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Abstract 

With each passing year the volume of tourists coming to Iceland increases. The popularity 

of Iceland shows no sign of abating and the South of Iceland is no exception. Selfoss is the 

main service center for the South of Iceland, situated just off highway 1. There is not much 

to do in the form of recreation for travelers around the Selfoss area. However plans are in 

place to improve what is on offer. 

The main point of this thesis is to find out what a destination has to offer to be considered 

an attractive stop over place. In order to better understand what is meant by destination and 

where Selfoss is situated in this process, we will use models from Gunn (2002) and Inskeep 

(1991) and connect them with Selfoss. In our research we used the qualitative research 

method, in which interviews were conducted with three individuals that were connected to 

Selfoss and the municipality of Árborg in different ways. The main findings of our research 

show that work has already begun to promote Selfoss as a destination and policies 

concerning tourism are being formed. A considerable amount of work still has to be done 

but hopefully the results will be positive and help to promote Selfoss as a tourist 

destination. 

  

Keywords: Destination, destinations image, destination development, role of public 

administrators 

 

 



 

Útdráttur 

Á Íslandi eykst straumur ferðamanna með hverju ári sem líður. Ferðamennirnir sækja í að 

skoða landið og er Suðurland engin undantekning. Selfoss er aðalþjónustukjarninn á 

Suðurlandi og í raun miðsvæðis enda liggur þjóðvegur 1 í gegnum Selfoss. Lítið er um 

afþreyingu fyrir ferðamenn en það stendur til bóta og eru áætlanir í bígerð sem snúa að 

uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæðinu. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að finna út 

hvað áfangastaður þarf að hafa til að teljast góður kostur. Svo hægt verði að komast að því 

verður skoðað með fræðilegum hætti skilgreiningu á áfangastað ásamt því að líkön 

fræðimannana Gunn (2002) og Inskeep (1991) verða skoðuð og þau tengd við Selfoss svo 

hægt verði að greina hvar það sé staðsett í uppbyggingarferlinu. Í rannsókninni var 

eigindleg rannsóknaraðferð notuð og voru viðtöl tekin við þrjá einstaklinga sem tengjast 

Selfossi og Sveitarfélaginu Árborg með ólíkum hætti. Helstu niðurstöður rannsóknar sýna 

að nú þegar er hafin vinna við að efla Selfoss sem áfangastað og unnið er að stefnumótun. 

Þetta mun þarfnast mikillar vinnu en vonandi skilar þetta jákvæðum árangri sem styrkir 

Selfoss sem áfangastað ferðamanna. 

Lykilhugtök: Áfangastaður, ímynd áfangastaða, þróun áfangastaða, aðkoma/hluverk 

opinberra aðila.  
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1 Inngangur 

Að ferðast um, skoða og kanna heiminn er eitthvað sem maðurinn hefur gert frá örófi alda.  

Ferðamennska er skilgreind sem athafnir einstaklinga sem ferðast út fyrir sitt 

hversdagsumhverfi og dvelja þar í  skemmri tíma en tólf mánuði í einu 

(Samgönguráðuneyti, 1996). Ferðamennskan hefur verið í stöðugri þróun allt frá byrjun og 

er það enn. Sú þróun hefur haft ýmislegt í för með sér og mætti þar nefna átroðning á 

náttúru og hnattvæðingu.  

Ferðaþjónusta getur birst í ýmsum myndum en hana mætti skilgreina sem 

atvinnugrein er nær til allra einstaklinga eða fyrirtækja sem vinna við störf tengdum 

ferðalögum og má þar helst nefna ferðaskipuleggjendur, ferðaheildsala, gististaði og 

leiðsögumenn (Samgönguráðuneyti, 1996). Þó tala þeir Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson um það í bók sinni að ferðaþjónustuna sé erfitt að flokka sem eina 

atvinnugrein og vegna þess hversu samsett ferðaþjónustan er væri réttara að tala um 

ferðaþjónustukerfi. Því má segja að ferðaþjónustukerfið, ef horft er til atvinnuvegarins, sé 

ein stærsta atvinnugreinin á Íslandi í dag með tilliti til mannafla og veltu (Edward H. 

Huijbens & Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:10).  Þessu til stuðnings hefur 

ferðaþjónustuhlutur í gjaldeyristekjum aukist úr 18,8% í 31% frá 2010-2015 sem segir 

ýmislegt um stærð atvinnugreinarinnar. Því má líka bæta við að ferðaþjónustan aflar nú 

meiri gjaldeyristekna heldur en álframleiðsla og sjávarútvegurinn (Ferðamálastofa, 2016).  

 Eins og áður sagði á ferðaþjónustan sér ýmsar birtingamyndir. Hún er atvinnugrein en 

hún er líka auðlind. Auðlind getur verið aðdráttarafl sem þróast yfir í áfangastað af ýmsum 

stærðum. Áfangastaður er samt sem áður ekki eingöngu auðlind heldur staður sem 

ferðamenn heimsækja vegna þess að hann veitir upplifun og hefur eiginleika (Edward og 

Gunnar, 2013:110). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna hver afstaða og aðkoma opinberra aðila er fyrir 

því að Selfoss verði áfangastaður ferðamanna. Skoðað verður með hvaða hætti 

sveitarfélagið er að vinna að uppbyggingu ferðaþjónustu á Selfossi, hvernig áætlun þeirra í 

stefnumótun er og hvaða leiðir á að fara til að byggja Selfoss upp sem áfangastað fyrir 
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innlenda sem erlenda ferðamenn. Rannsóknarspurningin sem var lögð fram er þessi: Hver 

er afstaða og aðkoma opinberra aðila til þess að þróa Selfoss sem áfangastað 

ferðamanna?   

 Ástæðan fyrir því að höfundur valdi þetta viðfangsefni er sú að hann er búsettur á 

Selfossi og hefur oft velt því fyrir sér hvers vegna yfirvöld á svæðinu geri ekki meira fyrir 

ferðamanninn sem kemur á staðinn okkar. Yfir sumartímann kemur fyrir að það er fólk alls 

staðar. Allar búðir eru fullar, götur stíflaðar af umferð og svona mætti lengi telja. 

Möguleikarnir eru margir og eflaust er nóg af hugmyndum sem hægt er að vinna úr til þess 

að gera Selfoss að fýsilegum kosti sem áfangastað með því að fjölga afþreyingu bæði fyrir 

okkur íbúana og ferðamennina. Höfundur hafði vitneskju um að þegar bankahrunið varð 

árið 2007 voru stórar áætlanir í bígerð hjá sveitarfélaginu um uppbyggingu í ferðaþjónustu 

en nú 10 árum síðar hefur ekkert verið gert og lítið sem ekkert breyst. Með þessa vitneskju 

í farteskinu ákvað höfundur að leggjast í rannsókn á málinu og heyra í yfirvöldum 

sveitarfélagsins.  

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fræðilegri umfjöllun gerð skil þar sem fjallað 

verður um skilgreiningu á hugtakinu áfangastaður og líkan fræðimannanna Gunn (2002) og 

Inskeep (1991) verða skoðuð í tengslum við áfangastaðinn. Ímynd áfangastaða verður 

skoðuð og hvaða áhrif hún hefur á ferðamenn. Því næst verður talað um aðkomu opinberra 

aðila í ferðaþjónustu og því gerð góð skil með ítarlegri umfjöllun. Stefnumarkandi 

stjórnunaráætlanir áfangastaða er spennandi verkefni sem er verið að vinna í og verður það 

verkefni skoðað og tekið fyrir í viðtölunum sem framkvæmd verða. Kaflinn sem þar kemur 

á eftir kynnir Sveitarfélagið Árborg og stefnu þess í uppbyggingu ferðaþjónustu, saga 

Selfoss verður kynnt og staða ferðaþjónustunnar eins og hún er í dag verður skoðuð. Því 

næst verður aðferðafræðin kynnt sem notuð var við rannsóknina, framkvæmd rannsóknar 

verður rædd og hvernig gagnasöfnun og val á viðmælendum var háttað. Að þeim kafla 

loknum verður farið í niðurstöður rannsóknar og úrvinnsla á viðtölum sett fram í tengslum 

við fræðin. Í umræðukaflanum verða niðurstöður skoðaðar og fjallað um þær í tengslum 

við líkan Inskeep (1991). Umræðurnar enda síðan á svari við rannsóknarspurningunni og í 

kjölfarið koma lokaorð þar sem niðurlag verður sett í ritgerðina.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er tilgangurinn að skilgreina nokkur hugtök innan ferðamennskunnar, og 

tengjast áfangastaðnum og þróun hans. Helstu lykilhugtök eru sjálft hugtakið 

ferðaþjónusta, áfangastaður verður skilgreindur og skoðaður í þaula, ímynd áfangastaða 

verður skilgreind auk þess sem aðkoma opinberra aðila að ferðaþjónustu almennt verður 

skoðuð.  Þetta er gert með rannsóknarspurninguna til hliðsjónar og með áfangastaðinn 

Selfoss í huga.  Fræðin verða rædd í þeim tilgangi að skoða með hvaða hætti þarf að vinna 

og hvað þarf að framkvæma svo vel megi fara til þess að Selfoss geti orðið áfangastaður 

ferðamanna.  

 

2.1 Áfangastaður 

Margar ástæður eru fyrir því að fólk í dag heldur í ferðalög og sækist í að fara úr sínu 

daglega amstri, (George, Mair og Reid, 2009:126). Á vissan hátt er farið út fyrir 

þægindarammann þar sem oftar en ekki er áfangastaðurinn óþekktur og því er verið að 

upplifa nýjar aðstæður. Landfræðileg staðsetning áfangastaðar er mikilvæg og því mætti 

segja að það sé hún sem ræður úrslitum um hvort ferðamaðurinn heimsækir staðinn 

(Ritchie og Crouch, 2003:234). Það er þó óhætt að segja að staðsetningin er ekki eina 

skilyrðið sem áfangastaður þarf að hafa heldur eru frumskilyrðin önnur.  Samkvæmt þeim 

Edward og Gunnari er áfangastaður skilgreindur sem sá staður eða svæði þar sem áhrifa 

ferðaþjónustu gætir. Frumskilyrðin þrjú sem áfangastaður þarf að hafa eru aðdráttarafl, 

aðstaða og aðgengi (Edward og Gunnar, 2013:10). Aðdráttarafl gerir mikið fyrir 

áfangastaðinn og í rauninni er sama í hvaða mynd það birtist hvort sem það er náttúran, 

menningin, kyrrðin eða veðrið þá einkennir það áfangastaðinn og skapar honum vissa 

ímynd. 

Hugtakið áfangastaður vísar oft til ákveðins landsvæðis eða aðdráttarafls en sú 

skilgreining hefur verið gagnrýnd á þann hátt að verið er að gera lítið úr þeim tengslum sem 

gestir og íbúar skapa og mynda fyrir sérhvern stað. Þarna er verið að tala um hagræn, 
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söguleg og félagsleg tengsl sem spanna langt tímabil og að afmarka áfangastaðinn verður 

erfiðara fyrir vikið (Edward og Gunnar, 2013:22). Þá má velta fyrir sér hvernig mörk eru 

dregin milli áfangastaða. Fer það eftir landshlutum, stjórnsýslu eða eingöngu 

bæjarfélögum? Edward og Gunnar hafa í raun fundið svarið við þessari spurningu og skipta 

Íslandi í fimm meginsvæði. Þá er ekki verið að tala um hina hefðbundnu skiptingu á 

landinu í fjóra landshluta heldur skipta þeir landinu í höfuðborgasvæðið, Suðvestur- og 

Vesturland, Vestfirðir, Norðurland og Austur- og Suðausturland. Að baki þessari skiptingu 

liggur að hvert svæði sé ein heild með tilliti til þjónustuframboðs og fjarlægða og að þar sé 

segull sem laðar að gesti (Edward og Gunnar, 2013:24). Það sem einkennir stað sem 

skilgreindur er sem áfangastaður og nefnt var hér framar eru aðkoma, aðgengi og 

aðdráttarafl. Áfangastaður þarf að búa yfir þessu í ríkum mæli og á fjölbreyttan hátt. 

Fjölbreytni áfangastaða er það sem hvetur ferðamenn til að heimsækja staðinn og að tengsl 

milli aðdráttarafls og áfangastaðar séu til staðar. Tengslin skipta máli þegar uppbygging og 

skipulagning áfangastaða á sér stað. Tengslin skapa ennþá meiri nálægð við aðdráttaraflið 

sem nú þegar er til staðar og mætti þar nefna náttúru eða menningu. Í raun væri hægt að 

segja að aðdráttaraflið sé vélin sem kemur áfangastaðnum áfram í átt til ferðamanna (Gunn, 

2013:223) sem ráða svo úrslitum um hvort þeir láti freistast og stígi um borð í vélina.  

Fræðimaðurinn Gunn setti fram líkan (sjá mynd 1) um kerfi ferðaþjónustunnar en þar 

útskýrir hann hvernig ferðaþjónustan virkar (e. The Tourism System). Hann talar um að 

tveir helstu drifkraftarnir í ferðaþjónustu séu framboð og eftirspurn (Gunn, 2002:34). 

Myndin sýnir fimm meginframboðsþætti sem eru aðdráttarafl, þjónust, samgöngur, 

markaðssetning og upplýsingar. Þessir þættir mynda tengsl sem hafa áhrif á upplifun 

ferðamanna af viðkomandi svæði. Skilningur á tengslunum er fólginn í því að skilja hvað 

hver þáttur fjallar um (Gunn: 2002:132). 

Fyrsti þátturinn sem Gunn talar um er aðdráttaraflið en það er mikilvægt fyrir hvern 

áfangastað að hafa eitthvað til að laða ferðamennina að, Næst nefnir hann samgöngur sem 

þurfa að vera góðar svo hægt sé að komast til og frá svæðinu. Í þriðja lagi er það þjónustan 

sem, gefur að skilja, er mikilvægur hluti af því að halda úti áfangastað og veita 

ferðamönnum grunnþjónustu og má því segja að upplýsingar, sem er fjórði þátturinn í 

líkaninu, séu líka hluti af grunnþjónustunni. Það er, að ferðamenn fái upplýsingagjöf um 

svæðið og að þær séu skýrar og auðfengnar. Ferðamenn eru fljótir að gefast upp ef skortur 
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er á upplýsingum og að þær sé hægt að nálgast á auðveldan hátt er mikilvægt. Fimmti og 

síðasti þátturinn í líkaninu er markaðssetning en það er verkfærið sem kemur 

áfangastaðnum á framfæri þ.e. að fá ferðamennina til að koma er það sem skiptir máli og 

góð markaðssetning bætir ímynd og ásýnd hvers áfangastaðar fyrir sig. Markaðssetning eða 

kynning á áfangastað fyrir ferðamenn nær yfir fjóra þætti sem eru auglýsingar, kynningar, 

hvatning og almannatengsl (Gunn, 2002:40-57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Líkan Gunn sem sýnir kerfi ferðaþjónustunnar. Heimild: (Gunn, 2002:34). 

 

Líkanið sem fjallað hefur verið um hlýtur að vera góð fyrirmynd í þróun og aðstoð fyrir 

áfangastaði hvort sem þeir eru að byrja sem slíkir eða þurfa aðhald fyrir áframhaldandi 

starfsemi. Innbyrðis tengsl þessara þátta og mikilvægi þeirra fyrir ferðaþjónustu styrkir 

ferðaþjónustukerfið.  

 

2.1.1  Áfangastaður í þéttbýli 

Í þéttbýli þar sem ferðaþjónusta gæti verið mikilvæg atvinnugrein en hefur ekki verið aðal-

atvinnugreinin hingað til er ýmislegt sem þarf að skoða til að af verði. Þetta er eitt af því 

sem fræðimaðurinn Edward Insskeep (1991) talar um í bók sinni en ferðaþjónustufyrirtæki 

 

Eftirspurn 

Aðdráttarafl 
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svo sem hótel, gistiheimili og veitingastaðir eru óaðskiljanlegur hluti af þéttbýlinu og sinna 

ferðamönnum sem heimsækja staðinn. Mikilvægt er að staðsetning á fyrrgreindum 

ferðaþjónustufyrirtækjum sé rétt þegar skipuleggja á ferðaþjónustu í þéttbýli og að 

staðsetningin sé valin í tengslum við samgöngukerfi og aðdráttarafl. Oftast er það svo að 

helsta aðdráttarafl ferðamanna er mikið notað af heimamönnum. Þegar verið er að skapa 

eða búa til áfangastað í þéttbýli er algengt að þróa eða jafnvel endurþróa sögu þéttbýlisins, 

hverfi þess og fleira til að auka enn frekar á aðdráttaraflið (Inskeep, 1991: 163). Inskeep 

hannaði líkan (sjá mynd 2) sem sýnir myndrænt þá þætti sem skipta máli þegar skipuleggja 

á ferðaþjónustu. Uppbygging innviða er mikilvæg og í raun mætti segja að hún væri 

grundvöllur fyrir skipulagningu ferðaþjónustunnar.  

 

Mynd 2. Líkan Inskeep sem sýnir skipulag ferðaþjónustunnar. Heimild: (Edward og Gunnar, 

2013:113). 

Líkanið er byggt upp í hring þar sem miðjan (kjarninn) í hringnum er það sem 

ferðaþjónustan raunverulega byggist á, þ.e. samfélagið og náttúrulegt umhverfi. Út frá þeim 

þáttum er síðan unnið svo hægt sé að ná til annarra þátta hringsins. (Edward Inskeep, 

1991:38-40).  Hins vegar virkar líkanið þannig að ysti hringurinn, sem eru markhópar 

innlendra og alþjóðlegra ferðamanna, kaupa og nota þá þjónustu sem boðið er upp á í innri 

hringnum í leið sinni að kjarnanum. Þess má geta að íbúar eru líka staðsettir í ysta hring 

enda nýta þeir sömu afþreyingu og sækja í sama aðdráttaraflið og ferðamenn gera í átt að 
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samfélaginu og náttúrunni sem staðsett eru í kjarnanum. Í innri hringnum eru meðal annars 

afþreying og aðdráttarafl fyrir ferðamenn, gististaðir, samgöngur, þáttur stofnana í 

ferðaþjónustu og ýmis önnur þjónusta. Vegna þess hversu mikið íbúar nýta sér sömu þætti 

og ferðamenn er mikilvægt fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu í þéttbýli að skoða innviði 

áfangastaða og þjónustuframboð með tilliti til væntinga og upplifunar, bæði íbúa og 

ferðamanna (Inskeep, 1991: 38-40). Samspil allra þátta í líkaninu er mikilvægt að hafa í 

huga við skipulagningu áfangastaðar. Ef það er gert skapa þessir þættir gott jafnvægi á 

söluvænni ferðavöru fyrir áfangastaði (Edward og Gunnar, 2013:113). 

 

 

2.2 Ímynd áfangastaða 

Ímynd áfangastaða er skilgreind sem þekking, skoðanir, hugarástand og tilfinning 

einstaklings á ákveðnum áfangastað (Chen og Tsai, 2006). Hver einstaklingur hefur ólíkan 

bakgrunn, gildi og viðhorf sem hefur áhrif á þá ímynd sem hann mótar og skapar sér. 

Menntun og menning hefur mikið að segja  og mætti því segja að ímynd heimsins væri 

mótuð og úskýrð samkvæmt því sem hver menning fyrir sig skilur eftir sig en ekki 

eingöngu algild tilfinning (Crang, 1999). Miðað við þessa skilgreiningu á ímynd 

áfangastaða og skilnings á ólíkum bakgrunni einstaklinga væri hægt að segja að algeng 

skilgreining ímyndar sé safn skoðana hóps eða einstaklings, tilfinninga, hugmynda og 

hrifningar en allt þetta mótar ímyndina sem fólk hefur (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). 

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að ímynd áfangastaða hefur áhrif á hegðun ferðamanna og 

í rauninni benda þær til þess að áfangastaður með jákvæða ímynd er líklegri til að verða 

fyrir valinu þegar verið er að taka ákvörðun um áfangastað heldur en ella. Þess vegna spilar 

ímynd áfangastaða stórt hlutverk fyrir hvern áfangastað (Echtner, M. C. and Ritchie, J.R. 

B., 2003) og er því mikilvægt að allt kapp sé lagt á að hún sé með sem besta móti.  

Eins og kemur fram í skýrslu frá forsætisráðuneytinu er ímynd nauðsynleg fyrir 

hverja þjóð og ekki síður fyrir áfangastaðinn þar sem hann er skilgreindur hverju sinni 

(Frosætisráðuneytið, 2008:4). Með sama hætti skiptir ímynd máli fyrir bæjarfélag líkt og 

Selfoss. Ímynd byggir á eiginleikum fólks, samfélagsgerð, menningarlífi, stjórnskipulagi og 

atvinnulífi. Jákvæð og sterk ímynd laðar fólk að áfangastað, auk hugmynda og fjármagns 
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og er því óhætt að segja að hún hafi góð efnahagsleg áhrif á þjóðina í heild 

(Forsætisráðuneytið, 2008:4). 

 

 

 

2.3 Aðkoma hins opinbera að ferðaþjónustu 

Opinberir aðilar sem koma að ferðamálum á Íslandi eru ríki og sveitarfélög og er hlutverk 

þeirra og ábyrgð sífellt að breytast. Segja má að aðkoma og vilji ríkisins eða íslenskra 

stjórnvalda birtist í ferðamálaætlun sem samþykkt er af Alþingi og endurskoðuð reglulega. 

Ný áætlun er í gildi frá 2011-2020 og fjallar hún um fjögur meginmarkmið í ferðamálum á 

því tímabili. Þessi markmið eru:  

1. að auka arðsemi atvinnugreinarinnar 

2. að standa að markvissri uppbyggingu áfanga, öflugri vöruþróun og kynningarstarfi til að skapa 

tækifæri til að lengja ferðamannatímabilið um land allt, minnka árstíðasveiflu og stuðla að betri 

dreifingu ferðamanna um landið 

3. að auka gæði, fagmennsku, öryggi og umhverfisvitund ferðaþjónustunnar 

4. að skilgreina og viðhalda sérstöðu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna, m.a. með öflugu greiningar- 

og rannsóknarstarfi (Ferðamálastofa, á.á.a). 

Ráðuneyti ferðamála er starfrækt á vegum ríkisins og hefur ráðuneytið frumkvæði að 

ýmsum málum er lúta að ferðaþjónustu svo sem umhverfismálum og samgöngum. 

Ráðuneytið vinnur í samstarfi við sveitarfélög, hagsmunaaðila eða aðra er málið varðar 

hverju sinni. Einnig fer ráðuneytið fyrir stefnumótun sem ríkið vinnur að í ferðaþjónustu en 

sú stefnumótun byggir á skýrari markmiðasetningu og langtímahugsun 

(Atvinnuvegaráðuneyti, á.á).  

Sveitarfélögin í hverju samfélagi fyrir sig fara með allt skipulagsvald og hafa því mikið 

að segja um uppbyggingu í ferðaþjónustu og þróun áfangastaða. Eins og gefur að skilja eru 

viðhorf og áherslur fólksins sem starfa í sveitarstjórn mismunandi og getur það haft áhrif á 

ráðstöfun fjár enda gæti mikið fjármagn farið til ferðamála í einu sveitarfélagi á meðan 

annað er uppi á teningnum í öðrum sveitarfélögum. Þáttur sveitarfélaga í uppbyggingu 

ferðaþjónustu er mjög mikilvægur og hann byrjar í rauninni með þjónustu við íbúana þ.e. 

að hún sé til fyrirmyndar og að lögbundnum verkefnum sé sinnt en þar má nefna 

umhverfis,- skipulags- og hreinlætismál að viðbættum menningarmálum er snúa t.d. að 
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íþróttamannvirkjum og fleira (Edward og Gunnar, 2013:56-57). Þessa greiningu mætti 

draga saman í þá staðreynd að svo hægt sé að bjóða gestum sveitarfélagsins upp á góða 

upplifun og afþreyingu er það grundvallaratriði að efla lífsgæði íbúa á svæðinu (Edward og 

Gunnar, 2013:57). Í ríkari mæli hafa sveitarfélögin verið að horfa til markaðsstofa sem þátt 

í því að efla markaðssetningu og er það mikilvægur þáttur sem sýnir stuðning sveitarfélaga 

við uppbyggingu í ferðaþjónustu. Til þess að áfangastaður heppnist sem best er mikilvægt 

að skipulagsvaldið, sem er í höndum sveitarfélaga, geri ráð fyrir uppbyggingu í skipulagi 

og stefnumótun til framtíðar. Ef það er ekki gert eru litlir sem engir möguleikar fyrir 

sveitarfélagið að halda úti áfangastað.  

Yfirvöld í landinu koma að uppbyggingu og starfsemi ferðaþjónustu í gegnum 

innviðina en þeim er skipt í tvennt. Annars vegar eru það vegakerfi og lagnir sem eru 

grunninnviðir og hins vegar eru það innviðir ferðaþjónustu sem eru veitingaþjónusta, 

gististaðir og afþreying. Hvernig nýtingu þessara innviða er háttað fer eftir því hvernig 

íbúar og ferðamenn nýta sér þá og hversu mikil gæði felast í innviðunum (Edward og 

Gunnar, 2013:160).  

 Í skýrslu sem var gefin út af iðnaðarráðuneytinu árið 2008 sem fjallar um tillögur 

nefndar innan ráðuneytisins um aðkomu hins opinbera að fjármögnun og skipulagi í 

ferðaþjónustu er fjallað um aðkomu hins opinbera. Þar er talað um 10 svið sem ríkisvaldið 

þarf að koma að til að tryggja stoðir ferðaþjónustunnar. Þessi 10 svið verða talin upp hér á 

eftir og fjallað lítillega um hvert og eitt þeirra enda eru þau raunhæf og gefa til kynna að 

aðkoma hins opinbera að ferðaþjónustunni er nauðsynleg svo vel megi fara.  

1. Fyrst má nefna innviðina, að þeir verði efldir með tilliti til samgangna og 

fjarskiptakerfa.  

2. Að skýr stefnumótun hins opinbera sé til staðar. Sbr. Markmið ferðamálaætlunar 

hér fyrr í kaflanum. 

3. Grunngerð samfélagsins er mikilvæg fyrir stuðning við ferðaþjónustuna og 

stöðugleiki innan efnahagslífsins skiptir miklu máli til að tryggja öryggi íbúa og 

gesta.  

4. Einfalt og skilvirkt kerfi gæðaeftirlits og leyfisveitinga stendur vörð um gæði og 

öryggi. 

5. Að hið opinbera leiði heildstæða markaðssetningu og kynningu á landinu eða 

smærri áfangastöðum þar sem menning, náttúra og sjálfbærni eru aðalatriðin.  
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6. Þá er mikilvægt að menning mismunandi landsvæða verði dregin fram með þeim 

hætti að ferðaþjónustan njóti góðs af og að sagan verði sögð í takt við þá 

menningu sem á við áfangastaðinn hverju sinni.  

7. Náttúran þarf að vera örugg fyrir skaða og er þess vegna nauðsynlegt að tryggja 

aðgengi að henni á réttan hátt svo allir fái að njóta, í nútíð og framtíð.  

8. Til að auka aðdráttarafl hvers svæðis fyrir sig skal stuðlað að uppbyggingu og 

nýsköpun með áherslu á þá þætti sem gætu unnið að því að fjölga seglum fyrir 

ferðafólk sem og íbúa. 

9. Efla skal sjálfbærni ferðaþjónustunnar með áherslu á mannauð, hreina orku og 

samfélagsleg gildi. 

10. Að mælanleiki ferðaþjónustunnar sé tryggður á sama tíma og samanburður við 

aðrar atvinnugreinar. Þetta þarf að tryggja svo að raunverulegt umfang og 

hagstærð ferðaþjónustunnar sé sett fram á skýran hátt og að upplýsingar séu 

traustins verðar.  

(Iðnaðarráðuneytið, 2008). 

 

 

2.4 Stefnumarkandi stjórnunaráætlanir 
áfangastaða 

Á vegum Ferðamálastofu og Stjórnstöð ferðamála er unnið sameiginlega að gerð 

stefnumarkandi stjórnunaráætlana áfangastaða (e. Destination Management Plans), 

skammstafað sem DMP (Ferðamálastofa, á.á.b). Markmiðið er að skapa heildstætt ferli þar 

sem litið er til samhæfingar og skipulags í stýringu og þróun á öllum þeim þáttum sem geta 

haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi áfangastað eða svæði með tilliti til þarfa 

heimamanna, gesta, fyrirtækja og umhverfis. Markmið sameiginlegu DMP 

stefnuyfirlýsingar er að stýra þróun og uppbyggingu og þróun svæðis yfir ákveðið tímabil, 

að skilgreina hlutverk hagsmunaaðila og útnefna aðgerðir fyrir hvern og einn 

hagsmunaaðila til að bera ábyrgð á og hvaða auðlindir eða bjargir þeir hugsa sér að nýta við 

þá vinnu. DMP inniheldur áætlun sem kemur að fjölbreyttum þáttum og er mikilvægt að 

aðilar geri sér grein fyrir að áætlunin nær til þróunar, skipulags og markaðssetningu svæðis 
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auk þess sem hún skilgreinir þær leiðir sem áætlað er að fara við stýringu á þeim ferlum 

sem ráða þróun í atvinnugreininni innan þess svæðis sem verið er að vinna með. Þá er til 

dæmis verið að tala um efnahagslegt vægi, uppbyggingu, þjónustuþætti og margt fleira. 

(Ferðamálastofa, á.á.b).  

 Talað er um hversu mikilvæg aðkoma sveitarfélaga sé að DMP áætlanagerð en þær 

eru ekki lögbundnar og þess vegna verða sveitarfélögin hvorki krafin um að taka þátt eða 

að skuldbinda sig á þessu stigi. Aðstandendur áætlanagerðarinnar vonast til þess að 

sveitarfélögin átti sig á hversu stórt hlutverk þau hafa fyrir ferðaþjónustuna í landinu og sjái 

að með virkri þátttöku í áætlanagerðinni með ýmsum hætti hafi það jákvæð áhrif á 

sveitarfélögin sjálf sem og atvinnugreinina á hverju svæði. Ferðamálastofa og Stjórnstöð 

ferðamála vekja athygli á því að ef að sveitarfélögin taki ekki þátt í áætlanagerð verður hún 

aldrei sú sama og ef þau tækju virkan þátt. Með aðstoð frá þeim öðlast áætlanirnar auk þess 

mun meira gildi (Ferðamálastofa, á.á.c). Á vefsíðu Ferðamálastofu er talað um að þau 

svæði sem hafa þegar hafist handa við DMP áætlanagerð hafa sýnt fram á árangur hvað 

varðar stefnumörkun og skipulagsvinnu í kringum ferðaþjónustu. Árangur náðist með 

markvissri áætlanagerð og samvinnu sem skilar sér í auknum styrkjum frá ríkinu til 

verkefna er tengjast ferðaþjónustu á viðkomandi svæðum. Þess má geta að þau sveitarfélög 

og þau svæði sem hyggjast taka þátt í þessari áætlanagerð hafa frjálsar hendur með útfærslu 

og geta því unnið áætlunina eins og hentar þeirra svæði (Ferðamálastofa, á.á.c). Það ætti 

því ekki að vera vafi hjá sveitarfélögum að hefjast handa strax í dag og byggja upp 

ferðaþjónustu til framtíðar. 

 Mynd 3 sýnir uppbyggingu DMP en þarna má sjá að svæðisráð er skipað eftir 

greiningu á hagaðilum á viðkomandi markaðsstofusvæði. Fjöldi fulltrúa geur verið misjafn 

milli svæða. Hlutverk svæðisráða er að ákveða hversu margar DMP áætlanir eru unnar á 

hverju svæði og hvaða leiðir séu farnar. DMP vinnuhópur drífur áætlunina áfram og er 

mikilvægt að í þessum hópi sitji stór hópur hagsmunaaðila, bæði einkaaðila og opinberra. 

Verkefnisstjórar sjá um áætlanagerðirnar sjálfar í samvinnu við vinnuhópa og styðjast við 

verkfærakistu frá Tom Buncle, ráðgjafa verkefnisins, en hann heldur reglulega fundi með 

teyminu til að fara yfir ferlið og finna lausnir. Áætlað er að verkefnið hefjist í apríl 2017 og 

að því verði lokið á flestum svæðum vorið 2018 (Ferðamálastofa, á.á.d). 
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 Mynd 3. Myndræn uppbygging DMP.  Heimild, (Ferðamálastofa, á.á.d). 
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3 Sveitarfélagið Árborg 

Sveitarfélagið Árborg varð til í júní árið 1998 við sameiningu fjögurra sveitarfélaga; 

Sandvíkurhrepps, Eyrarbakkahrepps, Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps. (Sveitarfélagið 

Árborg, á.á.a.). Í apríl 2017 er íbúafjöldi í Árborg rúmlega 8500 manns en 

þéttbýliskjarnarnir eru þrír; Stokkseyri með 524 íbúa,  Eyrarbakki með 517 íbúa og Selfoss 

með rúmlega 7000 íbúa. Í aðalskipulagi sveitarfélagsins fyrir árin 2010-2030 er talað um 

hversu vaxandi atvinnugrein ferðaþjónustan er og það sé mikilvægt að hlúa að henni. 

Ferðaþjónustan er ein af þeim stoðum sem byggðalagið þarf að búa yfir til að tryggja 

fjölbreytta atvinnustarfsemi. Forsendur fyrir möguleikum í ferðaþjónustu tengjast meðal 

annars náttúru, byggð og minjum.  

Framtíðarstefna hjá sveitarfélaginu er að ferðaþjónusta í þorpunum verði efld, þar 

með talið á Selfossi þar sem fjölmörg tækifæri til uppbyggingar í atvinnugreininni eru til 

staðar. Að saga byggðar verði nýtt í menningarlegu samhengi til að styrkja ferðaþjónustuna 

og auka þannig menningar- og listastarfsemi. Að nýta þessa þætti til framtíðar 

uppbyggingar í atvinnumálum og þá sérstaklega í tengslum við ferðaþjónustu er verið að 

auka aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Á Selfossi er uppbygging miðbæjarins í brennidepli og 

eru vonir bundnar við að miðbærinn auki enn meira við þjónustuna og þannig haldist 

Selfoss áfram sem aðalþjónustukjarni Suðurlands (Árborg, 2011).  

3.1 Selfoss 

Selfoss er landámsjörð á bökkum Ölfusár. Þórir Ásason nam þar land og er hans getið í 

Landnámu sem segir frá því að hann hafi numið land við „Kaldnesingahrepp allan upp frá 

Fyllalæk ok bjó at Selforsi“ (Íslendingabók-Landnámabók, 1986; 349). Þar sem örnefnið 

Fyllarlækur er týnt hafa verið ályktað að það landsvæði sé Sandvíkurhreppur hinn forni 

(Guðmundur Kristinsson, 1991:69). Þess er einnig getið að Ingólfur Arnarson hafi átt 

vetursetu undir Ingólfsfelli, vestan við Ölfusá árin 873-874 (Sveitarfélagið Árborg, á.á.b). 

Eftir að Þórir var heygður og saga hans öll, eru fáar sem engar heimildir til um Selfoss fyrr 
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en 1674 en þá var bærinn skráður sem biskupsjörð. Árið 1700 er vitað til þess að samfelld 

byggð hafi hafist á Selfossi sem spannar rúmlega 300 ár (Guðmundur Kristinssson, 

1991:69).  

Tryggvaskáli er nafn á skála sem stendur við enda Ölfusárbrúr. Þennan skála byggði 

Tryggvi Gunnarsson 1890 en hann var ætlaður sem skýli fyrir vinnuafl og geymsla fyrir 

efnið sem nota átti í brúna (Guðmundur Kristinsson, 1991:136).  Þann 8. september 1891 

var svo Ölfusárbrú vígð en Tryggvi var í forsvari fyrir byggingu hennar (Guðmundur 

Kristinsson, 1991:146). Í dag, rúmum 100 árum seinna, er Tryggvaskáli með virðulegri 

húsum á Suðurlandi og er þar rekinn veitingastaður en rekstraraðilar keppast við að halda 

sem flestu í upprunalegu horfi þó svo að heilmikið hafi verið lagað.  

Fljótlega eftir komu brúarinnar fór byggð að myndast en um 1900 voru 40 íbúar á 

Selfossi. Árið 2003 eða rétt um 100 árum síðar voru íbúarnir rúmlega 5000. Ör íbúaþróun 

hefur verið á Selfossi undanfarin ár enda sýna nýjustu tölur sem skráðar voru þann 1. apríl 

2017 að rúmlega 7000 manns búa á Selfossi (Sveitarfélagið Árborg, á.á.c). Selfoss er 

höfuðstaður Suðurlands og hefur upp á margt að bjóða. Mannlíf og menning á svæðinu er 

fjölbreytt en á Selfossi eru tveir grunnskólar, fjölbrautaskóli, tónlistarskólar, 

kvikmyndahús, kaffihús, glæsileg sundhöll og líkamsræktarstöð, kórar, leikfélög og aragrúi 

af veitingastöðum þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Staðsetning Selfoss hlýtur 

að teljast góður kostur fyrir samfélagið en þjóðvegur 1 liggur í gegnum bæinn og er sú leið 

jafnframt stærsta verslunargatan á Selfossi. Sú staðreynd að brúin er staðsett þar sem hún er 

og hleypir því allri umferð í gegnum bæinn gerir það að verkum að oft myndast flöskuháls 

um hánnatímann og þá á höfundur sérstaklega við um sumartímann.  

Hins vegar stendur til að byggja nýja brú og verður hún staðsett ofan við Selfoss og 

var upphaflega áætlað að hún yrði tekin í notkun árið 2020 (Alþingi, 2015). Einhverjar 

breytingar hafa orðið á því og hefur framkvæmdum verið frestað. Ólöf Nordal, þáverandi 

innanríkisráðherra, sagði í viðtali  að framkvæmd við færslu brúarinnar væri frestað meðal 

annars að beiðni heimamanna. Því voru önnur verkefni tekin fyrir er varða vegakerfi á 

Íslandi (Sunnlenska.is, 2015). Sú staðreynd að brúin verði færð ofan við bæinn vekur 

þjónustuaðila og verslunareigendur til umhugsunar og að mögulega missi þeir af þeim 

fjölda ferðamanna sem fara í gegnum Selfoss á hverjum degi enda er Selfoss mikilvægur 
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þjónustukjarni fyrir sveitarfélögin, sumarbústaðarbyggðirnar og ferðamennina. Í þorpunum 

í kring, Stokkseyri og Eyrarbakka sem dæmi, er mikið um afþreyingu fyrir ferðamenn sem 

laðar þá að en hana skortir hins vegar á Selfossi.  

3.2 Ferðaþjónusta á Selfossi – staðan í dag 

Eins og áður hefur komið fram er Selfoss mikilvægur þjónustukjarni fyrir nærsamfélagið, 

íbúana og ferðamennina hvað varðar verslun og almenna þjónustu. Möguleikar á 

afþreyingu eru hins vegar af skornum skammti en ýmislegt er þó í boði. Má þar helst nefna 

glæsilegan 9 holu golfvöll, Fischersetrið, sundhöllina, stórt íþróttasvæði, gönguleiðir 

meðfram Ölfusá og Hellisskóg þar sem hægt er að ganga eftir merktum gönguleiðum og 

skoða Hellinn. Ekki ætlar höfundur að fullyrða að afþreyingalistinn á Selfossi sé tæmdur en 

það er ekki mikið eftir. Hins vegar er fleira eins og t.d. hannyrðaverslanir, verslun með 

vörur beint frá býli, Sunnlenskt bókakaffi, bílaleigur, gjafavöruverslanir og ýmis önnur 

þjónusta sem ferðamaðurinn hefur verið duglegur að nýta. Gistimöguleikar á Selfossi eru 

margir en þar er eitt hótel og ellefu önnur fyrirtæki sem selja gistingu í einhvers konar 

mynd, íbúðarhótel, svefnpokapláss, gistiheimili og smáhýsaleiga svo fátt eitt sé nefnt. 

Tjaldsvæði er starfrækt á Selfossi og á sama stað eru seldar gistingar í smáhýsum. Þess má 

geta að á svæðinu er fyrirtæki sem býður upp á ferðir um Ísland með ljósmyndara sem er 

jafnframt leiðsöguljósmyndari og eru ferðirnar sniðnar að hverjum og einum. 

Ferðaskrifstofa er á Selfossi og upplýsingamiðstöðin vinnur öflugt starf við kynningu á 

Selfossi og að veita ferðamönnum þá þjónustu sem þeir sækjast eftir (Helga Gísladóttir, 

2017). Á Selfossi er hægt að velja á milli veitingastaða enda er úrvalið gríðarlegt fyrir ekki 

stærra bæjarfélag en þetta. Sumir þeirra leggja mikið upp úr hráefni úr héraði og hefur það 

gefið góða raun hvað ferðamanninn varðar.   
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4 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknir eru formlegt og kerfisbundið ferli. Þær eru undirstaða vísinda og forsendur 

framfara. Rannsóknir fela í sér söfnun, túlkun og greiningu rannsóknargagna með það að 

leiðarljósi að skýra, spá, stýra og lýsa tilteknum þáttum. Með þessum skilgreiningum mætti 

segja að viðfangsefni rannsókna geti verið að sannreyna og fínpússa þekkingu sem þegar er 

til staðar eða jafnvel að afla nýrrar þekkingar. Auk þessa geta rannsóknir aukið 

þekkingargrunn sem þegar er til staðar innan viðkomandi fræðigreinar sem myndi þá 

flokkast sem grunnrannsóknir eða unnið að því að leysa hagnýt vandamál sem flokkast sem 

hagnýtar rannsóknir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:17).  

Þegar rannsakandi ákveður hvers konar rannsóknaraðferð hann ætlar að beita við 

rannsóknarvinnu skiptir miklu máli að hún sé valin í samræmi við þau viðmið sem 

rannsakandinn hefur sett sér (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:22).  Það sem greinir 

meigindlegar rannsóknaraðferðir frá eigindlegum rannsóknaraðferðum er helst það að 

meigindlegar aðferðir eru byggðar á lýsandi og ályktunartölfræði þar sem reynt er að skilja 

samhengi milli orsaka og afleiðingar og stór úrtök eru notuð fyrir spurningakannanir. 

Eigindlegar snúast aftur um túlkandi og náttúrulega nálgun, lítil úrtök og rannsóknargögnin 

eru lýsandi (Berg og Lune, 2014:15).  

Í þessari rannsókn notast höfundur við eigindlega rannsóknaraðferð en slík 

rannsóknaraðferð byggist á skilningi á reynslu þátttakenda og þeirri merkingu sem þeir 

leggja í aðstæðurnar. Mikilvægt er að rannsakandi reyni eftir fremsta megni að leggja til 

hliðar eigin skoðanir, viðhorf og fyrirframhugmyndir og líti á fólk og aðstæður þeirra í 

heildrænu samhengi (Berg og Lune, 2014:54). Ástæðan fyrir því að höfundur valdi 

eigindlega rannsóknaraðferð er sú að hann vill skoða hlutina í eðlilegu umhverfi og leitast 

eftir að fá dýpri skilning á hlutina. Með þessari rannsóknaraðferð væri möguleiki á að 

varpa skýrari ljósi á hlutina (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:233-235). Rannsóknin er 

flokkuð í afleidd gögn (e. Secondary data) og frumgögn (e. primary data). Afleidd gögn 

eru skýrslur, opinber gögn eða heimasíður, upplýsingar sem aðrir hafa greint og safnað 
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(Boeije, R. H. og Hox, H. J., 2005:593-594). Frumgögn eru þau gögn sem rannsakandi 

aflar sjálfur, gögn sem henta rannsókninni best. Það er gert með afrituðum viðtölum, 

glósum og myndum. Var hvort tveggja nýtt í rannsókninni. Hálfstaðlað viðtal var tekið við 

viðmælanda. Annmarkar rannsóknarinnar voru þeir að vegna aðstæðna hafði þriðji 

viðmælandi ekki tök á að hitta rannsakanda sem hefur áhrif á viðtölin en þau voru hálfopin 

og ekki hægt að nýta þá persónulegu nánd sem myndaðist til að mynda í hinu viðtalinu.  

Frumgögnum var safnað með þessum hætti. Spurningaramminn sem sjá má í viðauka 1 var 

búinn til út frá þeim þáttum sem rannsakandi leitaðist eftir og með það að leiðarljósi að 

umræður milli rannsakanda og viðmælanda gætu tekið á sig aðra stefnu og því nauðsynlegt 

að sýna sveigjanleika. Spurningarnar voru opnar og reyndi rannsakandi að forðast já og nei 

spurningar þar sem þær eiga heima í meigindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013:139).  Viðmælendur voru látnir vita hvað verið væri að rannsaka, hvers vegna og á 

hvaða hátt rannsakandi hygðist vinna úr þeim upplýsingum sem úr viðtölunum kæmi (Berg 

og Lune, 2014:116). 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Eins og kom fram í kaflanum á undan voru viðtöl notuð til að afla gagna og öðlast dýpri 

skilning á því sem verið var að rannsaka. Í viðtölum sem tekin eru með eigindlegri aðferð 

er leitast við að ná meiri dýpt í viðfangsefnið og skoða það frá ólíkum sjónarhornum. 

Viðtalið er lagt upp með rannsóknarspurninguna til hliðsjónar en spurningarnar sem komu 

á eftir tengjast henni og fylgja hverju atriði eftir jafnóðum (Edward og Gunnar, 2013:143). 

Í viðauka 1 má sjá stuttan spurningaramma sem var útbúinn fyrir viðtölin en 

viðmælendurnir þrír voru valdir með markmiðsúrtaki. Þegar markmiðsúrtak er notað velur 

rannsakandi úrtak sem þykir hæfa markmiðum rannsóknar og er úrtakið valið með tilliti til 

þess sem verið er að rannsaka (Edward og Gunnar, 2013:124). Þegar valið á viðmælendum 

fór fram var það gert með fyrirfram ákveðnum hugmyndum; þekkingu á Selfossi og 

ferðaþjónustunni sem þar er fyrir, starfi er tengist svæðinu og því viðfangsefni sem verið 

var að rannsaka. Eftir að viðtölin höfðu farið fram kom í ljós að störf, þekking og áhugi 

allra viðmælenda skiluðu góðum svörum og breiðum sjónarhornum. Rannsakandi hafði 

samband við viðmælendur símleiðis og fékk þá leyfi til að senda spurningaramma í 

tölvupósti en allir viðmælendur fengu sömu spurningar. Eins og áður sagði hitti rannskandi 
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einungis einn viðmælanda og tók viðtalið munnlega en hinir tveir sendu sín svör rafrænt 

innan tveggja daga frá því þeir fengu spurningalistann. Samskipti milli rannsakanda og 

viðmælenda áttu sér stað í apríl 2017 og skiluðu svörin sér hratt og vel til baka enda tóku 

viðmælendur vel í þátttökuna. Viðmælendur voru Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 

Árborgar, Bragi Bjarnason menningar- og frístundafulltrúi og Helgi Sigurður Haraldsson, 

bæjarfulltrúi.  
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5 Niðurstöður 

Í niðurstöðukaflanum verða viðtölin sem tekin voru greind og þær niðurstöður sem þar 

koma fram birtar. Einnig verður rætt hvort það sé í raun mögulegt að byggja Selfoss upp 

sem áfangastað ferðamanna með stuðningi frá hinu opinbera. Niðurstöður verða skoðaðar 

og skilgreindar með tilliti til fræðanna sem nefnd hafa verið í fyrri köflum.  

5.1 Úrvinnsla viðtala 

Eins og áður hefur komið fram voru viðmælendur allt einstaklingar sem sinna störfum 

innan Sveitarfélagsins Árborgar en störfin og hlutverkin eru þó misstór. Viðmælendurnir 

voru Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar, Bragi Bjarnason, menningar- og 

frístundafulltrúi og Helgi S. Haraldsson, svæðisstjóri Eimskips/Flytjanda á Suðurlandi og 

bæjarfulltrúi Árborgar. Það var mjög áberandi hversu sammála viðmælendur væru þó 

auðvitað greind þá á um sumt. Allir sjá þeir og finna þörf fyrir aukna uppbyggingu í 

ferðaþjónustu á Selfossi hvort sem er í formi gistingar eða afþreyingar. Tveir af 

viðmælendunum telja að sveitarfélagið sýni mikinn áhuga á að byggja upp atvinnugreinina 

og að nú þegar sé vinna hafin við stefnumótun í ferðamálum fyrir Árborg og Flóahrepp. 

Bragi talaði um að sveitarfélagið væri hluti af Markaðsstofu Suðurlands og í samstarfi við 

Flóahrepp væri rekin upplýsingamiðstöð á Selfossi og að verið væri að vinna sameiginlega 

stefnumótun sem verður tilbúin í lok sumars. Helgi vill meina að uppbygging 

ferðaþjónustunnar sé og verði í flestum tilvikum að vera að frumkvæði einstaklinga eða 

fyrirtækja og að sveitarfélagið styðji við þá aðila sé þess kostur þó að sveitarfélagið hafi 

sjaldan eða aldrei átt frumkvæði að því að stofna til slíkra verkefna eða fyrirtækja.  Ásta og 

Bragi eru ekki á sama máli og Helgi og vilja meina að sveitarfélagið standi sig vel eða mun 

betur heldur en undanfarin ár og sú stefnumótun sem verið er að vinna að, hjálpi enn frekar 

til við að skýra línurnar. Þeim framkvæmdaraðilum sem hyggja á uppbyggingu í 

ferðaþjónustu er vel tekið og Bragi nefnir að nýr miðbær, sem er í framkvæmd, komi til 

með að styrkja ferðaþjónustuna á Selfossi verulega.  
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Þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvort það væri eitthvað sem mætti betur fara í 

uppbyggingu ferðaþjónustu á Selfossi stóð ekki á svörum. Þeir voru allir sammála því að 

alltaf megi gera betur og er Selfoss engin undantekning. Þeir telja t.d. að efla þurfi samstarf 

sveitarfélagsins við ferðaþjónustuaðila enn frekar hvort sem um er að ræða verslun, 

gistiþjónustu eða söfn. Bragi og Ásta nefna sérstaklega skort á bílastæðum og þá 

sérstaklega fyrir rútur en þau þyrftu að vera staðsett þannig að þeir sem koma dagsferðir 

með rútu geti farið út, gengið um miðbæinn og notið þeirrar þjónustu sem í boði er og 

kemur til með að verða. Eins og áður hefur komið fram er sveitarfélagið einn af 

rekstraraðilum Markaðsstofu Suðurlands og það samstarf hefur skilað árangri hvað varðar 

útgáfu bæklinga og kynninga um svæðið. Upplýsingamiðstöðin er ákveðinn stuðningur við 

ferðaþjónustuna á Selfossi. Unnið hefur verið að gerð gönguleiða, uppbyggingu á 

tjaldsvæði, upplýsingaskilti hafa verið sett upp, sundlaugin er nýuppgerð, svo óhætt er að 

segja að sveitarfélagið sé að vinna í uppbyggingu í ferðaþjónustu. Hins vegar talar Ásta um 

að vöntun sé á markvissara kynningarefni um Selfoss og vonast til að bætt verði úr því á 

komandi mánuðum. Hún nefnir einnig að mikilvægt sé að ferðaþjónustuaðilar á Selfossi 

vinni betur saman en verkefni sem snýr að því að leiða þá saman hefur verið í gangi um 

hríð.  

Viðmælendur voru spurðir út í DMP þ.e. hvort þeir hefðu heyrt um það og myndu 

telja að slík áætlun væri raunhæf með Selfoss sem áfangastað. Allir höfðu þeir heyrt um 

DMP og telja verulega raunhæft að slík áætlun verði gerð fyrir Selfoss enda er hún komin 

af stað með það að markmiði að Selfoss og nágrenni verði miðpunktur fyrir Suðurland. 

Bragi segir frá því að „Central of South Iceland“ verkefnið sé þegar komið af stað en það 

miðar að því að ferðamenn geta valið úr gistingu og ferðast um svæðið. Reynt verður að fá 

fólk til að dvelja lengur á svæðinu og að Selfoss verði notaður sem miðpunkturinn þegar 

fólk ferðist í dagsferðum um svæðið.  

Rannsakanda þyrsti í að vita hvernig viðmælendur sjái Selfoss fyrir sér sem 

áfangastað ferðamanna eftir 4-6 ár. Bragi og Ásta eru sammála um það að gangi þær 

áætlanir eftir sem eru í bígerð verði Selfoss einn af eftirsóttustu áfangastöðum á landinu 

með fjölbreytta þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn. Selfoss er gríðarlega sterkur 

þjónustukjarni sem mun verða betri áfangastaður með samvinnu sveitarfélagsins og 

ferðaþjónustuaðila en þau bæta því hins vegar við að aðkoma ríkisins sé mikilvæg með 

þeim hætti að sveitarfélögin í landinu fái hluta af þeim tekjum sem ríkissjóður afli vegna 
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ferðamanna. Ásta segir að „ef þær tekjur skila sér ekki er hætt við að sú uppbygging 

innviða sem til þarf á svæðinu verði ekki að veruleika“. Helgi er ekki sammála þeim að 

öllu leyti en hans skoðun er sú að sveitarfélagið sé ekki með nein stór áform um 

uppbyggingu afþreyingar og Selfoss komi því til með að vera áfram þjónustukjarni á sviði 

gistingar og veitinga. Hann nefnir í því samhengi að ferðaþjónustuaðilar, sveitarfélagið, 

ríkið og almenningur þurfi að taka höndum saman og að mörkuð verði stefna er snýr að 

nútíð og framtíð í málum Selfoss sem áfangastaðar. Þess má geta að Helgi hefur skrifað 

margar greinar sem snúa að Selfossi og uppbyggingu í ferðaþjónustu. Þar hefur hann nefnt 

ýmsar hugmyndir að verkefnum sem hægt væri að framkvæma til að auka afþreyingu bæði 

fyrir heimamenn og ferðamenn. Þessar greinar hafa verið birtar í bæjarblöðum og 

vefmiðlum á Suðurlandi og má þar nefna eina grein síðan 2014 þar sem hann talar um að 

ráða þurfi ferðamálafulltrúa til starfa hjá sveitarfélaginu vegna aukningar á ferðamönnum. 

(Helgi Haraldsson, 2014). Því fannst Helga gaman að nefna það að ferðamálafulltrúinn var 

ráðinn og er einmitt einn af viðmælendum í þessari rannsókn.  
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6 Umræður 

Selfoss er aðalþjónustukjarninn á Suðurlandi. Þjóðvegur 1 liggur í gegnum bæinn og er því 

óhætt að segja að umferð sé mikil sem skilar sér í miklum fjölda ferðamanna sem stoppar á 

Selfossi. Hversu lengi þeir stoppa og í hvaða tilgangi er mismunandi. Á meðan sumir sinna 

nauðsynlegum erindum eru aðrir í leit að afþreyingu. Viðtölin sem tekin voru fyrir þessa 

rannsókn og niðurstöður úr þeim sýna að skortur er á afþreyingu á Selfossi og þörfin fyrir 

uppbyggingu í ferðaþjónustu er mikil hvort sem um er að ræða í afþreyingu eða gistingu. 

Því er nauðsynlegt að uppbygging eigi sér stað og seglum verði fjölgað sem laða 

ferðamennina að og jafnvel fái þá til að dvelja um stund. Það er alveg ljóst að enginn 

skortur er á veitingastöðum á Selfossi heldur er spurningin hvernig fjölga eigi seglum fyrir 

ferðamenn á sama tíma og afþreying á svæðinu er aukin til þess að gera Selfoss vænlegri 

kost sem áfangastað ferðamanna. Niðurstöður viðtala og þeirrar heimildavinnu sem fram 

fór við þessa ritgerð verða nú ræddar með líkan Inskeep til hliðsjónar. Líkanið fjallar um 

uppbyggingu innviða þegar skipuleggja á ferðaþjónstu (Inskeep, 1991:38:40). Fjallað 

verður um módelið í þeim tilgangi að byggja Selfoss upp sem áfangastað ferðamanna og 

hvort það sé raunhæfur möguleiki. Einnig verða niðurstöðurnar ræddar í tengslum við líkan 

Gunn (2002). 

Það er alveg ljóst að áhugi Sveitarfélagsins Árborgar á að styrkja ferðaþjónustuna á 

Selfossi er til staðar og þegar er hafin vinna við slíka stefnumótun. Eins og líkan Inskeep á 

bls. 6 er byggt upp eru samfélags,- og náttúrulega umhverfið í kjarnanum og það sem 

ferðaþjónustan byggist á. Á Selfossi er unnið að stefnumótun sem miðar að því að styrkja 

enn frekar samstarf við samfélagið og þá aðila sem hyggja á starfsemi sem tengist 

ferðaþjónustu í einhverri mynd.  Að efla og vinna úr því sem bærinn hefur upp á að bjóða, 

náttúruna, menninguna og söguna, er liður í uppbyggingu að betri áfangastað. Gönguleiðir 

hafa verið gerðar um svæðið og á staði sem hægt er að tengja við sögu Selfoss með  það að 

markmiði að fræða ferðamenn um leið og þeir njóta náttúrunnar. Unnið er að nýju  og  
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endurbættu markaðs- og kynningarefni í samstarfi við Markaðsstofu Suðurlands en það 

samstarf virðist skila sér í bættri upplýsingagjöf og fræðslu fyrir ferðamenn. Þegar þessum 

þáttum hefur verið náð eða vinna hafin við að ná markmiðinu er hægt að snúa sér að öðrum 

þáttum í líkaninu svo uppbygging geti átt sér stað.  

Ysti hringurinn fjallar um markhópa innlendra og alþjóðlegra ferðamanna auk íbúa 

Selfoss. Þessir þrír hópar eiga það sameiginlegt að nýta að miklu leyti sömu afþreyingu og 

þjónustu. Eins og fram hefur komið fer gríðarlegur fjöldi innlendra og erlendra ferðamanna 

í gegnum Selfoss á hverjum degi, á leið sinni um landið. Sumarbústaðarbyggðirnar í 

kringum Selfoss sjá til þess að enginn skortur er á innlendum ferðamönnum enda eru þær 

gríðarlega margar. Afþreyingin þarf að vera af því tagi að ferðamenn geti dvalist hérna 

daglangt og líka þannig að nóg sé um að vera ef ætlunin er að fá ferðamenn til að dvelja 

lengur. Með þeim hætti stækkar markhópur Selfoss og er þá hægt að snúa sér að innri 

hringnum í líkaninu. 

Selfoss stendur nokkuð vel að vígi hvað varðar innri hringinn þó aðeins vanti upp á. 

Innri hringnum tilheyra afþreying og aðdráttarafl fyrir ferðamenn, samgöngur, gististaðir, 

þáttur stofnana í ferðaþjónustu og önnur þjónusta. Ef þessi atriði eru heimfærð á Selfoss 

hefur komið fram að afþreyingu vantar en það hins vegar stendur til bóta og er þegar hafin 

vinna við áætlanagerð til að auka afþreyingu og aðdráttarafl. Um leið og aukin afþreying er 

til staðar eykst aðdráttaraflið. Afþreying og seglar sem eru í boði á hverjum áfangastað fyrir 

sig eru aðdráttarafl þess svæðis og mögulega mynda inntak svæðisins (Edward og Gunnar, 

2013:112). Unnið hefur verið að bættum samgöngum og umræður eru uppi um að fjölga 

bílastæðum og bæta við þau svo betri möguleikar séu fyrir rútur að stoppa sem gerir 

ferðamönnum kleift að staldra við og njóta þess sem í boði verður. Á Selfossi er mikið um 

gististaði og því engin þörf á að leggja mikla vinnu í þá þætti aðra en að styðja við bakið á 

þeim sem fyrir eru. Síðasti þátturinn í innri hringnum er þáttur stofnana í ferðaþjónustu en 

svo virðist sem viðmælendur séu ekki alveg á sama máli um þátttöku sveitarfélagsins.  

Þeir þættir sem sveitarfélagið hefur nú þegar unnið í eins og samgöngur, upplýsingar, 

markaðssetning og þjónusta eru allt þættir sem Gunn talar um í líkaninu sínu. Sem dæmi 

má nefna að sveitarfélagið hefur nú þegar hafið samstarf við Markaðsstofu Suðurlands. 

Samstarfið felur meðal annars í sér að bæta merkingar og upplýsingar um Selfoss og auka 
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markaðssetningu í formi bæklinga. Þetta eru allt verkefni sem nú þegar eru hafin. Fimmta 

þáttinn, aðdráttarafl, þarf að bæta en sú vinna er á stefnuskránni (Gunn, 2013:34). Það má 

því segja að áhugi sé fyrir hendi hjá sveitarfélaginu fyrir því að Selfoss uppfylli það sem 

þarf til að verða áfangastaður ferðamanna. Ímyndin er líka það sem skiptir máli en hún 

birtist í menningarlífi, samfélagsgerð, atvinnulífi og stjórnskipulagi svo eitthvað sé nefnt 

og telur rannsakandi að Selfoss búi yfir þessari ímynd. Ímyndin hefur þau áhrif að hún 

laðar að fólk og fjármagn (Forsætisráðuneytið, 2008:4) sem hlýtur að teljast jákvætt fyrir 

Selfoss og sveitarfélagið sjálft.  

Rannsakandi trúir því að sveitarfélagið sé virkilega að leggja sitt af mörkum til að 

standa sig enn betur í því að styðja þá ferðaþjónustuaðila sem nú þegar eru starfandi. Þrátt 

fyrir að lítið hafi gerst á undanförnum árum í uppbyggingu ferðaþjónustu af hálfu 

sveitarfélagsins hafa einkaaðilar staðið sig vel og væri gaman að sjá sveitarfélagið hefjast 

handa og standa við áætlanir um uppbyggingu. Þegar einn viðmælandi talar um að fjölga 

þurfi bílastæðum fyrir rútur en spurningin væri hversu miklu af almannafé ætti að eyða í 

það sem eingöngu einkaaðilar hljóti góðs af, staldraði rannsakandi við og velti fyrir sér 

hvort þetta sé ekki röng hugsun. Sveitarfélagið Árborg og Selfoss munu án efa njóta góðs 

af því til lengri tíma litið þegar fjöldinn allur af ferðamönnum getur stoppað, verslað og 

skoðað sig um. Það er ekki þar með sagt að hagnaðurinn komi strax en með tímanum skilar 

þetta hagnaði hvort sem er í fjárhagslegum gróða og/eða með aukinni aðsókn ferðamanna. 

Miðað við þessar umræður og þær niðurstöður sem viðtölin hafa gefið af sér gæti 

Suðurland hæglega verið markaðssett sem áfangastaður á sama hátt og minni samfélög 

innan þess og er rannsakandi þá að tala um Selfoss. Mörgu er ábótavant og er ýmislegt sem 

þarf að laga, bæta við og byggja upp svo hægt sé að taka á móti ferðamönnum með góðu 

móti. Viðhorf opinberra aðila eru á réttri leið þar sem stuðningur þeirra við einkaaðila er að 

breytast til hins betra. Það sem rannsakanda þykir mjög jákvætt er að sveitarfélagið hefur 

þegar hafið vinnu við DMP stefnumótandi áætlun fyrir Selfoss sem vonandi gefur góða 

raun. Að vísu er einn viðmælandi ekki alltaf sammála hinum tveimur með það hvernig 

sveitarfélagið er að standa sig í þessum efnum en hann er þó sammála að Selfoss sem 

áfangastaður sé raunhæfur kostur. Samkvæmt þeirri áætlun sem nú er í gangi ætti Selfoss 

sem áfangastaður að verða enn meira sóttur en hann er nú þegar og er mikilvægt að tekjur 

úr ríkissjóði skili sér svo áframhaldandi uppbygging geti átt sér stað. Í ljósi þessara 
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umræðna er óhætt að segja að Selfoss sem áfangastaður ferðamanna hafi alla möguleika til 

að þróast með jákvæðum hætti. Afstaða og aðkoma opinberra aðila til þessarar þróunar er 

góð en hún getur alltaf orðið betri. Eins og niðurstöður viðtala sýna er vilji frá hinu 

opinbera fyrir hendi til þess að gera Selfoss að áfangastað ferðamanna. 
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7 Lokaorð 

Við vinnu á þessari ritgerð er margt sem hefur komið á óvart en á sama tíma verið fróðlegt. 

Höfundur hefur búið á Selfossi síðastliðin 10 ár og er óhræddur að viðurkenna hversu lítið 

hann hefur velt fyrir sér stöðu bæjarins gagnvart ferðamönnum. Það var ekki fyrr en hann 

hóf nám í ferðamálafræði að hann fór að hugsa meira um þetta. Hvernig og hvers vegna 

ekki væri meira í boði fyrir ferðamenn og á sama tíma fyrir íbúana. Eftir að hafa tekið 

viðtölin og greint þau eru svörin við þessum vangaveltum komin og á þetta allt sínar 

eðlilegu skýringar þó gaman hefði verið að sjá sveitarfélagið vinna hraðar að uppbyggingu 

á Selfossi sökum þess hversu hratt ferðamannafjöldinn eykst. Rannsóknin átti að svara því 

hver afstaða og aðkoma opinberra aðila væri til þess að þróa Selfoss sem áfangastað 

ferðamanna og telur höfundur svörin við þeirri spurningu hafa komið fram.  

Selfoss er flott bæjarfélag sem hefur fleiri kosti fram yfir galla og verður spennandi 

að fylgjast með þeim breytingum sem munu verða á komandi árum. Höfundur trúir því að 

sveitarfélagið kom til með að standa við sitt og vinni hörðum höndum að því að búa til og 

bæta við afþreyingu fyrir íbúa og ferðafólk á Selfossi. Hugmyndirnar eru margar og er 

ekkert því til fyrirstöðu að hefjast handa og framkvæma hugmyndirnar. 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi: 

1. Við hvað starfar þú? 

2. Hver er menntun þín? 

3. Myndir þú telja að það sé þörf fyrir meiri ferðaþjónustu á Selfossi?  

4. Er grundvöllur fyrir því og er áhugi frá sveitarfélaginu til þess að byggja 

atvinnugreinina upp? 

5. Hvernig finnst þér sveitarfélagið standa að uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Selfossi? 

6. Er eitthvað sem mætti betur fara í þeim efnum? 

7. Með hvaða hætti telur þú að sveitarfélagið komi að ferðaþjónustunni?  

8. Er eitthvað sem sveitarfélagið gæti gert betur til þess að styðja við þá 

ferðaþjónustuaðila sem fyrir eru á svæðinu? 

9. Hefur þú heyrt um DMP? Telur þú að stefnumótandi áætlun með Selfoss 

sem áfangastað væri raunhæf?  

10. Hvernig sérðu Selfoss fyrir þér sem áfangastað ferðamanna eftir 4-6 ár? 

11. Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við og brennur á þér varðandi þessi 

mál á Selfossi? 

 


