. Ferðaþjónustan á Hvammstanga hefur haft 

áhrif á uppbyggingu á þjónustu; veitingastaðir, 

afþreying o.s.frv. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

18. Ferðaþjónustan veldur því að fólk flytur í burtu 

frá Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19. Ferðaþjónustan hefur haft áhrif á breytingu á 

samsetningu heimafólk, t.d. breyting í aldri, 

efnahagslegri stöðu o.s.frv 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20. Ferðaþjónustan eykur framboð á 

menningarlegum viðburðum 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

Mjög 

sammála 
Sammála Hlutlaus Ósammála 

Mjög 

ósammála 

21. Kostnaður við ferðaþjónustu er meiri en 

ávinningur af henni 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

22. Þeir sem græða mest efnahagslega á 

ferðaþjónustunni á Hvammstanga búa ekki þar 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

23. Ferðaþjónustan veldur mannþröng ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
24. Ferðaþjónustan veldur hækkun á verði á vörum 

og þjónustu á Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

25. Ferðaþjónustan veldur hækkun á leigu- og/eða 

söluverði á fasteignum 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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26. Ferðaþjónustan hefur valdið því að aðrar 

atvinnugreinar hafa lagst af 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

27. Ferðaþjónustan veldur aukinni glæpatíðni á 

Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

28. Ferðaþjónustan veldur óöryggi heimafólks á 

Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

29. Ferðaþjónustan veldur aukinni mengun á 

Hvammstanga 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

30. Ferðaþjónustan á Hvammstanga hefur haft 

neikvæð áhrif á umhverfið og náttúruna 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

13. Hefðir þú áhuga á að taka þátt í opnum íbúafundum um málefni 

ferðaþjónustunnar á Hvammstanga? 

□ Já 

□ Hlutlaus 

□ Nei 

14. Getur þú nefnt 3 jákvæð atriði í sambandi við aukna ferðaþjónustu á 

Hvammstanga? 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

15. Getur þú nefnt 3 neikvæð atriði í sambandi við aukna ferðaþjónustu á 

Hvammstanga? 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Viðauki 2 

Kæri Hvammstangabúi 

Guðríður (Gauja) heiti ég og er nemi í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum og nú er 

loksins komið að lokaverkefninu mínu. Ferðaþjónusta hefur orðið æ meira áberandi hér á 

Hvammstanga á undanförnum árum og mig langar í þessari rannsókn minni að kanna 

viðhorf heimafólks til ferðaþjónustu. Ég vonast til þess að niðurstöðurnar muni koma að 

góðum notum við frekari þróun ferðaþjónustu hér í bænum. Leiðbeinandi minn er Guðrún 

Þóra Gunnarsdóttir, lektor við ferðamáladeild Háskólans á Hólum.  

Til þess að rannsaka viðhorf heimafólks á Hvammstanga sendi ég út þessa 

spurningakönnun til allra sem náð hafa 18 ára aldri. Ég þarf þess vegna að fá aðstoð þína 

þar sem að rannsóknin byggist á þínum viðhorfum. Það myndi aðstoða mig mikið ef þú 

gætir tekið þér örfáar mínútur í að fylla út þessa spurningakönnun. Algjör nafnleynd er 

mikilvæg til að ég fái sem hreinskilnust svör og því mun ég fara um Hvammstanga, fjórða 

til fimmta febrúar, með innsiglaðan kassa sem þú getur sett umslagið í og því er algjörlega 

ómögulegt fyrir nokkurn að rekja svarblaðið aftur til þín.  

Niðurstöður mínar munu síðan vera kynntar í BA-ritgerð minni sem verður hægt að nálgast 

á www.skemman.is. 

Ef einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hafa samband við mig í síma 865 0246 eða 

á netfangið guhh@mail.holar.is. Eins má hafa samband við leiðbeinanda í síma 894 2315 

eða á netfangið ggunn@holar.is 

 

Takk kærlega fyrir aðstoðina 

Guðríður Hlín Helgudóttir 

 

http://www.skemman.is/
mailto:guhh@mail.holar.is
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Viðauki 3 

Kæri Hvammstangabúi, 

Guðríður (Gauja) heiti ég og er nemi í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum og nú er 

loksins komið að lokaverkefninu mínu. Mín rannsókn snýr að viðhorfi heimafólks 

varðandi ferðaþjónustu á Hvammstanga. Mánudaginn 1. Febrúar og þriðjudaginn 2. febrúar 

mun ég dreifa spurningakönnunum til allra sem náð hafa 18 ára aldri og eru búsettir á 

Hvammstanga. Ég bið ykkur vinsamlegast um að svara þessari könnun þar sem að það 

myndi hjálpa mér gríðarlega. Ég mun svo aftur safna könnununum saman 4. og 5. febrúar.  

Takk kærlega fyrir aðstoðina 

Kveðja, 

Gauja 

 



 

66 

 

Viðauki 4 
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Viðauki 5 

Kæru Hvammstangabúar, 

Mig langar að þakka ykkur kærlega fyrir frábærar viðtökur við spurningakönnuninni og 

það hversu margir höfðu tök á að taka þátt. Ég mun fara um Hvammstanga í kvöld að 

sækja kannanir svo ef einhver er með útfyllta könnun og vill losna við hana þá skal ég með 

glöðu geði taka á móti henni  

Takk aftur kærlega fyrir jákvæðnina og almennilegheitin 

Kveðja 

Gauja (Guðríður)  
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Viðauki 6 
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