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Abstract 

The high season in tourism is getting longer and winter travel is growing in Iceland every 

year. It looks like transportation is the cause of the increase in tourism not spreading 

equally in communities around the country. Ísafjarðarbær being one of them, the 

community’s geographical location makes it sometimes hard to reach both trough air and 

road transportation during the winter time. The aim of this research is to see if there is any 

future in developing and building winter tourism in Ísafjarðarbæ regarding, transportation, 

weather and recreation. The subject was to see the angle from a tourist perspective and 

look at numerical facts about transportation. Interviews were conducted with 11 tourists in 

the area. Numbers for impassability were analyzed from Air Iceland and Road and Coastal 

Administration. Numbers were compared between Steingrímsfjarðarheiði and 

Öxnadalsheiði. The key findings were that the winter traveling is developing in 

Ísafjarðarbæ and the future looks good even though that the weather controls majority part 

of the season. However a lot of the future depends on the decision of the political 

decisionmakers for the transport sector. There we have the important of Dýrafjarðar tunnel 

and Dynjandisheiði but today there is only one way by land in the winter time to the 

community.  

Keywords: Destination – winter tourism – transportation – weather – recreation  

Útdráttur 

Hið hefðbundna ferðamannatímabil hefur lengst og er vetrarferðamennska að vaxa á 

Íslandi með hverju árinu. Svo virðist vera að ein af ástæðum þess að aukningin færist ekki 

meira um landið séu samgöngur. Ísafjarðarbær er ekki undanskilinn því, en landfræðileg 

staðsetning hans gerir það að verkum að ekki er alltaf fært flug eða landleiðina yfir 

vetrartímann. Markmið þessa verkefnis var að sjá hverjar framtíðahorfur Ísafjarðarbæjar 

eru í uppbyggingu vetrarferðaþjónustu út frá samgöngum, veðurfari og afþreyingu. 

Viðfangsefnið var nálgast út frá viðhorfi ferðmannsins og tölulegar staðreyndir um 

samgöngur. Tekin voru viðtöl við 11 erlenda ferðamenn á svæðinu. Tölur um ófærð frá 

Flugfélagi Íslands og Vegagerðinni voru skoðaðar. Bornar voru saman tölur um ófærð frá 

Steingrímsfjarðarheiði og Öxnadalsheiði. Helstu niðurstöður voru að uppbyggin er í gangi í 

vetrarferðaþjónustu í Ísafjarðarbæ og framtíðahorfur góðar þó svo að veðrið stjórni miklu. 

Hinsvegar velta framtíðahorfurnar mikið á hvernig framvinda verður gagnvart 

ákvarðanatöku stjórnvalda í samgöngum. Þar kemur inn mikilvægi Dýrafjarðarganga og 

uppbyggingu Dynjandisheiði en í dag er einungis ein leið fær landleiðina að vetrarlagi inn í 

sveitarfélagið. 

Lykilorð: Áfangastaður – vetrarferðaþjónusta – samgöngur – veðurfar - afþreying 
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1 Inngangur 

Í upphafi þessa verkefnis verður skoðað hvernig ferðaþjónusta sem avinnugrein er 

skilgreind. Ferðaþjónustuna er erfitt að flokka en hún er samsett af mörgum 

atvinnugreinum sem eiga viðskipti við ferðafólk en sinna jafnfram öðrum hópi 

viðskiptavina (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:10). Eins og alþjóð 

veit hefur ferðaþjónustan á Íslandi vaxið mikið síðustu ár og orðin ein stærsta 

atvinnugreinin á Íslandi í dag, bæði þegar er litið til veltu og mannafla (Edward H. 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:10). Hið hefðbundna ferðamannatímabil hefur 

lengst og er vetrarferðamennska að vaxa með hverju árinu. Suðurlandið hefur fengið 

megnið af þeirri aukningu en svo virðist vera að eitt af þeim atriðum sem valda því að 

aukningin færist ekki meira um landið séu samgöngur. Ísafjarðarbær er ekki undanskilinn 

því, en landfræðileg staðsetning hans gerir það að verkum að ekki er alltaf fært flug eða 

landleiðina yfir vetrartímann.  

Í starfi mínu síðasta áratug innan ferðaþjónustunnar og þá í þeim hluta sem snýr að 

samgöngum hef ég oft þurft að svara spurningu erlendra ferðamanna um það hvort það sé 

eðlilegt að sitja hálfan daginn á flugvellinum og bíða upp á von og óvon um að komast 

suður og ná alþjóðafluginu sínu heim. Einnig sú staðreynd að ferðamaðurinn sem átti að 

skila bílaleigubílnum í fyrradag situr fastur í Hólmavík og þurfti að snúa aftur suður. Það 

eru svona uppákomur og staðreyndir sem fengu mig til að hugsa hvort það sé hægt að 

byggja vetrarferðaþjónustuna upp á norðanverðum Vestfjörðum. 

Viðfangsefnið mitt í þessu verkefni er því að skoða hvaða framtíðahorfur Ísafjarðarbær 

hefur þegar kemur að uppbyggingu vetrarferðaþjónustu. Er hægt að byggja upp og bjóða 

upp á afþreyingu þegar óvíst er hvort ferðamaðurinn komist vegna ófærðar? Samgöngur 

eru ein af grunnstoðum þess að ferðaþjónustan gangi vel og hefur veðurfar mikið með það 

að segja sem og áætlanir stjórnvalda um uppbyggingu samgangna í landshlutanum. 

Ég nálgast viðfangsefnið bæði með því að skoða viðhorf ferðmannsins og tölulegar 

staðreyndir um samgöngur. Tekin eru nokkur viðtöl við ferðamenn á svæðinu, skoðað 
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hvernig ferðalagið hefur gengið og hvort þeir hafi nýtt sér þá afþreyingu sem er í boði. 

Tölur um ófærð bæði í flugi og vegum frá þessum landshluta eru skoðaðar. Þar sem um er 

að ræða viðhorf til vetrarferðaþjónustu miða ég við tímabilið frá 1. nóvember til 30. apríl 

og eru tölur og annað efni skoðuð 4 ár aftur í tímann. 

Gildi og áhrif þessa rannsóknarverkefnis gætu orðið mikil fyrir þá aðila sem að koma að 

ferðaþjónustu á svæðinu. Verkefnið ætti að geta sagt til um hvernig staða og möguleikar 

eru fyrir vetrarferðaþjónustuna að þróast á svæðinu. Mögulega væri hægt að yfirfæra 

umfjöllunina yfir á önnur dreifbýl svæði með svipaðar samgöngur og líkt veðurfar og er á 

Vestfjörðum. Einnig er mögulegt að verkefnið gæti haft áhrif á það hvernig ferðaþjónustan 

og t.d Vegagerðin og Flugfélag Íslands þróa sína þjónustu með tilliti til komu ferðamanna. 

Ritgerðin er byggð þannig upp að byrjað er á því að fjalla um þau lykilhugtök sem tengjast 

verkefninu, skilgreina þau og skoða hvað fræðin segja. Ísafjarðabær er skoðaður og 

ferðaþjónustan þar. Þá eru teknar fyrir þær rannsóknaraðferðir sem ég nýti í verkefninu og 

fer yfir hvernig rannsókninni var háttað. Næst eru niðurstöður settar fram og skoðaðar. 

Síðast en ekki síst er í umræðukaflanum rýnt betur í niðurstöðurnar og þær tengdar við 

fræðin. Í lokin er rannsóknarspurningunni svarað og farið yfir næstu skref. 

Rannsóknarspurningin mín er; Hverjar eru framtíðarhorfur Ísafjarðabæjar á 

uppbyggingu vetrarferðaþjónustu þegar litið er til samganga, veðurfars og afþreyingu? 
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Aðdráttarafl 

Markaðssetning 

Upplýsingar Þjónusta 

Samgöngur 

2 Fræðileg umfjöllun 

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni þarf að byrja á því að skoða hvað fræðin segja 

um áfangastaðinn og tengingu hans við samgöngur. Hvernig eru þessi hugtök skilgreind? 

Hvað þarf áfangastaður að hafa með tilliti til ferðaþjónustu og hvaða merkingu hefur 

áfangastaðurinn og samgöngur í þessu verkefni? Vetraferðaþjónustan er skoðuð með 

afþreyinguna í huga og hvernig veðrið spilar þar inn í. 

2.1 Áfangastaður 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (2007:85) segir að áfangastaður ferðamanna sé ekki einfalt 

hugtak og hugtakið staður sé frekar teygjanlegt og tilfinningatengt. Á svipuðum nótum er 

umfjöllun Edwards H. Huijbens og Gunnars Þórs Jóhannessonar sem segir að það séu til 

margar skilgreiningar á hvað áfangastaður sé en í breiðustu merkingu sé hann sá staður eða 

svæði sem áhrifa ferðaþjónustu gætir (2013:22). Áfangastaður getur verið svo mismunandi 

í augum fólks, bæði tilfinningalega og hvernig hann er markaðssettur, ef hann er þá 

markaðsettur. Edward og Gunnar halda áfram og koma með dýpri útskýringu; 

„Áfangastaður er, þegar allt kemur til alls, skapaður með tengslum og athöfnum fólks og er 

í sífelldri mótun. Hann ræðst af aðgengi ferðafólks og þeirri aðstöðu sem heimafólk skapar 

um það sem báðir aðilar meta sem aðdráttarafl“ (2013:23). Hér sést að aðgengi og 

aðdráttarafl er eitthvað sem mótar áfangastaðinn. Það kemur saman við skilgreiningar 

annara fræðimanna á því hvaða þættir 

það eru sem að áfangastaður þarf að 

hafa til að geta gengið upp og 

blómstrað í ferðaþjónustu.  

Fræðimaðurinn Clare A. Gunn fjallar 

um 5 þætti sem að skipta máli þegar 

kemur að uppbyggingu áfangastaðar í 

ferðaþjónustu og hvað það er sem að 

þarf að vera til staðar til þess að 

áfangastaðurinn geti þróast (sjá mynd 

1). Þættir sem Gunn nefnir eru 

aðdráttarafl, markaðssetning, þjónusta 

Framboð 

Mynd 1 - Framboðslíkan Gunn (2002:34) 
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upplýsingar og samgöngur og er mikilvægt að þessir hlutir séu í lagi. Framboð á 

áfangastað endurspeglar þessa fimm þætti og gætum við talað um framboð sem lykilhugtak 

á því hvernig hver þáttur vinnur. Mikilvægt er samt að þessir þættir vinni saman til þess að 

uppbygging ferðaþjónustunar gangi upp (2002:34). Gunn útskýrir þetta mjög vel með því 

að segja að ferðaþjónusta er ekki bara hótel, flugfélög eða annar „ferðamannaiðnaðaður“ 

heldur frekar kerfi byggt upp á mörgum mikilvægum þáttum sem eru háðir hver öðrum og 

því í nánu sambandi (2002:35). Í þessu verkefni er afþreying skoðuð sem aðdráttarafl en 

einnig mun fókusinn vera settur á samgöngur, en eins og kemur fram hjá Gunn verða 

samgöngur að vera í lagi til þess að staður eigi að geta þróast sem áfangastaður.  

2.2 Samgöngur og ferðaþjónusta 

Að komast á milli áfangastaða er grundvöllur ferðalagsins og eins og fram hefur komið eru 

því samgöngur eitt af lykilatriðinum þegar kemur að uppbyggingu ferðaþjónustu (Gunn, 

2002:34; Alþingi, 2013:16). Það má segja að það séu nokkur atriði sem eru einkennandi 

fyrir ferðaþjónustuna en tvö atriði er alltaf að finna, ferðalagið á áfangastað og dvölin og 

afþreyingin á áfangastaðnum (Page, 2015:kafli 1, undirgrein 5). Uppbygging samganga 

hefur haft mikil áhrif á hvernig ferðaþjónustan hefur þróast síðustu áratugi en að sama 

skapi er ferðaþjónustan að þrýsta á mikilvægi skipulags og góðra samganga. Til þess að 

skoða hvernig samgöngur tengjast öðrum þáttum ferðaþjónustunar er hér sett fram líkan 

Leipers (Page, 2015:kafli 1 ,undirgrein 6). 

Líkan Leipers er myndræn framsetning á ferðaþjónustunni sem skilvirt kerfi. Eins og sjá 

má á mynd 2 nálgast Leiper ferðaþjónustuna út frá athöfnum ferðamannsins, staðsetningu 

Mynd 2 - Leiper model (Page, 2015:kafli 1, undirgrein 6) 
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og landfræðilegum þáttum. Þessir þættir þurfa að spila saman og hafa áhrif hver á annan. 

Leiper sýnir upphafstaðinn og áfangastaðinn og það svæði sem kemur á milli sýnir það 

gegnumstreymi sem verður til staðar við ferðalagið þegar ferðamaðurinn fer frá einum stað 

til annars. Á öllum þessum stöðum er ferðamaðurinn í samskiptum við 

ferðaþjónustufyrirtæki, hvort sem er samgöngum, gistingum eða afþreyingu. Það er því 

mikilvægt að samgöngur gangi vel, hvort sem er á upphafsstað, áfangastað eða á svæðinu á 

milli til þess að ferðalagið sjálft gangi upp. 

Samgöngumátar eru ólíkir á milli áfangastaða og getur ferðamaðurinn nýtt sér einn eða 

fleiri möguleika á einu ferðalagi eins og flug, siglingu, göngu eða akstur. Milli landa og í 

lengri ferðum er flugið helsti kosturinn og hefur framboð og eftirspurn eftir því aukist 

gríðarlega á síðustu áratugum. Ökutæki eru mikið notuð í ferðalögum innanlands en 

ferðaþjónustan á Íslandi byggist mikið upp á því að fólk keyrir á milli staða. Flugvellir eru 

ekki í hverjum bæ og eru því ökutækin besti kosturinn. Það kemur einmitt fram í grein 

Dickinsons og Robbins (2008:1112) að afþreying í ferðaþjónustu, sérstaklega í dreifbýli á 

það til að vera mjög háð bílum. Það aðdráttarafl sem dregur ferðamanninn á staðinn er 

yfirleitt dreift um ákveðna staði og jafnvel einangrað frá almennum leiðum og 

almenningssamgöngum.  

Þegar horft er til íslenskrar ferðaþjónustu kemur fram í drögum að nýrri Samgönguáætlun 

2015-2026 að samkvæmt 2. grein laga um samgönguáætlun skal meta og taka tillit til þarfa 

ferðaþjónustunnar við mótun stefnu (Innanríkisráðuneytið, 2015:40). Kemur það heim og 

saman við skoðun Gunn (2002:53) á skipulagi ferðaþjónustu. Þar talar hún um að 

samgöngur verði að hafa ferðaþjónustuna í áætlunum sínum þar sem ferðaþjónustan hefur 

vaxið mikið og hlutverk samganga sé mjög mikilvæg. Í drögunum að nýju 

samgönguáætluninni er einnig talað um að miklar breytingar hafi orðið á dreifingu 

ferðamanna yfir árið og koma fleiri ferðamenn samanlagt vetur, vor og haust heldur en yfir 

hásumarið. Það hefur til dæmis töluverð áhrif á álag á innviði en setur líka nýjar kröfur á 

vetrarferðaþjónustu á vinsælum ferðaleiðum sem tengja saman fjölsótta ferðamannastaði 

umfram þarfir íbúa (Innanríkisráðuneytið, 2015:40). 
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2.3 Vetrarferðaþjónusta 

Í þessu verkefni er einblínt á vetrarferðaþjónustu sem er árstíðarbundin ferðaþjónusta. 

Butler (2001:5) talar um árstíðarbunda ferðaþjónustu sem tímabundið ójafnvægi innan 

ferðaþjónustunnar sem gæti líst sér sem breytingar í tölum ferðamanna, umferð á 

aðalvegum, starfsmannafjölda og fleira. Butler talar einnig um að innan ferðaþjónustunnar 

skiptast árstíðarsveiflur í tvo þætti, annars vegar náttúrulegar (e.natural) árstíðarsveiflur og 

svo hinsvegar stofnanabundnar (e.institutionalised). Náttúrulegar árstíðarsveiflur er þær 

sveiflur sem eiga sér stað með árlegum árstíðabreytingum, breytinga á hita, dagsbirtu, 

regni og snjó. Náttúrlegar sveiflur verða meiri og erfiðari eftir því sem fjarlægðin frá 

miðbaugnum er meiri (Cannas, 2012:43). Seinni þátturinn, stofnanabundar sveiflur tengjast 

mannlegum þáttum og athöfnum eða annarskonar breytingar eins og menningarlegum, 

trúarlegum, siðferðilegum og samfélagslegum þáttum (Butler, 2001:6). Þar koma inn 

breytingar eins og frí í skólum, vinnu, og hátíðir eins og páskar og jólin.   

Þessar árstíðarbundnu breytingar bitna á framboðshluta ferðaþjónustunnar og þar með 

rekstri fyrirtækja (Baum og Lundtorp, 2001:1). Hér er átt við eins og til dæmis færri 

bókaðar ferðir í afþreyingu, færri gistinætur og fleira. Að sama skapi getur þetta líka átt við 

mikla aukningu. Þessar sveiflur geta reynst ferðaþjónustufyrirtækjum erfiðar og er talið að 

margir rekstrarerfiðleikar megi rekja til þeirra (Cannes, 2012:41). 

Þegar þetta er skoðað nánar er talað er um að áhrif þessara árstíðasveiflna sé hægt að setja 

saman á þrjá vegu, efnahagsleg, félags- og menningarleg og vistfræðileg áhrif (Cannes, 

2012:45). Efnahagsleg áhrif beinast helst að lágannar tímanum en þá er það til dæmis 

minni hagnaður vegna minnkandi notkunar á aðstöðu og auðlindum. Erfiðara er að fá 

fjárfesta og halda starfsfólki í fullri vinnu. Þetta gerir það að verkum að mörg minni 

fyrirtæki sjá sér ekki annað fært en að loka yfir „dauða tímann“ en þau stærri nýta oft þann 

tíma í viðhald og aðra endurnýjun. Þó svo að mörg samfélög reyni að byggja upp á þeim 

tíma sem minna er að gera má líka segja að fyrir sum þeirra er lágönn ekki endilega 

eitthvað neikvætt heldur kærkomin hvíld fyrir íbúana sem þar búa. Íbúarnir eru einmitt sá 

hópur sem hvað mest er horft á þegar félags og menningarleg áhrif eru skoðuð. Til dæmis 

getur haft áhrif á íbúa á háönn þegar miklar raðir eru í verslunum, meiri umferð og oft 

hærra verð. Þegar vistfræðileg áhrif eru skoðuð er það helst ofnýting auðlinda á 

háannartíma sem er helsta vandamálið (Cannes, 2012:45,46 og 47). Mikil aukning á 
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ferðamönnum eykur álagið á þær auðlindir sem er verið að nýta, til dæmis má nefna 

ferðamannastaði eins og Gullfoss og Geysir. 

Vetrarferðaþjónusta á Íslandi er á lágönn en unnið er að markvissri uppbyggingu hennar í 

dag. Ferðmálastofa og Íslandsstofa eru til dæmis með markaðsátak Ísland allt árið þar sem 

meginmarkmiðið er að auka arðsemi greinarinnar með fjölgun ferðamanna þar sem sérstök 

áhersla er lögð á lágönn (Ferðamálastofa, á.á.).  

2.4 Vetrarafþreying og íslenskur vetur 

Fólk tekur sér frí frá daglegu amstri til að stunda tómstundir (e.leisure) og afþreyingu 

(e.recreation). Fræðimenn hafa lengi rökrætt og skoðað hvað býr á bak við þessi hugtök en 

eitt er víst að það er eitthvað tengd lífsgæðum okkar, tíma og athöfnum (Torkildsen, 

2005:45). Bukley (2011:kafli 1, undirkafli 3) segir að afþreying er mismundi, mismunandi 

eftir samfélögum, fólki og menningu. Fyrir einstaklinginn getur hið fullkomna frí verið 

mismunandi. Fyrir suma er draumurinn dekur, fyrir aðra eitthvað sem víkkar sjóndeildar 

hringinn með nýrri upplifun en fyrir hina er besta fríið ævintýri og eitthvað spennandi. Svo 

eru enn aðrir sem vilja fá þetta allt saman.  

Hall og Page (2006:kafli 1, undirkafli 2) setja upp model sem sýnir samband tómstunda, 

afþreyingar og ferðaþjónustu. Mynd 3 sýnir vel hvernig ferðaþjónusta og afþreying er 

partur af breiðu 

hugtaki 

tómstunda. Þeir 

félagar Hall og 

Page vitna í 

Parker (1999:21) 

sem greinir á 

lýsandi hátt 

hvernig hugtökin 

og einstaklingar 

skarast. Parker 

Mynd 3 - Samband tómstunda, afþreyingar og ferðaþjónust (Hall og Page, 2006, kafli 1, 

undirkafli 2) 
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segir að þegar tómstundir sem heild eru kannaðar koma öflugustu skýringarnar fram. Einn 

aðili getur í senn verið íþróttamaður, sjónvarpsáhorfandi, ferðamaður og svo framvegis og 

því skarast hugtökin (Hall og Page, 2006, kafli 1, undirkafli 2). 

Hér er hægt að minnast aftur á framboðslíkan Gunn sem sýnt er á mynd 1 á bls 3  þar sem 

hún talar um 5 þætti sem skipta máli þegar að kemur að uppbyggingu áfangastað. Einn af 

þeim þáttum er aðdráttarafl áfangastaðarins, afþreyingin er oft á tíðum nátengt því og 

byggir á því.  

Ísland rétt eins og hinar norrænu þjóðirnar bjóða upp á marga afþreyingarmöguleika á 

veturnar. Í rannsókn sem Ferðamálastofa lét gera veturinn 2013 til 2014 meðal erlendra 

ferðamanna á Íslandi kom fram að helsta afþreyingin sem að ferðamaðurinn greiddi fyrir 

var sund með 61,6%. Næst þar á eftir komu skoðunarferðir með leiðsögn 49,5% og 

norðurljósaferðir 42,8%. Einnig kom fram að vetrargestir höfðu einkum áhuga á 

afþreyingartengdri náttúruupplifun, heilsu og vellíðan (Ferðamálastofa, 2014). 

Afþreyingartengd vetrarferðaþjónusta á sér langa sögu á Norðurlöndunum og þá 

sérstaklega tengd skíðaíþróttum. Til dæmis eins og í Svíðþjóð þar sem Vassaloppet er 

haldið, en keppnin er elsta gönguskíðakeppni í heiminum í dag en hún byrjaði árið 1922 

(Hall, Müller og Saarinen, 2009:kafli 10, undirkafli 2). Talað er um að á Norðurlöndunum 

hafi aukning orðið í vetrarferðaþjónustu í kringum 1930, aftur í kringum 1965 en þá þó 

aðallega fyrir innlenda ferðamenn. Svo aftur í kringum 1980-1990 þegar skíðastaðir voru 

endurhannaðir og áherslan varð meiri á fjölda túrisma. Í kringum 1965 varð frítími fólks 

meiri, mikil auðlegð og uppbygging samgangna á Norðurlöndunum (Hall og fl., 2009:kafli 

10, undirkafli 2).  

Á Íslandi var uppbyggingin aðeins öðruvísi, en þróun vetrarferðaþjónustu á Íslandi kom 

nokkuð seinna og með öðrum hætti en á hinum Norðurlöndunu. Gæti það verið meðal 

annars vegna þess að veðurfar er öðruvísi og nokkuð óútreiknanlegt. Ekki er hægt að 

treysta því að snjór sé á öllu landinu, að vetri til, þó landið heiti Ísland. Í grein sem birtis í 

The Wall Street Journal er tekið viðtal við þáverandi formann Ólympíunefndar Íslands. Þar 

svaraði hann fyrir afhverju Ísland væri svona lélegt í vetraríþróttum og hversvegna 

íslenskir keppendur þurfi að fara erlendis til að æfa að staðaldri. Svörin voru meðal annars 

þau að það hefði með smæð landsins að gera en einnig það að á Ísland er ekki alltaf nægur 

snjó og veðurfarið óútreiknanlegt (The Wall Street Journal, 2014). 
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Íslenskur vetur einkennist þó samt af snjó ásamt myrkri og kulda. Í grennd við Ísland eru 

lægðir tíðar og veður breytilegt þegar þær fara fram hjá landinu (Markús Á. Einarsson, 

1976:40). Það gerir veðurfar óútreiknanlegt og síbreytilegt. Ísland er einmitt þekkt sem 

einn af vindasömustu stöðum jarðar, út frá legu landsins í vestanvindabeltinu og nábýli við 

Grænland (Unnur Ólafsdóttir, 2006:20). Það í bland við að hafa talsvert stóran hluta 

úrkomu sem snjó, einkum að vetrarlagi, getur valdið mjög slæmum stormum og mikilli 

úrkomu, sem hafa mikil áhrif á bæði byggð og samgöngur. Íslenskt landslag einkennist 

víða af háum og bröttum fjöllum með klettabeltum og djúpum giljum og við þær aðstæður 

getur myndast mikil hætta á snjóflóðum, einkum þegar snjóar í miklum vindi (Unnur 

Ólafsdóttir, 2006:40). Víða á Íslandi og ekki síst við Ísafjarðardjúp geta snjóflóð haft áhrif 

á vegakerfi og áfangastaði. Til dæmis er talað um að mesta snjóflóðahætta á Vestfjörðum 

tengist aftakaveðri af norðri þegar lægðir ganga norður fyrir land úr suðri eða austri 

(Veðurstofa Íslands, 2002:16). 
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3 Ísafjarðarbær 

Sveitarfélagið Ísafjarðarbær var stofnað árið 1996 þegar að 6 sveitarfélög á norðanverðum 

Vestfjörðum sameinuðust: Þingeyri, 

Mýrarhreppur, Flateyri, Suðureyri 

Mosvallahreppur, og Ísafjörður 

(Ísafjörður, á.á.a). Á mynd 4 má sjá 

sveitafélagsskiptingu á Vestfjörðum og 

er Ísafjarðarbær merktur með grænum 

lit. Í dag er Ísafjarðarbær samsettur af 

5 byggðakjörnum og dreifbýli með 

samtals 3.623 íbúa miðað við 1 janúar 

2016 (Hagstofa Íslands, á.á.a). 

Ísafjörður verandi sá langstærsti með 

2.559 íbúa, Suðureyri með 268 íbúa, Þingeyri með 287 íbúa, 187 íbúar á Flateyri, 

Hnífsdalur með 209 og svo íbúar í dreifbýli 163 talsins (Hagstofa Íslands, á.á.b). 

Ísafjarðarbær er að flatarmáli 2.379 km2 en til hans tilheyrir einnig Hornstrandarfriðlendið 

og Jökulfirðir. Friðlandið á Hornströndum var stofnað árið 1975 og nær yfir nyrsta hluta 

Vestfjarðakjálkans og norður hluta Jökulfjarða (Ísafjarðarbær, á.á.b; Hjálmar R. Bárðarson, 

1993:259).  

3.1 Saga byggðakjarnanna   

Flestir byggðakjarnarnir hafa langa sögu sem verslunarstaðir, yngstur er þar Suðureyri sem 

varð viðurkenndur löggiltur verslunarstaður skömmu fyrir aldamótin 1900 (Hjálmar R. 

Bárðarson, 1993:171). Á Þingeyri fór að myndast kauptún á 19.öld og á Flateyri hófst 

verslun árið 1729 og varð löggiltur verslunarstaður árið 1823 (Hjálmar R. Bárðarson, 

1993:138 og 158). Á Ísafirði hófst vísir að verslun upp úr miðri 16.öld, en á tímum 

einokunar eftir árið 1602 kom það í hlut Almenna verslunarfélagsins í Kaupmannahöfn að 

vera með verslun á Eyri við Skutulsfjörð. Fyrsta hús verslunarstjóra var byggt árið 1765 og 

stendur það enn í dag í Neðstakaupstað á eyrinni oftast nefnt Faktorshús (Hjálmar R. 

Bárðarson, 1993:182). Í húsaþyrpingu í Neðstakaupstað standa ennþá önnur hús frá þessu 

tímabili, Tjöruhúsið frá 1781, Krambúðin frá 1757 og Turnhúsið frá 1785. Öll þessi hús 

Mynd 4 - Sveitafélagsskipting á Vestfjörðum. 

(Innanríkisráðuneytið, á.á) 
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eru friðlýst, vernduð og hýsir Turnhúsið Byggðasafn Vestfjarða í dag (Hjálmar R. 

Bárðarson, 1993:183; Byggðastofnun, á.á).  

Á Vestfjörðum hefur útgerð og fiskiðnaður verið aðalatvinnuvegurinn alla tíð. 

Vestfjarðakjálkinn þótti til dæmis nokkuð hentugur fyrir saltfiskverkun, skammt í fengsæl 

mið og veðurlagið hentugt slíkri vinnslu en á 19 öld var saltfiskurinn helsta útflutningsvara 

íslendinga (Byggðasafn Vestfjarða, 2005:8 og 18). Mikil saltfiskverkun var á Ísafirði og 

var fyrsti saltfiskurinn sem fluttur var út til Spánar einmitt frá verslunarplássinu á Ísafirði í 

kringum 1800 (Byggðasafn Vestfjarða, 2005:11). Á Suðureyri og Þingeyri var útgerðin 

mikil en á Þingeyri var líka mikil bækistöð franskra skipa og Bandaríkjamanna sem 

stunduðu lúðuveiðar í kringum 1880-1900 (Hjálmar R. Bárðarson, 1993:139). Á Flateyri 

var verksmiðjuhús hvalveiða, Sólbakki reist árið 1889. Verksmiðjan veitti fjölda manna 

vinnu á sumrin en stöðin brann árið 1901 (Hjálmar R. Bárðarson, 1993:158). Verksmiðjan 

sem var í eigu Hans Ellefsen hafði einnig reist sér glæsilegt íbúðarhús en eftir brunann 

seldi hann húsið til Hannesar Hafstein og flutti í burtu. Hannes flutti húsið til Reykjavíkur 

en í dag stendur það nú við Tjarnargötu og þekkt sem Ráðherrabústaðurinn (Land og Saga, 

á.á). 

Hvergi á landinu hefur sjávarútvegurinn verið jafnmikilvæg atvinnugrein og á Vestfjörðum 

og árið 2009 var sjávarútvegur 38% af framleiðslu í þessum landshluta, miðað við mikið 

lægri hlutföll í hinum landshlutunum (Byggðastofun, 2013:31) Hinsvegar hefur 

framleiðslan dregist saman frá árinu 2009 til 2013 og til marks um það, voru árið 1990 tíu 

stærri frystihús á Vestfjörðum, sjö rækjuverksmiðjur og fjöldi togara og togbáta sem 

þjónustaði þessi fyrirtæki. Árið 2013 voru sex frystihús, tvær rækjuverksmiðjur og fimm 

togara á Vestfjörðum og ætla mætti að þessi samdráttur hafi haft áhrif á íbúaþróun 

fjórðungsins (Byggðastofnun, 2013:31 og 2015:12) 

Ekki verður farið dýpra í sögu byggðakjarnanna hér en ekki er hægt að segja skilið við 

söguna nema minnast á þann hræðilega atburð sem átti sér stað á Flateyri og lagðist af 

miklum þunga á íbúa samfélagsins á norðanverðum Vestfjörðum. Þann 26. október 1995 

gerðist sá erfiði atburður að mikið snjóflóð féll á byggðina á Flateyri og eyddi stórum hluta 

hennar. Snjóflóðið ruddist fram með þeim afleiðingum að 20 manns fórust og fjöldi húsa 

skemmdust eða urðu ónýt. Áhrifin sem þetta hafði á íbúana urðu mjög mikil og fór svo að 

fjöldi fólks flutti á brott. Félagslegu áhrifin verða seint metin til fulls en víst er að þau urðu 
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mikil og settu mark sitt á íbúana (Eiríkur Finnur Greipson, á.á). Þegar flóðið féll var 

samfélagið á svæðinu ennþá í mikilli sorg eftir að fyrr á árinu þann 16 janúar 1995 hafði 

fallið snjóflóð í Súðavík þar sem 14 létust, þar af 8 börn (Pressan.is, 2009 og Visir.is, 

2015). Ekki eru þetta einu mannskæðu flóðin í sveitafélaginu en árið 1910 féll snjóflóð í 

Hnífsdal þar sem 20 manns fórust og einn maður lést og eyðilegging varð á 40 

sumarhúsum og skíðasvæði Ísfirðinga í Tungu og Seljalandsdal í apríl 1994 (Hjálmar R. 

Bárðarson, 1993:214; Morgunblaðið, 1994).  

3.2 Samgöngur á svæðinu 

Samgöngur innan sveitarfélagsins stórbættust með opnun Vestfjarðaganga (Breiðadals-

Botnsheiðargöng) sama ár og sameining sveitarfélagana varð árið 1996 (Nat, á.á). Þá 

tengdust saman Önundarfjörður, Súgandafjörður og Skutulsfjörður en áður var vegur yfir 

Breiðadals- og Botnsheiði, 610m hæð. Þó svo að göngin bættu samgöngur til muna eru 

ennþá leiðir innan sveitarfélagsins sem eru erfiðar, og þá sérstaklega yfir vetrartímann. 

Gemlufallsheiði 232m hæð, tengir Önundarfjörð og Dýrarfjörð og Hrafnseyrarheiði 552m 

sem tengir Dýrafjörð og Arnarfjörð (Nat, á.á). Á Hrafnseyrarheiði er svokölluð G- regla 

innan Vegagerðarinnar en sú skilgreining segir að mokstur sé tvisvar sinnum í viku á vorin 

og haustin þegar snjólétt er, hausttímabil skilgreint til 1. nóvember og vortímabil frá 20. 

mars. Annars staðar innan sveitarfélagsins er A regla, þjónusta 7 daga vikunar 

(Vegagerdin, 2014)  

Tenging inn í sveitarfélagið er úr tveimur áttum, eða þremur ef talin eru með 

Bolungarvíkurgöng sem tengja Bolungarvík og Hnífsdal. Hinar tvær eru Dynjandisheiði og 

Súðavíkurhlíð. Dynjandisheiði er 500 m há heiði sem tengir akstursleiðir norðurhluta 

Vestfjarða, Barðastrandar og niður í Arnarfjörðinn áleiðis til Bíldudals. Hann er einnig eins 

og Gemlufallsheiðin á G reglu Vegagerðarinnar og því lokuð meirihluta vetrar 

(Vegagerðin, 2014). Súðavíkurhlíð tilheyrir svokölluðum Djúpveg um sunnanvert 

Ísafjarðardjúp og tengir saman Ísafjörð og Súðavík, þar er A regla með þjónustu 7 daga 

vikunnar en þar er hinsvegar mikil hætta á snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni 

(Vegagerðin, 2002:5 og 6). 

Til þess að komast milli Reykjavíkur og Ísafjarðarbæjar að vetrarlagi þarf að fara um 

Súðarvíkurhlíð, um Djúpveg Ísafjarðardjúpi og þaðan yfir Steingrímsfjarðarheiði í átt til 
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Hólmavíkur. Hólmavík er um miðbik leiðarinnar en þaðan eru 224 km til Ísafjarðar og 233 

km til Reykjavíkur (Vegagerðin, 2015). Steingrímsfjarðarheiði liggur upp Langadal við 

botn Ísafjarðardjúps um Þorskafjarðarheiði og niður í Steingrímsfjörð á Ströndum. Hún er 

439m á hæð en þar var lagður akvegur árið 1984 yfir gamla fornleið (Nat, á.á). Djúpvegur 

um Ísafjarðardjúp og Steingrímsfjarðarheiði tilheyra einnig reglu A hjá Vegargerðinni með 

þjónustu 7 daga vikunnar á veturna (Vegagerðin, 2014). 

Samgöngur í lofti eru einnig mjög mikilvægar. Ísafjarðarflugvöllur stendur við Skipseyri í 

Skutulsfirði, austan megin upp við Kirkjubólshlíð. Flugvöllur er einnig á Þingeyri en hann 

er skilgreindur sem varaflugvöllur Ísafjarðarflugvallar (Velferðarráðuneyti, 2004:13). 

Hinsvegar hefur sá flugvöllur verið ónothæfur síðustu 3 vetur vegna skemmda á slitlagi á 

flugbraut (Alþingi, 2016). Fram til ársins 1960 voru flugsamgöngur með sjóvél til 

Ísafjarðar en í október 1960 opnaði Ísafjarðarflugvöllur með 1100m langa flugbraut 

(Vesturland, 1960). Í dag er búið að lengja brautina í 1400m og er flugvöllurinn umlukinn 

700 m háum fjöllum á þrjá vegu sem gerir það að verkum að aðkoma er þröng 

(Almannavarnir, 2008:6). Vegna þess hvernig flugvöllurinn liggur er aðflug á braut háð 

dagsbirtu, flugskilyrði góð í norðaustur og suðvestlægum áttum en utan þeirra getur verið 

ókyrrð og jafnvel hættulegt í austlægum áttum sem þá þvera brautina (Almannavarnir, 

2008:6). Í dag heldur Flugfélag Íslands uppi áætlunarflugi um Ísafjarðarflugvöll, tvisvar á 

dag allt árið um kring (Flugfélag Ísland, á.á). 

Almenningssamgöngur innan sveitafélagsins eru í tengslum við áætlunarflug með 

strætisvagnaferðum á milli Ísafjarðar, Bolungarvíkur og Súðavíkur á vegum 

Fjórðungssambands Vestfjarða. Strætisvagnaferðir á vegum Ísafjarðabæjar eru innan 

sveitarfélagsins. Strætisvagnar keyra þrisvar á dag á milli, Ísafjarðar, Suðureyrar, Flateyrar 

og Þingeyrar (Byggðastofnun, 2014). 

3.3 Vetrarafþreying í Ísafjarðarbæ  

Eins og annars staðar á Íslandi er ferðaþjónustan í Ísafjarðarbæ nokkuð ung þegar kemur 

að því að skoða hana að vetrarlagi. Koma erlendra ferðamenn hefur nánast eingöngu verið 

bundinn við sumartímann á Vestfjörðum en yfir vetrartímann eru það einkum íslendingar 

sem koma vestur (Ferðaþjónustugreining 2015, 2016:11).  
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Samkvæmt upplýsingum frá Heimi Hanssyni forstöðumanni Upplýsingarmiðstöðvar 

ferðamála á Ísafirði (8. apríl 2016) eru ekki mörg ár síðan afþreying fór að vera markvisst í 

boði yfir veturinn. Í dag hefur skíðasvæðið á Ísafirði aukið mikið í útleigu á skíðabúnaði og 

einnig er hægt að fara á fjallaskíði með eða án leiðsögumanns hjá ferðaskrifstofu í bænum. 

Kajakferðir eru á boðstólnum, norðurljósaferðir í Önundarfirði og jeppaferðir hafa einnig 

verið í boði. Hestaleiga er í boði allt árið. Sögu og menningarganga um Ísafjörð og 

Matarganga á Suðureyri, sem er kynning á matarmenningu sjávarþorpsins eru einnig í boði 

allt árið. Sundlaugarnar í sveitarfélaginu hafa verið nokkuð vinsælar en til staðar er 

innisundlaug og heitur pottur á Ísafirði og útilaug, heitir pottar og vaðlaug á Suðureyri. Á 

Þingeyri er innilaug og heitur pottur og á Flateyri er einnig innilaug og gufabað og ný úti 

vaðlaug og heitur pottur (Ísafjarðarbær, á.á.c). Fyrir þá sem vilja skoða sig um, njóta 

náttúrunnar og keyra um svæðið þá eru þrjá bílaleigur á svæðinu sem eru opnar allt árið 

(Heimir Hansson, munnleg heimild, 8. apríl 2016). 

3.3.1 Náttúruverndarsvæðin 

Innan sveitarfélagsins eru tvö náttúruverndarsvæði, Hornstrandarfriðland og Dynjandi. 

Dynjandi og fossar í Dynjandisá var friðlýst nátturuvætti árið 1981 og stendur við 

Dynjandisvog í Arnarfirðinum en Dynjandi nýtur mikillar vinsældar ferðamanna yfir 

sumartímann (Ísafjarðarbær, á.á.d; Heimir Hansson, munnleg heimild, 8. apríl 2016). Þar 

sem Hrafnseyrarheiði er ekki mokuð nema að hausti og vori er ekki fært að Dynjanda að 

veturlagi.  

Í friðlandinu á Hornströndum er einstök náttúrufegurð og hafa verið reglubundnar ferðir 

þangað yfir sumartímann, frá því um miðjan júní til miðjan ágúst (Westfjords, á.á). Nýlega 

var byrjað að bjóða upp á ferðir frá byrjun apríl þar sem farið er á fjalla eða gönguskíði og 

gist í gömlu húsi Kvíar. Húsið er staðsett við Lónafjörð norðanmegin í Jökulfjörðunum og 

hafa miklar framkvæmdir farið fram í því (Borea Adventures, á.á). Hornstrandir eru 

skilgreindar friðland og því þarf að huga að reglum sem lúta að friðlandi. Til dæmis er 

tilkynningarskylda til Hornstrandarstofu um ferðir frá 15. apríl til 15. júní áður en hið 

eiginlega ferðatímabil byrjar. Fjallar Umhverfisstofnun um að nauðsynlegt sé að hafa 

yfirsýn yfir ferðir fólks á þessum tíma þegar náttúran er sem viðkvæmust, eins og til dæmis 

fugla og dýralíf sem þolir lítið rask eða truflun (Umhverfisstofnun, á.á). Þetta svæði er 

einmitt verndað vegna fjölbreytilegs gróðurfars, dýralífs, þá einkum fugla og stórbrotins 
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landslags. Ekki má gleyma öllum minjum um forna búskaparhætti sem varðveist hafa vel 

enda svæðið einangrað en engir vegir liggja innan friðlandsins ( Ísafjarðarbær, á.á.d). 

Engin hafnarmannvirki eru innan friðlandsins fyrir utan litla flotbryggju sem er á Hesteyri 

og eru farþegar fluttir í land á gúmmíbátum í öðrum firðum. Það gerir því aðgengi að 

friðlandinu erfiðara fyrir vikið að vetrarlagi (Heimir Hansson, munnleg heimild, 18. apríl 

2016). Yfir sumartímann er hægt að fara fljúgandi og lenda innan friðlandsins en um er að 

ræða tvo lendingarstaði, annar að Látrum í Aðalvík og í Fljótavík. Á Látrum er gamall 

flugvöllur frá ameríska hernum sem enn er nothæfur og í Fljótavík er lent utanvallar 

(Bæjarins Besta, 2014). 

Á Hornströndum er allra veðra von á öllum tímum árs og oft er þar stormasamt sérstaklega 

að vetrarlagi. Á veturna og þá helst síðla veturs er hafís tíður gestur þó hann hafi farið 

minnkandi síðustu ár en á góðum hafísárum getur samfelld ísbreiða lokað siglingaleiðinni 

fyrir Horn (Hjálmar R. Bárðarson, 1993:282; Veðurstofa Íslands, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4 Rannsóknaraðferðin 

Í þessum hluta verkefnisins verður fjallað um þær aðferðir sem nýttar voru við 

rannsóknina, gagnaöflun og úrvinnsla þeirra Það skiptir máli að finna réttu 

rannsóknaraðferðina sem hentar rannsókninni en til þess að skoða og leggja mat á hvort 

uppbygging í vetrarferðaþjónustu í Ísafjarðarbæ eigi einhvern möguleika er notast hér við 

eigindlega rannsóknaraðferð.  

Rannsókn er í víðasta skilning það að leita skipulega að nýrri þekkingu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a:20). Rannsóknaraðferðir eru mismunandi en eigindleg 

rannsóknaraðferð byggist upp á að leitast er við að skilja og lýsa tilteknum mannlegum 

fyrirbærum, hvers eðlis þau eru (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b:239). Það er því sú 

fyrirbærafræðileg (phenomenological) sýn rannsakandans og hvernig hann túlkar efnið 

sem rannsóknin byggist hvað mest á. Viljinn til að fá dýpri skilning í hlutina, með hlutana í 

sínu eigin umhverfi og vitandi ekki fyrirfram hvað hugsanlega gæti fundist eru dæmi um 

aðstæður í eigindlegu umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013:232). Eigindleg viðtöl veita 

þennan dýpri skilning og eru viðtölin ýmist opin eða óstöðluð (e. unstructured), hálf opin 

(e. semi-structured) eða stöðluð (e. standardized) (Helga Jónsdóttir, 2013:143; Berg, 

2009:105).  

Í þessu verkefni er notast við hálf opin viðtöl. Hálf opin viðtöl hafa fyrirfram mótaðar 

spurningar en rannsakandinn getur hinsvegar breytt orðalagi spurninga, sleppt eða bætt við 

spurningum ef að við á (Berg, 2009:207). Þannig geta viðtöl verið mismunandi milli 

þátttakenda og ekki verið nákvæmlega eins þó svo að viðfangsefnið sé það sama ( Helga 

Jónsdóttir, 2013:143). Markmiðið var að fá skoðun viðmælandans og hans hlið á 

viðfangsefninu. 

Til stuðnings við þær niðurstöður sem komu úr viðtölunum eru fyrirliggjandi gögn skoðuð 

sem og öflun megindlegra gagna hjá Vegagerðinni og Flugfélagi Íslands og þau greind. 

Hér er hægt að tala um samþættingu (triangulation) til þess að auka réttmæti 

rannsóknarinnar þar sem í rannsókninni eru nýttar fleiri en ein rannsóknaraðferð til að 

rannsaka sama viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:23). 
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4.1 Undirbúningur 

Undirbúningur fyrir þetta verkefni hófst snemma árs 2016, en hugmyndin hafði verið að 

gerjast í dágóðan tíma. Fljótlega var farið í skoða fræðileg hugtök og þær heimildir sem til 

voru um þau. Mikið af heimildunum fundust á netinu með leit á leitir.is og fræðirit skoðuð 

eins og Journal of Tourism og Tourism Management. Unnið var að því að greina þau gögn 

sem útskýrðu hugtökin á sem besta hátt og sem hentuðu verkefninu. Bækur úr námsefni 

síðustu þriggja ára voru vel nýttar til dæmis eins og Ferðamál á Íslandi eftir Edward 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, Handbók í aðferðafræði rannsókna ritstýrt af Sigríði 

Halldórsdóttir sem og fræðigreinar sem notast var við á námstímanum. Til þess að fá 

töluleg gögn var haft samband við Vegagerðina og Flugfélag Íslands sem tóku vel í 

fyrirspurnirnar og veittu upplýsingar um tímabilið sem um ræðir, frá janúar 2012 til 

desember 2015. Tekið var óformlegt viðtal við forstöðumann Upplýsingamiðstöðvar 

ferðamála á Ísafirði til að fá betri upplýsingar um þær afþreyingar sem í boði eru á veturnar 

og annan grunn í ferðaþjónustuna á svæðinu. 

Spurningalisti var síðan mótaður, hann yfirfarinn og prófaður. Við það voru spurningar 

teknar út og bætt inn og endaði á því að spurningalistinn varð 9 spurningar fyrir utan 

bakgrunns upplýsingar (viðauki A).  

4.2 Framkvæmd 

Í framkvæmdahlutanum var byrjað á að fá gögn frá Flugfélagi Íslands og Vegagerðinni, 

þau greind og síðan unnið í því að setja upp tölurnar á sýnilegan og auðskiljanlegan hátt. 

Aðal heimildin voru viðtölin sjálf, en samtals sex viðtöl voru tekin við 11 erlenda 

ferðmenn sem urðu á vegi rannsakandans frá 3-14. apríl. Um er að ræða 5 pör og einn 

einstakling. Viðtölin voru tekin víðsvegar um Ísafjörð en þó helst á Ísafjarðarflugvelli. 

Viðtölin tóku um það bil 10 mín. þar sem byrjað var á því að kynna rannsakandann og 

verkefnið. Tóku allir vel í þátttöku og neitaði enginn. 

Fyrsta viðtalið gekk frekar brösuglega en reynsluleysi rannsakandans var nokkuð áberandi 

með hiki og áberandi rauðum lit í andlitinu. Tóku hinsvegar viðmælendur vel í það og 

sögðu að því loknu að viðtalið hafi gengið nokkuð vel. Restin af viðtölunum gekk mikið 

betur, komst rannsakandinn vel á skrið og hefði hann viljað hafa tíma fyrir ögn fleiri viðtöl. 
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Öll viðtölin voru tekin upp, með samþykki viðmælenda og þau svo orðrétt sett upp í Word 

ritvinnsluforritinu. Viðtölin voru síðan skoðuð hvert fyrir sig en einnig borin saman hvort 

við annað til að greina meginþemu og endurtekningar. 

4.3 Helstu áskoranir og hindranir 

Helstu áskoranir voru nokkrar. Réttmæti, gæði og áreiðanleiki voru höfð að leiðarljósi í 

rannsókninni en hinsvegar getur reynsluleysi rannsakandans eftir sem áður haft ómeðvitað 

áhrif á það. Það er einmitt talað um að réttmæti og áreiðanleiki í rannsóknum sé mikið 

komið undir aðferðafræðilegri þekkingu og færni rannsakandans. Færnin kemur með 

mikilli þjálfun, sköpunargáfu og einfaldlega mikilli vinnu ( Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013:221).  

Viðtölin voru tekin í apríl en hugsanlegt er að það geti hafi áhrif á niðurstöður viðtalanna 

miðað við ef viðtölin hefðu verið tekin t.d í janúar. Í janúar er hávetur, mesti kuldinn og 

úrkoman. Apríl mánuður telst hinsvegar samt sem áður vetrarmánuður á Íslandi þó það geti 

verið vor í lofti. Nú í ár, 2016 voru mikil hlýindi í mars og í byrjun apríl mánaðar, milt 

vorveður og ekki mikill snjór eftir á láglendi (Trausti Jónsson, 2016; Veðurstofa Íslands, 

2016). 

Viðtölin gengu misvel, voru sum viðtöl frekar stutt og með styttri svör. Það gæti verið 

reynsluleysi rannsakandans við að fá meira út úr spurningunum eða viðmælendur ekki haft 

mikið að segja. Rannsakandinn telur hins vegar að færni sín og sjálfstraust hafi aukist 

mikið við að spreyta sig á þessari rannsókn og viðtölum. 
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5 Niðurstöður  

Niðurstöðurnar eru settar fram í þremur köflum þar sem fjallað er um hvern hluta fyrir sig, 

viðtölin, tölur um flugsamgöngur og síðast tölur um vegasamgöngur. Tölulegar 

upplýsingar eru settar upp í stöplariti til þess að setja fram sjónrænt þær tölur sem verið er 

að fjalla um. Í viðtölunum er fyrst sett upp kyn, aldur og þjóðerni en síðan eru viðtölin 

skoðuð hvert fyrir sig og sett upp hvað kom fram í þeim.  

5.1 Viðtölin 

Eins og fram hefur komið voru tekin samtals sex viðtöl við 11 einstaklinga sem allir voru 

erlendir ferðamenn, fimm pör að ferðast saman og einstakling. Um var að ræða sjö karla og 

fjórar konur sem urðu á vegi rannsakandans dagana 3-14. apríl 2016. Aldur 

viðmælendanna var frá 23 ára til 68 ára og meðalaldurinn því 43,7 ár. Viðmælendur komu 

víða að og voru tvær konur frá Svíþjóð, einn karlmaður frá Frakklandi, tveir karlmenn frá 

Danmörku, fjórir aðilar frá Bandaríkjunum, Colorado og Californiu og par frá Honduras. 

Sjö einstaklingar voru að koma í sína fyrstu ferð til Íslands, fjórir einstaklingar höfðu 

komið áður og þrír af þeim höfðu komið áður til Ísafjarðar. Allir voru í fríi fyrir utan tvo 

einstaklinga sem voru í ferð vegna vinnu. 

Viðmælendur númer eitt, höfðu dvalið á landinu í tvo daga og keyrt til Ísafjarðar þar sem 

ætlunin var að skoða sig um og halda svo austur í átt að Akureyri. Ætlunin var að vera í 

tvæt nætur á svæðinu. Engin töf (spurning 6) hafði verið á ferðaplönum þeirra og hafði 

aksturinn gengið vel, góðir vegir en höfðu þó verið frekar holóttir að þeirra sögn. Engin 

afþreying hafði verið bókuð eða skoðuð en var ætlunin hjá þeim að sjá hvað væri í boði 

þegar á staðinn væri komið. 

Viðmælendur númer tvö, voru á leið heim eftir sex vikna sjálfboðavinnu á Þingeyri. Töf 

var á flugi þeirra vegna þoku á Ísafjarðarflugvelli og var viðtalið tekið þá. Þau höfðu nýtt 

sér margoft akstur á milli Þingeyrar og Ísafjarðar en einnig hafði annar viðmælandinn 

upplifað akstur til og frá Reykjavik í eitt skipti (spurning 8). Þau sögðust gera sér grein 

fyrir aðstæðum sem gætu myndast á þjóðveginum og hvernig veðrið gæti breyst hér á 

Íslandi. Þau töluðu um atvik sem þau lentu í þegar að bíll þeirra fauk út af veginum í hálku, 

en töluðu einnig um að þó að þær aðstæður hafi verið erfiðar var líka nokkur spennan og 

ævintýraupplifun. Á þessum sex vikum var ekki mikið af afþreyingu nýtt nema þá helst 
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sundlaugar í sveitarfélaginu. Náttúran var mikið skoðuð og byggðakjarnarnir í 

sveitarfélaginu. 

Viðmælendur númer þrjú, komu með flugi til Ísafjarðar til að halda upp á 40 ára 

brúðkaupsafmælið sitt og voru á leið heim þegar að viðtalið var tekið. Ástæða þess að þau 

völdu Vestfirði á þessum tíma (spurning 4) voru norðurljósin og að flugvöllur var á 

staðnum. Þau höfðu skoðað aðstæður og lesið sér til um á netinu þegar að ferðin var 

skipulögð og vildu ekki fara landleiðina. Þau treystu sér ekki til þess að keyra og fannst 

vegasamgöngur ekki nógu áreiðanlegar. Þau voru tvær nætur og nýttu sér meðal annars 

leiðsögn á staðnum með akstri innan sveitarfélagsins. Þau töluðu um að flugið vestur hafi 

verið gott (spurning 8) en minntust á að það mættu vera fleiri flug í boði.   

Viðmælendur númer fjögur, voru í vinnuferð og höfðu komið með morgunflugi til 

Ísafjarðar og áttu flug til baka aftur seinni partinn. Þeir voru í 5 daga vinnuferð á Íslandi og 

voru mest á Reykjavíkursvæðinu. Ferðalagið hafði hingað til gengið vel fyrir utan tveggja 

tíma seinkun á fluginu til Ísafjarðar um morguninn vegna þoku. Þeir nýttu sér bílaleigubíl á 

Ísafirði en fóru einnig í jeppaferð með leiðsögumanni upp á Botnsheiði (spurning 9) eftir 

fundinn í boði fyrirtækisins sem þeir voru að funda með á Ísafirði. Annar viðmælandinn 

hafði komið áður til Ísafjarðar og talaði um að fyrir einmitt tveimur árum á þessum tíma 

hafi hann verið á svæðinu en þá var allt á kafi í snjó. Hann hafði verið á 4x4 bíl en þurft að 

snúa við á leið til Þingeyrar vegna ófærðar. Þeir voru annars ánægðir með samgöngurnar 

(spurning 8) og töluðu um heimilislegt viðmót hjá Flugfélaginu en flugstöðin sjálf í 

Reykjavík væri hræðileg. 

Viðmælandi númer fimm, kom með flugi til Ísafjarðar, nýtti sér bílaleigubíl á staðnum og 

gisti í tvær nætur. Hann hafði komið fyrir 5 árum en hafði áhuga á að koma aftur að 

vetrarlagi. Hann reyndi 1. febrúar 2015 að koma til Ísafjarðar en þá var ekki flogið vestur í 

nokkra daga vegna veðurs, landleiðin einnig ófær og varð því að aflýsa ferðinni vestur og 

breyta plönum. Hann var hinsvegar ákveðinn í að reyna aftur og ákvað að koma í apríl til 

að eiga meiri líkur á að komast á milli staða. Honum fannst samgöngurnar góðar en veðrið 

væri neikvæðni þátturinn (spurning 8) og gerði samgöngur erfiðar 

Viðmælendur númer sex, komu keyrandi til Ísafjarðar. Voru búnir að keyra Hringinn 

austur fyrir frá Reykjavík. Voru þeir á tveggja vikna ferðalagi þar sem fjallaskíði og ganga 
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var aðalástæða ferðarinnar. Ætlunin var að gista í tvær nætur í sveitarfélaginu og reyna að 

komast upp á sem flest fjöll til þess að skíða. Þeir höfðu ekki hugsað sér að nýta 

skíðasvæðið sjálft nema veðrið yrði þeim erfitt og þeir kæmust ekki sjálfir upp á 

fjallatoppa. Þeir voru ánægðir með samgöngur (spurning 8) en töluðu um að þá grunaði að 

þeir væri frekar heppnir með veður ( í svona marga daga í röð) miðað við þær rannsóknir 

sem þeir höfðu gert áður en þeir komu til Íslands. 

5.2 Flugsamgöngur 

Til að fá samhengi í stöðu samgangna voru skoðaðar tölur frá Flugfélagi Ísland. Mynd 5 

sýnir þann fjölda fluga sem voru aflýst hjá Flugfélagi Íslands yfir vetrarmánuðina 2012-

2015. Á áætlun hjá Flugfélaginu eru tvö flug á dag til Ísafjarðar, þó er annar í páskum 

dagur með fleiri flug vegna páskahátíðarinnar, Skíðavikan og tónlistarhátíðarinnar Aldrei 

fór ég suður. Þrír rauðir dagar eru á þessu tímabili, jóladagur, nýársdagur og páskadagur 

þar sem ekkert er flogið (Arnór Jónatansson, tölvupóstur, 22. febrúar 2016).  

 

Mynd 5 - Fjöldi aflýstrar fluga í áætlun á Ísafjarðarflugvelli hjá Flugfélagi Íslands (Arnór Jónatansson, 

tölvupóstur 22. febrúar 2016) 

Eins og sjá má er fjöldi aflýstra fluga nokkuð jafn en þó eru nokkur hástökk í nóvember og 

desember. Apríl hefur verið nokkuð góður fyrir utan árið 2015 þegar aflýst flug fóru upp í 

16. Ef við skoðum fjöldann út frá meðaltali þá er meðaltal janúar mánaðar 14,25 flug, 

febrúar 13,75 flug, mars 12 flug, apríl 7,75 flug, nóvember 15,75 flug og 18,5 flug í 

desember. Það þýðir meðaltal 13,66 flug á mánuði sem gerir 22,8% aflýstra fluga að 
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meðaltali á mánuði yfir vetrarmánuðina miðað við þær forsendur 30 dagar í mánuði og 60 

flug áætluð á mánuði. Ekki er gerður greinamunur á hvort um er að ræða einungis ófærð á 

Ísafirði, á flugleið eða öllu landinu. 

5.3 Vegasamgöngur 

Til að setja í samhengi við flugið voru gögn frá Vegagerðinni skoðuð, þar sem ófærð var 

skoðuð á Steingrímsfjarðarheiði, sem er eina leiðin til og frá Ísafjarðarbæ þegar farið frá 

Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðið að vetri til. Tölurnar miðast við lokanir yfir daginn 

og næturófærð ekki talin með. Vegagerðin hefur til kl 11:00 að morgni til þess að opna 

veginn eftir nótt og reiknast því 6 tímar frá kl 11:00 (Kristinn Jónsson, tölvupóstur, 8 apríl 

2016). 

 

Mynd 6 - Ófærð eða lokanir á Steingrímsfjarðarheiði, vetur 2012-2015. Miðast við meira en 6 klst yfir daginn, 

næturófærð er ekki talin með (Kristinn Jónsson, tölvupóstur 8. apríl 2016) 

Þegar skoðaðar eru tölur frá Vegagerðinni sést að 2012 og 2013 voru 14 dagar lokaðir 

hvort árið um sig. Árið 2014 var ófært í 27 daga og 29 daga árið 2015. Hér eru sveiflur 

milli ára og mánaða eins og sjá má á febrúar og nóvember mánuðum með 0-7 daga ófærða 

á þessum fjórum árum. Desember er stöðugri með fimm daga að meðaltali og hafa janúar, 

mars og desember verið með ófæra daga öll árin sem voru skoðuð. Ef rýnt er dýpra í tölur 

fyrir 2015 þá eru á þessum sex mánuðum sem skoðaðir voru 29 dagar ófærir, fyrir utan alla 

næturófærð. Það gerir tæplega 20% ófærða daga yfir vetrarmánuðina 2015 eða hátt í einn 

heilan mánuð. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

janúar febrúar mars apríl nóvember Desember 

Lokanir/ófærð á Steingrímsfjarðaheiði,  
vetur 2012-2015 

2012 

2013 

2014 

2015 



23 

 

6 Umræður 

Markmið þessa rannsóknaverkefnis var að leggja mat á hvort einhverjir framtíðar 

möguleikar séu til staðar til að byggja upp vetrarferðaþjónustu í Ísafjarðarbæ. Að þessu 

sinni var ekki horft til viðhorfs og/eða áhuga heimafólks til ferðaþjónustunnar heldur út frá 

viðhorfi ferðamannsins og hvort hluti að þeim grunnstoðum sem áfangastaður þarf að hafa 

séu til staðar og séu í lagi. Hér er horft til aðdráttarafls, veðurs og samgangna og því spurt 

hvort afþreying sem aðdráttarafl sé í boði í Ísafjarðarbæ og hvort samgöngur séu í lagi. 

Ísafjarðarbær hefur margt að bjóða þegar litið er til vetrarferðaþjónustu. Sveitarfélagið 

hefur mikið aðdráttarafl, þá sérstaklega þegar kemur að náttúrunni. Eins og fram hefur 

komið talar Gunn um aðdráttarafl sem eina af grunnstoðum áfangastaðar og er 

aðdráttaraflið stór þáttur í því að ferðalangurinn komi á staðinn (Gunn, 2002:34). Náttúran, 

auðlindir og sú afþreying sem er í boði á áfangastað skipta hér miklu máli. Ekki verður lagt 

mat á notkun auðlinda í þessu rannsóknarverkefni en í Ísafjarðarbæ eru auðlindir sem 

skipta miklu máli fyrir sveitarfélagið, til dæmis Hornstrandafriðlandið og Dynjandi.  

Eins og kom fram í viðtölunum, sem fjallað var um í kafla fimm, var löngun ferðamanna til 

staðar til að sjá norðurljósin eða njóta þess að vera í nálægð við fjöllin og upplifa hreina 

loftið. Afþreyingarmöguleikar að vetri hafa aukist og uppbygging virðist vera að eiga sér 

stað. Fram kom í viðtali við Heimi Hansson forstöðumann Upplýsingamiðstöðvar 

ferðamála á Ísafirði að lenging opnunartíma og aukið framboð afþreyingar sé beintengt við 

þá aukningu ferðamanna sem hefur átt sér stað en það eru ekki mörg ár síðan að erlendir 

ferðamenn sáust ekki í sveitarfélaginu í janúar (munnleg heimild, 8 apríl 2016). Það þarf 

samt að hafa í huga útskýringar Gunn (2002:34) að til þess að uppbygging 

ferðaþjónustunnar gangi upp er mikilvægt að grunnstoðir áfangastaðar vinni saman. Því er 

jafnmikilvægt að byggja upp aðdráttaraflið, þar með talið afþreyinguna og samgöngurnar 

sömuleiðis.  

Þegar farið er yfir þau viðtöl sem tekin voru fyrir þetta verkefni og þau skoðuð í samhengi 

við samgöngur koma engir erfiðleikar fram tengdum veðurfari sem höfðu áhrif á ferðir 

svarenda. Gæti veðurfar spilað þar inn í, en þegar viðtölin voru tekin var veður með  

eindæmum gott miðað við tíðarfar. Fólk hafði samt sögur að segja í tengslum við ferðalög 

sín. Sumir svarendur voru að reyna í annað sinn að komast til Ísafjarðar að vetrarlagi og 
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aðrir treystu sér ekki til þess að keyra leiðina vestur að vetri til. Þessi svör gefa 

vísbendingar um að samgöngur að vetrarlagi geti gert ferðaþjónustu í Ísafjarðarbæ erfitt 

fyrir.  

Auðvitað er það þannig að Ísland er eyja á miðju Atlashafinu með lægðir á færibandi eins 

og oft er sagt og þá er veðrið eftir því. Því er ennþá mikilvægara að bæta samgöngur til og 

frá svæðinu til að uppbygging geta orðið. Miðað við kerfið sem Leiper setur upp um 

ferðaþjónustuna eru samgöngur lykill af því ferðalagi sem ferðamaðurinn fer í frá sínu 

heimili til áfangastaðar og afþreyingar (Page, 2015:kafli 1, undirgrein 6). Fram kom í 

viðtali við viðmælendur númer þrjú að ein af ástæðunum fyrir því að þau ákváðu að koma 

til Ísafjarðar var að flogið var á áfangastaðinn. Þau höfðu skoðað hvernig væri að keyra að 

vetri til og treystu þau sér ekki til þess. Ef ekki hefði verið flug í boði hefðu þau farið 

annað. Mikilvægi þess að hafa fleiri en einn samgöngumöguleika getur skipt sköpum þegar 

kemur að því að byggja upp áfangastað.  

6.1 Flugsamgöngur 

Að það sé flugvöllur á Ísafirði styrkir stöðu sveitarfélagsins til muna þegar kemur að 

vetrarferðaþjónustu. Sú staðreynd, að 22,8% áætlaðra fluga til Ísafjarðar er aflýst yfir 

vetrartímann er hinsvegar hindrun í uppbyggingu vetrarferðaþjónustu. Þetta eru samt tölur 

sem lítið er hægt að gera við, við breytum ekki veðrinu eða stjórnum ekki hvenær úrkoman 

fellur. Að veðrið spili svona stór hlutverk er hægt að setja í samhengi við kenningu Butlers 

(2001:5) um náttúrulegar sveiflur sem eiga sér stað í árstíðabundinni ferðaþjónustu. Það er 

hinsvegar partur af vandamálinu að ekki er hægt að lenda á Ísafirði í blindflugi. Er þetta 

vegna legu flugvallarins og að aðflug í báðar áttir að braut eru í beygju (Almannavarnir, 

2008:6). Því þarf flugmaðurinn að sjá inn í fjörðinn og flugbrautina áður en hann getur 

tekið beygjuna inn Skutulsfjörðinn og gert aðflug, og er skyggnið miðað við 5 km inn 

fjörðinn eða frá flugvelli að fjarðarmynni (Arnór Jónatansson, munnleg heimild 18. apríl 

2016).  

Miðað við aðstæður er hugsanlegt að önnur staðsetning fyrir flugvallarstæðið gæti breytt 

einhverju fyrir fjölda aflýstra fluga. Hins vegar er það þannig að með nýrri staðsetningu 

yrðu aðrar takmarkanir og ekki endilega betri. Allir flugvellir hafa einhverjar takmarkanir 
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og nefna má að Reykjavíkurflugvöllur hefur takmarkanir við 300 feta hæð vegna hindrana 

Perlunnar og Hallgrímskirkju (Arnór Jónatansson, munnleg heimild 18 apríl 2016). 

6.2 Vegasamgöngur  

Mikill ókostur er að einungis ein akstursleið sé fær þegar kemur að því að komast til og frá 

sveitarfélaginu að vetrarlagi. Steingrímsfjarðarheiði hefur alla tíð verið talin með erfiðari 

fjallvegum landsins. Það þarf ekki nema að slá inn leitarorðið Steingrímsfjarðarheiði inn á 

google til að sjá að einu fréttirnar tengdar heiðinni eru vegna óveðurs, ófærðar og/eða 

björgunarleiðangurs. Þegar tölurnar um ófærð á Steingrímsfjarðarheiði eru skoðaðar (mynd 

6) sést þó að árin eru misjöfn og sumir mánuðir betri en aðrir en því fylgir mikil óvissa 

bæði fyrir ferðaþjónustuaðila sem og íbúa á svæðinu. Til að setja í samhengi við færð á 

öðrum heiðum voru fengnar tölur fyrir árin 2014 og 2015 fyrir álíka erfiðan fjallveg. 

 

Mynd 7 og 8 - Ófærð eða lokanir árin 2014 og 2015 á Steingrímsfjarðarheiði og Öxnadalsheiði, miðast við meira 

en 6 klst yfir daginn, næturófærð ekki talin með (Kristinn Jónsson, tölvupóstur 8. apríl 2016). 
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Ákveðið var að skoða Öxnadalsheiðina sem tengir Skagafjörð og Eyjafjörð (myndir 7 og 

8).  

Öxnadalsheiðin er lífæð Akureyrar en þó hún lokist vegna ófærðar er möguleiki á að leiðin 

um utanverðan Tröllaskaga sé opin, í gegnum Ólafsfjörð og Siglufjörð. Eins og sjá má á 

myndum 7 og 8 er meiri ófærð á Steingrímsfjarðarheiði, en þó eru tveir mánuðir árið 2015 

sem Öxnadalsheiði er ófær fleiri daga. Það virðist vera að tímabil ófærðar sé lengra á 

Steingrímsfjarðarheiði en á Öxnadalsheiðinni, þar sem það eru fleiri mánuðir með 

ófærðardaga fyrir vestan en á Öxnadalsheiðinni. Hvernig sem á það er litið þá er hátt 

hlutfall að hafa ófært í hátt í einn mánuð af sex á Steingrímsfjarðarheiði yfir 

vetrarmánuðina þegar ekki eru aðrir kostir í vegasamgöngum til að komast til og frá 

sveitarfélaginu 

Aðgengi innan sjálfs sveitarfélagsins getur stundum orðið erfitt að vetrarlagi. Eru þá helstu 

staðirnir Hrafnseyrar- og Gemlufallsheiði og Súðavíkurhlíðin sem geta orðið slæmir en á 

Súðavíkurhlíðinni er mikil hætta á snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni (Vegagerðin, 

2002:5).  

Eins og fram hefur komið eru Hrafnseyrar- og Dynjandisheiðin ekki mokaðar nema á vorin 

og haustin og eru þær því lokaðar yfir vetrartímann. Þar er annað hlið inn í sveitarfélagið 

sem mikilvægt er að opna að vetrarlagi. Í apríl 2016 er komið að því, eftir marga ára 

baráttu, að Dýrafjarðargöng sem munu leysa af Hrafnseyrarheiði er komin inn sem 

þingsályktunartillaga í formi samgönguáætlunar til ársins 2018. Ætlunin er að göngin fari í 

útboð haustið 2016 og framkvæmdir hefjist árið 2017 sem og lagfæring vegs yfir 

Dynjandisheiði (Skutull, 2016). Þessi tillaga hefur hinsvegar ekki verið samþykkt þegar 

þetta er skrifað og krossleggja Vestfirðingar fingur í von um að allt gangi upp. Einnig með 

opnun allt árið milli suður og norðurhluta Vestfjarða opnast ekki bara fyrir aðra 

samgönguleið inn í sveitarfélagið heldur líka atvinnusvæðin tvö sem og afþreyingu og nýtt 

aðdráttarafl að vetrarlagi. 

Dynjandi er til dæmis eitt helsta aðdráttaraflið í ferðaþjónustu yfir sumarið í sveitarfélaginu 

og því myndi opnun yfir vetrartímann breyta miklu fyrir aðdráttarafl Ísafjarðarbæjar að 

vetrarlagi.  Það sem þarf líka að hafa í huga er aðgengið sem opnast við slíkar breytingar 

en sveitarfélagið þarf að huga að innviðum og vandamálum sem skapast ef þeir eru ekki til 
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staðar. Ef til dæmis svæðið við Dynjanda er ekki undir það búið að taka við ferðamönnum 

yfir vetrartímann getur þetta haft neikvæð áhrif í för með sér með átroðningi og jafnvel 

eyðilegging á náttúruvætti. Það skiptir því máli hvað sveitarfélagið vill gera, vill það skapa 

aðgengi fyrir ferðamenn og skapa meiri virði í aðdráttarafli vetrarferðaþjónustu? 

Sveitarfélagið þarf því að huga að bæði jákvæðum og neikvæðum þáttum og vera viðbúið 

þeim breytingum sem verða við aukið aðgengi ferðamannsins.  

6.3 Niðurstöður umræða 

Það er erfitt að breyta tölum um flugsamgöngur en flugvöllurinn á Ísafirði er mjög háður 

veðri og má lítið út af bera til þess að ófært verði. Að færa flugvöllinn eins og til dæmis 

byggja upp Þingeyrarvöll eða byggja nýjan flugvöll á nýjum stað yrði að skoða vandlega 

og rannsaka betur en ekki er víst að þeir kostir yrðu betri. 

Með því að stuðla að uppbyggingu vetrarferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu væri 

hinsvegar helsti kosturinn í stöðunni að laga vegasamgöngur. Auðvitað er ekki allt klippt 

og skorið í þeim málum og eru til dæmis vegaframkvæmdir utan byggðakjarna undir náð 

þeirrar ríkisstjórnar sem er við völd hverju sinni.  

Opnun Dýrafjarðarganga er mjög mikilvægur áfangi fyrir Vestfirði alla hvort sem horft er 

á út frá ferðaþjónustunni eða tengingu milli suður og norðurhluta Vestfjarðakjálkans. Eins 

og staðan er í dag eru þetta tvö atvinnusvæði sem mikilvægt er að tengja til að efla byggð á 

Vestfjörðum (Lína Björg Tryggvadóttir, munnleg heimild 18. apríl 2016). Við lítum á þetta 

út frá fræðilegum grunn og minnumst aftur á líkan Leipers og mikilvægi samgangna. 

Leiper ústkýrir ferðaþjónustuna sem skilvirkt kerfi út frá athöfnum ferðamannsins, 

staðsetningu og landfræðilegum þáttum sem allir verða að spila saman og hafa áhrif hvern 

á annan (Page, 2015:kafli 1 ,undirgrein 6). Það er þetta ferðalag einstaklingsins frá 

upprunastað til áfangastaðar og það sem hann gerir á áfangastað. Með styrkingu 

samgangna í og til Ísafjarðarbæjar er verið að styrkja kerfi ferðaþjónustunnar í 

sveitarfélaginu.  

Niðurstaða þessa rannsóknarverkefnis er sú að uppbygging er á vetrarferðaþjónustu í 

Ísafjarðarbæ, möguleikar til afþreyingar hafa aukist og framtíðahorfurnar eru góðar, en ef 

að uppbyggingin á að halda áfram og ekki hverfa þurfa tillögur stjórnvalda að ganga eftir. 

Dýrafjarðargöng og Dynjandisheiðin er mikilvægur hlekkur í þá uppbyggingu sem er að 
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eiga sér. Ef þeim verður frestað enn frekar mun það gera ferðaþjónustunni í Ísafjarðarbæ 

erfitt fyrir, hvort sem er sumar eða vetur. 

Næstu skref í frekari rannsóknum væri að skoða stöðu gistingar í sveitarfélaginu að 

vetrarlagi og klára að skoða grunnstoðir Gunns um hvað áfangastaður þarf að hafa til þess 

að þróast sem best og þá út frá markaðssetningu, upplýsingum og þjónustu. 
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7 Lokaorð 

Til að setja lokaorðin á þetta rannsóknarverkefni er best að vitna aftur í orð Edwards og 

Gunnars „Áfangastaður er, þegar allt kemur til alls, skapaður með tengslum og athöfnum 

fólks og er í sífelldri mótun. Hann ræðst af aðgengi ferðafólks og þeirri aðstöðu sem 

heimafólk skapar um það sem báðir aðilar meta sem aðdráttarafl“ (2013:23). Þeir félagar 

lýsa hér vel hvað áfangastaður er og minna okkur á að hann ræðst af aðgengi. Það er því 

mikilvægt að stjórnvöld standi vel að uppbyggingu samganga og huga að aðgengi 

ferðafólks sem og heimafólks. Án almennilegra samganga þróast áfangastaðurinn ekki og 

hverfur. 

.
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Viðauki 1 

Hello, my name is Magnea and I am conducting a research for my BA thesis in Tourism 

study at Holar University. I am looking at if there are any opportunities of strengthening 

winter travel here in Isafjordur. In this part of the country our roads and air transportation 

system is hard over the wintertime and the weather can be quite unpredictable. I want to 

hear your take on your travel here. Can I ask you a couple of questions, should not take 

long? Before we start I would like to ask you if it is ok if I record the interview. I will not 

use your name and your identity will be hidden, I will only use your age and where you are 

from. 

1. Have you been to Iceland before? 

2. Have you been to Isafjordur before? 

a. If yes, when? 

3. What is your main purpose of visiting Isafjordur ? 

4. Was there any specific reason you decided to come to Westfjords over the winter 

time rather than any other time of the year? 

5.  Witch transportation did you use? 

a. Driving? Bus or rental car 

b. Flight? 

6. Has there been any delay or some other complication on your travel plans?  

a. Due to weather? 

b. Due to road conditions/flight delay other then weather? 

7. For how many days will you be staying in this area/or have been staying? 

8. How do you experience our transportation system (roads and/or air) to Isafjordur 

during the winter time? 

a. Positive, please describe in few words 

b. Negative, please describe in few words 

9. Can you tell me what you have been up to on your travels here? 

And now for some background info,  

1. Age 

2. Where are you from? 

3. Are you traveling alone or in a group?   Thank you for taking the time to talk to me. 

 


