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Abstract 

The tourist industry in peripheral areas like Flateyri at Iceland‘s West Fjords has slowly 

been increasing during the last decade. Despite the increase, there still is an enormous 

difference in volume of tourists in Flateyri compared to popular tourist destinations on the 

southern parts of Iceland. In Flateyri, the fishing industry remains the main employment 

but a few tourism businesses have opened in the last few years. As the tourism industry is 

in its infancy in Flateyri, the main goal of the current paper was to investigate the attitude 

and interest of inhabitants of Flateyri towards the tourism industry. The secondary goal 

was to research the existing tourist companies in Flateyri, focusing on collaboration 

between companies and if they benefit from collaboration. The research method was to use 

available data and semi-open interviews with locals from Flateyri. The benefit of using 

cluster collaboration in the tourism industry in Flateyri was analysed. The scientist Porter 

suggested that it could be a useful tool to develop tourism industry. Results of the 

investigation suggest that the inhabitants of Flateyri are interested in developing the tourist 

industry in their town and consider it beneficial for their town to do so. The current tourism 

businesses are interested in collaboration with other companies but lack of skills and 

knowledge limits their ability to develop a cluster collaboration.   

Keywords: tourism industry in Flateyri, Doxey irridex, carrying capacity, peripheral areas, 

collaboration 

 

 

 

 

 

 



 

Útdráttur 

Ferðaþjónustan á jaðarsvæðum landsins á stöðum eins og Flateyri á Vestfjörðum hefur 

aðeins verið að taka við sér á undanförnum árum. Enn en mikill munur fjölda ferðamanna á 

slíkum svæðum miðað við vinsæla ferðamannastaði á Suðurlandi. Á Flateyri hefur 

sjávarútvegurinn verið aðalatvinnuvegurinn en nú hafa verið að spretta upp lítil fyrirtæki í 

ferðaþjónustunni. Þar sem uppbyggingin í ferðaþjónustunni á Flateyri er á byrjunarstigi var 

meginmarkmiðið með þessari rannsókn að kanna viðhorf og áhuga heimamanna til 

ferðaþjónustunnar. Einnig var kannað hvort það væri samstarf á milli ferðaþjónustuaðila á 

staðnum eða hvor það væri ávinningur fyrir þá aðila að vinna saman. Í rannsókninni var 

notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem fyrirliggjandi gögn voru notuð sem og 

hálfopin viðtöl við heimamenn og íbúa sem starfa í ferðaþjónustunni á Flateyri. Skoðað var 

klasasamstarf út frá hugmyndafræði Porters og hvort slíkt samstarf mætti nota í 

ferðaþjónustunni á Flateyri til að ná árangri í frekari uppbyggingu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að áhugi heimamanna á ferðaþjónustunni er mikill og telja þeir hana 

vera samfélaginu í hag og ferðaþjónustuaðilar hafa mikinn áhuga á samstarfi við aðra í 

greininni en helst er það skortur á þekkingu sem hefur komið í veg fyrir að fyrirtæki og 

aðrir hagsmunaðilar vinni saman. 

Lykilhugtök: Ferðaþjónustan á Flateyri, áreitisskali Doxeys, þolmörk, jaðarsvæði, 

samstarf. 
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1 Inngangur 

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur vaxið töluvert síðustu þrjá áratugi og tekið mikinn 

vaxtarkipp síðastliðin ár og í dag er atvinnugreinin farin að útvega stóran hluta 

gjaldeyristekna fyrir þjóðarbúið. Eftir bankahrunið 2008 var hún talin vera mikilvæg fyrir 

endurreisn efnahagslífsins (Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). Þó er ferðaþjónustan mis 

umfangsmikil eftir landssvæðum og þá er suðurhluti landsins vinsælasti áfangastaðurinn. 

Önnur svæði koma svo á eftir og mörg þeirra eru mörgum árum á eftir ef svo má segja í 

ferðaþjónustunni og eru á ákveðnum upphafsreit í skipulagningu hennar. Það er víst ekki 

nóg að reyna bara laða að fleiri og fleiri ferðamenn, það þarf að hugsa um áhrifin sem þeir 

geta haft. Ferðamenn geta valdið ágangi á ósnortin svæði og þeir geta haft áhrif á félagslegt 

umhverfi þeirra sem þar búa. Ekki eru allir jafn áfjáðir í að laða að sér fleiri ferðamenn og 

fyrir því geta verið ýmsar ástæður en viðhorf heimamanna til ferðamanna getur verið jafn 

ólíkt eins og við erum mörg. Rannsókn sem hefur verið gerð á Íslandi um viðhorf 

Íslendinga til ferðamanna sýnir að viðhorf sé almennt jákvætt en þó er minnst á að 

ferðaþjónustan sé of lengi að huga af uppbyggingu til að taka á móti meiri fjölda 

ferðamanna (Edward H. Huijbens og Eyrún J. Bjarnadóttir, 2014:47).  

Uppbygging í ferðaþjónustu hér á landi hefur verið hröð og eflaust oft verið margt sem 

hefði mátt gera betur og öðruvísi. Í dag er þó ákveðin vitundavakning að eiga sér stað og 

hagsmunaaðilar ferðaþjónustu vilja gera betur og finna leiðir til þess. Samstarf á milli aðila 

í ferðaþjónustunni var ekki mjög áberandi hér fyrir nokkrum árum. Ferðaþjónustuaðilar 

hafa víða byggt upp mikla reynslu og þekkingu í greininni og hafa nú margir 

hagsmunaaðilar tekið höndum saman og deilt sinni þekkingu og átt  samstarf sem allir hafa 

ávinning af. Markaðsstofur hafa sprottið upp í hverjum landshluta og opinber stofnun 

heldur utan um markaðssetningu hvers svæðis fyrir sig. 

Í námi mínu í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum var fjallað um ferðaþjónustu í 

jaðarbyggðum og fannst höfundi áhugavert að læra um það. Var mikið fjallað um samstarf 

í uppbyggingu ferðaþjónustu og hvaða gildi það gæti haft fyrir samfélagið. Ástæðan fyrir 
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þessari ritgerð er einmitt sú að höfundur býr á stað, nánar tiltekið á Flateyri í Ísafjarðarbæ, 

þar sem lífið hefur alltaf snúist um sjávarútveginn og það hefur verið lifibrauð þeirra sem 

hér búa. En aðstæður hafa breyst mikið og íbúum fækkað um meira en helming á síðustu 

tveim áratugum (Hagstofa Íslands, 2016). Nú hefur ferðamönnum tekið að fjölga á 

svæðinu og íbúar og aðrir tekið að byggja upp ferðaþjónustu á svæðinu. Verður Flateyri 

því tekin sérstaklega fyrir hér sem dæmi um jaðarsvæði sem upplifir uppgang í 

ferðaþjónustu. 

Áhuginn beindist að því að vita hvernig er best að hátta samstarfi í uppbyggingu í 

ferðaþjónustu í samfélagi eins og á Flateyri og er það hluti af rannsóknarspurningunni sem 

unnið er eftir.  

Á Flateyri er tækifæri til að byrja nánast frá grunni í skipulagningu og hægt að læra af 

mistökum annarra og reyna byggja upp ferðaþjónustu sem er í sátt við heimamenn og 

þannig að samstarf sé gott á milli allra hagsmunaaðila. 

Samstarf er eitt lykilhugtakið sem hér verður skoðað, ásamt að kanna viðhorf heimamanna 

til ferðaþjónustu og vita hvort það sé áhugi á frekari uppbyggingu í ferðaþjónustunni á 

Flateyri.  

Rannsóknarspurningin í þessu verkefni er tvíþætt: Í fyrsta lagi að athuga hvort það sé 

grundvöllur fyrir samstarfi innan ferðaþjónustunnar og við heimamenn og hvort því geti 

fylgt einhver ávinningur fyrir samfélagið. Í öðru lagi að komast að því hvert viðhorf 

heimamanna til ferðaþjónustunnar sé og hvernig samstarf þessara tveggja hópa, 

heimamanna og ferðaþjónustuaðila gæti verið í uppbyggingu ferðaþjónustu á Flateyri. 

Í upphafi ritgerðar er fjallað um Flateyri og ýmislegt sem við kemur ferðaþjónustunni á 

staðnum. Þar næst eru fræðin skoðuð og eru það einkum hugtök eins og sjálfbærni, 

þolmörk, jaðarsvæði og að lokum samstarf sem koma við sögu. Að því loknu er farið yfir 

aðferðafræði þessarar rannsóknar og úrvinnslu hennar og helstu niðurstöður dregnar fram. 

Að lokum eru umræður um efnið.  

Aðferðarfræðin sem notuð verður við vinnslu þessarar ritgerðar er að skoðuð verða 

fyrirliggjandi gögn í bland við eigindlegar aðferðir og tekin hálfopin viðtöl við heimamenn 
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og ferðaþjónustuaðila á Flateyri.  

1.1 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta er skilgreind sem atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og einstaklinga 

sem vinna störf tengd ferðalögum. Með ferðamennsku er átt við athafnir einstaklinga sem 

ferðast til staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar nánar í skilgreindum tilgangi en þó 

skemur en í tólf mánuði (Ferðamálastofa, 1996). Það hefur líklega ekki farið fram hjá 

neinum hér á landi að ferðaþjónusta hefur tekið mikinn vaxtakipp undanfarin ár, þar sem 

umfang greinarinnar er mjög sýnilegt þar sem fjöldi ferðamanna í hlutfalli verið fjölda íbúa 

landsins er með því hæsta sem gerist í heiminum (Íslandsbanki, 2015:8). 

Samkvæmt upplýsingum frá erlendum ferðamönnum liggja styrkleikar íslenskrar 

ferðaþjónustu í náttúrunni, fólkinu, gestrisni og þeirri fjölbreytni sem í boði er, hvort sem 

er um vetur eða sumar. En samkvæmt könnunum Ferðamálastofu er náttúra Íslands einn 

helsti áhrifaþáttur fyrir komu ferðamanna hingað til lands (Ferðamálastofa Íslands, 2015). 

Samkvæmt Hall sækjast ferðamenn meira eftir að komast á svæði sem eru enn óspillt og 

minna er um fólk (Hall, 2005). Þar sem náttúran skipar stærsta þáttinn í íslenskri 

ferðaþjónustu liggur oft hvatinn hjá ferðamönnum sem hingað sækja að komast í óbyggðir 

og víðerni sem borgarumhverfið er ekki talið veita (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2013:131). Ferðaþjónustan á Íslandi hefur á skömmum tíma orðið ein af 

lykilatvinnugreinum þjóðarinnar og sú stærsta í gjaldeyrissköpun þjóðarbúsins 

(Íslandsbanki,2015:8). Milli áranna 2014-2015 var aukning ferðamanna sem komu inn í 

landið 29.2 %, þ.e. seinna árið bættust við 291.584 þúsund ferðamenn sem heimsóttu 

landið miðað við hið fyrra (Ferðamálastofa, 2016). Sjá mynd 1. Þó er dreifingin um landið 

ekki jöfn en langstærsti hluti ferðamanna sækir í suðurhluta landsins. Ferðamenn sem 

hingað koma til lands virðast fremur vilja heimsækja Reykjavík og staði eins og Bláa lónið 

ásamt að fara Gullna hringinn frekar en að fara á önnur landssvæði (Morgunblaðið, 2016). 
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Mynd 1. Fjöldi ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 2003-2015 (Ferðamálastofa, 

2015). 

Af ofangreindu er ljóst að ferðaþjónusta hefur verið í miklum vexti á Íslandi undanfarin ár 

og fer enn hratt vaxandi. Samkvæmt skýrslu Ferðamálastofu Íslands þar sem fjallað er um 

tölulegar staðreyndir í ferðaþjónustunni kemur fram að þeir sem heimsóttu Reykjavík voru 

97 % bæði sumar og vetur á meðan Vestfirði heimsóttu 14,2% yfir sumar og 6,3 % yfir 

veturinn eins og sjá á mynd 2 (Ferðamálastofa, 2015). 
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Mynd 2. Ferðamenn á Íslandi,  hlutfall ferðamanna sem heimsótti hvern landshluta yfir 
sumar 

Þar sem suðvesturhorn landsins og Suðurland taka við langflestum ferðamönnum er 

uppbygging þjónustu og innviða lengst á veg komin þar. 
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2 Flateyri 

Flateyri stendur við Önundarfjörð á norðanverðum Vestfjörðum, sjá má á mynd 3. 

 

Mynd 3. Flateyri á korti (Westfjords, e.d). 

Flateyri er ekki í alfaraleið en frá höfuðborginni Reykjavík eru 471 km aðra leið 

(Vegagerðin, 2016). Samgöngur á afskekktum jaðarsvæðum eins Flateyri og fleiri stöðum í 

kringum landið geta verið áskorun fyrir ferðamenn. Nú eru tvær aðalleiðir til að komast til 

Vestfjarða, með bíl og flugvélum. Á árinu 1996 urðu miklar samgöngubætur fyrir 

Flateyringa þegar Vestfjarðagöng voru opnuð. Göngin liggja undir Breiðadals- og 

Botnsheiðar, á milli Önundarfjarðar, Súgandafjarðar og Skutulsfjarðar. Áður þurfti að fara 

yfir háa fjallvegi til að ferðast til þessara nágrannastaða. Ísafjörður er stærsti 

þéttbýlisstaðurinn á Vestfjörðum en þar eru 2559 íbúar (Hagstofan, 2016). Stutt er að fara 

frá Flateyri til  Ísafjarðar eða 22 km og er það 20 mínútna akstur (Vegagerðin, 2016). Á 

Ísafirði er að finna alla helstu þjónustu eins og sjúkrahús, verslanir, veitingahús, bókasafn 

og margt fleira. Flogið er á Ísafjörð tvisvar á dag alla daga vikunnar frá Reykjavík. 

Samgöngur til og frá Flateyri eru yfirleitt góðar nema yfir vetrarmánuðina en þá getur 

veður hamlað bæði flugi og akstri.  
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Flateyri er lítið þorp á malareyri Önundarfirði. Allt í kring gnæfa tíguleg fjöll og ólgandi 

hafið liggur utan við fjörðinn. Á Flateyri hafa atvinnuhættir ávallt verið tengdir 

sjávarútveginum en þorpið stendur nálægt gjöfulum fiskimiðum og stutt er að fara út á 

miðin. Almennt risu jaðarbyggðirnar upp hringinn í kringum landið til að nýta staðbundna 

framleiðsluþætti sem auðvelt var að sækja í (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn 

Agnarsson, 2002:14). 

Frá upphafi hafði Önundarfjörður í heild sinni verið eitt sveitarfélag sem hét 

Mosvallahreppur en með fjölgun íbúa á Flateyri var ákveðið 1922 að skipta sveitinni og 

þorpinu upp í tvö sveitarfélög og fékk síðarnefnda nafnið Flateyrarhreppur (Firðir og fólk, 

1999:391). Árið 1996 var Flateyrarhreppur sameinaður í stærra sveitarfélag með 

Ísafjarðarkaupstað, Þingeyrar-, Mýra-, Mosvalla- og Suðureyrarhrepp og fékk nýja 

sveitarfélagið nafnið Ísafjarðarbær (Búnaðarsamband Vestfirðinga, 1999:407). Á Flateyri 

hefur sjávarútvegurinn verið sterkasta atvinnugreinin frá upphafi en á undanförnum 

áratugum hefur þorpið átt undir högg að sækja. Árið 1995 féll stórt snjóflóð á byggðina og 

20 manns létust. Þetta hafði mikil áhrif á samfélagið og varð til fækkunar fólks á staðnum. 

Einnig hafa forsendur fiskveiða á svæðinu breyst og haft í för með sér að útgerðir hafi hætt 

og með því hefur störfum fækkað mikið. 

Flateyri er ekki stórt þorp og hefur íbúum fækkað mikið undanfarin ár og áratugi en 

núverandi íbúar eru skráðir 187 (Hagstofan, 2016). Starfandi eru þó grunnskóli, leikskóli 

og tónlistarskóli á staðnum en frekari menntun og aðra þjónustu er hægt að sækja á 

Ísafjörð.  

2.1 Ferðaþjónustan á Flateyri 

Ferðaþjónustan á Flateyri eins og hún er orðin í dag er nokkuð ný af nálinni þar sem 

aðalatvinnuvegurinn hefur verið sjávarútvegur í áraraðir. En eftir að störfum fór að fækka í 

sjávarútveginum stóð samfélagið frammi fyrir því að atvinnulífið væri orðið einhæft, en 

íbúar jaðarsvæða sem standa í slíkum aðstæðum reyna gjarnan að nota ferðaþjónustuna til 

að koma efnahag staðarins á réttan veg (Wanhill og Buhalis, 1999). 

Á Flateyri er einn frumkvöðull í ferðaþjónustunni sem stofnaði afþreyingarfyrirtækið 

Grænhöfði og hefur boðið upp á kajak siglingar síðan árið 2000 en á þeim tíma var ekki 
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mikil áhersla lögð á ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og var Sigurður Hafberg, eigandi 

fyrirtækisins, í raun einn af upphafsmönnum í greininni á staðnum (Sigurður Hafberg, 

munnleg heimild, 20. apríl 2016).  

Seinustu ár hafa frumkvöðlar síðan sett af stað hin ýmsu fyrirtæki í ferðaþjónustunni. Mikil 

aukning hefur verið á gistimöguleikum undanfarin 4 ár, og í dag stendur valið á milli ýmsa 

gistimöguleika. Þá er fyrst að nefna að töluverður fjöldi íbúða er í skammtímaleigu til 

ferðamanna allt árið um kring. Eftir lokun Landsbankans á Flateyri 2008 var húsnæði 

bankans keypt og gert upp sem hostel og getur boðið 18 gestum gistingu. Síðla sumars 

2015 bætist enn einn gistimöguleikinn í hópinn en þá var opnað Gistiheimilið Litla býli 

sem býður upp á gistingu fyrir 10 gesti (Kristín Pétursdóttir, munnlega heimild, 23. apríl 

2016). Samkvæmt meðlimi Ferðamálasamtaka Vestfjarða hefur verið skortur á gistirými 

yfir háannatímann á Vestfjörðum (Þorsteinn Másson, munnleg heimild, 20. apríl 2016). 

Eins og sést á mynd 4 er ferðaþjónustan mjög árstíðabundin en gistinóttum hefur fjölgað  

aðeins á milli áranna 2011 og 2012 yfir sumartímann á Vestfjörðum. 

 

Mynd 4. Hlutfall gistinátta eftir landsvæðum árin 2010-2014 (Ferðamálastofa, 2016). 

Afþreyingar fyrirtæki hafa þó ekki vaxið til jafns við gistingu en þó eru nokkrir 

valmöguleikar fyrir ferðamenn sem kjósa skipulagða afþreyingu. Grænhöfði starfar enn í 

kajakferðum, Iceland Pro Fishing hefur starfað í nokkur ár og býður upp á sjóstangaveiði í 
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sérútbúnum bátum. Aðallega er tekið á móti  hópum frá Þýskalandi (Sigurður Hafberg, 

munnleg heimild, 20. apríl. 2016). Söfnum hefur einnig fjölgað undanfarin ár og ýmislegt 

að skoða, en nú er finna Dellusafnið, Alþjóðlega brúðusafnið, Gömlu bókabúðina og 

Harðfisksetrið (Kristín Pétursdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2016). 

Ferðaþjónustufyrirtækið Perlur Fjarðarins bjóða upp á „svett“ í Svitahofi en þar fer fram 

hreinsun fyrir líkama, huga og sál (Perlur Fjarðarins, e.d.). Að lokum er verið að stofna 

nýtt fyrirtæki sem ætlar sér að sérhæfa sig í vetrarafþreyingu með það að markmiði að fá 

ferðamenn til staldra lengur við en bara eina nótt (Kristín Pétursdóttir, munnleg heimild, 

23. apríl 2016). 

Almenn þjónusta á Flateyri hefur minnkað mikið miðað við hvernig hún var fyrir tveimur 

áratugum en í dag eru þar sundlaug og íþróttahús sem sveitarfélagið rekur (Ísafjarðarbær, 

e.d). Lítill söluskáli er á staðnum sem selur helstu nauðsynjavörur ásamt því að selja 

skyndibita. Rúta gengur á milli þéttbýliskjarnanna í kringum Flateyri alla virka daga en 

engar almenningssamgöngur eru um helgar. Þjónustan eykst yfir sumarmánuði en þá eru 

starfrækt á Flateyri bæði Gunnu kaffi sem er kaffihús og veitingarstaðurinn Vagninn. Aðra 

þjónustu er hægt að sækja á Ísafjörð (Kristín Pétursdóttir, munnleg heimild 23. apríl 2016). 

Ýmislegt annað er hægt að finna sér til afþreyingar á svæðinu. Margar skemmtilegar 

gönguleiðir eru í Önundarfirði og yfir til fjarðanna í kring. Þá er um að ræða göngur eftir 

fornum slóðum yfir heiðar og upp á há fjöll þar sem útsýnið er á góðviðrisdegi mjög vítt og 

fagurt. Gaman er að ganga á fjallið Þorfinn sem er tæplega 700 metra hátt handan 

fjarðarins beint á móti Flateyri og hafa þá útsýni yfir eyrina. Í Önundarfirði er einnig að 

finna langa strönd með hvítum sandi sem heimamenn fara mikið á allt árið um kring. 

Óhætt er að fullyrða að mikið sé að finna af ónýttum auðlindum sem hægt er að nýta í 

tengslum við ferðaþjónustunni á Flateyri (Kristín Pétursdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 

2016). 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Ferðaþjónustuna er erfitt að flokka sem eina atvinnugrein þar sem hún er í raun samsett af 

mörgum atvinnugreinum og margt sem við kemur greininni. Þrátt fyrir að fólk hafi lengi 

lagt stund á ferðalög og að ferðamennsku að ýmsu tagi megi rekja langt aftur í tímann þá er 

ferðamálafræði fremur ung fræðigrein sem hefur verið að ryðja sér braut í 

háskólaumhverfinu á síðustu 30 til 40 árum. Enn er þó tekist á um það hvort 

ferðamálafræði teljist heildstæð fræðigrein (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:19). 

Þegar fjallað er um fræðigreinar eins og ferðamálafræði er mikilvægt að skilningur sé á 

hugtökum sem henni tengjast. Samstarf á milli ferðaþjónustuaðila og viðhorf heimamanna 

er það sem fjallað er um í þessari ritgerð og stuðst við hugtök sem eiga við í þeirri 

umfjöllun. Lykilhugtökin sem eiga hér við eru ferðaþjónusta, samstarf, jaðarsvæði, 

sjálfbærni og þolmörk. 

3.1 Sjálfbær ferðaþjónusta 

Með meiri vitundarvakningu um að við verðum að leyfa komandi kynslóðum að geta notið 

þess sama og við gerum í dag hefur hugtakið sjálfbærni komist meira inn í umræðuna. 

Þegar farið er yfir sögu stefnumótunar í ferðaþjónustu er að sjá að á fyrri hluta 20. aldar 

hafi áhersla verið lögð á fjölgun ferðamanna svo þjóðarbúið myndi hagnast sem mest án 

þess að rannsakað væri hver ávinningurinn yrði. Á áttunda og níunda áratugnum koma hins 

vegar fram nýjar hugmyndir og áherslur í stefnumótun og þá meiri skilningur á 

hugsanlegum áhrifum ferðaþjónustu á náttúru og samfélag. Þá er farið að taka ákveðin 

gildi sjálfbærni með í reikninginn (Gunnar Þór Jóhannesson, 2012).  

Hugtakið sjálfbær þróun er oftast kennt við skýrslu sem Gro Harlem Brundtland, 

fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, ritstýrði í lok níunda áratugar síðustu aldar (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:19). Samkvæmt skýrslu Bruntland 

(WCED, 1987) er sjálfbær þróun skilgreind sem þróun sem er ætlað að uppfylla þarfir 
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nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum 

(Georg, Mair, og Reid, 2009:177). 

Alþjóðaferðamálaráðið, World Tourism Organization Network (UNWTO), skilgreinir 

sjálfbæra ferðaþjónustu svo: 

Ferðaþjónusta sem tekur fullt tillit til núverandi og framtíðar efnahagslegum, 
félagslegum sem og umhverfislegum þáttum, tekur mið af þörfum gesta, 
iðnaðar, umhverfinu og samfélaginu sem tekur á móti ferðamönnum 
(Sustainable Development of Tourism, e.d.).  

Síðar eða árið 2004 settu samtökin svo fram ítarlegri skilgreiningu þar sem lagt er fram að 

sjálfbær ferðaþjónusta skuli: 

• Nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem 

bestan og hagkvæmastan hátt en viðhalda jafnframt nauðsynlegum vistfræðilegum 

ferlum og aðstoða við verndun náttúruarfs og líffræðilegrar fjölbreytni. 

• Virða félags- og menningarleg gildi samfélaga í heimabyggðum, vernda 

menningararf þeirra, bæði byggingararf og samtímamenningu, og hefðbundin 

lífsgildi, og stuðla að skilningi og umburðarlyndi á milli ólíkra menningarhópa. 

• Tryggja lífvænlega, langtíma efnahagslega starfssemi sem veitir öllum 

hagsmunaaðilum félagslegan og hagrænan ávinning er dreifist á milli þeirra á 

sanngjarnan hátt, þ.m.t. hvað varðar stöðugleika í möguleikum til atvinnuþáttöku 

og tekjuöflunar innan samfélags gestgjafanna, og sem lið í því að sporna við fátækt 

(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:13).  

Fræðimenn segja að sjálfbærni náttúruauðlinda geti verið erfitt að greina og sé jafnvel 

umdeilanleg en að mun erfiðara sé þó að kanna félagslega sjálfbærni þar sem hugtakið sé 

mjög huglægt (Svariades, 2000:149). Líklegt er að alltaf verði deilur um hvar mörkin skuli 

liggja í mælingum á sjálfbærni ferðaþjónustu, þar sem ekki ríkir fullkomin sátt um 

skilgreininguna. 

3.2 Þolmörk 

Ferðaþjónustan er orðin stór atvinnugrein víða um heim og hefur áhrif á ótal hluti sem við 

koma náttúru, efnahag, samfélögum og mannfólki. Hraði þróunar hennar er mikill og oft 



13 

 

erfitt að sjá fyrir hvað og hver hún muni verða. Til að hafa stjórn á greininni þegar verið er 

að byggja upp ferðaþjónustu þarf að þekkja hvar mörkin liggja svo hún megi haldast 

sjálfbær og tryggja áframhaldandi ferðaþjónustu við sömu skilyrði. Þá kemur til hugtakið 

þolmörk. 

Hugtakið þolmörk í ferðamennsku hefur verið að aukast í orðræðunni á undanförnum 

árum. Eftir að ferðaþjónustan fór að aukast víða um heim var farið að kanna hvaða áhrif 

gestir hefðu á náttúru og fólk. Ólíkt sjálfbærri ferðaþjónustu veitir hugtakið þolmörk ekki 

almennt svar heldur er meira notað sem viðmið fyrir nærumhverfið. Sem viðmið fyrir 

nærsamfélagið  hefur hugtakið þolmörk langa hefð í rannsóknarlegu tilliti, sérstaklega 

meðal landfræðinga sem hafa rannsakað ferðmennsku og afþreyingu (Saarinen, 

2006:1125). 

Skilning á hugtakinu má helst rekja til auðlinda- og umhverfisstjórnunar en þar má greina 

skilningi í umræðu um þolmörk. Í Ferðamálaáætlun 2006-2015 var hugtakið skilgreint sem 

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

óásættanlega hnignun á náttúru eða manngerðu umhverfi, hafa neikvæð áhrif á samfélagið 

eða að upplifun ferðamanna skerðist (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:150). 

Fleiri skilgreiningar hafa komið fram um þolmörk ferðaþjónustunnar og ein hljómar svipað 

eða „sá hámarksfjöldi fólks sem getur nýtt svæði án þess að það verði óafturkræfar, 

áþreifanlegrar breytingar á umhverfi og án þess að óæskileg hnignun verði á gæðum 

þeirrar upplifunar sem ferðamenn öðlast“ (Saarinen, 2006:1125). 

Eins og sést hér á mynd 5 þá skiptist hugtakið þolmörk niður í flokka, þá annars vegar 

umhverfis þolmörk eða félagsleg þolmörk. 
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Mynd 5. Þættir þolmarka ferðamennsku (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003:4) 

Félagsleg þolmörk hafa verið minna í umræðunni og er fyrst núna að líta dagsins ljós í 

umræðu almennings. En í þessum þætti getur verið breytilegt hvar þolmörkin liggja og fer 

eftir upplifun hvers og eins út frá hvaða hugmyndir viðkomandi hefur og hvaða kröfur 

hann gerir (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:152).  

3.3 Félagsleg þolmörk 

Skilgreining á félagslegum þolmörkum (e. social carrying capacity) snúa bæði að 

umburðarlyndi gesta og heimamanna. Að ferðamennska á ákveðnu svæði leiði ekki af sér 

óviðunandi skerðingu á upplifun annarra ferðamanna á svæðinu eða hafi neikvæð áhrif á 

íbúa samfélagsins. Hins vegar er ekki til nein samþykkt almenn skilgreining um félagsleg 

þolmörk og ekki heldur til nein stöðluð aðferð til að mæla hvort komið sé að félagslegum 

þolmörkum, en þau geta líka þróast og breyst með þróun ferðamennskunnar (Saveriades, 

2000:149).  

3.3.1 Þolmörk heimamanna  

Að geta skilið viðhorf heimamanna gagnvart þróun ferðamennsku er mikilvægt fyrir 
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velgengi og sjálfbærni í öllum tegundum ferðamennsku (Gursoy, Chi og Dyer, 2009:381). 

Þolmörk heimamanna stjórnast af hvernig þeir meta komu ferðamanna, hvort það fylgi því 

ávinningur að fá þá eða einhverjir ókostir. Það skiptir máli hvort heimamenn njóti 

efnahagslegs ávinnings af ferðamennsku í þeirra samfélagi. Einnig má benda á  mikilvægi 

þess að þær atvinnugreinar sem fyrir eru á staðnum lendi ekki í samkeppni við 

ferðaþjónustu, til dæmis um tiltækan mannafla og geti haft þau áhrif að hefðbundnar 

greinar verði fyrir hnignun í sínum rekstri (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Guðrún Gísladóttir, 

2005:270).  

Viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu verður því jákvæðari sem sá efnahagslegi 

ávinningur sem hlýst af því að byggja hana upp er stærri. Lepp (2007) heldur því fram að 

íbúar sem hafa enga þekkingu á ferðaþjónustu gætu mætt henni með tortryggni, kvíða og 

ótta (Lepp, 2007:878). Því ́  er mikilvægt að hafa heimamenn með í ráðum frá upphafi og 

tryggja stuðning þeirra meðan á uppbyggingu stendur. Líklegt er ef að heimamenn eru 

hafðir með í ráðum og þeim finnst þeim beri skylda til að leggja sitt af mörkum til að láta 

hlutina ganga upp, hvort sem er að sinna einhverri sjálfboðavinnu eða öðru sem viðkemur 

samfélaginu, geri það að verkum að heimamönnum finnist þeir eiga eignarhlut í 

ferðaþjónustunni (George, Reid and Mair, 2009:111).  

Að meta félagsleg þolmörk getur verið erfitt, öfugt við umhverfis-menningar- eða 

efnahagleg þolmörk, þar sem þar er eingöngu treyst á gildismat. Hins vegar með því að 

þróa viðeigandi rannsóknir á að vera hægt að þróa áreiðanlegt staðlað mat sem mælitæki 

(Saveriades, 2000:149). Eitt slíkt mælitæki hefur verið mikið notað við 

þolmarkarannsóknir og er kallað áreitiskvarði Doxeys (e.Irridex model.) Hann er notaður 

til að kanna skoðun heimfólks gagnvart ferðafólki og uppbyggingu í ferðaþjónustu. 

Hugmyndin á bakvið þennan kvarða er að viðhorf heimfólks breytist samhliða því að 

áfangastaður ferðafólks þróast (Edward H. Huijbens og Eyrún J. Bjarnadóttir,2014:14). 

Áreitiskvarðinn hefur að geyma 4 stig og þau eru: 

• Ánægja (e.euphoria): Þegar gestir eru fáir og áfangastaður er að uppgötvast eru 

heimamenn almennt ánægðir. Heimfólk tekur vel á móti þeim og er viljugt til að 

sýna heimahagana. 

• Áhugaleysi (e. apathy): Samskipti verða formlegri og meira viðskiptalegs eðlis með 
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aukningu ferðamanna. Þeim er tekið sem sjálfsögðum hlut. Heimamenn missa 

áhugann á ferðamanninum nema þeir sem starfa sérstaklega við að þjónusta þá. 

• Gremja (e. irritation): Það kemur að því að áfangastaðurinn er orðinn það mettaður 

af ferðafólki að heimafólki finnst það í auknum mæli vera ýtt til hliðar á eigin 

heimasvæði. Heimamenn hafa áhyggjur af þróuninni, hækkandi verðlagi, 

vanvirðingu ferðamanna gagnvart menningu heimamanna o.fl. 

• Óvild (e. antagonism): Á þessu stigi er áfangastaðurinn orðinn að áfangastað 

fjöldans (e. mass tourist destination). Heimamenn liggja ekki á neikvæðum 

skoðunum sínum gagnvart ferðamönnum og kenna þeim um þær breytingar sem 

verða á svæðinu. Líklegt er að á þessu stigi verði áfangastaðurinn fyrir hnignun. 

(Edward H. Huijbens og Eyrún J. Bjarnadóttir, 2014:14) 

Viðhorf heimamanna til ferðaþjónustunnar er þó ekki sett í fastar skorður, það er hægt að 

ráða við það. Margir vinsælir áfangastaðir hafa staðið sig vel í þeim efnum og 

ferðaþjónustan þróast í sátt við heimamenn og samfélagið í heild (Edward H. Huijbens og 

Eyrún J. Bjarnadóttir, 2014:11). Ef viðhorf heimamanna er neikvætt gagnvart 

ferðaþjónustuaðila þá verður að milda þau samfélagslegu áhrif og sýna þeim fram á þá 

kosti sem ferðaþjónustan býr yfir á svæðinu. Þannig er hægt að halda áfram jákvæðri þróun 

í ferðaþjónustu (Wang og Pfister, 2008). 

3.4 Ferðaþjónusta á jaðarsvæðum 

Sérstök áhersla er hér lögð á svokölluð jaðarsvæði en ferðaþjónustu á Íslandi varðar þá er 

töluverður munur á greininni eftir því hvort um er að ræða höfuðborgina eða 

landsbyggðina. Mörg svæði á landsbyggðinni falla í þann flokk að vera fremur á 

jaðarsvæði (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:74). Jaðarsvæði 

eru skilgreind með tvennum hætti: Annars vegar eru þau ákvörðuð útfrá huglægu mati 

einstaklings hvað honum finnst vera jaðarsvæði og hins vegar út frá landfræðilegum 

skilningi, en þá er jaðarsvæði skilgreint út frá ákveðinni fjarlægð frá kjarna eða stórum 

íbúasvæðum (Nash og Martin, 2003:163).  

Til þess að ferðaþjónusta teljist vera í jaðarbyggðum þarf hún samkvæmt. OECD 
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(Organisation for economic co-operation and development) að vera 

• staðsett í dreifbýli.  

• vera byggð upp svo hún njóti þeirra kosta sem dreifbýlið hefur upp á að bjóða eins 

og opið rými, sé í tengslum við náttúruna, arfleið, og haldi í hefðir samfélagsins. 

• á mælikvarða dreifbýlis – bæði í byggingum og byggðarmynstri – sem sagt í 

smáum sniðum. 

• hefðbundin í eðli sínu, vaxi hægt og eðlilega, og í tengslum við fjölskyldur í 

samfélaginu. Heimafólkið endar of á að koma að stjórnun og þróun 

ferðaþjónustunnar sem er gott fyrir svæðið til langs tíma. 

• sjálfbær – í þeim skilningi að þróun svæðisins eigi að hjálpa til að viðhalda 

sérkennum jaðarsvæðis, og í þróun þess eigi að vera sjálfbær í notkun auðlinda. 

Ferðaþjónusta á jaðarsvæðum eigi að vera nýtt sem hugsanlegt tæki fyrir varðveislu 

og sjálfbærni, fremur en þróa í átt til dreifbýlisvæðingar. 

• á marga vegu fulltrúi fyrir flókið mynstur jaðarumhverfis, hagkerfis og sögu 

(OECD,1994:14).   

Á Íslandi eru fjölmörg svæði sem mætti skilgreina sem jaðarsvæði í ferðaþjónustu en á 

þeim er ákveðin fjölgun ferðamanna engu að síður að eiga sér stað. Má hér nefna ýmis 

bæjarfélög á Austfjörðum og Vestfjörðum sem og svæði sem eru fjarri stærstu 

áfangastöðum ferðamanna víða um land. Samgöngur geta haft mikið um þetta að segja, sér 

í lagi má nefna að eftir að hringvegur landsins var lagður árið 1974 og tengdi helstu 

byggðir saman þá gerði það að verkum að Vestfirðir urðu útundan þar sem hringvegurinn 

liggur fram hjá Vestfjarðakjálkanum og með því var varð staða Vestfjarða sem jaðarsvæði 

greinilegri (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:75). 

Jaðarsvæði eru orðin eitt helsta aðdráttaraflið í ferðaþjónustunni um allan heim og einn 

mikilvægasti þáttur í markaðssetningu í greininni. Hugmyndin um ferðaþjónustu í dreifbýli 

kom fyrst fram árið 1994 í skjali frá OECD og var markmiðið með umfjölluninni að koma 

dreifbýlustu svæðunum til bjargar (Georg, Mair, og Reid, 2009:8). Helsta auðlind 

íslenskrar ferðaþjónustu er ósnortin náttúra sem er að finna á jaðarsvæðum í nágrenni við 

dreifðari byggðir (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:76). 
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3.5 Samstarf 

Þar sem ferðaþjónusta er að heita orðin rótgróinn þáttur af lífi heimamanna leiðir að 

samskipti þeirra við ferðamenn eru bæði mikil og regluleg. Heimamenn starfa á hótelum 

og veitingastöðum og eru þá í beinum samskiptum við ferðamenn.  

Þetta er oft á tíðum öðruvísi á jaðarsvæðum ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustuaðilar koma 

þá yfirleitt sem gestir á svæðið auk ferðamannanna og yfirgefa síðan svæðið þegar 

ferðamannatímanum er lokið. Þekkt er að ferðaþjónustuaðilinn reki gistiheimili en búi ekki 

sjálfur á svæðinu. Upplifun heimamanna af slíku fyrirkomulagi getur verið neikvæð. 

Ferðamönnum fylgir óhjákvæmilega allskyns ónæði svo sem meiri umgangur á fáförnum 

slóðum, sorp og álag á takmarkaða innviði, svo sem veitingastaði og verslanir.  

Samstarf allra aðila sem búa og starfa í samfélagi er talið vera nauðsynlegur þáttur í 

uppbyggingu ferðaþjónustu ef ná á árangri. Þá sérstaklega ef íbúar samfélagsins taki þátt í 

ferlinu frá upphafi (George, Mair, Reid, 2009: 111).  

Michael Porter er einn af frumkvöðlum fræða um samkeppnishæfni og samstarf fyrirtækja. 

Hann heldur því fram að til að ná þeim árangri í rekstri sem allir stefna að, sé samstarf 

fyrirtækja einn af grunnþáttum til að ná settum markmiðum (Karl Friðriksson og Sævar 

Kristinsson, e.d:5). Klasar eru eitt af því sem geta nýst til að halda utan um samstarf og 

Michael Porter var einn fyrstur manna til að leggja fram klasahugmyndir eins og þær 

birtast í umræðu um stefnumótun í dag (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:19).  Klasasamstarf hefur verið notað í ferðaþjónustu en það felur í sér 

að óskyld fyrirtæki, jafnvel í óskyldum greinum, vinna saman í að móta og bjóða 

ferðavöruna. Fyrirtæki í dreifðari byggðum hafa verið að nýta sér þessa leið í sínum rekstri 

(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:90).   

Klasar eru landfræðilega afmarkaðar þyrpingar fyrirtækja, sérhæfðra birgja, 
þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum og stofnana sem eru í 
gagnvirkum tengslum á tilteknu sviði sem keppa innbyrðis en starfa einnig 
saman (Porter, 2008). 

Klasar geta sameinað fyrirtæki án þess að samruni sé gerður þeirra á milli, heldur nýtast 
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kraftar þeirra og þekking til að vinna saman að svipuðum verkefnum og ná markmiðum 

(Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, e.d:8). 

Ferðaþjónusta er í eðli sínu klasi, sem skilgreindur er sem landfræðileg þyrping 
fyrirtækja og stofnana sem eiga sameiginlega hagsmuni og stuðningsnet. 
Drifkraftur hennar er öflug samkeppni (Rósbjörg Jónsdóttir, 2013:13). 

Orðið klasi felur í sér að 

• Samkomulag milli tveggja eða fleiri fyrirtækja eða stofnana um að nýta ákveðnar 

auðlindir hvers annars til að skapa aukið virði (eins og nýtingu á tækni, þekkingu 

og hæfni starfsfólks, tækjum, aðstöðu og fjármagni eða vörumerkjum og 

viðskiptavinum).  

• Skuldbindingar á ákveðnum sviðum til að ná tilteknum markmiðum og gera tiltekna 

framtíðarsýn að veruleika. 

• Sameiginleg ákvarðanataka á fastmótuðum sviðum til að stjórna eftir og deila 

árangri (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, e.d:7). 

Samstarf eins og klasasamstarf felur í sér að nokkur fyrirtæki, stofnanir og aðrir 

hagsmunaaðilar setji sér ýmis markmið og vinni sameiginleg verkefni. Þau geta tengst 

markaðssetningu, innkaupum og öðru sem til fellur og í raun er eina skilyrðið að 

þátttakendur njóti allir ávinnings af samstarfinu (Berglind Halldórsdóttir, 2013:7). 

Klasasamstarf hentar vel fyrir fyrirtæki og stofnanir sem eru of smá í sniðum til að geta 

ráðið við stór og yfirgripsmikil verkefni en geta þá í sameiningu nýtt styrk sinn til að takast 

á við stærri verkefni (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, e.d:8).  

Samkvæmt Porter (2006) leiddi rannsókn sem var gerð hér á Íslandi um samkeppnishæfni 

að hægt væri að nýta klasa og klasasamstarf með markvissum hætti til að byggja upp 

hagsæld í samfélaginu. Sem og að nú þegar væru tveir klasar sem hefðu gengið vel bæði í 

sjávarútvegi og í málmframleiðslu. 

Eftir hrunið á Íslandi 2008 var Porter fenginn til Íslands til að kortleggja jarðhitaklasann á 

Íslandi og var fyrirtækið Gekon fengið til að vinna þá vinnu. Samhliða því vann Gekon 

kynningu á klasahugmyndum Porters hér á landi og það var í kjölfar slíkrar kynningar að 

Samtök ferðaþjónustunnar á Íslandi fengu fyrirtækið til að greina íslenska 
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ferðaþjónustuklasann (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:91).   

Klasasamstarf í ferðaþjónustunni hófst svo árið 2012 með 40 aðilum úr ýmsum áttum úr 

greininni sem gerðu þjónustusamning í eitt ár við fyrirtækið Gekon um framkvæmd og 

verkstjórn á kortlagningu atvinnugreinarinnar sem skiptast í þrjá meginflokka. Fyrsti 

flokkurinn er fyrirtæki úr öllum geirum ferðaþjónustunnar, í öðrum flokki eru aðilar úr 

atvinnugreinum sem styðja ferðaþjónustuna. Þriðji og síðasta flokkurinn eru opinberar 

stofnanir og samtök ferðaþjónustuaðila. Meginmarkmið klasasamstarfsins væri að efla 

samkeppnishæfni og verðmætasköpun íslenskrar ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 2012). 

Síðar hafa sprottið upp minni klasasamstörf í ferðaþjónustunni vítt og breitt um landið. 
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4 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn eru skoðuð og greind fyrirliggjandi gögn, til þeirra telst efni úr 

tímaritum, skýrslum, bókum, kennslubókum og ýmis fleiru (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:279). Ásamt því er notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir sem í þessu tilviki eru eigindleg viðtöl, þau geta verið opin eða  hálf 

opin (e.semi – structured) en þau voru notuð í þessari rannsókn. Markmið þeirra er að túlka 

hegðun og orð fólks sem og að safna lýsandi gögnum (Helga Jónsdóttir,2013:143). Hálf 

opin viðtöl eru viðtöl sem nýta sér fyrirfram staðlaðar spurningar en bjóða upp á opin svör 

sem hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 68-73). Með slíkri aðferð er ekki ætlunin að alhæfa þýðið út frá því 

sem viðmælendur greina frá heldur er ætlunin að komast nær viðfangsefninu í gegnum 

veruleika viðmælandans (Esterberg, 2006). Að notast við eigindlegar aðferðir fylgja bæði 

kostir og gallar en ekki er hægt að segja að niðurstöður þeirra séu nákvæmar í 

tölfræðilegum skilningi, þar sem tveir sem eru að rannsaka sama efni eru ekki líklegir til að 

fá sömu niðurstöðu. Aftur á móti geta eigindlegar aðferðir birt rétta mynd af viðfangsefni 

sínu sem er ekki hægt að komast að með notkun megindlegra aðferða (Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:279).  

4.1 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Vinnan við rannsóknina hófst um vor 2016 með því að byrja á að rýna í fræðileg gögn og 

annað efni sem lá fyrir. Ákveðið var að auðveldast væri að nálgast efnið með hálfopnum 

viðtölum, og skyldi taka viðtöl við 8 einstaklinga sem byggju á Flateyri. Þar af 4 sem væru 

viðriðnir ferðaþjónustu og aðra 4 sem væru ekkert tengdir við ferðaþjónustuna. 

Einstaklingar voru valdir út frá því að hafa sem fjölbreyttastan hóp. Út frá því voru samdir 

tvenns konar spurningarlistar sem tóku mið af þessum tveim hópum. Spurningarnar voru 

samdar með því hugarfari að reyna að leitast við að fá viðhorf heimamanna til 

ferðaþjónustunnar á staðnum sem og frekari uppbyggingu í greininni. Eins var reynt að fá 

svör við hvort áhugi heimamanna væri að koma að ferðaþjónustunni. Spurningar fyrir 
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ferðaþjónustuaðila snérust um að kanna samstarf þeirra á milli og annarra sem starfa í 

greininni og athuga hvaða viðhorf þeir hefðu til samstarfs innan ferðaþjónustunnar. 

Spurningalistana í heild sinni er að finna í viðhengi 1 hér aftast. Þeir sem voru ótengdir 

ferðaþjónustunni fengu allir sömu spurningar og eins með þá sem tengdust 

ferðaþjónustunni að þeir viðmælendur fengu sömu spurningar. Haft var samband við alla 

tilvonandi viðmælendur og þeir spurðir hvort vildu veita viðtal og allir svöruðu játandi. 

Viðtölin voru tekin í apríl 2016 og tóku um 30 mín. hvert.  Viðtölin voru tekin upp og 

skrifuð niður og síðan var reynt að rýna og greina viðtalsgögnin, og draga fram helstu 

niðurstöður. 

Einnig var tekið viðtal við aðila frá Ferðamálasamtökum Vestfjarða til að fá að vita hver 

staðan væri í dag almennt í ferðaþjónustunni og varðandi samstarf á svæðinu. Var það 

mikilvæg munnleg heimild. 

Reynt var í sama tilgangi að ná tali viðtalsmann Markaðsstofu Vestfjarða en það gekk ekki 

þar sem sá aðili var ekki á landinu á þeim tíma sem viðtölin voru tekin.  
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5 Niðurstöður viðtalanna 

Næst er farið yfir niðurstöður úr viðtölunum, fyrst yfir viðtölin við heimamenn sem voru 

ekki tengdir ferðaþjónustunni. Eftir koma niðurstöður hagsmunaðila og endað á spjalli við 

meðlim Ferðamálasamtaka Vestfjarða um stöðu Flateyrar og nágrannasamfélaga. 

5.1 Viðhorf og áhugi heimamanna  

Fyrri hópurinn sem tekin voru viðtöl við voru heimamenn á Flateyri sem höfðu enga 

tengingu við ferðaþjónustuna og voru könnuð viðhorf þeirra og áhugi á ferðaþjónustunni. 

Fyrstu spurningarnar sem voru lagðar fyrir voru bakgrunnsspurningar um aldur og störf, en 

viðmælendur komu úr mismunandi atvinnugreinum frá því að vera bóndi og skólaliði til 

þess að vera frumkvöðull með sitt eigið fyrirtæki í framleiðslu vöru sem viðkemur tónlist. Í 

fyrstu tveimur spurningunum á spurningalistanum til viðmælenda er spurt hvort þeir telji 

vera þörf á ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og hvort þeir teldu hana vera jákvæða eða 

neikvæða fyrir samfélagið. Allir viðmælendur voru sammála um þörfina á 

ferðaþjónustunni og því að hún væri jákvæð fyrir samfélagið. Mismunandi svör voru gefin 

við af hverju ferðaþjónustan væri mikilvæg en allir voru á því að nauðsynlegt væri fyrir 

heimamenn að fá meiri fjölbreytni í atvinnulífið og að hún skili tekjum fyrir sérstaklega 

þau fyrirtæki sem þjónusta ferðamanninn, því það sé ekki nóg að bara heimamenn nýti 

þjónustuna svo hún standi undir sér.  

Einn viðmælandi nefnir að ferðaþjónustan á Flateyri sé í dag ekki nógu umfangsmikil svo 

hún skipti ekki sköpum fyrir samfélagið. Annar viðmælandi nefnir líka aukalega að það sé 

nauðsynlegt félagslega að fá ferðamenn í svona fámennt og kyrrlátt þorp því það skapi líf 

og verði skemmtilegra fyrir heimamanninn að hafa fleiri í þorpinu sínu.  

Í lokin var athugað hvort það væri hjá þeim áhugi til að taka þátt í ferðaþjónustu í 

samfélaginu. Viðmælendur sýndu því allir mikinn áhuga og það höfðu allir verið búnir að 

gera sér ákveðnar hugmyndir hver þeirra þáttur gæti hugsanlega verið í ferðaþjónustu. Allir 

sögðu að ef þeir tækju þátt í ferðaþjónustu væri það gert samhliða þeirri vinnu sem þau 

voru starfandi við í dag. Margar hugmyndir voru nefndar og allar í flokki afþreyingar og 

töldu allir viðmælendur sig hafa eitthvað nýtt fram að færa. Mikill áhugi lá hjá öllum að 
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leggja eitthvað smá af mörkum í bland við aðra til að reyna að byggja upp ferðaþjónustuna 

á Flateyri og í Önundarfirði. 

5.2 Samstarf ferðaþjónustuaðila 

Seinni hópurinn voru viðmælendur sem höfðu einhverra hagsmuna að gæta í ferðaþjónustu 

á Flateyri í dag, en allir áttu þeir hlut í ferðaþjónustufyrirtæki en höfðu aðra vinnu samt 

sem áður með. Þessi fyrirtæki starfa á mismunandi vettvangi ferðaþjónustunnar, og hægt 

að sjá nánari útlistun á þeim í viðhengi 2. 

 Í fyrstu spurningu var kannað hvort eitthvað samstarf hafi verið í þeirra rekstri við önnur 

ferðaþjónustufyrirtæki eða heimamenn á Flateyri eða svæðinu þar í kring. Allir 

viðmælendur höfðu átt í einhverju samstarfi við aðra ferðaþjónustuaðila á staðnum og 

svæðinu í kring, en ekki beint við neina heimamenn. Eigendur gistiheimils og hostels hafa 

tekið höndum saman þegar stórir hópar koma og taka þá saman á móti þeim hóp svo allir 

geti fengið gistingu. Perlur fjarðarins hafa ekki verið með opna skrifstofu frá því sumarið 

2015, en starfrækja heimasíðu þar sem berast pantanir fyrir hús sem eru í skammtímaleigu 

á svæðinu. Afþreyingarfyrirtækið Grænhöfði sem og Gunnukaffi hafa átt í samstarfi við 

Vesturferðir sem er ferðaskrifstofa á Ísafirði en þeir bóka ferðir fyrir skemmtiferðaskipin 

og fleiri. Einnig starfa saman Gunnukaffi og Hostelið, en ef gestir þar vilja komast í 

morgunmat þá tekur Gunnukaffi við þeim. 

Næst voru viðmælendur spurðir hvort samstarf leiði til góðs í þeirra rekstri og allir voru 

sammála um það að mikill ávinningur gæti verið af samstarfi þrátt fyrir að sum fyrirtæki 

væru jafnvel í beinni samkeppni. Eigandi Gunnukaffi sagði að væri hún ekki í samstarfi 

við Vesturferðir sem kemur með stóra hópa af skemmtiferðaskipunum frá Ísafirði til 

hennar þá væri enginn rekstargrundvöllur fyrir hennar fyrirtæki, því væri hún algjörlega 

háð því samstarfi. Eigandi að Perlum fjarðarins var með skýrt svar við þessu, sem verður 

sérstaklega dregið fram hér: 

Samstarf í ferðaþjónustu er grundvallaratriði! 

Næst var spurt  hvort það væri eitthvað sem gæti komið í veg fyrir samstarf eða gerði það í 

dag, voru allir sammála um að svo væri ekki. Þó nefndi einn að helst væri það þá að 
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eigendur fyrirtækja settu það fyrir sig að vera í samstarfi við ferðaþjónustuskrifstofur á 

svæðinu því þær tækju of mikla þóknun fyrir. Einn talaði um að reynsluleysi gæti komið í 

veg fyrir samstarf. 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort heimamenn gætu lagt sitt af mörkum í 

ferðaþjónustunni, og voru allir sem fyrr jákvæðir gagnvart því. Eigandi að Perlum 

fjarðarins sagði að það væri algjört skilyrði fyrir farsælli ferðaþjónustu á Flateyri að 

heimamenn hafi frumkvæði, án þeirra væri bara verið að tala um arðrán. Heimmenn hafi 

líka tilfinningu fyrir svæðinu og eru þeir einu sem geta komið henni á framfæri. Nefnt var 

að heimamenn gætu opnað vinnustofur sínar og hleypt ferðamönnum að sínu starfi, þar 

sem það þykir eftirsóknarvert að komast og sjá venjulegt líf heimamannsins. Einn 

viðmælandi sagði að núna væri ákveðin vakning hjá heimafólki gangvart ferðaþjónustunni 

á staðnum og það væri að átta sig á mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir samfélagið. 

Heimamenn geta styrkt stöðu fyrirtækja í ferðaþjónustunni á staðnum bara með jákvæðu 

viðhorfi. 

Lokaspurningin var um þátt sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. Það 

komu fram mismunandi skoðanir á því og nefndi einn viðmælandi að það þyrfti eflaust 

bara að sækjast eftir aðstoð frá sveitarfélaginu ef viðkomandi teldi að hana skorti. Annar 

viðmælandi svaraði að hann teldi að sveitarfélagið gerði það sem því bæri og það sé frekar 

ríkisvaldið sem hafi ekki staðið sig í uppbyggingunni eins og með lélegum samgöngum og 

lélegu netsambandi víða. Síðari tveir viðmælendur voru sammála að þeim fyndist vera 

fremur neikvætt hversu sveitarfélagið kæmi lítið að uppbyggingu. Annar aðilinn var 

tiltölulega nýr í ferðaþjónustunni og talaði um að erfitt væri að fóta sig í byrjun með að 

sækja um leyfi hjá bænum en það tæki langan  tíma og hefði umsækjendum verið gert erfitt 

fyrir. Einnig hækkaði sveitarfélagið álög og fasteignagjöld þegar hús væru orðin 

gistiheimili, þannig að upplifunin af því að byrja væri fremur neikvæð. Síðasti 

viðmælandinn talaði um að hið opinbera væri lítið að skipta sér af svona litlum fyrirtækjum 

í ferðaþjónustunni og væri ekki að hjálpa til við að styrkja þeirra stöðu á svæðinu, það 

þyrfti þá svolítið að berjast fyrir því sjálfur. 
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5.3 Staðan í dag í ferðaþjónustu á Flateyri og 

nágrannasamfélögum 

Rætt var við Þorsteinn Másson meðlim í stjórn Ferðamálasamtaka Vestfjarða þann 24. 

apríl 2016 og kannað hvernig staðan væri í bæði uppbyggingu og samstarfi í 

ferðaþjónustunni.  

Ef fjallað er um Vestfirðina almennt og inn í því er auðvitað Flateyri, þá er töluverð 

aukning á fjölda ferðamenna sem heimsækja svæðið. Það sést á fjölda gistinátta á 

Vestfjörðum en árið 2010 voru 120.652 gistinætur og fjórum árum síðar voru þær komnar í 

196.364 sem er 63 % vöxtur sem er gífurlega mikið á stuttum tíma. Ekki er svo að sjá að 

það sé nokkuð lát á þessari þróun á næstu árum. Helsta vandamálið sem Vestfirðir hafa við 

að glíma er hversu árstíðabundin ferðaþjónustan er á svæðinu, og yfir háveturinn dettur 

ferðaþjónustan mikið niður. Örsökin fyrir því er að stóru leyti samgöngurnar en ófært er á 

milli suðurfjarða og norðurfjarða á Vestfjörðum, þá yfirleitt frá október fram í mars, en á 

sumrin fara margir ferðamenn hringinn í kringum Vestfirðina. Síðan eru Vestfirðir langt 

frá Keflavík, alþjóðaflugvellinum, og það er því langt að fara og ferðamenn skreppa ekkert 

bara. Þrátt fyrir daglegt flug á milli Reykjavíkur og Ísafjarðar þá er það ekki traustur 

samgöngumáti yfir veturinn þar sem veður hamlar oft flugi og einnig er oft ófærð á vegum. 

Þegar fjallað er um samstarf í ferðaþjónustunni á Flateyri og stöðunum í kring þá er ekki 

um að ræða neitt markvisst samstarf á milli fyrirtækja nema þá helst í markaðsmálum í 

gegnum Markaðsstofu Vestfjarða sem er opinbert samstarf, sem og atvinnuþróunarfélagið 

sem hjálpar einstaklingum og fyrirtækjum og aðilar í ferðaþjónustu geta leitað ráða á sviði 

viðskipta og rannsókna. Oft er þetta fyrsta stig hjá þeim sem vilja stofna fyrirtækja að leita 

til þeirra. Síðan eru auðvitað Ferðamálasamtök Vestfjarða sem eru samtök allra 

hagmunaaðila í ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Reyna þau að vinna að hagsmunamálum í 

ferðaþjónustu, stuðla að aukinni þjónustustarfsemi við ferðamenn og skipuleggja samstarf 

aðila innan samtakanna, m.a. með útgáfustarfsemi. 

Það hafa allir hag af því að vera í samstarfi og það hefur sést í störfum margra á svæðinu 

hér í kring að mörg fyrirtæki verða algjörlega háð hvort öðru í sínum verkefnum. 

Vestfirðirnir eru ekki það stórir að það á alveg að vera hægt að markaðssetja þá í heild 
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sinni en í dag fer mikil áhersla á staði eins og Hornstrandir en það svæði hefur verið mikið 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Helsti burðarásinn í ferðaþjónustunni hafa svo verið 

skemmtiferðaskipin sem koma til Ísafjarðar og fjölgar þeim með hverju árinu, en þau 

tengja ferðaþjónustuaðila svolítið saman þar sem ferðamenn á þeim eru að sækja í ýmis 

konar þjónustu á öllum stöðunum í kringum Ísafjörð. 

Staðan í dag er sú að það eru kostir og gallar hversu fáa ferðamenn svæðið er að fá svona 

ef miðað er við vinsælli ferðamannastaði á landinu. Það er oft eftirsóknarvert að koma á 

svona ósnortna ferðamannastaði líkt og þá sem eru í boði á Vestfjörðum, en galli ef 

ferðaþjónustufyrirtæki geti ekki staðið undir sér allt árið í kring. Ef mikil áhersla er lögð í 

vöruþróun og vandað til í uppbyggingu með samstarfi allra aðila er þó talið að 

ferðamennskan á Vestfjörðum eigi eftir að stækka mikið og dafna á komandi árum. 
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6 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara þeirri rannsóknarspurningu sem lögð var fram í 

fyrstu og tengist því að athuga stöðu jaðarsvæða gagnvart ferðaþjónustu almennt en 

sérstaklega hvort það væri grundvöllur fyrir samstarfi innan ferðaþjónustunnar á Flateyri 

og við heimamenn og hvort því geti fylgt einhver ávinningur fyrir samfélagið. Forvitnilegt 

var að vita um viðhorf heimamanna til ferðaþjónustunnar og hvernig samstarf þessara 

tveggja hópa, heimamanna og ferðaþjónustuaðila gæti verið í uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Flateyri.  

Eftir að hafa rætt við heimamenn var áberandi að þeir voru mjög hlynntir frekari 

uppbyggingu í ferðaþjónustu á staðnum. Ef viðhorf þeirra er skoðað út frá áreitiskvarða 

Doxey (Edward H. Huijbens og Eyrún J. Bjarnadóttir,2014:14) má greina að heimamenn 

eru á fyrsti stigi á kvarðanum. Þeir ánægðir með að fá ferðamenn í plássið sitt þar sem 

ennþá eru ferðamenn fáir og staðurinn er rétt að uppgötvast, heimamenn taka vel á móti 

gestum og eru spenntir að sýna sinn heimabæ. Er því ólíklegt að þolmörkum heimamanna 

verði náð á komandi árum þar sem ferðaþjónustan á Flateyri er á byrjunarstigi í dag, og 

ekki farin að hafa nein sérstök áhrif á íbúana. Þolmörkin gagnvart heimamönnum stjórnast 

aðallega af því hvort þeim finnist vera meiri ávinningur  af dvöl ferðamannsins í 

samfélaginu  heldur en ókostir sem fylgja þeim (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003:5). Allir 

viðmælendur voru mjög jákvæðir gagnvart ferðamönnum og töldu þeim fylgja mikill 

ávinningur fyrir samfélagið. Samkvæmt Fallon og Schofield (2006) er jákvæð hegðun 

heimamanna og gestrisni þeirra grundvallarþættir í að skapa ferðamönnum gott umhverfi. 

Eftir að hafa kannað áhuga heimamanna á ferðaþjónustu var áberandi að allir höfðu 

hugmyndir um hvað hægt væri að gera til eflingar ferðaþjónustunnar á Flateyri og í 

Önundarfirði. Samkvæmt George ofl. (2009) er líklegt að uppbygging í ferðaþjónustu 

gangi betur ef heimamenn eru með í ráðum og hafi einhverjum hlutverkum að gegna innan 

greinarinnar. Þá aukast líkur á að þeir leggi sitt af mörkum við að láta hlutina ganga upp. 

Miðað við þá viðmælendur sem rætt var við virtist vera mikill vilji og löngun til að taka 
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þátt í ferðaþjónustunni og enginn skortur á hugmyndum um hvað væri hægt að gera til að 

bæta uppbyggingu greinarinnar á Flateyri. Það virtist helst vanta einhvern til að virkja fólk 

eins og viðmælendurna í rannsókninni og hjálpa þeim að komast af stað með sínar 

hugmyndir. Myndi slíkt eflaust leiða til mikillar fjölbreytni í ferðaþjónustunni á Flateyri.  

Edward H. Huijbens og Eyrún J. Bjarnadóttir (2014) vísa í Sharpley (2014) þegar þau fjalla 

um að þróun og árangur í ferðaþjónustu á hverju áfangastað sé komið undir velvilja og 

viðhorfum heimfólks. Með því er átt við að samband ferðamanna og heimamanna sé 

grundvallaratriði og geti haft mikil áhrif á upplifun gesta sem og hvernig og að hve miklu 

leyti samfélagið á áfangastaðnum verður fyrir áhrifum af slíku sambandi. Með því að 

stuðla að öflugri ferðaþjónustu á staðnum getur það bætt sjálfsmynd íbúa og auðgað 

bæjarlíf samfélagsins jafnt sumar sem vetur (Hall, 2005). Eins og nokkrir viðmælendur 

bentu á að það lífgar það upp á samfélagið að fá fleira fólk í bæinn og stuðla að 

skemmtilegra mannlífi. Ferðaþjónustan skapar atvinnu, færir samfélaginu hagnað og 

byggir upp aukið þjónustustig í bænum sem heimamenn geta nýtt sér (Hall, 2005). 

En nú víkur að ferðaþjónustunni sem er á staðnum. Auðlindir er ekkert sem er skortur á í 

dag. Hafa íbúar á Flateyri sem og á Vestfjörðum öllum upp á margt að bjóða hvort sem 

kemur að náttúruauðlindum, menningu eða nánast hverju sem er (Þorsteinn Másson 

munnleg heimild, 20. apríl 2016).  Flateyri fellur undir það að vera á jaðarvæði en 

samkvæmt Wanhill og Buhalis (1999) eru jaðarsvæði skilgreind sem byggð sem er í 

fjarlægð frá kjarnanum og er langt frá vinsælum stöðum ferðamanna. Má telja það sem 

einn af kostum Flateyrar að fjarlægðin frá Reykjavík er löng á íslenskan mælikvarða og 

vinsælustu ferðamannastöðum á Suðurlandi. Þar er að finna svæði sem eru enn ósnortin af 

ágangi ferðamanna og ekki þarf að ferðast langar leiðir til að sjá hin vinsælu norðurljós. 

Allt verður þetta að teljast til aðdráttarafls fyrir ferðamanninn sem vill sækja í 

framandleika og komast í nálægð við óspillta náttúru. Þessir eiginleikar gefa staðnum 

ákveðna yfirburði í ferðamennsku (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013:75).  

Ferðaþjónustuaðilar á staðnum eru orðnir þó nokkuð margir en smáir í sniðum ef miðað er 

við til dæmis við næsta bæjarfélag Ísafjörð, en aðilar þar eru að vissu leyti 

samkeppnisaðilar. Allir viðmælendur töldu að mikill hagur væri af samstarfi en vissu ekki 
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beint hvernig væri best að haga samstarfi til að ná árangri í sínu starfi. Klasasamstarf gæti 

verið ein góð leið fyrir fyrirtæki að nýta sér í uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Flateyri. 

Mörg smá fyrirtæki geta tekið höndum saman og myndað stærriheild sem væri þá orðin 

mun samkeppnishæfari heldur en margar litlar einingar. Samstarf getur einnig auðveldað 

rekstur fyrir alla (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, e.d:8). Inni í slíku samstarfi geta 

verið fleiri en fyrirtæki. Stofnanir sem og aðrir sem hafa hagsmuna að gæta í 

ferðaþjónustunni gætu með slíku samstarfi unnið sameiginlega að verkefnum og 

aðalatriðið er að allir njóti ávinnings af samstarfinu (Berglind Hallgrímsdóttir, 2013:7). 

Viðmælendur sem höfðu hag af ferðaþjónustunni nefndu að þeirra fyrirtæki væru það smá 

að þau hefðu kannski hvorki fjármagn né reynslu til að markaðssetja sig og aukið þannig 

við umsvif sín, en að klasasamstarf væri ein leið til að vinna saman að verkefnum sem ein 

heild og þannig deildist kostnaður jafnt á alla. 

Í viðtölum við ferðaþjónustuaðilana kom fram að þeim finnst sveitarfélagið ekki sýna 

mikinn stuðning í uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Flateyri eða ferðaþjónustuaðilar þyrftu 

að sækjast eftir stuðningi, en reynslan sú að það hafi ekki alltaf gengið. Sveitarfélagið getur 

haft mikil áhrif á uppbyggingu í ferðaþjónustunni þar sem það fer með allt skipulagsvald 

og með því getur það haft áhrif á hvernig staðurinn þróast (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:56). Því væri mikilvægt að reyna að fá þennan stuðning frá 

sveitarfélaginu og jafnvel fá það til að vera hluti af klasasamstarfinu þar sem þeir hafa 

einnig hagsmuna að gæta eins og aðrir sem viðkoma  að ferðaþjónustunni á Flateyri. 

Einnig hlaut ríkisvaldið gagnrýni fyrir lélegar samgöngur til svæðisins og innan þess.  

Eftir að hafa skoðað stöðu ferðaþjónustunnar á Flateyri eins og hún er nú og á svæðum í 

kring tel ég að vel væri hægt að stofna til klasasamstarfs eins og hefur verið gert víða, nýta 

samstarfið til að efla ferðaþjónustuna allt árið í kring og vinna saman að markaðssetningu 

og vöruþróun til að efla ferðaþjónustu yfir vetrartímann á Vestfjörðum því á því sviði 

virðist þörfin vera mest og gæti það leitt til aukningar og jafnvægis í ferðaþjónustunni allt 

árið í kring. Rannsóknin hefur leitt það í ljós að viðhorf heimamanna eru mjög jákvæð til 

ferðaþjónustu á Flateyri og að þeir telja sig geta haft upp á margt að bjóða þegar kemur að 

uppbyggingu í greininni. Því ætti það að vera mikill ávinningur fyrir alla hvort sem það eru 

hagsmunaaðilar eða heimamenn að nýta sér samstarf sín á milli í uppbyggingunni 

þjónustunnar.  Það væri spennandi sem næsta skref að skipuleggja á Flateyri klasasamstarf 
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í ferðaþjónustunni og kanna hvaða aðrar leiðir væru færar til að byggja upp öfluga og 

sjálfbæra ferðaþjónustu á Flateyri. 
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7 Lokaorð 

Það sem helst kom á óvart eftir að hafa tekið viðtöl við viðmælendur var hversu mikill 

áhugi er á ferðaþjónustu á Flateyri og hversu mikil vitundarvakning hefur átt sér stað um 

mikilvægi og tækifæri í ferðaþjónustu á svæðinu. Allir sem ég ræddi við höfðu hugmyndir 

um styrkleika svæðisins og allir voru sammála um að á Flateyri og nágrenni væru mikil 

tækifæri. Flateyri hefur, eins og margir vita gengið í gegnum mikla kreppu. Árið 2007 

hætti stórt og öflugt sjávarútvegsfyrirtæki starfsemi en það var stærsti vinnustaðurinn í 

þorpinu. Margt fólk missti vinnuna og þegar það gerðist fluttu margir á brott. Þorpið hefur 

síðan þá reynt að ná vopnum sínum í gegnum sjávarútveginn en óhætt er að segja að það 

hafi ekki gengið eins vel og vonir stóðu til. Það gæti hugsanlega verið ein af ástæðunum 

fyrir því að viðmælendur mínir og þá sérstaklega þeir sem búa og starfa á Flateyri líta svo á 

að til ferðaþjónusta gæti hugsanlega breytt stöðunni og styrkt brothætt og oft á tíðum 

einhæft atvinnulíf á svæðinu. 

Ein af grunnforsendum þess að ferðaþjónusta á svæðinu geti vaxið og dafnað er að vel 

takist til í vöruþróun. Vöruþróun getur hins vegar verið tímafrek og kostnaðarsöm og 

mikilvægt að hún sé það arðbær að lítil fyrirtæki lifi af. Þess vegna er mikilvægt að sækja 

styrk og ráðgjöf hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða, Markaðsstofu Vestfjarða, 

Ferðamálasamtökum Vestfjarða og öðrum opinberum aðilum sem veita þjónustu og 

aðstoð.  

Í samtölum mínum kom jafnframt fram að fólk taldi samstarf ferðaþjónustuaðila á svæðinu 

mjög mikilvægt og ríkur vilji var til þess að vinna saman. Mér fannst gaman að heyra fólk 

hrósa hvert öðru og vonandi gefur þetta fyrirheit um gott og farsælt samstarf á komandi 

mánuðum og árum.  

Ég verða að viðurkenna að þrátt fyrir að vera fædd og uppalin hér á Flateyri gerði ég mér 

ekki grein fyrir öllum tækifærunum sem leynast á svæðinu í kringum Flateyri og í 

nærsveitum. Eftir að hafa sökkt mér í að skoða og greina ferðaþjónustu á svæðinu í 

tengslum við þessa ritgerð hafa augu  mín opnast og ég sé býsna bjartsýn fyrir hönd 
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ferðaþjónustuaðila á svæðinu. 
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Viðhengi 1. 

Viðtalsrammi 

1. Nafn 

2. Aldur? 

3. Kyn? 

4. Starf? 

Heimamenn spurningar 

1. Telur þú að það sé þörf fyrir ferðaþjónustu í sveitarfélaginu? Hvers vegna? 

2. Telur þú að ferðaþjónusta  sé jákvæð eða neikvæð fyrir bæjarfélagið og þróun þess. 

Hvernig þá? 

3. Geturðu hugsað þér að taka einhvern þátt í ferðaþjónustu á svæðinu? Með hvaða 

hætti þá? 

 

Ferðaþjónustuaðilar spurningar 

1. Tekurðu þátt í einhverju samstarfi við aðra ferðaþjónustuaðila eða heimamenn á 

svæðinu? Hverju? 

2. Telurðu að samstarf við aðra aðila í ferðaþjónustunni leiði til góðs í þínum rekstri? 

Hvernig þá? 

3. Er eitthvað sem kemur í veg fyrir samstarf á svæðinu? Hvað? 

4. Geta heimamenn komið að einhverju gagni í ferðaþjónustunni á Flateyri? 

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

Taka þeir lítinn þátt í uppbyggingu eða mikinn? 
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Viðhengi 2. 

Tafla 1. Viðmælendur rannsóknarinnar 

 

 

Viðmælendur 

Heimamenn óháðir ferða- 

þjónustu. 

Aldur  Starf 

Guðrún Pálsdóttir 65 Bókari 

Einar Guðbjartsson 66 Útgerðarmaður 

Una Lára Waage 34 Skólaliði og bóndi 

Ásgeir Þrastarsson 27 Eigandi Pedal Projects, 

frumkvöðlull 

 

Viðmælendur háðir 

ferðaþjónustunni 

  

Kristín Pétursdóttir 40 Eigandi gistiheimilisins 

Litla býli 

Guðrún B. Guðmundsdóttir 44 Matráður og eigandi 

Gunnukaffis 

Bryndís Sigurðardóttir 54 Eigandi að Perlum fjarðarins 

Sigurður Hafberg 57 Eigandi Grænhöfða, 

fyrirtæki með kajakferðir 

Þorsteinn Másson  Í stjórn ferðamálasamtaka 

Vestfjarða 


