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Abstract 

The purpose of this project was to find out if the Cittaslow ideology that Djúpivogur 

adapted in 2013 evoked some new opportunities for tourism in the aerea.The Cittaslow 

ideology originates in Italy and Djúpivogur decided to adapt it with the purpose to increase 

the quality of life for the people that lived there, increase the fellowship between them and 

put emphasis on the protection of natural resources, nature, culture and hitsory of the area.  

A qualitative research method was used to collect data. It involved an interview with five 

persons with great knowledge of tourism in Djúpivogur and knowledge of the Cittaslow 

idealogy. The reults from the interviews showed that the people working in tourism in 

Djúpivogur see opportunities in the Cittaslow ideology and find that many ideas of 

Cittaslow could be adapted to a greater extent. The objectives of Cittaslow are clear but 

how their ideolgy can be used in tourism remains to be better explained and introduced to 

the people working in the tourist sector. 

Keywords: Cittaslow, Slow travel, Slow food, sustainable tourism, tourism in rural areas 



 

Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort Cittaslow hugmyndafræðin sem 

Djúpivogur innleiddi árið 2013 bjóði upp á einhver tækifæri fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. 

Cittaslow hreyfingin kemur frá Ítalíu og ákvað Djúpavogur að innleiða hreyfinguna í þeim 

tilgangi að auka lífsgæði heimamanna, skapa samstöðu milli bæjarbúa og leggja áherslu á 

verndun auðlinda, náttúru, menningu og sögu staðar.  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð sem fólst í því að taka viðtöl við fimm 

einstaklinga sem hafa mikla þekkingu á ferðaþjónustu á Djúpavogi og Cittaslow 

hugmyndafræðinni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ferðaþjónustuaðilar á Djúpavogi 

sjá tækifæri í Cittaslow hugmyndafræðinni og er margt þar sem mætti nýta mun betur. 

Viðmið Cittaslow eru skýr en upplýsa þarf ferðaþjónustuaðila betur um hvernig nýta megi 

hugmyndafræðina í rekstri í ferðaþjónustu.  

Lykilorð: Cittaslow, Slow Travel, Slow Food, sjálfbær ferðaþjónusta, ferðaþjónusta í 

dreifbýli. 

 

 



 

Formáli og/eða Þakkarorð 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Bergþóru Aradóttir fyrir góða leiðsögn og þolinmæði við 

gerð þessa BA-verkefnis. Þau samtöl sem við áttum og skilaboð okkar á milli hjálpuðu mér 

að ganga í gegnum þetta og veittu mér hvatningu til að leggja allt mitt í verkefnið. Einnig 

vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í rannsókninni, það 

hjálpaði mér mikið.  

Án fjölskyldu minnar og vina hefði þetta ekki gengið upp og á ég þeim margt að þakka. 

Foreldrar mínir hafa lagt mikið af mörkum til að hjálpa mér að klára námið mitt við 

Háskólann á Hólum. Tengdaforeldrum þakka ég fyrir að styðja ávallt við bakið á mér og 

minni fjölskyldu. Börnunum mínum fyrir að sýna mikla þolinmæði og senda hlýja strauma 

alla daga alltaf. Siggu vinkonu fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið og þá 

sérstaklega á lokasprettinum. Davíð frænda fyrir aðstoð við viðfangsefnið.  

Að lokum og sá sem á mestar þakkir skilið er maðurinn minn Gestur Jónsson sem hefur 

stutt mig í náminu öll þessi ár. Hann hefur haft fulla trú á mér allan tímann og stundum 

meira en ég sjálf hafði. Án hans hefði ég ekki getað þetta.  
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1 Inngangur  

Fjöldi ferðamanna á Íslandi hefur aukist umfram allar spár á síðustu árum. Má með sanni 

segja að þar hafi orðið sprenging í orðsins fyllstu merkingu því stjórnun á ferðamennsku 

virðist víða í lausu lofti. Ferðamenn vilja oft sjá sem mest á sem minnstum tíma, hótel 

hlaðast upp, borgir, bæir og náttúruperlur breytast og fórna kannski sérstöðu sinni til að 

geta tekið á móti öllum þessum fjölda. Neikvæðar umræður hafa skapast síðustu ár hvað 

varðar þróun ferðaþjónustu hér á landi og vangaveltur eru um hvað hægt sé að gera til að 

hægja á hraðri þróun og uppbyggingu. Í verkefni þessu verður fjallað um ítölsku 

hugmyndafræðina Cittaslow og skoðað út á hvað hún gengur og hvernig hægt sé að nýta 

hana í ferðaþjónustu. Áhugi minn á sjálfbærni í ferðaþjónustu og Cittaslow kviknaði eftir 

heimsókn mína í sveitarfélag á Íslandi sem er hluti af Cittaslowheyfingunni. Það lá því 

beinast við að skoða þetta sveitarfélag þar sem að í námi mínu á Hólum hef ég lært mikið 

um sjálfbærni í ferðaþjónustu og ferðaþjónustu í dreifbýli. Eftir ferðalag mitt hringinn í 

kringum Ísland sumarið 2016 var eitt bæjarfélag sem vakti athygli mína fram yfir hin og 

var það Djúpivogur. Það var eitthvað við þetta bæjarfélag sem hafði áhrif á mig. Íbúarnir 

voru kurteisir, jákvæðir og tóku vel á móti ferðalöngum sem þangað komu. Upplifunin var 

einstök og umhverfið svo fallegt. Forvitni mín um bæjarfélagið varð til þess að ég ákvað að 

gera verkefni um Cittaslow og sjá hvort einhver tækifæru leyndust í hugmyndafræðinni 

fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og hvort ferðaþjónustuaðilar væru að vinna með 

hugmyndafræðina.   

Hraði í nútímasamfélagi og hnattvæðing hefur verið mikið áhyggjuefni hjá bæjum og 

borgum undanfarin ár vegna þess að sérstaða menningar og atvinnuhátta er að þurrkast út 

og ætti að vera helsta verkefni dreifbýlisstaða að sporna gegn þeirri þróun (George, Mair, 

og Reid, 2009, bls. 99). Er því mikilvægt fyrir íbúa á minni stöðum að gera allt sem þeir 

geta til að viðhalda menningu og verklagi fyrri tíma til þess að halda í sérstöðu sína. Eftir 

því sem aðsókn ferðamanna eykst er oft farið í miklar framkvæmdir sem valda töluverðum 

breytingum á svæðum til að uppfylla mismunandi kröfur og óskir ferðamanna. Þetta getur 

haft þau neikvæðu áhrif í för með sér að það aðdráttarafl sem upphaflega laðaði að 
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ferðamenn spillist eða glatast. Megin aðdráttaraflið á tilteknu svæði var kannski 

menningin, sagan, náttúran, kyrrðin og skemmtilegt viðmót heimamanna. En þetta allt 

getur breyst ef miklar umbreytingar eiga sér stað í tengslum við aukinn ferðamannastraum 

(George o.fl., 2009, bls. 146-148). Engin ein lausn er á því hvernig skal stýra 

ferðamannastaumi en einhverstaðar þarf að byrja. Cittaslow er ekki svar við stýringu 

ferðamannastraums en hreyfingin hefur skýr markmið og viðmið sem einfalt er að vinna 

eftir.  

Út frá hugmyndafræði Slow Food sem var stofnað árið 1986 varð Cittaslow 

hugmyndafræðin til. Slow Food leggur áherslu á góðan, hreinan og sanngjarnan mat sem 

bragðast vel og er laus við aukaefni og er sem náttúrulegastur. Helsta markmið Slow Food 

er að auka meðvitund fólks um mikilvægi matarmenningar, hefðar, þekkingar og uppruna 

matvæla. Ánægja á undan hagnaði, manneskjur á undan höfuðstöðvum, hæglæti á undan 

hraða er mjög lýsandi fyrir hvað Cittaslow stendur fyrir og leggur áherslur á. Síðan þá hafa 

hugtökin Slow Travel, Slow Tourism og Slow Living orðið til.  

Slow Travel og Slow Tourism eru hugtök sem njóta sífellt meiri athygli. Þau fela í sér að 

ferðamenn leitast við að ferðast á færri staði og upplifa frekar meira. Ferðamenn með slíka 

hugsun að leiðarljósi eru þeir ferðamenn sem mörg ferðaþjónustufyrirtæki sækjast eftir að 

fá. Þessi hugtök eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á að hægja á þeim hraða sem er nú 

þegar og falla þessi hugtök öll undir Cittaslow á einn eða annan hátt. Með því að innleiða 

Cittaslow eru bæjarfélög að fjárfesta í framtíðinni og öðlast virðingu fyrir nærliggjandi 

umverfi, menningar og félagslegum gildum og vinna að sjálfbærri þróun. Sagt er að 

ferðaþjónusta sé ófullkomin án innkomu sögu, umhverfis, félags og menningalegra þátta. 

Það er því afar mikilvægt að hlúa vel að þessum þáttum til þess að glata ekki 

virðuleikanum (Ekinci, 2014, bls. 178-181). Cittaslow hefur það að leiðarljósi að auka 

lífsgæði heimamanna og vinna með það sem er í hættu á að glatast.   

Árið 2013 var umsókn Djúpavogshrepps um inngöngu í Cittaslow hreyfinguna samþykkt. 

Lengi vel hefur stefna Djúpavogshrepps verið sú að leggja áherslu á verndun náttúru og 

menningarminja. Í aðalskipulagi Djúpavoghrepps 2008 – 2020 má sjá að stefna þeirra er 

alls ekki svo frábrugðin stefnu Cittaslow. Því var tilvalið fyrir bæjarfélagið að innleiða 

Cittaslow.  
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Rannsóknarspurningin mín er: Felast tækifæri í Cittaslow hugmyndafræðinni fyrir 

ferðaþjónustuna á Djúpavogi? 

2 Fræðileg umfjöllun 

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni og aukinn skilning á megin tilgangi 

rannsóknarinnar þarf  að kanna bakgrunn Cittaslow hugmyndafræðinnar og tengsl við 

önnur hugtök. Hver staðan sé í ferðaþjónustu á Djúpavogi og hvernig hægt sé að nýta sér 

Cittaslow í ferðaþjónustu. Í þessum kafla verða einnig megin hugtök rannsóknarinnar 

skilgreind og rýnt í heimildir og fyrri rannsóknir.  

2.1 Cittaslow 

Undir lok síðustu aldar sammæltust fjórir bæjarstjórar á Ítalíu um að nóg væri komið af 

hnattvæðingu og hraðaáráttu nútímans. Urðu þáttaskil þegar hamborgarakeðjan McDonalds 

opnaði matsölustað á einu frægasta torgi Rómar. Þeim hugnaðist ekki sú tilhneiging að 

vilja steypa ólíka menningarheima umhugsunarlaust í sama mót og skeyta lítið um áhrif 

þess á samfélög og umhverfið. Þeir töldu nauðsynlegt að sett væri fram stefna sem legði 

áherlu á hið gagnstæða; þar sem virðing fyrir fólki, staðbundinni menningu og umhverfi 

væri í heiðri höfð (Cittaslow.org, e.d.). Með þessa sýn og hugmyndafræði Slow Food 

samtakanna að leiðarljósi var Cittaslow hreyfingunni hleypt af stokkunum árið 1999 

(Radstrom, 2011, bls. 99-100). Cittaslow er ítalskt orð og þýðir á ensku Slow city. Þýða má 

Slow City sem hæglætishreyfing á íslensku en orðið Cittaslow er notað í þessu verkefni.   

Bæjarstjóri Grevein- Chianti á Ítalíu óttaðist að í framtíðinni myndu þéttbýli almennt 

smitast af áhrifum stórborga og í kjölfarið tapa sérstöðu sinni og menningu sem og arfleifð 

og fólkinu sem býr á svæðinu (Hatipoglu, 2015, bls. 21). Sérstaða hvers staðar getur 

hreinlega horfið ef ekkert er að gert. Cittaslow með Slow Food samtökin í fylkingarbrjósti 

hefur unnið ötullega að því að upphefja manneskjuleg gildi og staðbundna menningu með 

virðingu og vitund fyrir umhverfi og uppruna í öndvegi (Mayer og Knox, 2006, bls. 321-

334). Cittaslow borg eða bæjarfélag er mun meira en einungis hröð borg sem hægt hefur 
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verið á. Hreyfingin gengur út á það að skapa umhverfi þar sem fólk þarf ekki að búa við 

harðstjórn klukkunnar og hraðans (Honoré, 2004, bls. 75-100). Hæglæti þýðir ekki að vera 

sljór, afturhaldssamur eða hræddur við tæknina, síður en svo. Vissulega er meginmarkmið 

hreyfingarinnar að vernda hefðbundinn arkitektúr, handverk og eldamennsku en á sama 

tíma nýtir hreyfingin sér allt það besta úr nútímanum. Aðstoðarborgarstjórinn í Bra á Ítalíu 

segir að það sé mikill misskilningur að Cittaslow feli í sér að stoppa þurfi allt og fara aftur 

á bak í tímann. Það er ekki markmið að fólk búi í söfnum eða að fordæma skuli allt 

skyndifæði, þetta snýst um að koma jafnvægi á milli hins nútímalega og þess í hefðinni 

sem stuðlar að góðum lifnaðarháttum (Honoré, 2004, bls. 75-100).  

Helstu hugmyndir Cittaslow eru að veita mótspyrnu gegn hröðum lifnaðarhætti nútíma 

mannsins. Með því að efla sjálfsvitund og nær umhverfi má bæta ánægju, lífsgæði og 

þekkingu fólks. Partur af því að ná þessu felst í auknum áherslum á umhverfisgæði, 

verndun náttúru, efling á innviðum í matarmenningu og vinsamlegra viðmóti. Cittaslow 

merkið er afar skemmtilegt og einkennir það merki allar Slow hreyfingar en það er snigill 

(Cittaslow.org, e.d.). 

 

Mynd 1 - Cittaslow merkið (Djupivogur.is, e.d.) 

2.1.1 Cittaslow viðmiðin  

Cittaslow hugmyndafræðin byggir á hugmyndafræði Slow Food hreyfingarinnar og gildir 

stefnan fyrir þéttbýli þar sem íbúafjöldi er minni en 50 þúsund. Slow Food 

hugmyndafræðin snýst um að auka meðvitund fólks um mikilvægi matarmenningar, mat án 

aukaefna og að hann sé sem náttúrulegastur. Stefna Cittaslow byggir á því að auka lífsgæði 
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og ánægju fólks sem býr við hugmyndafræðina (Hatipoglu, 2015, bls. 22). Til að ná sem 

mestum árangri þarf oft að horfa örlítið tilbaka og skoða rætur þess staðar sem við á og 

hvað það var sem gerði staðinn að því sem hann er. Oft þurfa engar stórvægilegar 

breytingar að eiga sér stað heldur er áhersla lögð á að byggja upp betri og ánægðari 

samfélag og auka lífsgæði heimamanna. Byggja upp og styrkja þeirra sérstöðu sem kannski 

hefur gleymst eða ekki hlotið nægilega athygli. Hugmyndafræðin segir að enginn vafi sé á 

því að lífsgæði fólks og verndun umhverfis aukist þegar Cittaslow hugmyndafræðin er höfð 

að leiðarljósi (Radstrom, 2011, bls. 96-100).   

Stefna Cittaslow hefur 52 viðmið sem sett eru fram í eftirfarandi sex flokkum. Þessi 

viðmið ganga lengra en algengustu hagkvæmu grunnhugmyndir Slow Food samtakanna til 

þess að tryggja lífsgæði íbúa sinna með leiðum til sjálfbærni í umhverfismálum á staðnum. 

Inn á heimasíðu Djúpavogs (Djupivogur.is, e.d.-a) eru settar fram stuttar skýringar á 

hverjum flokki:  

1. Umhverfismál 

Loft-, vatns- og jarðvegsgæði skulu vera í samræmi við gildandi lög og reglugerðir en 

einnig skal gætt að rafsegulmengun, hávaðamengun og mengunar vegna raflýsingar. 

Úrgang skal flokka og endurvinna og hvetja skal til moltugerðar. Bann er lagt við notkun 

og ræktun erfðabreyttra lífvera í landbúnaði, mælst er til þátttöku í Staðardagskrá 21 sem 

og innleiðingu umhverfisstaðla á borð við EMAS og ECOLABEL. 

2.  Innviðir samfélagsins  

Vinna skal að uppbyggingu og endurgerð menningarminja, fegrun þéttbýlis og 

endurskipulagningu svæða í niðurníðslu. Efla skal umferðaröryggi, veita öllum gott 

aðgengi að þjónustu og eftirsóknarverðum áningarstöðum, skipuleggja skal góðar göngu- 

og hjólaleiðir og skapa aðlaðandi almennings- og útivistarsvæði. Vinsamlegt viðmót og rík 

þjónustulund skal í hávegum höfð og gerðar skulu áætlanir er miða að ánægjulegri og 

aukinni samveru og samvinnu íbúa og gesta. 

3.  Gæði umhverfis  

Horfa skal til þess að uppbygging falli vel að umhverfi og byggingarefni séu 

umhverfisvæn. Setja skal fram áætlun um plöntun gróðurs á almenningssvæðum og 

einkagörðum, tryggja skal að ruslafötur, sem falla vel að umhverfi, séu fyrir hendi sem og 
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áætlanir um hávaðastjórnun og litaval utanhúss. Nýta skal tækni í þágu íbúa og samfélags, 

t.d. með eflingu fjarvinnu og fjarnáms, en einnig með gagnvirkum vefsíðum sem veita 

milliliðalaust samband við yfirvöld eða þjónustuaðila. 

4. Verndun og hvatning til handa staðbundinni framleiðslu og afurðum  

Þróun lífræns landbúnaðar skal efld og stuðla skal að notkun lífræns og staðbundins 

hráefnis í matargerð, s.s. á veitingahúsum og í skólum. Áhersla er lögð á að haldin séu 

námskeið fyrir leik- og grunnskólanemendur um mat og matargerð í samstarfi við Slow 

Food. Þá skal tryggja gæði framleiðslu og verndun staðbundinna framleiðsluaðferða, skapa 

vettvang fyrir markaðssetningu staðbundinnar framleiðslu, og hafa í heiðri og efla enn 

frekar staðbundna menningarviðburði og hefðir. 

5. Gestrisni  

Leggja skal upp úr vinsamlegu viðmóti og hæfni þeirra sem taka á móti ferðamönnum, 

hafa sveigjanleika í opnunartíma verslana og hvers kyns þjónustu og greitt aðgengi að 

upplýsingum. Bjóða skal upp á gönguferðir með leiðsögn og merkja með skýrum hætti 

ferðamannastaði og áhugaverðar gönguleiðir. 

6. Vitundarvakning  

Gera skal grein fyrir með hvaða hætti viðmið Cittaslow verða aðlöguð samfélaginu sem og 

gerð áætlana um hvernig stuðla skuli að þátttöku og samheldni íbúa á þeim sviðum sem 

viðmið Cittaslow ná til.  

Með þessa þætti að leiðarljósi reynir Cittaslow að vinna gegn hnattvæðingu og hraðaáráttu 

nútímans, bæta líðan og lífsgæði fólks og vernda umhverfið.  

2.2 Slow Food  

‘‘Við erum það sem við etum‘‘ Þessa setningu sagði þýski nítjándualdar heimspekingurinn 

Ludwing Feuerbach. Hefur hún verið notuð til þess að útskýra hvað Slow Food hreyfingin 

eða á íslensku hæglætisfæði stendur fyrir. Slow Food stendur fyrir ýmsum stórum 

verkefnum alþjóðlega sem eiga sér orðið stóran sess í heimi matargerðarlistar- og 

framleiðslu. Hreyfingin leitast við að fræða neytendur um landfræðilegan uppruna 

matvæla, mikilvægi matarmenningar og hversu mikilvægt það er að vernda mat og 
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landbúnaðararfleið (Honoré, 2004, bls. 49-73). Til frekari útskýringar á Slow Food í 

einföldu máli má flokka það í þrjá meginflokka: Félagsleg ánægja og vellíðan að deila 

góðum mat í góðra vinahópi, matvæli frá nærliggjandi nágrenni og unaðurinn að borða í 

dreifbýli þar sem umhvefið er rólegt og fallegt (Inesom, Jung og Miller, 2014, bls. 4-6).  

Árið 1954 kom til sögunnar í Bandaríkjunum fyrsta tilbúna máltíðin, hin svokallaða 

sjónvarpsmáltíð. Sú máltíð einkenndist af fullunninni fæðu á einum diski send heim að 

dyrum. Á þessum tíma var líf fólks farið að einkennast af stöðugt meiri hraða og í kjölfarið 

leitaðist fólk eftir því að líkja eftir skyndibitaþægindum heima við. Bandaríkjamenn eyða 

um klukkustund á dag í að borða og þeir eru mun líklegri en aðrir til að versla unna 

matvöru og borða einir (Honoré, 2004, bls. 49-73). Í hröðu nútímasamfélagi borða 

einstaklingar verri mat og líða fyrir það. Nútímasamfélag glímir við ýmis 

heilsufarsvandamál sem má rekja beint til þess hvað einstaklingar borða mikið unnin mat 

sem inniheldur of mikinn sykur og fitu (Lacková og Rogovska, 2015, bls. 1-4).  Margir 

hafa gleypt við þeirri hugmynd að hvað fæðu varðar sé hratt betra. Fólk má engan tíma 

missa og gefur sér engan tíma í eldamennsku. Ófáir eru þó farnir að gera sér grein fyrir 

ókostum skyndibitamenningarinnar. Menn hafa undanfarin ár verið að draga úr hraðanum 

við framleiðslu matvæla, í eldhúsinu og við matarborðið. Í farabroddi þeirrar vinnu eru 

alþjóðlegu samtökin Slow Food (Davolio og Sassatelli, 2010, bls. 204-209).  

Árið 1986 fengu Ítalar nóg af skyndibitastorminum sem æddi yfir landið og hleyptu af 

stokkunum Slow Food (Honoré, 2004, bls. 49-73). Það sem hreyfinginn stendur fyrir er 

ferskleiki, staðbundin og árstíðsbundin framleiðsla, alda gamlar uppskriftir, 

handverksframleiðsla, hæglæti við matarborðið með fjölskyldu og vinum. Hreyfingin hefur 

það að leiðarljósi að stuðla að sjálfbærni í framleiðslu og náttúruvænni matargerð. 

Matvælaframleiðendur um víða veröld og af öllu tagi hafa nú talað um að lítið og hæglátt 

sé ekki bara eitthvað fagurt heldur geti einnig verið ábatasamt (Davolio og Sassatelli, 2010, 

bls. 204-209.). 

2.3 Slow Travel 

Hugtakið Slow Travel má þýða yfir á íslensku sem hægur ferðamáti en í þessum hluta 

verður notað enska orðið Slow Travel. Uppruni hugtaksins er óljós en fræðimenn telja að 

það sé komið frá Slow Food og Cittaslow (Dickinson, Lumsdon og Robbins, 2011, 
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bls.281-300). Hugtakið Slow Travel er nýtt í ferðamennsku en það felur í sér innihaldsríkt 

ferðalag. Meginmarkmið Slow Travel er að fá að kynnast heimamönnum og þeirra daglega 

lífi sem og upplifa og fræðast um sögu og menningarleg gildi staðar (Jang, Jung og Sohn, 

2015, bls. 48-49). Nútíma ferðamáti einkennist af því að ferðast á sem flesta staði á sem 

minnstum tíma og upplifa sem mest oft á kostnað þess að kynnast fólki, stöðum, sögu og 

jafnvel hvílast. Að ferðast með hægum ferðamáta þýðir að staldra við á sama staðnum í 

nokkra daga. Markmiðið er að reyna hafa þetta svipað og heima við en vera samt í fríi. 

Gista í heimahúsi eða smáhýsum þar sem ferðalöngum gefst kostur á að versla inn í matinn 

og elda hann sjálfir líkt og heima hjá sér (Slowmovement, e.d.). Slow Travel á margt 

sameiginlegt með Slow Food hreyfingunni, því sá sem kýs að ferðast hægt leggur áherslu á 

rekjanleika vörunnar, vill snæða mat úr heimabyggð og kynnast matarmenningu staðarins. 

Engan skyndibita né unna matvöru (Dickinson og Robbins, 2010, bls. 75).  

Ekki eru allir fræðimenn sammála um hver sé undirstaða Slow Travel og eru útskýringar 

þeirra á hugtakinu mismunandi. Sumir segja að þegar ferðast er sem Slow Travel sé mest  

áhersla lögð á að dvelja lengi á einum stað, kynnast heimamönnum og þeirra sögu- og 

menningarlegu gildum. Aðrir segja að Slow Travel leggi mesta áherslu á að velja réttan 

ferðamáta sem mengar sem minnst umhverfið. Þeir vilja sleppa við dýran og hraðskreiðan 

ferðamáta svo sem með flugvél og velja í staðinn lest, hjól eða fara í styttri ferðir 

(Dickinson o.fl., 2011, bls. 281-300).  

Gardner (2009, bls. 10-14) höfundur greinarinnar ,,A manifesto for slow travel“ segir að 

Slow Travel snúist um að hægja á þeim hraða sem við erum á núna. Það að vilja sjá sem 

mest á sem skemmstum tíma einkennir nútíma ferðamanninn. Allt þarf að gerast svo hratt 

að enginn nær að njóta þess að vera í fríi og fólk kemur jafnvel þreyttara heim en þegar lagt 

var af stað. Dickinson (2010) skilgreinir Slow Travel sem ákveðið ferli sem leggur áherslu 

á að ferðast á áfangastað hægar, dvelja lengur og ferðast sem minnst þegar á áfangastað er 

komið. Upplifa og kynnast heimamönnum, borða mat úr heimabyggð og sýna umhverfinu 

virðingu (Dickinson og Robbins, 2010, bls. 1-3). Slow Travel getur átt sér stað alls staðar 

og er óðháð tíma. Ferðalagið getur byrjað örfáum kílómetrum frá heimili fólks (Gardner, 

2009, bls. 10-14).  

Hægt er að segja að það séu þrjár meginstoðir í Slow Travel: 
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1. Að gera hlutina á réttum hraða  

2. Að breyta viðhorfi gagnvart hraða  

3. Að velja gæði fram yfir magn  

Önnur nálgun á Slow Travel er sú að eyða að minnsta kosti einni viku í fríi á hverjum stað 

og kjósa heimagistingu, orlofshús eða leiguhús í stað stærri hótela. Dvelja nær heimili sínu 

og nýta þá afþreyingu sem er til staðar á því svæði sem dvalið er á (Dorobantu, Nistireanu 

og Tuclea, 2011, bls. 34-37). 

2.4 Ferðaþjónusta í dreifbýli 

Ferðaþjónusta byggist á sögu, menningu, náttúru, sérstöðu og staðaranda staðar. Án 

innkomu þessara þátta hefur staður lítið að bjóða upp á og því erfitt að byggja upp 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem er samsett af fjölmörgum 

atvinnugreinum sem sjá til þess að sinna því ferðafólki sem heimsækir svæði sem og 

íbúum svæðisins (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 10). 

Ferðaþjónusta í dreifbýli (e. rural tourism) hefur hlotið margar skilgreiningar en í einföldu 

máli á hún að leggja áherslu á að vinna með og í takti við samfélagið sem er að þróa hana 

og hafa það að leiðarljósi að stuðla að sjálfbærni og varðveislu (George o.fl., 2009, bls. 

100).  

Ferðaþjónusta í dreifbýli hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár vegna vaxandi 

eftirspurnar í að upplifa þau lífsgæði sem þar finnast. Komast í þá ró og kyrrð sem svæðið 

hefur að bjóða, tengjast náttúrunni og sögu- og menningagildum dreifbýlisins (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 182-184). Ferðþjónustu í dreifbýli 

má flokka undir eina af mörgum greinum innan ferðaþjónustunnar og lýtur greinin að 

ákveðinni hugmyndfræði og uppbyggingu á tilteknu svæði. Hugmyndafræði um 

ferðaþjónustu í dreifbýli er byggð á þeim eiginleikum sem dreifbýlið hefur að bjóða svo 

sem staðbundnum auðlindum varðandi náttúru, menningu og sögu og krefst mikillar 

þátttöku heimamanna. Lögð er áhersla á að uppbygging sé háð getu hvers svæðis til að þróa 

ferðaþjónustu og megi það ekki koma niður á umhverfislegum, menningarlegum og 

félagslegum þáttum á svæðinu (Landbúnaðarráðuneytið, 2001).  
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Undanfarin ár hefur fjöldi ferðamanna hingað til lands margfaldast er ferðaþjónusta orðin 

ein af undirstöðuatvinnugreinum í dreifbýli og mikilvægasta atvinnugrein landsins (Guðrún 

Þóra Gunnarsdóttir, 2012, bls. 233). Ferðaþjónustu hefur oft verið lýst sem ákveðinni 

björgun dreifbýlisins vegna þeirra uppbyggingar sem fylgir, þróunar í atvinnumálum, 

samfélagslegum hagnaði og auknu þjónustustigi. Ferðaþjónusta getur haft jákvæð áhrif á 

smærri bæjarfélög og jafnframt haft jákvæð áhrif á samfélagsanda heimamanna (Hall, 

2005, bls. 228-230). Ferðamálastofa hefur undanfarin ár gert könnun á því hvað erlendum 

ferðamönnum hingað til lands fannst minnistæðast frá Íslandsferð sinni og þá má glögglega 

sjá að náttúrutengdir þættir og einstakir staðir eru minnistæðastir. 28,2% nefndu náttúru og 

landslagið, 19,1% nefndu fólkið og gestrisni (Ferðamálastofa, 2016). Dreifbýlistaðir eru oft 

umvafnir einstakri náttúru og landslagi og eru sóknarfærin eflaust mörg við uppbyggingu á 

ferðaþjónustu.    

2.5 Sjálfbær ferðaþjónusta  

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar á að mestu rætur sínar að rekja til Brundtland 

skýrslunnar sem kom út árið 1987. Í kjölfarið var sjálfbærni innleidd og löguð að 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta getur haft töluverð áhrif á umhverfið og varð því þörfin fyrir 

sjálfbæra ferðaþjónustu mikil. Þar sem fjöldaferðamennska er ráðandi eru neikvæðu áhrifin 

mun meiri (Saarinen, 2006, bls. 1121-1140). Það eru til margar skilgreiningar á því hvað sé 

sjálfbær ferðaþjónusta en þær byggja flestar á sömu grunnhugmyndum (Kates, Leiserowitz 

og Parris, 2005, bls. 8-21). Hugmyndin um sjálfbæra ferðaþjónustu hefur vitanlega fengið 

sinn skerf af gagnrýni og í senn vakið hrifningu og ókyrrð meðal starfsmanna 

ferðaþjónustufyrirtækja og fræðimanna (Saarinen, 2006, bls. 1121-1140).  

Í stefnu Samtaka ferðaþjónustunnar sést að markmið þeirra hvað varðar umhverfismál eru 

byggð á grundvallaratriðum sjálfbærrar þróunar. Önnur háleit markmið má einnig finna 

sem varða umhverfið svo sem bætt sambúð orkuframkvæmda og ferðaþjónustu, betri 

landnýtingu, áætlun um uppbyggingu og aðalskipulag ferðamannastaða (Samtök 

ferðaþjónustunnar, e.d.). United Nations World Tourism Organization (UNWTO) hafa sett 

fram ítarlega skilgreiningu á hugtakinu sjálfbær ferðaþjónusta sem felur í sér að mæta 

þörfum ferðamanna sem og heimamanna, stuðla að verndum náttúru og skapa aukin 

markaðstækifæri til framtíðar. UNWTO segir einnig að sjálfbær ferðaþjónusta eigi að skila 
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inn félags- og menningalegum, umhverfislegum og efnahagslegum áhrifum sínum sem nýta 

má til framtíðar. Ef unnið er eftir skilgreiningum UNWTO í sjálfbærri ferðaþjónustu ætti 

það að hafa áhrif á málefni um sjálfbæra þróun (World Tourism Organization network, 

e.d.).  

UNWTO hefur skilgreint sjálfbæra ferðaþjónustu og gefið út leiðbeiningar og 

stjórnunarvenjur sem eiga við um allar tegundir ferðaþjónustu og áfangastaði. Meginstoðir 

í þróun á sjálfbærri ferðaþjónustu eru umhverfis-, efnahags- og samfélagslegir þættir. Það 

þarf að ná góðu jafnvægi á milli þessara þriggja þátta til að tryggja langtíma sjálfbærni hjá 

þeim. Þessir þættir eru: 

1.  Stuðla að þróun í ferðaþjónustu með hámarksnýtingu umhverfisauðlinda að 

leiðarljósi, viðhalda mikilvægum vistfræðilegum ferlum og stuðla að verndun 

náttúruarfs og líffræðilegs fjölbreytileika. 

2.  Virða sérkenni í menningu gestgjafans, vernda bygginga- og menningararf, vernda 

hefðbundin gildi, og stuðla að sameiginlegum menningarlegum skilningi og 

umburðarlyndi. 

3.  Tryggja hagkvæman langtíma rekstur, stuðla að hagrænum réttlátum ávinningi fyrir 

alla hlutaðeigendur, þar með talið stöðuga atvinnu- og tekjumöguleika, sinna 

samfélagsþjónustu  fyrir gestgjafann, og leggja sitt af mörkum við að draga úr 

fátækt.  

Þessar skilgreiningar frá UNWTO eiga margt sameiginlegt með lykilatriðum Cittaslow. 

Talið er að þau þéttbýli sem hafa innleitt Cittaslow eigi einfaldara með að skilja hvað fellur 

undir sjálfbærni og sjálfbæra ferðaþjónustu. Það sé einfaldara fyrir íbúa að vinna í átt að 

sjálfbæru samfélagi með því að hafa Cittaslow sem stefnu (Ekinci, 2014, bls. 178-181).  
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3 Djúpivogur 

Djúpavogshreppur er 1300 ferkílómetrar af stærð og búa þar alls 460 manns og af þeim 

fjölda búa 400 manns í þorpinu Djúpavogi. Djúpavogshreppur er á sunnanverðum 

austfjörðum og finnast þar margar náttúruperlur eins og Búlandstindur, Búlandsnes, 

Teigarhorn og Berufjörður. Menningar og söguleg gildi leika stórt hlutverk í sérstöðu 

Djúpavogshrepps eins og Djúpavogskirkja, safnið í Löngubúð, Djúpavogshöfn og 

Djúpavogsbúar. Allt þetta og meira til endurspeglar Djúpavogshrepp og sérstöðu hans eins 

og heimamenn segja (Sigríður Ósk Atladóttir, 2017).   

Íbúafjöldinn á Djúpavogi telur 400 íbúa og hefur íbúum fjölgað undanfarin ár (Hagstofa 

Íslands, 2017). Djúpivogur er lítið samfélag sem býður upp á einstaka upplifun og sérstöðu 

vegna staðsetningar bæjarins og náttúruauðlinda. Bærinn stendur á Búlandsnesi milli 

Hamarsfjarðar og Berufjarðar. Sjávarútvegur hefur lengi verið stundaður frá Djúpavogi og 

var Djúpivogur ein helsta útgerðarstöð á austurlandi fram að þar síðustu aldamótum en fór 

heldur hnignandi er leið fram á 20. öldina. Á síðari árum hefur staðurinn tekið að vaxa á ný 

og undanfarin ár hafa miklar breytingar orðið (Djupivogur.is, e.d.-b). Lífsafkoma í dreifðari 

byggðum landsins hefur í gegnum tíðina byggst á einhæfum atvinnuvegi og hefur helsti 

atvinnuvegurinn á Djúpavogi verið sjávarútvegur en síðustu ár hefur ferðaþjónusta haft í 

för með sér miklar breytingar á atvinnuframboði.  

Ákveðin grunnþjónusta er til staðar á Djúpavogi. Þar er heilsugæsla, apótek, banki, 

sundlaug og pósthús, einnig eru leik- og grunnskóli á svæðinu. Fyrsta lágvöruverslunin 

opnaði 12. febrúar 2017 en áður þurftu bæjarbúar að keyra langar vegalengdir til að sækja 

slíka þjónustu (Sigríður Ósk Atladóttir, 2017).  

Afþreying á Djúpavogi er af ýmsum toga. Hægt er að fara í sund í íþróttamiðstöðinni, 

fuglaskoðun á Búlandsnesi, skoða söfn og handverk. Ýmsar gönguleiðir eru í kring og hægt 

er að fara í skoðunarferð í Papey sem er eyja rétt fyrir utan Djúpavog. Tveir matsölustaðir 

eru í bænum opnir allt árið. Eggin í Gleðivík,  útilistaverk eftir listamanninn Sigurð 

Guðmundsson eru 34 eftirmyndir eggja jafn mörg og varpfuglar sem finnast í 
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Djúpavogshreppi. Rúllandi snjóbolti er listasýning með verkum alþjóðlegra 

samtímalistamanna í bræðslunni í Gleðivík (Djupivogur.is, e.d.-c).  

3.1 Innleiðing Djúpavogs á Cittaslow 

Hugmyndin að innleiðingu Cittaslow kom fyrst fram árið 2009 þegar Páll Líndal kynnti 

hana fyrir sveitastjóra Djúpavogshrepps. Aðalskipulag bæjarfélagsins er ekki ósvipað 

megináherslum Cittaslow og því ekki erfitt fyrir sveitafélagið að innleiða Cittaslow og 

aðlaga sig þeim hugmyndum. Í aðalskipulagi Djúpavogs má glögglega sjá að mikil áhersla 

er lögð á umhverfismál, minjavörslu og sjálfbærni (Djupivogur.is, e.d.-d). Það að 

sveitafélagið sé með þessa opinberu stefnu gerir það auðveldara að komast inn í samtök 

eins og Cittaslow. Líkt og áður hefur komið fram eru 52 viðmið flokkuð í sex flokka hjá 

Cittaslow og sá sveitastjórn bæjarfélagsins strax að mörg af þessum viðmiðum gat 

sveitafélagið strax uppfyllt svo sem að vinna með menningarlega viðburði, minjavörslu, 

flokkun sorps og umhverfismál. Sveitafélag sem sækir um inngöngu í Cittaslow þarf að 

uppfylla strax helming þeirra viðmiða sem Cittaslow hefur að leiðarljósi. Umsóknarferlið 

er umfangsmikið og tímafrekt enda mörgu sem þarf að skila inn og margt sem þarf að 

uppfylla til að gerast meðlimur Cittaslow. Í upphafi árs 2013 var formleg umsókn 

Djúpavogs um inngöngu í Cittalsow lögð inn og var hún samþykkt í apríl 2013. 

Bæjarfélagið hefur síðan þá unnið að því að aðlaga sig að þeim viðmiðum Cittaslow sem 

ekki voru uppfyllt í byrjun og hefur það gengið vel (Bryndís Reynisdóttir, 2017.).  

Eftir að Djúpivogur var formlega orðið Cittaslow bæjarfélag fór sveitastjórn í það verkefni 

að kynna Cittaslow samtökin fyrir samfélaginu og íbúum þess. Það tekur tíma fyrir 

samfélag að aðlagast breytingum og vinna eftir nýjum viðmiðum og áherslum. Á heimasíðu 

sveitafélagsins djupivogur.is má nálgast nánar upplýsingar um að sveitafélagið sé 

Cittaslow. Rétt áður en keyrt er inn á Djúpavog er skilti þar sem Cittaslow merkið sést 

greinilega og hefur það vakið athygli ferðamanna. Sveitafélagið vinnur nú að því að búa til 

enn einfaldari leiðir til að upplýsa ferðamenn og er það í gegnum app í símanum, en það er 

enn í þróun (Bryndís Reynisdóttir, 2017). 
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3.2 Ferðaþjónusta á Djúpavogi 

Ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega milli ára á Djúpavogi og þá sérstaklega yfir 

sumartímann. Það er ekki eins mikið um ferðamenn yfir veturinn en þó hefur verið töluverð 

aukning á síðustu árum (Bryndís Reynisdóttir, 2017). Íbúar Djúpavogs hafa lengi verið 

þekktir fyrir viðkunnanlegt viðmót gagnvart gestum sem heimsækja staðinn. Úrval er af 

gististöðum  er á Djúpavori og þar um kring. Eitt hótel er á svæðinu sem heitir Hótel 

Framtíð og er í rekstri allt árið. Hótel Framtíð rekur einnig Hostel Framtíð og tjaldsvæðið í 

bænum. Rétt fyrir utan Djúpavog má finna fjölbreytt úrval gististaða sem hver hefur sína 

upplifun/sérstöðu að bjóða fyrir ferðamenn. Havarí á Karlsstöðum í Berufirði er einn 

þessara. Þar er starfrækjt gistiheimili, matstofa, tónleikastaður, snakkgerð og 

menningarstarfsemi undir merkinu Havarí. Markmið Havarí eru skýr eigendurnir leggja 

mikla vinnu í að stunda nýsköpun, framleiðslu og markaðssetningu á matvælum ásamt því 

að bjóða heimamönnum og ferðafólki upp á einstaka upplifun (Havari.is, e.d.). Annað 

ferðaþjónustufyrirtæki í sveitafélaginu er Adventura ehf. og er það staðsett í  Hamarsfirði. 

Það er lítið fjölskyldu fyrirtæki sem leggur ríka áherslu á að bjóða gestum sínum upp á 

persónulega þjónustu í hæsta gæðaflokki. Mikill metnaður er lagður í að nota sem mest af 

staðbundnu hráefni. Ferðamenn sem gista þar geta einnig valið að borða kvöldmat með 

fjölskyldunni þar sem þeir geta spurt og fræðst um Ísland að vild. Adventura ehf. er á 

einstökum stað með stórbrotið útsýni þar sem aðeins nátturan, hafið og fjöllin ráða ríkjum. 

Adventura ehf. er lúxus gistiheimili sem býður upp á einstaka upplifun og þjónustu 

(Adventura.is, e.d.). Þriðja ferðaþjónustufyrirtækið er Bragðavellir, smáhýsi í Hamarsfirði 

en það er einnig fjölskyldu fyrirtæki í 10 mínútna fjarðlægð frá Djúpavogi. Smáhýsin voru 

byggð á árunum 2014-2016 og eru þau staðsett við bæinn Bragðavelli þar sem gestum gefst 

kostur á að heimsækja dýrin á bænum og upplifa íslenska sveit (Bragdavellir.is, e.d.). Allir 

þessir ferðaþjónustuaðilar sem taldir voru hér fyrir ofan eru stuðningsaðilar Cittaslow á 

Djúpavogi og er starfsemi þeirra, markmið og stefna með Cittaslow að leiðarljósi.  

Tveir veitingastaðir eru á Djúpavogi og eru þeir báðir opnir allt árið um kring. Einnig eru 

tvö söfn starfrækt í bæjarfélaginu. Langabúð er eitt af þeim og jafnframt eitt af elstu húsum 

á Djúpavogi ásamt því að vera ómissandi þáttur í menningarlífi Djúpavogs. Þar í er 

Ríkarðssafn, ráðherrastofa Eysteins Jónssonar og byggðasafn sveitafélagsins. Hitt safnið er 

Steinasafn Auðuns (Djupivogur, e.d.-c). 
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4 Rannsóknaraðferð 

Í þessum hluta verkefnisins verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem nýttar voru við 

rannsóknina, gagnaöflun og úrvinnslu þeirra. Auk þess verður gerð grein fyrir hvaða 

rannsóknaraðferðir voru notaðar og hvernig rannsóknin var framkvæmd. 

4.1 Eigindleg nálgun  

Velja þarf aðferð við rannsókn og er að jafnaði staðið frammi fyrir vali milli eigindlegra 

eða megindlegra aðferða. Miðað við rannsóknarspurninguna í þessu verkefni var ákveðið 

að beita eigindlegri aðferðafræði í formi hálf staðlaðra viðtala. Með notkun eigindlegra 

aðferða er leitast eftir að skilja og lýsa ákveðnum fyrirbærum eða viðhorfi fólks (Sigurlína 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 229-237). Rannsakandinn þarf að hafa það í huga að mikilvægt sé 

að vera meðvitaður um eigið viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir eða skoðanir á því sem 

á að rannsaka. Því þarf rannsakandi að gæta þess að sínar eigin skoðanir hafi ekki áhrif á 

það hvernig viðtöl eru framkvæmd og niðurstöður settar fram (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 239-240).  

4.2 Gagnaöflun 

Rannsóknin byggist á eigin gagnaöflun en hana má flokka niður í frumgögn (e. primary 

data) og afleidd gögn (e. secondary data). Frumgögn eru gögn sem rannsakandi safnar 

sjálfur líkt og viðtölin sem voru tekin. Rannsakandi gaf  sér góðan tíma í að afla frumgagna 

með því að taka nokkur viðtöl en það verður farið nánar í úrvinnslu gagna síðar í 

verkefninu. Áður en viðtölin voru framkvæmd þurfti að vinna með fyrirliggjandi gögn, 

þeim var safnað saman og unnið úr þeim sem undirbúningsvinna fyrir viðtölin. 

Fyrirliggjandi gögn voru meðal annars fengin úr bókum, greinum og skýrslum. Mjög 

mikilvægt er að gera sér grein fyrir að þau fyrirliggjandi gögn sem styðjast á við séu 

áreiðanleg (Finn, Elliott og Walton, 2000, bls. 40-41). Til að skoða fræðilegan bakgrunn 

viðfangsefnis var tekin saman staða þekkingar innan fræðiheimsins.  
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4.3 Viðtöl 

Algengasta leið við söfnun gagna í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl. Í þessu verkefni 

var notast við hálf stöðluð viðtöl.  Hálf stöðluð viðtöl gefa færi á að skoða viðfangsefnið á 

opinn hátt og aðal áherslan er lögð á að reyna að skilja og sjá hvernig aðrir upplifa hlutina 

(Berg og Lune, 2013, bls. 112). Hálf stöðluð viðtöl er rannsóknaraðferð sem getur 

endurspeglað mismunandi skilning og túlkun hvers og eins á viðfangsefninu (Berg og 

Lune, 2013, bls. 113).   

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposefull sampling) sem felur í sér að viðmælendur eru 

valdir út frá efni rannsóknar og leitast er við að finna viðmælendur sem hafa þekkingu á 

efninu líkt og þær Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 130) mæla með 

þegar tilgangurinn er að fá sjónarhorn einstaklinga á ákveðið fyrirbæri. Viðtöl eru mjög 

gagnleg til þess að skoða reynslu fólks og til þess að kanna þekkingu þess á tilteknu 

viðfangsefni. Viðtöl geta verið notuð ein og sér eða með öðrum rannsóknargögnum. Það 

þarf þó að skipuleggja viðtölin vel því ein helsta áskorun viðtalsrannsókna er hversu langan 

tíma gagnaöflun tekur (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137-140). Haft var samband við 

ferðaþjónustuaðila á Djúpavogi og aðila tengda Cittaslow í gegnum tölvupóst og kynnt 

fyrir þeim viðfangsefni rannsóknarinnar. Síðan var athugað hvort þeir höfðu áhuga á að 

taka þátt í verkefninu. Viðbrögðin voru jákvæð og verkefninu sýndur mikinn áhugi.   

 

Fyrir hálf stöðluð viðtöl er útbúinn svokallaður viðtalsrammi sem má sjá nánar í fylgiskjali 

neðst í þessu verkefni. Spurningarnar í viðtalsrammanum eru opnar eða jafnvel einungis 

minnisatriði og mögulegt að endurraða eða bæta við spurningum eftir því sem viðtalinu 

fleytir fram. Umgjörðin er því frekar afslöppuð og aðal áherslan er á að fá fram persónuleg 

svör viðmælanda en ekki fyrirfram ákveðin svör (Berg og Lune, 2013, bls. 109). Með því 

að styðjast við ákveðinn ramma er hægt að tryggja ákveðið samræmi svo hægt sé að bera 

saman svör viðmælenda en á sama tíma að gefa svigrúm fyrir viðmælendur til að koma 

sínum sjónarmiðum og áherslum til skila (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 138). Í þessari 

rannsókn var stuðst við mótaðan viðtalsramma sem þurfti aðeins að breyta og bæta við eftir 

hvert viðtal. Alls voru tekin viðtöl við fimm einstaklinga og hafa þeir allir mikla þekkingu 

á rekstri í ferðaþjónustu og á skipulagsmálum á Djúpavogi. Sum viðtölin voru tekin á 

Djúpavogi og önnur í Reykjavík. Á meðan á viðtölum stóð hafði rannsakandi kveikt á 

farsíma sínum og notaði við það upptökunarforrit ,,Sound Recorder‘‘ til þess að taka upp 
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viðtölin. Rannsakandi fékk leyfi frá viðmælendum til að taka upp viðtalið enda er það 

mikilvægt atriði sem þarf að koma skýrt fram áður en viðtal er tekið upp. Rannsakandi 

hafði spurningarnar opnar í tölvunni hjá sér til að geta stuðst við en það er mjög mikilvægt 

að hafa spurningarnar fyrir framan sig þegar viðtalið á sér stað til að koma í veg fyrir að 

eitthvað gleymist (Berg og Lune, 2013, bls. 111).  

Viðmælendur í öllum viðtölunum sem voru tekin voru afslappaðir og jákvæðir fyrir 

viðfangsefninu og sýndu mikinn áhuga. Rannsakandi ákvað að skrifa ekki niður punkta þar 

sem verið var að hljóðrita viðtölin og rannsakandi náði því að halda góðri athygli. 

Viðmælendur svöruðu spurningum að jafnaði ítarlega en auðvita mis ítarlega eins og 

eðlilegt er. Því þurfti í nokkrum tilvikum að bæta við spurningum eða biðja viðmælendur 

um að útskýra nánar en það tíðkast stundum í hálf stöðluðum viðtölum (Berg og Lune, 

2013, bls. 113). Rannsakandi gætti sín á því að gefa viðmælendum nægilegt rými til að 

svara spurningum og skýra frá máli sínu. Í viðtölum líkt og þessum er mikilvægt að leyfa 

viðmælendum að tala frjálslega. Rannsakandi má ekki hræðast það að það komi þögn á 

milli spurninga en þá mögulega missir rannsakandi af mikilvægum ummælum sem 

viðmælandi ætlaði að koma á framfæri. Það er því betra að taka meiri tíma en minni í 

viðtöl og ekki hræðast þó svo það komi þögn inn á milli (Berg og Lune, 2013, bls. 149-

150). 

4.4 Úrvinnsla 

Úrvinnsla eigindlegra gagna er verulega ólík úrvinnslu megindlegra gagna. Þegar um 

eigindleg gögn ræðir þá er ekki hægt að setja gögnin í einhvers konar tölvuforrit og fá út 

staðlaðar eða mælanlegar niðurstöður. Ekkert slíkt er til staðar fyrir eigindlegar rannsóknir 

en aftur á móti er úrvinnslan meira skapandi og fjölbreyttari eins og mannlífið er í eðli sínu 

(Berg og Lune, 2013, bls. 153). Í eigindlegum rannsóknum er yfirleitt verið að rannsaka 

mannlífið, samfélögin og einstaklingana sem ekki er hægt að skoða með stöðluðum hætti 

því það er svo margbreytilegt. Þó er mikilvægt að taka það fram að úrvinnsla eigndlegra 

gagna fer fram með afar kerfisbundnum hætti því það er mikilvægt upp á áreiðanleika 

eigindlegra rannsókna (Berg og Lune, 2013, bls. 153).Við úrvinnslu viðtala þessarar 

rannsóknar eru viðtölin afrituð frá orði til orðs svo að hægt sé að lesa ítarlega í svörin, 

greina þau og túlka.  Við lesturinn er markvisst hægt að leita að því hvort einhver mynstur 

eða mótsagnir séu að finna í viðtölunum (Berg og Lune, 2013, bls. 155). 
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5 Niðurstöður  

Markmiðið með þessu verkefni var að komast að því hvort að einhver tækifæri felist í 

Cittaslow hugmyndafræðinni fyrir ferðaþjónustu á Djúpavogi og skoða þá hvaða tækifæri 

það væru. Viðmælendur sýndu viðfangsefni verkefnisins mikinn áhuga og áttu ekki í 

erfiðleikum með að svara þeim spurningum sem lagaðar voru fyrir í viðtölunum. 

Eins og talað er um í fræðilega kafla verkefnisins hefur Cittaslow 52 viðmið og sex 

undirflokka sem umsækjendur þurfa að vinna eftir. Þegar viðmælendur voru spurðir hvort 

þeir væru að vinna með eitthvað af þessum sex undirflokkum sem voru kynntir hér á undan 

voru viðmælendur frekar einróma og svöruðu því játandi. Einn viðmælandi sagði þó að 

hans stefna og sýn á lífið væri svipuð og stefna Cittaslow og var því mjög einfalt fyrir hann 

að nýta sér viðmið Cittaslow og aðlaga sig að þeim í rekstri og vinnubrögðum. Annar 

viðmælandi taldi að mun þægilegra væri að vinna markvisst eftir Cittaslow stefnu þegar 

viðmið eru sett fram á skýran hátt. 

Þegar viðmælendur voru síðan spurðir hvort þeir sæju einhver tækifæri liggja í Cittaslow 

fyrir ferðaþjónustu og hvaða tækifæri það væru voru svörin mismunandi. Einn viðmælandi 

sagði að það hafi ekki verið markmiðið með innleiðingu Cittaslow að nýta það í 

ferðaþjónustu heldur einungis til þess að byggja betra samfélag fyrir íbúa bæjarins en ekki 

til að laða að ferðamenn. Mjög algengt er að fólk haldi að Cittaslow sé eitthvað ferðamanna 

tengt en svo er ekki. Fyrst og síðast er það sveitafélagið sem á að uppfylla þær kröfur sem 

snúa að ferðaþjónustunni. Þó að í viðmiðum Cittaslow sé talað um að staðurinn eigi að 

vera ferðamannavænn þá er það ekki forgangsverkefni innleiðingarinnar. Annar 

viðmælandi sagði að mikið af tækifærum væri hægt að nýta með Cittaslow, bæði hugarfar 

og stefnu. Fyrirtæki þessa viðmælenda vinnur með Cittaslow viðmiðin að leiðarljósi og 

telur það styrkja þjónustu sína mikið.  

Allir viðmælendur voru sammála því að undirflokkur númer 5 varðandi gestrisni sé einn af 

meginstoðum fyrir ferðaþjónustuaðila að nýta sér. Einn viðmælandi sagðist leggja mikið í 

gestrisni og fannst gott að vinna eftir áherslum í þeim undirflokki, en annar viðmælandi 
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sagðist þurfa að bæta sig í þeim flokki og væri það bara til hins betra. Einn viðmælandi 

hafði tekið eftir því að ferðamenn væru sérstaklega að koma til þeirra vegna Cittaslow. 

Ferðamennirnir höfðu ekki endilega skipulagt Íslandsferð sína vegna Cittaslow en eftir að 

hafa heyrt að Djúpivogur væri Cittaslow sveitafélag ákváðu þeir að leggja leið sína þangað. 

Það eitt og sér segir okkur að í þessari hugmyndafræði Cittaslow felast tækifæri sem 

ferðaþjónustuaðilar geta nýtt sér bæði við markaðsetningu og í stefnu fyrirtækja. Einn 

viðmælandi sagði að það sveitafélag sem leggur áherslu á umhverfi, gæðin í umhverfinu, 

gæði í þjónustu, stefna að því að koma fram við fólk með virðingu er það sveitafélag sem 

mun skara framúr þegar fjöldinn er orðinn það mikill á Íslandi að fólk fer að vanda val sitt 

á hvar það stoppar.  

Viðmælendur voru spurðir úti hvað væri jákvætt við að vera Cittaslow stuðningsaðilar og 

hvað það væri við Cittaslow sem þeir heilluðust af. Einn viðmælandi svaraði mjög skýrt að 

öll stefna Cittaslow væri til fyrirmyndar og ættu mun fleiri samfélög að skoða stefnuna og 

vinna eftir henni. Stefnan væri ekki flókin og mjög einfalt að vinna eftir henni. Annar 

viðmælandi sagði að stefnan væri hreinlega sniðin eftir aðalskipulagi Djúpavogshrepps og 

því margt þar sem þegar var búið að uppfylla og hægt að haka við í stefnu Cittaslow. Það 

væri því mun einfaldara að fylgja henni eftir og hafa stefnuna að leiðarljósi í rekstri. 

Einfaldleikinn í stefnunni er það sem heillaði einn viðmælenda og því mjög auðvelt að 

innleiða í reksturinn.  

Þegar viðmælendur voru spurðir að hverja af þessum sex undirflokkum þeir væru að vinna 

mest eftir voru svörin misjöfn. Sumir voru lauslega að vinna með alla flokkana meðan aðrir 

voru að vinna mest með tvo flokka, annarsvegar stefnu landbúnaðar, ferðamenn og 

handverk og hinsvegar reglur varðandi gestrisni, vitund og þjálfun. Þeir viðmælendur sem 

höfðu unnið mikið með þessa tvo flokka reyndu að uppfylla allar kröfur sem þeir flokkar 

krefjast. Einn viðmælandi sagðist leggja mikið í góðar móttökur og þjálfun starfsfólks til að 

uppfylla kröfurnar. Hann sagðist aðeins nota hráefni úr héraði nema slíkt sé ekki að fá sem 

gerist sjaldan. Annar viðmælandi sagði að svolítið erfitt væri að uppfylla sum viðmið líkt 

og heilbrigðisfræðslu en til að nálgast það á einn eða annan hátt væri hann að fara að bjóða 

upp á gönguferðir sem stuðla að bættri heilsu.  

Áhugavert var að heyra vilja viðmælenda til að uppfylla öll viðmið og viljann til að jafnvel 

búa til sínar eigin leiðir til að ná þeim. Allir viðmælendur leggja ríka áherslu á sjálfbærni í 
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ferðaþjónustu og að komið sé fram við ferðamenn eins og þeir vilja að komið sé fram við 

þá þegar þeir ferðast. 

Markhópur ferðaþjónustufyrirtækja getur verið misjafn en með stefnu Cittaslow að 

leiðarljósi er hægt að gefa sér það að markhópurinn er ekki sá sami alls staðar. Til að bjóða 

upp á persónulega þjónustu og hráefni úr nágrenni getur verið erfitt að hafa markhópinn 

stóran. Viðmælendur voru því spurðir um þann markhóp sem sækir þeirra þjónustu. Flestir 

viðmælendur lýstu markhópnum sem ferðamönnum sem vilja njóta, staldra lengur við og 

fræðast um sveitarfélagið. Hafa meiri tíma en hefbundndnir ferðamenn og vilja upplifa 

eitthvað einstakt og finna fyrir sérstöð staðarins.  

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir gerðu til að uppfylla kröfur þessara ferðamanna. Einn 

viðmælandi sagðist bjóða ferðamönnum að snæða mér sér og fjölskyldu sinni kvöldverð 

þar sem þeir fá mat úr héraðinu og geta spurt fjölskylduna spjörunum úr og fengið svör. 

Einnig býður fyrirtækið upp á ferðir þar sem farið er með gestina í berjatýnslu og þeim 

gefinn kostur á að búa til sinn safa að lokinni týnslu. Að sögn viðmælandi sagði hann að 

þetta þætti gestum frábært og að upplifunin væri einstök. Þessar ferðir eru þó 

árstíðabundnar og ekki alveg orðinn fastur liður en þó hafa nokkrir fengið að upplifa þetta 

og viðbrögðin verið mjög jákvæð. Allir viðmælendur segjast gefa sér tíma með gestum 

sínum og einn viðmælandi sagðist meira segja ganga svo langt að neita að taka við hópum 

sem eru að flýta sér. Það hafi neikvæð áhrif á aðra á staðnum og ekki í anda þeirra stefnu 

að skapa stressað og steituvaldandi umhverfi, aðrir gætu sinnt erindum þeirra sem eru að 

flýta sér.  

Einn viðmælandi hafði orð á því að sinn markhópur væri fólk sem er umhverfissinnað í 

hjarta sínu, það velur mat sem er gerður með hjartanu og úr fyrsta flokks hráefni. Honum 

bæri engin skylda til þess að þóknast öllum og leyfi sér að vera með markhóp sem hentar 

hans umhverfi og lífssýn. Þessi sami viðmælandi sagði að eftir námskeið í 

markaðssetningu hafi ein setning talað mikið til hans en hún er ,,þú getur ekki verið allt 

fyrir alla, heldur bara sumt fyrir suma‘‘. Þessi setning er mjög lýsandi fyrir stefnu 

fyrirtækisins. Að mikilvægt sé að vera aldrei eitthvað sem maður vill ekki vera eða veita 

þjónustu sem maður sjálfur ekki vill fá. Hafa trú á sjálfum sér og gott sjálfstraust því það 

væri bæði dýrmætt í lífinu og rekstri.  
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Djúpavogshreppur er afar fámenur líkt og áður hefur  komið fram í þessu verkefni. Fjölgun 

ferðamanna hlýtur því að hafa áhrif á samfélagið og samfélagið hefur mismunandi skoðanir 

á fjölguninni. Viðmælendur voru spurðir hvort samfélagið væri almennt að bregðast vel við 

fjölgun ferðamanna. Einn viðmælandi sagði að Íslendingar byggju yfir þeim ótrúlega 

hæfileika að tala margt niður. Annar viðmælandi sagði heimamenn vera mun neikvæðari 

gagnvart aukningunni en aðkomufólk sem hefur búið styttra á staðnum. Allir viðmælendur 

voru þó sammála um að samfélagið finndi fyrir þeirri miklu uppbyggingu og aukinni 

þjónustu sem hefur þróast með auknum straumi ferðamanna en enginn geri athugasemd við 

aukna þjónustu. Einn viðmælandi sagði að samfélagið væri mjög ánægt með fyrstu 

lágvöruverslunina sem opnaði á þessu ári. Margir hafa horn í síðu ferðafólki en þrátt fyrir 

það nærist samfélagið á því að töluverðu leyti, án þess væri ekki búið að opna 

lágvöruverslun. Aukin þjónusta, aukið framboð og fólk sér tækifæri og stofnar fyrirtæki.  

Cittaslow hugmyndafræðin var innleidd aðeins fyrir fjórum árum á Djúpavogi og það tekur 

tíma fyrir heilt samfélag að aðlaga sig nýrri stefnu. Viðmælendur voru spurðir hvort 

samfélagið hafi tekið vel í innleiðingu Cittaslow og hvernig gangi að vinna eftir viðmiðum 

hugmyndafræðinnar. Einn viðmælandi sagði að þegar Djúpavogshreppur var formlega 

orðið Cittaslow sveitafélag var lagst í heljarinnar vinnu til að kynna hugmyndafræðina fyrir 

samfélaginu og íbúum. Íbúar tóku misvel í hugmyndina og sennilega áttu heimamenn 

erfiðast með að venjast orðinu Cittaslow því um er að ræða erlent orð og enginn formleg 

íslensk þýðing til. Fólki þótti hugmyndafræðin þó mjög svipuð aðalskipulagi 

sveitafélagsins og því auðveldara að átta sig á megin áherslum Cittaslow sem er að staldra 

við, njóta lífsins og leggja áherslu á það sem fólk hefur næst sér, hvort sem það eru afurðir, 

minjar eða verkferli til framleiðslu. Eins og einn viðmælandi sagði ,,Í rauninni er þetta ekki 

flókið, hægjum aðeins á okkur og gefum okkur tíma í einu og öllu‘‘.  

Eins og áður hefur verið nefnt var Djúpavogshreppur þegar búinn að uppfylla mörg skilyrði 

Cittaslow og var því hægt að merkja strax við sum atriðin. Einn viðmælandi sagði t.d. að 

hús í bænum sem voru byggð um aldamótinn hafi verið gerð upp í sinni upprunnalegu 

mynd og þeim veitt hlutverk sem hæfir húsunum. Það að vera Cittaslow samfélag þýðir að 

allir eru velkomnir og því skylda íbúa að taka vel á móti gestum með virðingu og vinsemd. 

Það að Djúpavogshreppur sé aðili að Cittaslow þýðir að samfélaginu beri skylda að koma 
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upplýsingum á framfæri til ferðamanna um náttúru og menningu sem finnst í 

sveitafélaginu.  

Eitt af viðmiðum Cittaslow er að minnka bílaumferð og stuðla frekar að því að fólk gangi 

eða hjóli um svæðið. Þegar viðmælendur voru spurðir út í rúturnar sem flæða inn og út úr 

bænum yfir sumartímann og hvort heimamenn væru búnir að minnka notkun á bílum 

sínum til að uppfylla þetta viðmið voru svörin tvennskonar: Annarsvegar að sveitarfélagið 

hefur nú þegar lagt fram tillögu um að rúturnar skyldu leggja amk. 200-250 metrum frá 

miðsvæði bæjarins og ganga þaðan um svæðið til að sporna gegn þeirri umferð sem þær 

valda. Hvað varðar heimamenn þá sögðu meirihluti viðmælenda að þeir keyri flestir til 

vinnu og að börnum væriekið í skóla. Þó að öll þjónusta sé í göngufæri eru einkabílar 

mikið notaðir og í raun meira en þörf er á. Viðmælendur voru allir sammála um að þessu 

þyrfti að breyta og þeir gætu sjálfir byrjað á því að minnka notkun á sínum einkabílum. 

6 Umræður 

Meginmarkmið með þessu verkefni var að skoða hvort ferðaþjónustuaðilar á Djúpavogi 

sæju tækifæri í Cittaslow þegar horft er til þróunar í ferðaþjónustu. Stefna og aðalskipulag 

Djúpavogshrepps var skoðað ásamt því að kafa ofan í hugmyndafræði Cittaslow og þau 

viðmið sem lögð er áhersla á þar og hugtök sem tengjast hugmyndafræðinni.  

Fræðimenn segja að ferðaþjónusta hafi ábyrgu hlutverki að gegna og mikla þýðingu fyrir 

sveitafélög á allri landsbyggðinni (George ofl., 2009). Ný stefna og markmið hjá 

sveitafélögum geta laðað að ferðamenn meira en sveitafélög átta sig kannski á og óvænt 

tækifæri geta skapast. Cittaslow var innleidd á Djúpavogi fyrir fjórum árum en það tekur 

tíma fyrir heilt sveitafélag að aðlagast nýrri stefnu og viðmiðum. Ferðaþjónustuaðilar á 

Djúpavogi hafa reynt að nýta sér sex viðmið Cittaslow í rekstri sínum en gætu sennilega 

nýtt sér þau enn betur því þar tel ég sóknarfærin liggja. Til þess að það sé hægt þurfa 

ferðaþjónustuaðilar að vera betur upplýstir um hvernig þeir eigi að framkvæma 

hugmyndafræðina.  
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Þegar skoðuð eru öll gögnin í þessu verkefni er svarið frekar einróma við 

rannsóknarspurningunni ,,Felast tækifæri í Cittaslow hugmyndafræðinni fyrir 

ferðaþjónustu á Djúpavogi?‘‘ Viðmælendur töldu tækifærin liggja í sex flokka viðmiðum 

Cittaslow. Viðmiðin sex eru mjög skýr og þæginlegt að vinna eftir. Það þýðir þó ekki að ef 

eitthvað er skýrt sett fram sé það nóg fyrir ferðaþjónustuaðila að nýta sér. Kynna þarf fyrir 

ferðaþjónustuaðilum hvernig hægt sé að nýta viðmið Cittaslow í rekstri og hvaða viðmið 

henti þeim betur en önnur.  

Allir viðmælendur nema einn sögðu Cittaslow vera sóknarfæri í ferðaþjónustu og margt þar 

sem vel væri hægt nýta betur. Sveitafélag sem er Cittaslow og vinnur markvisst eftir þeim 

viðmiðum gerir sveitafélagið einstakt að því leiti að meiri áhersla er lögð á umhvefi, 

samfélagsheild, menningarminjar, sögu staðar og uppbyggingu. Ferðamenn sem leitast eftir 

innihaldsríku ferðlagi, fallegu og rólegu umhverfi leggja leið sína til Djúpavogs vegna 

sérstöðu sveitafélagsins. Þessi niðurstaða er í samræmi við það sem kemur fram í bókinni 

Go slow and Curvy. Þar kemur fram að ferðamenna sem aðhyllast Slow Travel sem felur í 

sér innihaldsríkt ferðalag leitast eftir að heimsækja staði sem hafa tileinkað sér Cittaslow 

hugmyndafræðina (Jang o.fl., 2015, bls. 48-49).  

Menning, saga, náttúra, kyrrð og skemmtilegt viðmót heimamanna getur verið megin 

aðdráttarafl staðar. En með hraða nútímans og miklum umbreytingum sem eiga sér stað 

vegna t.d. ferðamannastraums getur staður hreinlega tapað þessu aðdráttarafli (George o.fl., 

2009, bls. 146-147). Viðmið Cittaslow leggja öll á einn eða annan hátt áherslu á að sporna 

gegn slíkri þróun. Viðmælendur sögðust allir vinna markvisst eftir viðmiðunum og sögðust 

finna fyrir að það hjálpi þeim á jákvæðan hátt við uppbyggingu á ferðaþjónustu. Þeir nota 

lífræn og staðbundin hráefni í matargerð, bjóða upp á sveigjanlegan opnunartíma og taka á 

móti gestum sínum með vinsamlegu viðmóti. Allt fellur þetta að viðmiðum Cittaslow. 

Flestir viðmælendur töldu að gestrisni væri sá flokkur sem hægt væri að vinna hvað mest 

með í ferðaþjónustu. Gestrisni gegnir stóru hlutverki ef vel á að ganga í  

ferðaþjónusturekstri. Skýrt kom fram hjá einum viðmælenda að gestrisni væri lykillinn að 

velgengni í ferðaþjónustu. Fræðimenn telja að þeir ferðaþjónustuaðilar sem eru 

stuðningsaðilar í Cittaslow geti nýtt sér margt sem kemur fram í viðmiðum Cittaslow þá 

sérstaklega sá flokkur sem fjallar um gestrisni (Radstrom, 2011, bls. 96-100).  
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Sohn, Jang og Jung (2015) segja að megin markmið Slow Travel sé að kynnast 

heimamönnum, staldra lengur við á hverjum stað og fræðast um sögu- og menningargildum 

staðar. Einn viðmælandi sagðist ekki sækjast eftir gestum sem eru að flýta sér og hafa ekki 

tíma til að njóta þess sem þeirra rekstur hefur upp á að bjóða. Það má því segja að þessi 

viðmælandi leitast eftir Slow Travel markhópi þó svo hann viti ekki endilega af því. 

Dickinson (2010) segir Slow Travel ganga út á að snæða mat í heimabyggð, rekjanleika 

vörunnar, ferðast hægt og stoppa lengur við á hverjum stað. Slow Travel fellur því vel við 

Slow Food hreyfinguna þar sem lögð er áhersla á félagslega ánægju og vellíðan við að deila 

góðum mat í góðra vinahópi, matvæli frá nærliggjandi umhverfi og unaðinn að borða í 

fallegu umhverfi (Inesom o.fl., 2014, bls. 4-6). Viðmælendur sem bjóða upp á mat í rekstri 

sínum leggja mikla áherslu á að bjóða upp á mat sem kemur frá nærliggjandi umhverfi og 

stuðla að sjálfbærni í framleiðslu og náttúruvænni matargerð. Þessir viðmælendur reka 

starfsemi sína með Cittaslow viðmið að leiðarljósi. Þeirra gestir stoppa lengur við í senn 

hjá þeim og leitast eftir að fræðast um sveitafélagið og landið allt.  

George ofl., (2009, bls. 99) segja að hraðinn í nútímasamfélagi og hnattvæðing sé orðið 

mikið áhyggjuefni í bæjum og borgum síðustu ár vegna þess að það er að valda neikvæðum 

áhrifum á sérstöðu menningar og atvinnuháttar. Þeir telja að það sé mikilvægt fyrir 

dreifbýlistaði og þéttbýli að sporna gegn þeirri þróun. Djúpivogur er að vinna gegn slíkri 

þróun með innleiðingu Cittaslow og þeirra viðmiðum. Þegar Brundtland skýrslan kom út 

árið 1987 var hugmyndafræði um sjálfbæra þróun kynnt og í kjölfarið var sjálfbærni í 

ferðaþjónustu innleidd þar sem ferðaþjónusta getur haft áhrif á umhverfið (Saarinen, 2006, 

bls. 1121-1140). Að því sögðu er mikilvægt fyrir fyrirþjónustufyrirtæki að huga að 

umhverfinu og raska því sem minnst. Er þetta í samræmi við það sem kemur fram í 

hugmyndafræði Cittaslow (Cittaslow.org, e.d.).  

Ört vaxandi ferðaþjónustu fylgir oft hröð uppbygging á svæðum og fólksfjölgun. Hraðinn 

og vöxturinn getur valdið því að aukið álag og streita leggst á íbúa svæðisins (George o.fl., 

2009, bls. 100).  Aukinn ferðamannastraumur þýðir fleiri bílar og rútur en samfélagið er 

vant og umhverfi þess. Á Djúpavogi er mikil áhersla lögð á verndun umhverfisins en mikil 

tækifæri eru í að gera betur í þeim efnum t.d. með því að stýra umferð inn í bænum til að 

stuðla að lágmarks mengun og að ferðamenn fari á milli staða á svæðinu fótgangandi en 

ekki akandi. Hægt væri að koma af stað svokölluðu hvatakerfi þar sem fólk er hvatt í 
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ákveðinn tíma til að hjóla til og frá vinnu eða fara fótgangandi. Þarna væri verið að stuðla 

að betri heilsu og minnka umferð. Byggja þarf betri innviði og upplýsa heimamenn enn 

betur um Cittaslow og hvernig hægt sé að nýta sér viðmið Cittaslow í verndun á 

umhverfinu og stuðla að sjálfbærni. 

Vissulega liggja tækifæri í viðmiðum Cittaslow fyrir ferðaþjónustu, en hugmyndafræðin er 

ný hér á landi og til þess að nýta þau tækifæri sem þar leynast þarf að innleiða 

hugmyndafræðina betur inn í ferðaþjónustu. Tilgangurinn með Cittaslow á Djúpavogi var 

ekki hugsað fyrir ferðaþjónustu heldur sveitarfélagið. Áhugavert væri að rannsaka betur 

hvernig hægt væri að innleiða Cittaslow inn í ferðaþjónustur og hvaða viðmið henti slíkri 

atvinnugrein. Ég velti því fyrir mér hvort það sé raunhæft markmið með því að hafa trú á 

Cittaslow og vinna eftir Cittaslow hugmyndafræðinni að ferðaþjónustan geti orðið sterkari 

á svæðinu fyrir vikið.  Getur Cittaslow hugmyndafræðin orðið stór partur af ferðaþjónustu 

hér á Íslandi, þá sérstaklega á landsbyggðinni og jafnvel í þéttbýli líka? Komið þannig í 

stað ferðaþjónustu sem sést víða og þar sem markmið virðast vera að koma sem flestum að 

á sem stystum tíma. 

7 Lokaorð 

Ferðamannastraumurinn hingað til lands hefur áhrif á umhverfið og íbúa. Hröð uppbygging 

hefur neikvæð áhrif á samfélög og skilur oft á tíðum eftir sig spor í náttúrunni sem ekki er 

hægt að afturkalla. Sveitafélög sem hafa skýra stefnu í ferðamálum eða hafa innleitt 

hugmyndafræði sem leggur ríka áherslu á verndun sveitafélagsins hefur margt fram yfir 

önnur sveitafélög þegar til lengri tíma er litið. Það er mikilvægt að einhver taki af skarið og 

hafi vilja til að byggja upp jákvætt samfélag sem býður ferðamenn velkomna með opnum 

örmum og bros á vör. Það samfélag á ef til vill auðveldara með að stýra 

ferðamannastraunum. Sagt er að góðir hlutir gerist hægt! Þetta er eitthvað sem mætti 

innleiða betur við þróun í ferðamálum hér á landi. Sveitafélagið á Djúpavogi hefur tekist 

vel að byggja upp jákvætt og einstakalega snyrtilegt samfélag. Upplifuninn að koma til 

Djúpavogs er einstök.  
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Það var ákaflega áhugavert að gera þessa rannsókn og vinnan við hana hefur kennt mér 

margt. Ekki síst hefur hún vakið hjá mér ennþá meiri áhuga fyrir viðfangsefninu. Eins og 

einn viðmælandi sagði: ,,Í rauninni er þetta ekki flókið, hægjum aðeins á okkur og gefum 

okkur tíma í einu og öllu‘‘. Þessa setningu mun ég ætíð hafa ofarlega í huga mér.  
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Fylgiskjal A 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við viðmælendur. 

 

1. Afhverju innleiddi Djúpivogur Cittaslow? 

2. Hvernig er samfélagið að taka í innleiðinguna? 

3. Hvernig er verið að nýta viðmið Cittaslow í ferðaþjónustu? 

4. Sjá ferðaþjónustuaðilar tækifæri í Cittaslow hugmyndafræðinni?  

5. Á heimasíðu Djúpavogs er farið yfir sex áherslusvið Cittaslow og númer 5 er sá 

flokkur sem fjallar um gestrisni, eru ferðaþjónustufyrirtæki að vinna eftir þeim 

áherslum sem þar koma fram?  

6. Eru ferðaþjónustuaðilar vel upplýsir um hugmyndafræðina? 

7. Hvað álítur þú vera samfélagslegan ávinning með innleiðingu Cittaslow? 

 


