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Útdráttur 

Framkvæmd var rannsókn meðal ferðamanna í Stykkishólmi í sumarlok 2017. 

Viðfangsefnið var að kanna viðhorf ferðamanna til hugsanlegra jarðhitabaða á svæðinu 

og hvort þau myndu hafa áhrif á ferðahegðun þeirra. Mikið af heitu vatni fannst við 

Hofstaði 1997, sem er bær rétt við Stykkishólm. Vatnið var nýtt til hitaveitu í 

Stykkishólmi og nágrenni. Eiginleikar vatnsins þykja einstakir samkvæmt rannsókn dr. 

Hrefnu Kristmannsdóttur jarðvísindamanns en vatninu svipar til vatnsins í Baden 

Baden heilsuböðunum í Þýskalandi. Stuðst var m.a. við hugtök tengd 

heilsuferðamennsku en heilsu- og vellíðunarferðaþjónusta er nýleg ferðaþjónustugrein 

hér á landi, sem vaxið hefur ört undanfarin ár. Höfundur taldi einnig mikilvægt að kanna 

hvað orsakar vinsældir áfangastaða en með markhópagreiningu, þ.e. greiningu á 

samsetningu ferðamanna, fást m.a. upplýsingar um hvers vegna ferðamenn velja einn 

stað fremur en annan. Unnið var með blandaða rannsóknaraðferð, megindlega og 

eigindlega. Spurningakönnun var lögð fyrir 120 ferðamenn sem gistu á hótelum í 

Stykkishólmi í lok ágúst 2017, 97 svör bárust. Þrjú viðtöl voru tekin við fólk með 

sérþekkingu á ferðaþjónustugreininni. Helstu niðurstöður leiddu í ljós mikinn áhuga 

ferðamanna á jarðhitaböðum og töldu flestir líklegt að þeir myndu lengja dvöl sína væru 

þau í boði í og við Stykkishólm. Einnig fengust upplýsingar um hvaða afþreying 

ferðamönnum líkaði á svæðinu auk upplýsinga um þjóðerni, aldur og menntun. 

Viðmælendur voru sammála um að flestir ferðamenn vilja upplifa íslensk jarðhitaböð 

en markaðssetning áfangastaða og samstarf ferðaþjónustuaðila er lykilatriði í þróun 

nýrra áfangastaða. 
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Abstract 

A study was conducted among tourists in Stykkishólmur the summer of 2017. The 

subject was to explore the views of tourists for geothermal baths in the area and whether 

the potential baths would affect their travel behaviour. Much of hot water was found at 

Hofstaðir in 1997, which is a farmland next to Stykkishólmur. The water is used to 

district heating in Stykkishólmur and surroundings. The characteristics of the water are 

considered unique according to Hrefna Kristmannsdóttir a phD geoscientist, and 

resembles the water in Baden Baden health centres in Germany. In this papers 

terminology regarding healthcare and wellness was used but healthcare and wellness 

services are a recent tourism industry in Iceland, which has grown rapidly in recent 

years. The author also considered it important to investigate what causes the popularity 

of destinations. With a target audience analysis, i.e. analysis of the composition of 

tourists, information about why travellers choose one place rather than another was 

obtained. Efforts were a mixed research method, quantitative and qualitative. A survey 

was conducted among 120 tourists who stayed at hotels in Stykkishólmur at the end of 

August 2017, 97 answers were received. Three interviews were taken with people with 

expertise in the tourism industry. The main results revealed a keen interest in the baths 

among the tourists and that most likely they would extend their stay if the baths were 

available in Stykkishólmur. Information was also obtained about what kind of 

recreation travellers appreciated in the area, as well as information about nationality, 

age and education. The interviewees agreed that most tourists would like to experience 

Icelandic geothermal baths, but marketing of destinations and cooperation among 

partners in the tourism industry are key factors in developing new destinations. 

 

 

 

Key concepts: Geo-thermal baths, Tourism area life cycle, Target audience analysis, 

Wellness, Wellbeing- tourism,  Travel behaviour, Stykkishólmur Snæfellsnes 
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áherslu á ferðaþjónustu við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi rigerðarinnar var Brynjar 

Þór Þorsteinsson aðjúnkt við Háskólann á Bifröst og vil ég þakka honum kærlega fyrir 

greinargóða leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og ánægjuleg samskipti. Einnig vil ég 

þakka vinkonu minni Elínu Láru Jónsdóttur fyrir prófarkalestur og góðar ábendingar. 

Viðmælendur rannsóknarinnar fá bestu þakkir fyrir þátttöku þeirra í verkefninu. 

Eiginmanni mínum Ásgeiri Ásgeirssyni og dóttur minni Helgu Sóleyju Ásgeirsdóttur 

vil þakka þolinmæðina og umburðarlyndið s.l tvö ár, sem og uppkomnum börnum 
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Magneu Steinsson fyrir að vera ávallt til staðar, reiðubúin til að rýna til gagns og 

rökræða.  Stuðningur hennar og hvatning hefur verið mér ómetanleg í gegnum þetta 

nám sem og annað sem ég hef tekið mér fyrir hendur í gegnum tíðina.  
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1 Inngangur 

 
Ferðaþjónustan á Íslandi hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og er nú ein 

stærsta útflutningsgrein landsins. Helst það í hendur við þróun þessarar atvinnugreinar 

á heimsvísu með auknum ferðamannastraumi. Um leið hefur rannsóknum á þessu sviði 

fjölgað bæði hérlendis og erlendis og mikil þekking orðið til um atvinnugreinina. Ekki 

er ekki öruggt að allar niðurstöður nýtist í þágu ferðaþjónustunnar, þar ræður meðal 

annars för áhugi, vilji og fjármagn. Íslenskum rannsóknum á þessu sviði hefur fjölgað 

mikið og gefa þær góða innsýn í fjölbreyttan heim ferðaþjónustunnar. Þessi ritgerð 

fjallar um niðurstöður einnar slíkrar rannsóknar og er lítið lóð á vogarskálar innlendrar 

ferðamennsku en markmið hennar er að kanna hvort jarðhitaböð í og við Stykkishólm 

myndu hafa áhrif á ferðahegðun gesta á svæðinu, meðal annars að lengja dvöl þeirra.  

 Heilsutengd ferðaþjónusta hefur aukist hér á landi undanfarið með frekari 

nýtingu t.d. á jarðhitanum. Jarðböð og sundlaugar eru meðal annars það sem Ísland er 

þekktast fyrir meðal erlendra ferðamanna og er orðið eitt af helstu aðdráttaröflum 

landsins. Í þessari rannsókn er sjónum aðallega beint að ákveðnum stað á Snæfellsnesi, 

Stykkishólmi, þó nesið allt komi þar við sögu. Jarðhitavatn sem fannst í nágrenni 

Stykkishólms 1997, leikur aðalhlutverkið og er forsenda rannsóknarinnar. Til að kanna 

áhuga og viðhorf til hugmyndarinnar var könnun lögð fyrir hóp erlendra ferðamanna í 

Stykkishólmi sumarið 2017. Einnig voru tekin viðtöl við nokkra aðila með sérþekkingu 

á sviði ferðamála. 

 Rannsóknin er gerð með blandaðri aðferð þar sem bæði er stuðst við megindlega 

og eigindlega  aðferð til að afla sem fjölbreyttustu gagna.  Hugtök sem stuðst er við í 

ritgerðinni tengjast m.a. uppbyggingu ferðamannastaða, íslenska vatninu, flokkun 

ferðamanna og vellíðunarþjónustu. Ferðahegðun er einnig til umfjöllunar og ályktað 

um hinn dæmigerða markhóp ferðamanna á svæðinu. Markhópar ferðamanna er hugtak 

sem byggist m.a á greiningu á lífstílsþáttum ferðamanna eins og áhugamálum, 

skoðunum, menntun, fjölskyldustærð, tekjum og aldri. Greining markhópa í 

ferðaþjónustu er talið nauðsynlegt tæki til að greina þá hópa ferðamanna sem líklegir 

eru til að ferðast til ákveðinna áfangastaða. Ísland er engin undantekning í þeim fræðum 

og í þessari ritgerð er rýnt í nýútkomna markhópaskýrslu sem unnin var fyrir 

Íslandsstofu í samvinnu við Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri, 

Rannsóknarmiðstöð ferðamála og Stjórnstöð ferðamála (Íslandsstofa, 2017). Hugtakið 
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vellíðurnarferðaþjónusta (e. wellness tourism) er m.a skilgreint sem heildrænn 

ferðamáti sem byggir á líðan og upplifun ferðamannsins af áfangastaðnum (Bushell og 

Sheldon, 2009). 

 Við undirbúning rannsóknar kynnti höfundur sér meðal annars niðurstöður úr 

rannsókn á jarðhitaböðum á Íslandi en gerð var samnorræn rannsókn á árunum 2009 til 

2010 sem ber heitið Norræn vellíðan – nálgun heilsuferðamennsku til að efla 

samkeppnishæfni norrænnar ferðaþjónustu (Nordic Well-being - A Health tourism 

approach to enhance competitiveness of Nordic Tourism enterprises and destinations). 

Það sem heillar flesta ferðamenn, samkvæmt niðurstöðu þeirrar rannsóknar er náttúra, 

landslag, kyrrð og ró, auk þess sem heita vatnið og böð auka vellíðan fólks  (Edward 

H. Huijbens, 2010). Einnig var unnið með heimildir er fjalla um líftíma áfangastaða en 

það hugtak tengist því hvernig áfangastöðum gengur að viðhalda vinsældum sínum. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar í tveimur köflum meðal annars á 

myndrænu formi og fjallað er almennt um þær í umræðukafla ritgerðarinnar.   
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2 Val á rannsóknarefni 

 

Höfundur þessa verks hefur lengi haft áhuga á ferðaþjónustu og upplifun ferðamanna 

af áfangastöðum sem þeir heimsækja, það lá því beinast við að finna efni tengt þeim 

áhuga. Áfangastaðir eru um margt ólíkir að gerð og eiginleikum, þeir einkennast af 

sögu, íbúunum og upplifun þeirra ferðamanna sem staðina heimsækja, en ekki síður af 

þeim ákvörðunum sem yfirvöld taka varðandi skipulag og nýtingu þessara staða 

(Sarrinen, 2004). 

 Lesa má úr gögnum Hagstofunnar að gistinóttum erlendra ferðmanna á 

heilsárshótelum hafi fjölgað alls staðar á landinu fyrstu fjóra mánuði ársins 2017 miðað 

við sama tímabil ársins 2016. Fjölgunin var minni eftir því sem lengra dró frá 

höfuðborgarsvæðinu. Á Vesturlandi varð til að mynda aukning um tæp 31% sem er ívíð 

meira en t.d á Austurlandi og Norðurlandi. Þess skal geta að Vesturland og Vestfirðir 

eru flokkaðir saman í gögnum Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2017).  

 Ferðaþjónustuaðilar hafa mikinn áhuga á að efla ferðamennsku utan háannatíma 

en háannatími er skilgreindur frá byrjun júní og út ágústmánuð. Vaxandi 

ferðamannastraumur kallar ekki aðeins á næg gistirými heldur einnig á 

afþreyingarmöguleika sem auka upplifun og reynslu ferðamanna á svæðinu. Annað 

mikilvægt aðtriði er að lengja dvöl ferðamanna utan höfuðborgarsvæðisins. Í könnun 

Íslandsstofu um viðhorf erlendra söluaðila frá desember 2016 kemur fram að 

söluaðilarnir telja að gengi krónunnar og það þjónustuframboð sem er í boði, muni helst 

hafa áhrif á þróun ferðaþjónustunnar á Íslandi á árinu 2017 (Íslandsstofa, 2016). 

Styrking krónunnar undanfarin misseri hefur valdið hækkun dvalarkostnaðar 

ferðmanna og mögulega er það ein af ástæðum þess að dvöl þeirra er að styttast en 

einnig gætu fyrrnefnd atriði eins og verðlag verið næg ástæða.  

Í talnabæklingi Ferðamálastofu frá júní 2017 kemur fram að ferðamenn hafa 

einkum áhuga á afþreyingu tengdri náttúruupplifun, heilsu og vellíðan. Sundlaugar og 

jarðhitaböð eru þeir staðir sem flestir ferðamenn greiða fyrir yfir vetrar- og 

sumartímann (Ferðamálastofa, 2017). Árangur af eflingu ferðamennsku utan 

háannatíma getur skipt sköpum fyrir m.a. stöðugleika á nýtingu fjárfestinga, mannafla 

og arðsemi greinarinnar í heild. Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem á sér lengsta sögu 

þegar kemur að því að setja á svið og þróa upplifun fyrir ferðamenn.   
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2.1 Rannsóknarspurning  

 

Í þeim tilgangi að fá svör við vangaveltum höfundar um áhuga ferðamanna á ákveðnum 

afþreyingarmöguleikum var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

 „Hvaða mögulegu áhrif hefðu jarðhitaböð í Stykkishólmi, með áherslu á heilsu 

og vellíðan, á ferðahegðun gesta á svæðinu?“   

 

Undirspurningar  

Til að fá ítarlegri svör við rannsóknarspurningunni ákvað höfundur að leggja einnig 

fyrir eftirfarandi undirspurningar 

 „Hvað er líklegt að stór hluti ferðamanna heimsæki slík böð?“ 

 „Myndu slík böð mögulega lengja dvöl ferðamanna í Stykkishólmi?“ 

 „Eftir hverju eru ferðamenn að sækjast með heimsóknum sínum á 

 Snæfellsnesið?“ 

 

Viðtalsspurningar 

Viðtalsspurningar, sem notaðar voru í eigindlega hluta rannsóknarinnar þar sem kannað 

var viðhorf ákveðinna fagaðila innan ferðaþjónustunnar, snérust meðal annars um 

jarðhitaböð í og við Stykkishólm og áhrif þeirra á dvöl ferðamanna á svæðinu. Einnig 

snérust viðtalsspurningar um samsetningu ferðamanna, frekari tækifæri á svæðinu, 

markaðsmál og framtíðarsýn.  
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3 Fræðileg nálgun  

Rannsóknir á ferðamálum almennt, ferðhegðun og upplifun ferðamanna auk líftíma 

áfangastaða og aðdráttarafli þeirra, eru fyrirferðarmiklar um þessar mundir enda 

ferðaþjónustugreinin ein stærsta atvinnugrein heims. Í þessum kafla er fjallað um 

ákveðin hugtök sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar og merking þeirra útskýrð 

í ljósi niðurstaðna annarra rannsókna um svipað efni.  

 

3.1 Ferðamennska  

Ferðamennska er hugtak er einkennir hreyfingu fólks til áfangastaða utan heimilis og  

getur varað frá einum sólarhring upp í eitt ár. Um er að ræða vinsæla alheimsafþreyingu 

og samkvæmt nýjustu tölum frá tímaritinu World Tourism Barometer kemur fram að 

fyrstu átta mánuði þessa árs voru alþjóðlegar ferðamannakomur um 901 milljón. Margir 

áfangastaðir tilkynntu um tvöföldun á fjölgun ferðamanna á tímabilinu en það eru 56 

milljónum fleiri ferðamannakomur, eða um 7% aukning frá fyrra ári (UNWTO, 2017). 

 Fjöldi þeirra sem ferðast í heiminum hefur meira en tvöfaldast á árunum 2000 

til 2017  en komur ferðamanna um allan heim hefur fjölgað úr rúmlega 400 milljónum 

frá árinu 2000 upp í tæpar 700 milljónir árið 2016. Mest hefur þó fjölgunin verið í 

Evrópu eða tæp 50%. Síðustu sex áratugina hefur ferðaþjónusta vaxið hratt á heimsvísu. 

Greinin er enn í örum vexti og er samkvæmt UNWTO orðin ein af stærstu 

atvinnugreinum heims (UNWTO, 2017). 

 Ferðamennska getur eflt efnahagslega stöðu margra áfangastaða í heiminum og 

komið í veg fyrir fjárhagserfiðleika sem aftur skila sér í betri hagsæld fyrir íbúa 

viðkomandi lands. Sameinuðu þjóðirnar ákváðu á sínu 70. Alþjóðaþingi, að árið 2017 

yrði ár sjálbærrar þróunar í ferðamennsku. Til að ná þeim markmiðum þarf 

ferðamennskan að leggja áherslu á nokkra lykilþætti eins og  sjálfbæran hagvöxt, 

atvinnuþátttöku íbúa, minni fátækt, náttúruvernd, loftslagsbreytingar, menningarleg 

gildi, gagnkvæman skilning, frið og öryggi svo eitthvað sé nefnt.  Þar sem 

ferðamennskan hefur svo afgerandi áhrif á þróun samfélaga í heiminum, skiptir mjög 

miklu máli hvernig henni er fyrirkomið og sinnt af heimamönnum svo hún verði í raun 

sú auðlind sem hún getur orðið.   

 Ísland hefur ekki farið varhluta af aukningu ferðamanna undanfarin ár og hefur 

ferðamennska hér á landi þar sem athafnir fólks meðan á ferðinni stendur 
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samskipti ferðamanna og heimamanna og sú aðstaða sem komið hefur verið upp á 

áfangastaðnum til að sinna þörfum ferðamanna, tekið miklum breytingum. Til 

samanburðar við  tölur um fjölgun ferðamanna á heimsvísu, má geta þess að 

komufarþegum í gegnum Keflavíkurflugvöll til Íslands á árunum  2010 – 2016 hefur 

fjölgað um ríflega 400%.  Fjölgunin hefur verið mest verið frá árinu 2015 eða 43% frá 

ca.1.260.000 manns í tæpar 1.8 milljónir manna árið 2016 (Ferðamálastofa, 2017). 

 

 

Mynd 1 Fjöldi gesta um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

 

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur verið mesti drifkraftur hagvaxtar frá árinu 2011 en á 

örfáum árum hefur hún orðið ein af megin útflutningsgreinum landsins. Í ár, 2017, var 

því spáð að um 2,3 milljónir erlendra ferðamanna myndu heimsækja Ísland og talið að 

ferðþjónustan skili þjóðarbúinu á sjötta hundrað milljarða króna í erlendum gjaldeyri. 

Það er um 45% af gjaldeyrirstekjum þjóðarbúsins (Íslandsbanki, 2017). 

 Hér á landi voru sett fram ákveðin meginmarkmið af opinberum aðilum til að 

efla ferðaþjónustu á tímabilinu 2011 – 2020.  En þar sem greinin er mjög ung hér á 

landi og engin áreiðanleg og alþjóðleg samanburðarhæf gögn né mælikvarðar eru til 

staðar, auk þess sem ábyrgð, lagaumhverfið og skipulag greinarinnar er óljóst, ákvað 

viðkomandi stýrihópur að leggja áherslu á forgangsatriði varðandi þróun greinarinnar. 

Þessi forgangsatriði eru m.a. að auka arðsemi greinarinnar, standa að markvissri 

uppbyggingu áfangastaða, efla vöruþróun og kynningarstarf, skapa tækifæri til að 

lengja ferðamannatímabilið um allt land, minnka árstíðasveiflur og stuðla að betri 

dreifingu ferðamanna um landið. Þessu til viðbótar verður lögð áhersla á aukin gæði, 
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fagmennsku, öryggi og umhverfisvitund ferðaþjónustunnar og sérstaða Íslands sem 

áfangastað skilgreind, m.a. með öflugu greiningar- og rannsóknarstarfi.              

(Ferðamálastofa, 2015). 

 En eftir hverju eru ferðamenn að leita hér á landi? Í nýrri könnun 

Ferðamálastofu 2017 kemur fram að ferðamenn sem heimsækja Ísland eru komnir til 

að upplifa fjölbreytileika náttúrunnar, sögustaði, menningu og sundlaugar á meðan á 

dvöl þeirra stendur (Ferðamálastofa, 2017). Landshlutarnir hafa hver á sínu sviði byggt 

upp ferðaþjónustu með stofnun ferðamálastofa og markaðsstofa sem hafa það hlutverk 

að þróa afþreyingu og laða til sín ferðamenn. Á Vesturlandi hófst vinna við 

uppbyggingu ferðaþjónustu árið 2010 með samstarfssamningi Ferðamálastofu 

Vesturlands og Markaðsstofu Vesturlands.        

 Undir forystu Markaðsstofu Vesturlands var farið af stað með markvissu 

markaðs- og kynningarstarfi til eflingar starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja og vonir 

bundnar við það að starfsemin hefði jákvæð áhrif á byggðafestu og stöðugleika í 

almennri grunnþjónustu á Vesturlandi. Sérstaða Vesturlands byggir fyrst og fremst á 

áhugaverðum sögutengingum, fjölbreyttu og sérstæðu náttúrfari, auk ýmsum 

menningar- og afþreyingarmöguleikum. (Markaðsstofa Vesturlands, 2012) Ekki eru til 

opinber gögn um fjölda ferðamanna er heimsækja ákveðin svæði á Íslandi en Hagstofan 

heldur utan um gistináttaskýrslur hótela sem opin eru allan ársins hring. Ef rýnt er í 

tölur fyrir s.l. ár,, það er fyrir  2016-2017, þá segir að gistinóttum hafi fjölgað um 4% á 

Vesturlandi á milli þessara ára og til samanburðar þá var fjölgun á Suðurlandi 3% en á 

Suðurnesjum varð hækkunin 33% (Hagstofan, 2017).   

 Snæfellsnesið er einn af mörgum áhugaverðum stöðum á Vesturlandi. Náttúra 

og sérstaða svæðisins hefur orðið tilefni til ýmissa viðurkenninga. Stofnun 

Snæfellsjökuls þjóðgarðar er ein þeirra viðurkenninga og hefur opnun gestastofu 

Þjóðgarðsins og sérhæfðra safna í Stykkishólmi verið lyftistöng yfir sumarmánuðina en 

opnunartími safnanna er takmarkaður eða þeim lokað yfir vetrarmánuðina. Sveitarfélög 

svæðisins hafa hlotið umhverfisvottun Earth Check (áður Green Globe) auk þess sem 

Stykkishólmur hlaut árið 2011 verðlaun sem gæða áfangastaður ferðamanna, European 

destination of Exellence (EDEN), fyrir varðveislu á menningarminjum, þ.e. varðveislu 

á gömlum húsum ásamt metnaðarfullri stefnu í sjálfbærri þróun í ferðaþjónustu  

(Evrópusambandið, 2011). 
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3.2 Áfangastaðurinn Stykkishólmur 

Stykkishólmur hefur í gegnum tíðina verið þekktur áfangastaður ferðamanna á Íslandi 

en fallegt bæjarstæði, gömul hús og fjölbreytt þjónusta hafa m.a. gert það að verkum. Í 

byrjun árs 2017 voru skráðir 1168 íbúar í Stykkishólmi og hafði þeim þá fjölgað um 

5% frá fyrra ári eða um 58 einstaklinga (SSV, 2017). Það má því segja að vöxtur sé í 

bæjarfélaginu enda næg atvinna í boði. 

 Bærinn hefur verið framarlega í þróun sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð 

bæjarfélaga á Íslandi og er fyrsta sveitarfélag landsins til að taka upp almenna 

sorpflokkun. Samfélagið í Stykkishólmi hefur flokkað heimilissorp í svokallað 

þriggjatunnukerfi frá árinu 2008 en Earth Check vottun Stykkishólms, auk fjögurra 

annarra sveitarfélaga, gerði Snæfellsnes að fjórða samfélagi heimsins til að fá slíka 

vottun og það fyrsta í Evrópu (Nesvottun, 2017). Vottunarsamtökin EC3 Global eru 

áströlsk samtök sem sjá um vottun samfélaga og ferðaþjónustuaðila og veita 

umhverfismerki. Samtök þessi hafa umsjón með Earth Check vottunarkerfinu, sem 

byggir á hugmyndafræði Dagskrár 21 um ábyrga stjórnun og sjálfbæra þróun. Dagskrá 

21 var sett á fót með stuðningi Alþjóða ferðamálaráðsins og Alþjóða 

ferðamálasamtakanna árið 1994 (Stykkishólmur, 2017). Um er að ræða þekkt og traust 

umhverfismerki sem nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar. Vottaðir hafa verið aðilar í yfir 

50 þjóðlöndum í öllum heimsálfum.               

 Stykkishólmur státar af fleiri slíkum vottunum en bæjarsamfélagið hlaut 

Bláfánann, fyrir smábátahöfnina, fyrst allra hafna á Íslandi, árið 2003 (Stykkishólmur, 

2017). Bláfáninn er alþjóðlegt merki fyrir hafnir, sem uppfylla ströng skilyrði í 

umhverfis- og öryggismálum. Þá hefur Grænfáninn sem er umhverfisviðurkenning, 

tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu blaktað við hún hjá leikskólanum 

síðan 2008 og hjá sameinuðum grunnskóla frá 2010 (Stykkishólmur, 2017).    

 Sveitarfélagið Stykkishólmur er einnig hluti af Svæðisgarðinum en það er 

vettvangur samstarfs sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, fyrirtækja og félagasamtaka. 

Svæðisgarður er evrópsk fyrirmynd sem skilgreind er sem fjölþætt samstarf fyrrnefndra 

aðila á svæði sem myndar eina landslags- og menningarheild.  Á Snæfellsnesi er lögð 

áhersla á að draga fram og nýta þá sérstöðu sem Snæfellsnes býr yfir. Sveitarfélögin 

starfa saman að því markmiði að kynnast svæðinu betur og reyna að finna ný tækifæri 

í nærumhverfinu og nýta þau síðan til frekari atvinnusköpunar, eða eins og segir í 

tilgangi félagsins;  
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 „Tilgangur Snæfellinga með stofnun svæðisgarðs er að efla samfélagið, vinna 

 sameiginlega að því að bæta lífsgæði og lífskjör og auka upplifun og vellíðan 

 íbúa og gesta sem þangað sækja“  (Svæðisgarðurinn, 2017). 

 

Í Stykkishólmi eru fjögur hótel ásamt fjölda gistihúsa með samanlögðu gistirými fyrir 

um 200 manns en ætla má að gistirými á Snæfellsnesinu öllu fari vel yfir 1000 gistirými  

(Markaðsstofa Vesturlands, 2017). Stykkishólmur stendur við Breiðafjörðinn sem er 

vel  þekktur fyrir hinar óteljandi eyjar og fjölskrúðugt fuglalíf. Styttri siglingar út frá 

Stykkishólmi með fyrirtækinu Sæferðum og öðrum minni fyrirtækjum hafa verið 

vinsælar en einnig fer í gegnum bæinn töluverður fjöldi ferðamanna sem er eingöngu 

að fara eða koma með ferjunni Baldri.   

 Stykkishólmur er umvafinn menningararfi og er einn þeirra byggðasafn 

Snæfells- og Hnappdælinga. Stykkishólmur hefur án efa forða til að byggja upp 

varanlega og góða ferðaþjónustu ef vilji er fyrir hendi. Gistinóttum ferðamanna í 

Stykkishólmi hefur fjölgað undanfarin ár á háannatíma, samkvæmt Markaðsstofu 

Vesturlands en dvalarlengd gestanna ekki. Eitt af því sem gæti orðið lyftistöng fyrir 

staðinn er hið heita vatn sem fundist hefur við Hofsstaði í nágrenni Stykkishólms, en 

eitt af aðdráttarafli í ferðamennsku á Íslandi er hið heita vatn sem ferðamaðurinn kann 

betur og betur að meta.    

 

3.3 Heitt vatn  

Jarðhitasvæði myndast iðulega í bergi  með sprungum sem eru allt að 3 km á dýpt. 

Megnið af því jarðhitavatni sem finnst á Íslandi á uppruna sinn í regnvatni. Vatnið hefur 

seytlast niður í gegnum bergið, liggur þar á berggrunninum og leysir úr umhverfinu 

allskonar steinefni. Á nokkrum stöðum við strendur landsins hefur sjór náð að streyma 

inn í grunnvatnið og þá verður vatnið saltmengað. Þegar vatnið hefur fengið nægan 

varma úr berginu stígur það aftur upp á yfirborðið og myndar þannig hveri og laugar 

(Axel Björnsson , 1990). 

  Á Snæfellsnesi finnast á nokkrum stöðum slíkar náttúrulaugar en árið 1997 

fannst töluvert af heitu vatni í nágrenni Stykkishólms nánar tiltekið við bæinn 

Hofsstaði. Nokkru síðar var innleidd hitaveita í Stykkishólmi og nánasta umhverfi. 

Vatnið sem þar kemur upp hefur verið rannsakað af dr. Hrefnu Kristmannsdóttur 

jarðvísindamanni, þá starfandi við háskólann á Akureyri, en hún telur að um einstakt 
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vatn sé að ræða. Eins og sjá má í töflu 1  er vatnið nokkuð basískt (pH 8,45), pH gildi 

þess er mjög lágt. Það er talið innihalda heilandi og læknandi eiginleika sem valda því 

að húðin verður silkimjúk viðkomu eftir böðun.   

 Vatnið sem er salt jarðhitavatn inniheldur allmikið af uppleystum efnum eins og 

natríumklóríð og kalsíumsölt. Súlföt eru meðal þeirra en slíkt vatn er talið vera mjög 

gott fyrir fólk með húðvandamál. Eftirfarandi tafla sýnir samanburð á efnasamsetningu 

og innihaldi jarðvatns sem fundist hefur á viðkomandi stöðum víðs vegar um landið 

(Hrefna Kristmannsdóttir, 2000). 

 

Tafla 1 Efnasamsetning 

 

Efnasamsetning mismunandi vatnsgerða frá ýmsum stöðum á Íslandi og til samanburðar efnasamsetning  vatns 

frá Baden-Baden.  Styrkur efna er í mg/l. 

 

 

Annað sem talið er vera  athyglisvert við efnainnihald þessa heita vatns sem kemur upp 

við Hofsstaði, er að það líkist mjög efnainnihaldi vatnsins í Baden Baden í Þýskalandi, 

sögufrægs baðstaðar til forna. Í gegnum tíðina hafa þar farið fram baðmeðferðir sem 

beinast að stoðkerfissjúkdómum eins og gigt, meðferðum eftir slys á fólki og eftir 

skurðaðgerðir á liðum og jafnvel hefur vatnið hjálpað fólki með öndunarvegssjúkdóma. 

Það þykir hafa einstaklega heilandi eiginleika (Hrefna Kristmannsdóttir, 2000). Þessar 

lýsingar styðja orð Hippókratesar spámanns, en hann var fylgjandi náttúrulegum 

lækningum og á að hafa sagt að „ .... vatn er eftir sem áður alltaf besta lækningin“ 

(Smith & Puczkó, 2009).  



 

11 
 

 Í skýrslu um yfirlitsrannsókn og skráningu á íslenskum baðlaugum sem 

framkvæmd var árið 2004 var baðlaugum á Íslandi skipt í þrjá flokka eftir uppruna og 

aðgengi  (Bergþóra Aradóttir og Sigurvin B. Sigurjónsson, 2004). 

 

 

 

 

Hreinar náttúrulaugar (e. pure natural hot springs) 

 

Eru laugar eða afrennsli frá hverum. Þetta eru ekki stórar laugar, gætu rúmað í mesta 

lagi tvo einstaklinga. Þetta eru laugar sem eru yfirleitt frá náttúrunnar hendi og lítið 

breyttar af mönnum. Hitastigið í þessum laugum er frá 28 - 45 °C.  Laugarnar í 

Landmannalaugum flokkast undir þessa lýsingu. 

 

 

Náttúrulegar jarðhitalaugar eða jarðhitaböð (e.natural geothermalbathing) 

 

Eru laugar sem eru að nokkru leyti eða öllu gerðar af mönnum. Oft er um náttúrlegt 

sjálfrennsli að ræða eða jarðhitavatn sem leitt er úr borholu með leiðslum.  Þetta geta 

verið stórar laugar eða litlir pottar. Vatnið er óklórað og hitastigið er á bilinu 30 - 45°C. 

Vatnið er talið hafa læknandi eða góð áhrif á húð og aðstaða er fyrir gesti á staðnum. 

Þetta eru laugar eins og Bláa lónið eða Jarðböðin við Mývatn. 

 

 

Baðstaðir eða sundlaugar ( geothermal pools and spas) 

 

Það eru baðlaugar eða sundlaugar eins og flestir þekkja þær. Þar er vatnið  klórað 

jarðhitavatn og er notað aftur og aftur þar sem það fer um hringrásarkerfi. Hitastigið er 

á bilinu 30 – 45°C og eru böðin starfrækt í samræmi við reglugerðir um hollustuhætti á 

sund- og baðstöðum. Hér er átt við allar sundlaugar á Íslandi. 
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3.4 Líftími áfangastaða (e. tourism area life cycle) 

Samkeppnishæfni áfangastaða ræðst af ýmsum þáttum t.d. gengi gjaldmiðilsins, 

orðspori, ímynd, menningu og öðrum þáttum svo sem pólitík og efnahagslegri stöðu í 

heiminum. Allir þessir þættir stjórna því hve mikil eftirspurn er eftir landi eða 

áfangastað fyrir ferðamenn (KPMG, 2016). Orðspor áfangastaða í ferðaþjónustu spilar 

mjög stórt hlutverk í hversu vel tekst til, en áfangastaðir keppa á markaði um að laða 

að sér ferðamenn, íbúa og fyrirtæki (Morgan, Pritchard, Pride, (ritstjórar), 2011).  

 Butler (1980) setti fram líkan um líftímahring áfangastaða (e. tourism area life 

cycle). Þar kemur fram að í mörgum áætlunargerðum innan ferðaþjónustunnar er gert 

ráð fyrir að vinsælir ferðamannastaðir séu ávallt vinsælir. En það er ekki raunin því 

áfangastaðir breytast og þróast í tímans rás og samkvæmt líkani Butlers fara 

áfangastaðir í gegnum sjö mismunandi líftíma. 

 Fyrsta stigið er uppgötvun (e. exploration). Ferðamannastaðurinn er lítt þekktur, 

tiltölulega fáir ferðamenn koma en eru mögulega að heimsækja staðinn vegna sérstöðu 

hans. Heimsóknir ferðamanna hafa því lítil áhrif á heimamenn, hvorki efnahagslega né 

félagslega. 

 Annað stigið nefnist þátttaka (e. involvement). Ferðamönnum hefur fjölgað og 

heimsóknir þeirra  verða reglulegri. Heimamenn eru farnir að taka meiri þátt og aðstaða 

fyrir ferðamenn orðin mun betri auk þess sem aðilar innan ferðaþjónustunnar finna fyrir 

áhrifum á samfélagið með einhverjum hætti. Á þessu stigi er markaðssetningin komin 

af stað, kynning á áfangastaðnum hafin og ferðamenn farnir að koma árstíðarbundið. 

 Þriðja stig líftímans er kallað þróun (e. development). Áfangastaðurinn er 

orðinn skilgreindur sem ákveðið markaðssvæði og eytt hefur verið töluverðum tíma og 

peningum í að auglýsa hann upp og markaðssetja. Á þessu stigi minnkar aðild 

heimamanna og sérstök aðstaða fyrir ferðamenn hefur verið bætt til muna. Staðurinn er 

orðinn vinsæll og fjöldi ferðamanna jafnvel orðinn töluvert meiri en íbúafjöldi 

áfangastaðarins.  Við þessa þróun og uppbyggingu fer ásýnd staðarins að breytast, fjöldi 

ferðamanna yfir háannatíma eykst við misjafnar undirtektir heimamanna. 

 Fjórða stigið nefnist styrking (e. consolidation). Vöxtur ferðamanna fer að 

minnka þrátt fyrir að ferðamönnum fjölgi. Ferðaþjónustan í heild er orðin stór hluti af 

efnahag staðarins og því mikilvægt að ná að stækka markaðinn og víkka hann út utan 

háannatíma, þ.e. dreifa ferðamönnum á lengra tímabil. Þegar hér er komið við sögu má 

búast við andstöðu og gagnrýni heimamanna.  
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 Fimmta stigið er stöðnun (e. stagnation). Staðurinn hefur náð að byggja upp 

sterka ímynd en er kannski ekki vinsæll lengur. Fjöldi ferðamanna hefur náð hámarki 

og ýmsum þolmörkum verið náð, upp hafa komið vandamál tengd umhverfis-, 

efnahags- og félagslegum þáttum. Á þessu stigi þarf að tryggja að ferðmenn endurtaki 

heimsóknir sínar með áhugaverðum hætti, en þróunin verður samt ekki eins og áður og 

líklegt er að breytingar verði meiri í eignarhaldi ferðþjónustunnar. 

 Sjötta stigið nefnist hnignun (e. decline). Áfangastaðurinn hættir að geta keppt 

við nýja og spennandi staði og hnignun verður á markaðnum. Staðurinn hættir að vera 

eftirsóttur og sá aðbúnaður sem til staðar var fyrir ferðmenn hefur verið tekinn undir 

aðra starfsemi. 

 Sjöunda stigið er endurnýjun (e. rejuvenation). Áfangastaðir sem fara í gegnum 

endurnýjunar stigið þurfa að vera sérstakir og áhrifamáttur þeirra þarf að vera 

tímalaus. Svæðið þarf að þola það álag sem fylgir auknum heimsóknum ferðamanna og 

fara þarf í róttækar breytingar til að ná aftur í ferðamenn. Tvær leiðir eru þá í boði, hægt 

er að búa til nýja áhugaverða staði eða laða ferðamenn að nýjum náttúruauðlindum sem 

ekki hafa áður fengið mikla athygli ferðamanna. Hér getur verið nauðsynlegt að fá 

opinbera aðila sem og einkaaðila saman að borðinu til að endurnýja samkeppnishæfni 

sína (Butler, 1980). Mynd 1 sýnir þau stig sem um ræðir í æviskeiði áfangastaða 

samkvæmt kenningu Butlers. 

 

 

Mynd 2 Líftími áfangastaða (e.Tourism area life cycle) 
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Fræðimennirnir George, Mair og Read telja að sé þess ekki gætt að innviðir áfangastaða 

séu í takt við þá aðsókn sem staðirnir fá, þá eru meiri líkur á að þeir missi fljótlega 

aðdráttarafl sitt og sæti á vinsældarlistanum (Gerorge, Mair & Reid, 2009).  

 

3.5 Markhópar og ferðahegðun 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um hvað það er sem hefur áhrif á skilningarvit 

neytenda en engin ein kenning svarar því hvað gerist í huga þeirra. Margir þættir 

vitundarinnar eru ómeðvitaðir hugsunarferlinu, aðrir eru í raun sjálfvirkir. Markaðurinn 

reynir oft að auka athygli neytenda á vörum og þjónustu sem og á þekkingu þeirra á 

markaðnum (Peter og Olson, 2010). 

 Fólk ferðast af ýmsum ástæðum, sumir til að flýja raunveruleikann, aðrir til að 

kanna nýjar slóðir, skilja hluti og upplifa. En kjarni þess alls liggur í áfangastaðnum 

sem verður fyrir valinu. Slíkur staður á eftir að dvelja í minningu ferðamannsins um 

ókomin ár, minningum sem hann deilir með öðrum (Stange, Brown, Hilbruner, & 

Hawkins, 2013).     

 En hvað er það sem dregur fólk að ákveðnum stöðum? Aðdráttarafl getur verið 

hvað sem er, hlutur, manneskja, staður eða hugtak, eittthvað sem dregur fólk af stað 

annað hvort landfræðilega eða með aðstoð margmiðlunartækja. Aðdráttarafl er eitthvað 

sem viðkomandi upplifir eða fær reynslu af. Reynslan getur síðan verið annað hvort 

áþreifanleg eða huglæg eða jafnvel eitthvað allt annað. Það eru ekki sérfræðingarnir í 

ferðaþjónustunni eða ferðatímaritin sem ákveða hvað veldur aðdráttaraflinu heldur 

auðlindin sjálf. Aðdráttarafl áfangastaða þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til að ná 

athygli neytandans. Afrakstri aðdráttaraflsins er oft ruglað saman við ákveðna starfsemi 

eða þjónustu sem er í boði, en aðdráttarafl er miklu meira en það. Sem dæmi má nefna 

aðgengi fólks að aðdráttaraflinu, sem felst í möguleika ferðamannsins til að upplifa 

aðdráttaraflið. Stundum er aðdráttaraflið aðlaðandi vegna þess hversu erfitt er að 

upplifa það eða nálgast sem dæmi hálendisvíðlendur. Ef fólk eyðir tíma og peningum í 

tiltekna auðlind þá er hún einnig aðdráttarafl. Hefð er fyrir því að skipta fólki upp eftir 

áhuga þeirra á menningu, sögu eða náttúru, menningin finnst allsstaðar en sagan og 

náttúran þarf ekki endilega að fylgjast að (Stange, Brown, Hilbruner, & Hawkins, 

2013). 

 Markhópagreining í ferðaþjónustu er nauðsynlegt tæki til að greina þá hópa 

ferðamanna sem líklegir eru til að ferðast til ákveðinna áfangastaða.  Til að komast að 



 

15 
 

því hvaða hópar það eru sem henta ákveðnum áfangastöðum þarf að að greina þá. Skoða 

þarf þætti sem helst hafa áhrif á líf kaupandans eða ferðamannsins í þessu tilviki. Þetta 

eru þættir úr umhverfi hans eins og efnahagslegir, tæknilegir, menningarlegir og 

pólitískir þættir. Þekking á ferðalögum fólks og tengsl þess við val á áfangastað gegnir 

mikilvægu hlutverki við spá um framtíðarferðamynstur ferðamanna (Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

 Framkvæmd var rannsókn á hvað hefði áhrif á dvöl ferðamanna á eyjunni 

Madeira. Lokaniðurstöður þeirrar rannsóknar benda m.a. til þess að það séu vel 

menntaðir eldri karlmenn frá Þýskalandi sem dvelja hvað lengst. Félags- og efnahagsleg 

staða ferðamannsins hefur áhrif á lengd dvalar sem og aldur, kyn og menntun. Þjóðerni 

hefur einnig áhrif á lengd dvalar, t.d. dvelja Þjóðverjar lengur en aðrar þjóðir í ferðum 

sínum. Einnig kom fram að verðlag hefur áhrif á dvöl ferðamanna, því hærra verð því 

styttri dvöl. Sérstaða áfangastaða, gæði og aðdráttarafl hefur áhrif á lengd dvalar 

ferðamanna. Þeir sem dvelja lengur kunna sem dæmi að meta ákveðnar víntegundir, 

hafa verið á eyjunni/landinu áður, og kunna að stilla eyðslu sinni í hóf. 

 Áberandi var hvað Bretar dvelja stutt í einu. Skýringin kann að liggja í því að 

fáar lágfargjaldaferðir eru í boði til og frá landinu eða í efnahagsástandi Bretlands, á 

meðan Þjóðverjar ferðast með pakkaferðum. Rannsakendur telja ekki hægt að stjórna 

algjörlega þeim þáttum sem hafa áhrif á lengd dvalar ferðamanna, en með 

markhópagreiningum er hægt að komast að því hvað hver og einn sækist eftir. Miðað 

við þessar niðurstöður ættu ferðamálayfirvöld á Madeira að höfða til eldri, vel 

menntaðra karlkyns Þjóðverja sem kunna að meta náttúruna, vínið og fjárhættuspilin  

(Barros, 2010). 

 Í grein sem S. Dolnicar og A. Ring rituðu í hefti um ferðamálarannsóknir  

(Annals of Tourism Research) benda þeir á að margar markaðsrannsóknir hafa verið 

gerðar á ferðaþjónustu og upplifun ferðamanna gegnum tíðina. Mikil þekking hefur 

byggst upp, en minna hefur verið gert með niðurstöður þeirra rannsókna í þeim tilgangi 

að þróa og greina ferðaþjónustuna. Telja þeir að nýta megi gögnin til enn frekari 

þekkingar á þessu sviði séu þau notuð á viðeigandi hátt. Benda þeir á að endurskilgreina 

þurfi grundvöll og lykilþætti í markaðssetningu ferðaþjónustu, meðal annars með 

áherslu á viðskiptavininn; taka mið af skipulagi, vörum, þjónustu og verðmætamati 

hans. Í grófum dráttum; að kortleggja ferli viðskiptavinarins miðað við;    
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➢ gefin loforð og væntingar  

➢ auðvelda væntingar og loforð   

➢ efna loforð og væntingar  

 

Meiri líkur eru á að viðskiptavinurinn, þ.e. ferðamaðurinn verði ánægðari og sáttari við 

upplifun sína af áfangastaðnum eða afþreyingunni ef tillit er tekið til þessara þátta 

(Donical & Ring, 2014).  

 

3.6 Markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu 

 

Rannsóknir á hegðun ferðamanna er koma til Íslands hafa verið gerðar hér á landi um 

nokkurn tíma meðal annars af Ferðamálastofu og Íslandsstofu. Íslandsstofa hefur unnið 

með viðhorfs- og markhópagreiningar bæði hér heima og erlendis þar sem viðhorf 

ferðamanna hefur verið kannað, sem og þeirra er selja ferðir til Íslands. Ferðmálastofa 

hefur meðal annars safnað gögnum um fjölda ferðamanna, dvalartíma þeirra og fleira. 

 Í október 2017 kom út ný markhópagreining á vegum Íslandsstofu, sem var 

unnin í samvinnu við Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri, Rannsóknarmiðstöð 

ferðamála og Stjórnstöð ferðamála. Í þessari greiningu voru rannsakaðir 14.000 

ferðamenn á sjö markaðssvæðum: Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Frakklandi, 

Þýskalandi, Sviss og Danmörku. Hóparnir voru aðgreindir út frá lífsstílsháttum, 

persónugerð, neyslu, ferðagildum og hvernig þeir mæta þörfum og markmiðum 

íslenskrar ferðaþjónustu. Þessi greining á að nýtast hagsmunaaðilum í greininni við 

markaðsetningu og vöruþróun, einnig þeim er starfa í eða ætla sér að starfa við 

ferðaþjónustu á Íslandi eins og ferðaskipuleggjendum, ferðaþjónustuaðilum, 

markaðsfólki og hinu opinbera (Íslandsstofa, 2017). Afrakstur greiningarinnar er 

aðferðarfræði sem aðilar í ferðaþjónustu geta nýtt sér til að komast að því hverjir eru 

núverandi viðskiptavinir þeirra, væntanlegir viðskiptavinir og um leið fengið frekari 

upplýsingar um á hvaða markað þeir ættu að sækja og hvernig.  

 Í markhópaskýrslu Íslandsstofu voru markhóparnir greindir út frá lífsstílsþáttum 

eins og áhugamálum, viðhorfum, menntun, fjölskyldustærð, tekjum, aldri og 

kauphegðun svo eitthvað sé nefnt. Unnið var með upplýsingarnar og þær skoðaðar með 

hliðsjón af íslenskri ferðaþjónustu. Þrír hópar voru taldir verðmætastir fyrir íslenska 

ferðaþjónustu, en í grunninn eru þetta ferðamenn með meðalháar- til háar tekjur, þeir 



 

17 
 

vilja kynnast heimamönnum og menningu þeirra,  þeir eru náttúruunnendur og þeim er 

umhugað um umhverfið sem þeir fara um. Þessir hópar eru kallaðir Lífsglaði 

heimsborgarinn   (e. The fun-loving globtrotter), Sjálfstæði landkönnuðurinn (e. The 

Indiependent Explorer) og Makindalegi menningarvitinn (e. The Cultural Comfort 

Seeker).   

 Þessir hópar eru um margt líkir en einnig mjög ólíkir sér í lagi hvernig þeir kjósa 

að upplifa hluti í gegnum lífshætti sína og menningu. Lífsglaði heimsborgarinn og 

Sjáfstæði landkönnuðurinn vilja til að mynda  báðir  upplifa eitthvað nýtt og spennandi 

og vera í góðri snertingu við náttúruna.  Sjálfstæði landkönnuðurinn er þó tilbúinn til 

að leggja meira á sig líkamlega til að komast í snertingu við staði sem eru ekki í 

alfaraleið. Báðir þessir hópar hafa áhuga á menningu og sögu og eru til í að eyða góðum 

tíma í að kynnast heimamönnum. Makindalegi menningarvitinn hefur einnig áhuga á 

náttúrunni, en þó aðeins í fjarlægð og hefur engan sérstakan áhuga á að reyna á sig 

líkamlega til að upplifa hana.  Hann hefur áhuga á menningu og sögu þeirra áfangastaða 

sem hann heimsækir en er ekki tilbúinn til að eyða of miklum tíma í söfn og sögufræga 

staði. 

 

 

3.7  Vellíðunar ferðaþjónusta (e. wellness, wellbeing tourism) 

Hefð er fyrir heilsuböðum víða um heim og hægt er að finna heimildir um 

heilsuferðaþjónustu langt aftur í aldir,  jafnvel löngu fyrir Krist og hafa lönd eins og 

Japan, Kína og Indland verið nefnd því til sönnunnar. Rómverska heimsveldið skildi 

eftir sig töluverða arfleifð í heilsuböðum en á fyrstu 100 árunum eftir Krist fundu þeir 

heilsulindina Bath á Bretlandi, Baden-Baden í Þýskalandi og jarðvarmaböðin í Belgíu, 

sem síðar urðu geysilega vinsæl. Í Belgíu var fyrst talað um heitið „Therme“ (thermal-

baths) í tengslum við jarðhitaböð sem einhverskonar lúxsus vellíðunar baðstað (Smith 

& Puczkó, 2009).  

 Elstu heimildir sem ISPA International SPA Association hefur um læknandi 

heilsulindir eru frá 1700 fyrir Krist en víða um heim finnast hin ýmsu form náttúrulauga, 

þær algengustu hinar svokölluðu „SPA“ laugar. Skilgreining Internationl Spa 

Association á orðinu SPA er staður sem býður almenna vellíðan með ýmiss konar 

faglegri þjónustu sem örvar og endunýjar huga, líkama og sál (ISPA, 1991). Smith og 

Puczkó skilgreina SPA hugtakið í ferðaþjónustu sem heilsulind, þar sem ferðamaðurinn 
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græðir líkamann og nær hinni fullkomnu slökun. Þetta er gert með aðkomu efnaríks 

vatns er finnst í heitum jarðböðum, gufuböðum og köldum böðum, sem þó eru ekki eins 

auðug af steinefnum og jarðhitaböðin (Smith & Puczkó, 2009). Áfangastaðir sem boðið 

hafa upp á einhverskonar vellíðunar ferðaþjónustu hafa verið vinsælir svo öldum 

skiptir. Eiginleikar náttúrulegra áfangastaða, eins og þeirra sem bjóða upp á jarðhitaböð 

með náttúrulegum steinefnum, einstökum sandströndum, fjalllendi með 

náttúrufyrirbrigði eins og Alparnir í Evrópu eða staðir sem teljast til  heilagra staða, 

hafa leikið lykilhlutverk í aðdráttarafli slíkra áfangastaða (Steiner og Reisinger, 2006). 

Hugtakið vellíðan (e.wellbeing) var upphaflega þróað af Bandaríkjamanninum Halbert 

Dunn árið 1959. Hann skrifaði í fyrsta skipti um sérstakt heilsuástand eða heildarvitund 

manneskjunnar og hversu vel hún þarf að þekkja sinn eigin líkama, anda og sál ásamt 

því að vera í góðri tengingu við umhverfi sitt, en þá og aðeins þá nýtur hún vellíðunar 

(Dunn, 1961).  

 Vellíðunarferðaþjónusta (e. wellness tourism) er m.a. skilgreind sem heildrænn 

ferðamáti. Í felst leit að líkamlegri heilsu, fegurð, langlífi og/eða andlegri vitund, 

einhverskonar dulræn upplifun og tenging hennar við samfélagið og náttúruna (Bushell 

og Sheldon, 2009). Sama á við um hugtakið náttúruvellíðun (e. eco-wellness) en það 

nær einnig yfir heildræna vellíðan og hvernig fólk nær að tengjast náttúrunni á dulrænan 

hátt (Reese og Myers, 2012).     

 Fyrir áratugum þróaðist slík ferðaþjónusta með eðlilegum hætti, lítið var um 

áætlunargerð á þeim tíma og aðstaða við þessa sérstöku staði tók að breytast í samræmi 

við aðra ferðaþjónustu á staðnum. Í dag hins vegar þróast þessir áfangastaðir ekki 

sjálfkrafa né eðlilega, heldur eru gerðar áætlanir sem byggja á hagsmunum staðanna og 

þekkingu á auðlindum þeirra, sem er undirstaða þess að ná árangri í 

vellíðunarferðaþjónustu (Bushell og Sheldon, 2009). Birtingarmynd heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónustu er knúin áfram af tveimur ólíkum en skyldum þáttum. Fólk 

hefur ekki aðeins áhyggjur af líkamlegri, félagslegri og andlegri vellíðan sinni í daglegu 

lífi, heldur er það reiðubúið að ferðast langar leiðir til að upplifa mismunandi reynslu 

af heilsu og vellíðan. Ferðalög geta stuðlað að mörgum þáttum heilbrigðis ef tekið er 

mið af þeim líkamlega og andlega ávinningi sem hvíld og slökun er, hinum félagslegu 

áhrifum af að hitta aðra ferðamenn og innfædda og hinni vitsmunalegu örvun sem á sér 

stað við að kynnast nýjum áfangastöðum (Smith & Puczkó, 2009).  

 Gæði lífsins eru fjölþætt og flókin og að auki eru þau mjög huglæg. Þau geta 

líka haft mismunandi þýðingu fyrir mismunandi fólk og fer það eftir því hvar 
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viðkomandi er staddur á lífsskeiðinu (Bushell og Sheldon, 2009). Fræðimennirnir 

Crites og Crites halda því fram að svokallað ,,vellíðunar-frí“ hjálpi okkur að fjarlægjast 

raunveruleikann tímabundið, það hægir á tímanum og við náum jafnvægi og verðum 

sátt andlega, líkamlega og tilfinningalega (Crites og Crites, 2003).  

 Á Íslandi eru hins vegar aðrar hefðir á nýtingu á jarðhita sem tengjast meira 

umhverfisvitund okkar og menningu. Hér er átt við hinar íslensku útisundlaugar sem 

hægt er að fara í allan ársins hring en þær hafa verið hluti af hinni íslensku menningu í 

marga áratugi (Örn D. Jónsson og Edward H. Huijbens, 2005). Heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónusta er ung ferðaþjónusta hér á landi sem vaxið hefur ört undanfarin 

ár með tilkomu Bláa lónsins, þar sem góð aðstaða til heilsutengdrar ferðaþjónustu er til 

staðar. Það fyrirtæki var stofnað árið 1992 með það að markmiði að vera í forystu í  

uppbyggingu á heilsutengdri ferðaþjónustu hér á landi. Starfsemi Bláa lónsins hefur 

þróast hratt á undanförnum 10 árum en það gegnir stóru hlutverki í Auðlindargarðinum 

í Svartsengi á Reykjanesi (Bláa lónið, 2008).  Bláa lónið þykir einstakt í veröldinni og 

er ein ástæða þess að þar er heitt vatn endurnýjað frá nærliggjandi jarðvarmavirkjun. 

Þegar heitt vatn ferðast upp á yfirborðsflötinn leysir það upp ýmis steinefni í 

umhverfinu sem það flytur síðan með sér upp á yfirborðið. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að vatnsmeðferðir geta hjálpað til við að koma jafnvægi á blóðrásina, ónæmskerfið, 

meltinguna, náð að slaka á þreyttum vöðvum en eru ekki síður góðar fyrir húð og hár 

(Smith & Puczkó, 2009). Þá má nefna Jarðböðin á Mývatni, Fontana á Laugarvatni og 

náttúrulaugarnar við Deildatunguhver sem nýlega voru opnaðar en  fleiri slík böð eru í 

farvatninu víðar á landinu. 
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4 Rannsóknaraðferðir og framkvæmd 

Rannsóknin er unnin í samræmi við sex þrepa aðferðarfræðilíkan Philips Kotler og 

Kevin L. Keller (Kotler og Keller, 2016). Í byrjun fór höfundur í ítarlega 

hugmyndavinnu út frá áhugsviði sínu og ákvað síðan viðfangsefni rannsóknar í 

kjölfarið. Höfundur vann með rannsóknarspurningu í áætlunargerðinni sem og 

markmið og tilgang ritgerðarinnar. Þar á eftir hófst upplýsingaöflun, rannsókn 

framvæmd, unnið úr heimildum og niðurstöður kynntar. Í þessari rannsókn er blandaðri 

aðferð beitt bæði megindlegri og eigindlegri til að fanga fjölbreyttar og skýrar 

niðurstöður.  

 

   Mynd 3  Sex þrepa aðferðarfræðilíkan Kotlers og Kellers 

4.1 Val á úrtaki 

Þýði rannsóknar í megindlegu (e. quantitative) aðferðinni byggir á fjölda þeirra 

ferðamanna sem voru í Stykkishólmi á þeim tíma er könnunin var lögð fyrir, þ.e. seinni 

tvær vikurnar í ágúst 2017.  Könnunin var lögð fyrir á hótelum í Stykkishólmi og fyrir 

erlenda vegfarendur. 

 Notast var við hentugleikaúrtak þar sem ekki var vitað fyrirfram hvað úrtakið 

yrði stórt. Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmið rannsóknar er fremur að 

álykta um tengsl á milli breyta en að álykta um tiltekið meðaltal og hlutfall í þýði  

(Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri), 2016).  

  Könnunin var í formi svarblaða þar sem ferðamenn voru beðnir um að svara 

nokkrum spurningum sem voru að mestu lokaðar eða hálfopnar. Könnunin var kynnt 

fyrir starfsmönnum í móttöku hótela svo þeir gætu áfram kynnt verkefnið fyrir 

ferðamönnum sem hjá þeim gistu. Um 120 svarblöðum var dreift, alls fengust 97 svör 

frá erlendum ferðamönnum. Eigindleg (e.qualitative) rannsókn fór fram með 

viðtölum. Leitast var við að fá viðtöl við aðila er hafa sérþekkingu á ferðaþjónustunni 

og greiningum innan ferðaþjónustunnar. Þrjú viðtöl voru tekin á vinnustað viðkomandi 

viðmælenda.  

 

Rannsóknr-
efni valið

Rannsóknar 
áætlun 
mótuð

Upplýsinga 
öflun

Upplýsingar 
metnar

Unnið úr 
heimildum

Niðurstöður 
kynntar
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4.2 Megindleg aðferð 

Spurningarnar voru alls 14 og voru flestar þeirra lokaðar en einnig voru í könnuninni 

raðspurningar (e.rating) og hálfopnar spurningar. Svarkvarðarnir voru eftirfarandi: 

jafnbilakvarði, nafnakvarði og opnar spurningar. Reynt var að hafa spurningar einfaldar 

og auðskiljanlegar og lengd þeirra stillt í hóf.  

 Þar sem um nokkrar ólíkar gerðir af baðlaugum er finna á Íslandi var 

nauðsynlegt að skilgreina þær og flokka í byrjun könnunar. Lýsing á megininnihaldi 

spurningakönnunar, uppruna jarðhitavatns, eiginleikum þess, hitastigi og því hversu 

mikið þær voru gerðar af mönnum, voru þættir sem horft var til í flokkuninni. 

Skilgreiningarnar áttu að auðvelda svarendum að átta sig á muninum á milli baðlauga 

á Íslandi, en stuðst var við skilgreiningar Berþóru Aradóttur og Sigurvins B. 

Sigurjónssonar úr rannsókn er gerð var árið 2004 fyrir Ferðamálasetur Íslands á 

Akureyri (Bergþóra Aradóttir og Sigurvin B. Sigurjónsson, 2004). 

 Megin spurningin snérist um viðhorf ferðamanna til jarðbaða almennt og hvort 

þau myndu lengja dvöl ferðamanna væru þau í boði í Stykkishólmi þar sem þeir gistu. 

Einnig voru spurningar um ferðahegðun og áhuga ferðamanna á þeirri afþreyingu sem 

í boði var á meðan á heimsókn þeirra á Snæfellsnesið stóð. Í lokin voru lýðfræðilegar 

spurningar lagðar fyrir, þar sem spurt var um kyn, aldur og menntunarstig. Könnunin 

var eingöngu á enskri tungu. 

 

4.3 Eigindleg aðferð 

Eigindlegri aðferð var beitt í seinni hluta rannsóknarinnar, aðferðin byggði á viðtölum 

við valda viðmælendur, augliti til auglitis. Undirbúningur fyrir viðtöl fór fram með 

þeim hætti að útbúinn var spurningalisti með 5 spurningum. Hverri spurningu fylgdu 

nokkrir undirþættir. Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst og viðtal 

bókað. Í viðtölunum voru allar spurningar opnar, viðmælandinn var í aðalhlutverki og 

rannsakandinn beitti virkri hlustun, ásamt því sem hann beindi viðtalinu á rétta braut 

þar sem það átti við. Tekin voru 3 viðtöl við einstaklinga sem hafa sérþekkingu á 

umræðuefninu og svæðinu. Í upphafi viðtals var verkefnið kynnt fyrir viðmælendum  

og voru þeir beðnir um að undirrita upplýsinga- og samþykkisyfirlýsingu fyrir viðtal. 

Leitast var við að hafa andrúmsloftið afslappað og í umræðustíl, þar sem því var við 
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komið. Fundarstaður var í öllum tilvikum fundarherbergi á vinnustað viðmælanda. 

Hvert viðtal var u.þ.b. ein klukkustund. 

 

4.4 Greining og úrvinnsla gagna  

Þegar lokið var við að safna gögnum spurningarkönnunarinnar og skrásetja viðtölin úr 

viðtalsrannsókninni hófst höfundur handa við greiningu gagnanna og úrvinnslu þeirra. 

Hér var um blandaða rannsóknaraðferð að ræða, megindlega rannsókn sem byggði á 97 

svarblöðum erlendra þátttakenda og eigindlega rannsókn sem byggði á viðtölum við 

þrjá einstaklinga úr ferðaþjónustugeiranum. Verður söfnun og meðferð gagnanna í 

hverri aðferð fyrir sig lýst í eftirfarandi köflum.  

 

4.5 Spurningakönnun 

Rannsóknartími varði í tvær vikur en að þeim tíma liðnum var svarblöðum safnað 

saman og gögn handfærð inn í reiknilíkan í excel. Unnið var með allar 

bakgrunnsbreytur eins og viðhorf hópsins eftir þjóðerni, aldri og menntunarstigi og 

hvernig ferðamáta þeirra væri háttað: Eru þeir einir á ferð, í hóp, með maka eða 

fjölskyldu og hver skipulagði ferð þeirra?  Var þetta gert til að fanga samanburð við 

aðrar spurningar í könnuninni.   

 Höfundur taldi nauðsynlegt að skilgreina vel þá þrjá flokka baðlauga sem til 

skoðunar voru í könnuninni. Gerð var grein fyrir náttúruleika þeirra, þ.e.a.s hversu 

mikið þær voru gerðar eða breyttar af mönnum, uppruna lauganna og hversu hátt 

hitastig var í þeim. Eins og fram kemur í fræðilega hluta rannsóknar um heita vatnið, 

þá var stuðst við skilgreiningar Berþóru Aradóttur og Sigurvins B. Sigurjónssonar úr 

rannsókn er gerð var árið 2004 fyrir Ferðamálasetur Íslands á Akureyri. Rannsóknin 

ber heitið „Viðhorf heimamanna til nýtingar á náttúrulegum baðlaugum á Íslandi“. 

Niðurstöður voru síðan settar fram bæði í hlutföllum og einnig í fjölda þeirra er tóku 

þátt. Niðurstöður voru einnig settar fram á myndrænan hátt með skífum og töflum (sjá 

viðauka i ). 

 

4.6 Viðtöl  

Viðtölin voru hljóðrituð og síðar skrifuð upp (sjá viðauka iv). Unnið var úr gögnum 

viðtalskönnunarinnar með þemagreiningu og svör viðmælenda flokkuð eftir þeim 
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þemum sem einkenndu umræðurnar. Fjögur þemu móta niðurstöður eigindlegu 

rannsóknarinnar og voru skráð niður. Þemun tengjast viðhorfi svarenda til  

uppbyggingar jarðhitabaða við Stykkishólm, á tækifærum svæðisins, á markhópum og 

hvað hafi áhrif á dvöl ferðamanna. Aðrir sammerktir þættir úr svörum viðmælenda voru 

einnig nýttir í niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri), 2016). 

4.7 Aðgengi höfundar  

Aðgengi höfundar er nokkuð gott. Auðvelt var að fá viðtöl við þá aðila sem óskað var 

eftir og allir þátttakendur í eigindlegu rannsókninni voru samvinnufúsir og hjálpsamir.

 Höfundur rekur hótel í Stykkishólmi og var því auðvelt að leggja 

spurningalistann fyrir í móttöku hótelsins en heldur gekk erfiðlega að fá starfsmenn í 

móttöku á öðrum hótelum til að leggja fram listana. Tók höfundur á það ráð að fara út 

á götu og leggja spurningalistann fyrir gangandi ferðamenn er gistu á öðrum hótelum í 

Stykkishólmi. 

 

4.8 Takmarkanir rannsóknar 

Úrtak höfundar var ekki stórt og endurspeglar mögulega ekki allar tegundir af 

ferðamönnum er sækja Stykkishólm eða Snæfellsnes heim á þeim tíma sem könnunin 

var lögð fyrir.           

 Þrjú hótel voru tilbúin að taka þátt í upphafi en aðeins komu svör frá einu þeirra. 

Takmörkun gæti því einnig falist í því að ekki voru starfsmenn í móttöku alltaf viljugir  

að bjóða gestum að taka þátt í könnununni. Sökum þess tók  höfundur þá ákvörðun að 

fara með könnunina út á meðal ferðamanna í Stykkishólmi og bjóða þeim að taka þátt. 

Um 20% svaranna koma úr þeirri vinnu.  

 Gæta þurfti þess að leiðbeiningar til starfsmanna og þátttakenda 

rannsóknarinnar væru skýrar og áreiðanlegar svo ekki yrði um misskilning að ræða hjá 

þeim sem svöruðu.  Einnig þurfti að hafa í huga óbein áhrif þjónustuaðila á hegðun og 

svörun ferðamanna og hinnar raunverulegu upplifunar ferðamanna af svæðinu. 

 Takmarkanir rannsóknar gætu einnig tengst höfundi sjálfum sem er einn hinna 

þriggja hótelstjóra sem um ræðir og gæti þ.a.l. haft óbeint meiri áhrif á að gestir svöruðu 

könnuninni. 
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4.9 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar eru mikilvæg hugtök í bæði eigindlegum sem 

megindlegum rannsóknum. Það eykur réttmæti rannsóknarinnar ef spurningar standast 

samanburð við veruleikann, en til þess þurfa þær að endurspegla raunverulegar 

aðstæður þátttakenda rannsóknarinnar og vera skiljanlegar. Þær þurfa að tryggja 

áreiðanlegar niðurstöður í þeim tilgangi að hægt verði að leggja viðkomandi 

spurningalista fyrir annars staðar og fá svipaða niðurstöðu.  

 Þar sem spurningakönnunin nær einungis til ákveðins áfangastaðar á 

Snæfellsnesinu mun höfundur styðja það að svipaða könnun verði hægt að leggja fyrir 

á fleiri stöðum á Snæfellsnesinu og bera saman niðurstöður kannana á mismunandi 

stöðum á því svæði. Samleitnisréttmæti (e. convergent validity) er einnig tryggt í 

rannsókninni með því að leita eftir hvort munur er á viðhorfum út frá þjóðerni, aldri og 

menntunarstigi þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri), 2016). 

 Innra réttmæti eigindlegrar rannsóknar byggir á sannleiksgildi (e. truth value), 

sem felst í því að rætt var við aðila sem hafa greinargóða þekkingu á ferðaþjónustu á 

Íslandi, ásamt sérfræðiþekkingu starfsfólks í ferðaþjónustu á Snæfellsnesi. Svipaðar 

áherslur voru í spurningum þeim sem lagðar voru fyrir alla viðmælendur og svör þeirra 

borin saman. Því líkari sem svörin voru því meiri trúverðugleiki (e. credibility) 

rannsóknar. Viðmælendur undirrituðu einnig staðfestingu (e. member checks) áður en 

viðtal hófst.  

 Ytra rannsóknarréttmæti (e. external validity) er metið með því að bera saman 

svör þeirra er tóku þátt í megindlegu rannsókninni. Eigindleg rannsókn var ekki gerð 

með tilliti til ytra réttmætis og áreiðanleika heldur til að auka víðsýni rannsakanda og 

greina þá þætti sem styrkja rannsóknina enn frekar. Viðtöl við fagaðila auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar.  
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5 Niðurstöður   

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum megindlegrar og eigindlegrar 

rannsóknar ritgerðarinnar. Í kafla 5.1 eru niðurstöður úr spurningakönnuninni settar 

fram og í kafla 5.2 er samantekt megindlegrar aðferðar. Kafli 5.3 fjallar um niðurstöður 

viðtalskönnunar og þar á eftir, í kafla 5.4 er samantekt viðtalskönnunar gerð skil.  

 

 

5.1 Spurningakönnun 

Í upphafi spurningarkönnunar voru birtar þrjár skilgreiningar á heitum baðlaugum.  

Í spurningu 1 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu prófað slíkar laugar og ef já, 

hvernig þeim líkaði þær. 

                                          Hreinar náttúrulaugar 

 

Hlutfall þeirra sem tók þátt              Hlutfall þeirra sem höfðu prófað 

 

                                                    

     Mynd 4  Hefur þú prófað náttúrulaugar?           

 

Þeir sem voru jákvæðastir til hreinna náttúrulauga þ.e. líkað þær mjög mikið eða frekar 

mikið voru Þjóðverjar eða 19% af þeim þeim 43 einstaklingum sem svöruðu, mjög 

mikið og frekar mikið, þar á eftir komu Ítalir í 8% tilfella og Bandaríkjamenn 7% af 

þeim sem líkaði mjög mikið eða frekar mikið, restin dreifðist á aðrar þjóðir. Nokkuð 

breytt aldursbil var á þeim er höfðu prófað og líkað vel en þeir voru á bilinu 25-65 ára, 

þó var enginn á aldrinum 34-45 ára. 

61%

39%

Höfðu prófað Höfðu ekki prófað

44%

31%

20%

5%

Mjög mikið Frekar mikið

Ekki mikið Alls ekki
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                     Náttúrulegar jarðhitalaugar eða jarðhitaböð 

 

Hlutfall þeirra sem tók þátt               Hlutfall þeirra sem höfðu prófað 

 

 

                                                                       Mynd 5  Hefur þú prófað jarðhitaböð                                               

Næstum allir sem sögðust hafa prófað jarðhitaböð, líkaði þau mjög vel eða frekar vel 

því aðeins 1% af þeim 78% sem höfðu farið í jarðhitaböð líkaði þau alls ekki. 

Flestir voru á bilinu 46-55 ára en þeir sem höfðu ekki prófað voru allir á bilinu 56-65 

eða eldri. Þjóðverjar voru flestir sem höfðu farið í jarðhitaböð en Bandaríkjamenn 

fæstir.                              

                               Baðstaðir eða sundlaugar 

 

Hlutfall þeirra sem tók þátt                  Hlutfall þeirra sem höfðu prófað 

   

                                                                       Mynd 6  Hefur þú prófað sundlaugar 

78%

22%

Höfðu prófað Höfðu ekki prófað

57%

42%

1%

Mjög mikið Frekar mikið

Alls ekki

17%

25%
54%

4%

Mjög mikið Frekar mikið

Ekki mikið Alls ekki

48%52%

Höfðu prófað Höfðu ekki prófað
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Nokkuð jafnt hlutfall var á milli þeirra sem höfðu prófað sundlaugar og þeirra sem 

höfðu ekki farið í sundlaugar á Íslandi. Ríflega helmingur þeirra er hafði prófað var 

hins vegar neikvæður gangnvart sundlaugaferð sinni. Um 36% þeirra sem voru 

neikvæðir gagnvart íslenskum sundlaugum voru Þjóðverjar en Ítalir jákvæðastir. 

 

Í spurningu 2 var spurt hvort viðkomandi myndi heimsækja jarðhitaböð ef þau væru í 

boði í eða við Stykkishólm?   

 

 

         Mynd 7 Myndir þú  fara í  jarðhitaböð í Stykkishólmi? 

            

Eins og sést á myndinni þá eru tæplega 80% þeirra er svöruðu tilbúin að prófa 

jarðhitaböð ef þau væru í boði í eða við Stykkishólm, 19% voru ekki vissir og aðeins 

3% svörðu neitandi.    

 

Í spurningu 3 var kannað hvort jarðhitaböð hefðu áhrif á  dvöl ferðamanna á svæðinu 

ef þau væru í boði. 

 

 

Mynd 8 Myndu jarðhitaböð lengja dvöl þína á svæðinu? 

 

Já 
78%

Nei 
3%

Veit ekki
19%

Já Nei Veit ekki

44%

14%

41%

Já Nei Veit ekki
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Þeir sem svöruðu spurningunni  játandi voru 44% af þeim sem tóku þátt. Nei sögðu 

14% en 41% þátttakenda var ekki viss hvort jarðhitaböð í eða við Stykkishólm myndu 

lengja dvöl þeirra á svæðinu.  

 

 

Í spurningu 4 var spurt um ferðtilhögun og í boði voru þrír svarmöguleikar; 

 

Er í skipulagðri hópferð - Er í einstaklings/fjölskylduferð sem skipulögð er af 

ferðaskipuleggjanda - Er í ferð á eigin vegum skipulagðri af mér sjálfum/sjálfri  

 

 
 

Mynd 9 Hver skipulagði ferðalagið? 

     

Nokkuð jöfn skipting var á þeim er höfðu skipulagt ferð sína sjálfir og þeim sem voru 

í ferð sem skipulögð var af ferðaskrifstofum. Aðeins 12% þeirra sem tóku þátt voru í 

skipulagðri hópferð.  

 

 

Í spurningu 5  var spurt með hverjum viðkomandi var að ferðast og eftirtaldir 

möguleikar voru í boði. 

• Með fjölskyldumeðlim/um 

• Með maka 

• Með vinum 

• Ein/n á ferð  

   

46%

41%

12%

Er í einstaklings- eða fjölskylduferð sem skipulögð er af
ferðaskrifstofu

Er í ferð á eigin vegum skipulagðri af sjálfum mér
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Mynd 10 Með hverjum ertu að ferðast? 

Langstærsti hluti þeirra ferðamanna er svöruðu, voru á ferð með maka sínum eða 

fjölskyldu. Af 97 manna úrtaki voru þó 8 manns sem voru einir á ferð og voru þeir allir 

í skipulagðri ferð af ferðaskrifstofum. 

 

Í spurningu 6 – 7  voru þátttkendur beðnir um að svara til um dvalartíma sinn á Íslandi 

og hversu margar nætur þeir gistu í Stykkishólmi.  

 

Dvalarlengd á Íslandi  Gistinætur í Stykkishólmi 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 

    Mynd 11 Dvalarlengd og gistinætur 

Enginn þeirra sem tók þátt í könnuninni dvaldi skemur en 6 daga á Íslandi en flestir 

voru í 10 daga eða á bilinu 8-13 daga. Bandaríkjamenn og Þjóðverjar voru flestir í þeim 

hópi sem og í hópnum fyrir ofan en Ítalir dvöldu styðst allra eða á bilinu 6-8 daga. 

Flestir, eða um 87% þeirra er tók þátt í rannsókninni dvöldu aðeins eina nótt í 

Stykkishólmi.  

    

 

59%
28%

4%
9%

Með maka Ferðast með fjölskyldumeðlim/um Með vinum Ein/n á ferð

87%

13%

1 Gistinótt 2 Gistinætur

61%

35%

4%

6-11 daga 12-15 daga

16 -18 daga



 

30 
 

Spurning 8. Til að átta sig betur á hvaðan af landinu ferðamennirnir voru að koma var 

beitt opinni spurningu til að fá upplýsingar um hver hefði verið síðasti náttstaður þeirra. 

Tilgangurinn með þessari spurningu var að leiða í ljós í hversu löng vegalengd var á 

milli síðasta náttstaðar þátttakenda og Stykkishólms. 

 

         Frá hvaða landshlutum þeir komu       Hversu lengi þeir þurftu að keyra 

          

    

              Mynd 12 Frá hvaða landshluta og akstusrlengd? 

                                                      

Í ljós kom að ferðamennirnir komu frá 24 stöðum víðs vegar um landið. Flestir, eða 52 

þurftu að keyra  130-260 km vegalengd til að komast í næstu gistingu, 26 þeirra keyrðu 

300-400 km, 13 þurftu að keyra 60-100 km en 6 af þeim sem voru spurðir keyrðu í allt 

að 615 km. 

 

Í spurningu 8 var fjallað um ástæðu heimsóknar á Snæfellsnesið. Hér máttu 

þátttakendur velja alla þá þætti sem í boði voru ásamt því að bæta við einhverju öðru í 

opinni spurningu. Flestir merktu við þrennt það er náttúruna, dýralífið, menningu og 

sögu sem ástæðu heimsóknar á Snæfellsnesið.  Þeir sem völdu að bæta við í „annað“, 

nefndu íslenskan mat og hestaferðir, sem ástæðu heimsóknar sinnar á Snæfellsnesið. 

Þeir sem svöruðu hvort þeir hefðu verið að koma með ferjunni Baldri eða fara 

morguninn eftir voru 23 þátttakendur. 
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Mynd 13 Ástæða heimsóknar á Snæfellsnesið 

 

 

Bakgrunnsbreytur 

Í lokin komu svo nokkrar bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um kyn, aldur, 

þjóðerni og menntunarstig. Alls svöruðu 50 konur og 47 karlar könnuninni. 

 

     Aldursskipting þátttakenda var eftirfarandi 

 
 

Mynd 14 Aldursskipting þátttakenda 

 

Stærsti hópurinn var á aldrinum 46-55, þar á eftir komu 56-65 ára og þriðji í röðinni 

var nokkuð yngri hópur eða fólk á aldrinum 26-35 ára.  

Þjóðerni  

Þeir ferðamenn er tóku þátt í könnuninni komu frá 13 löndum, flestir eða 31 kom frá 

Þýskalandi þar á eftir komu Bandaríkjamenn og í þriðja sæti Ítalir. 
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Ferðamenn sem tóku þátt í rannsókninni voru af eftirfarandi þjóðernum: 

 

Tafla 2 Þjóðerni 

Þjóðverjar 31 Austurríkismenn 3 

Bandaríkjamenn 23 Frakkar 3 

Ítalir 10 Ísraelar 3 

Ástralir 5 Svíar 3 

Kanadamenn 5 Pólverjar 1 

Bretar 4 Slóvakar 1 

Svisslendingar 4     

 

Menntunarstig 

Spurt var um hvert menntunarstig viðkomandi væri og voru svör þátttakenda afgerandi, 

en um 88% þeirra sem svöruðu höfðu háskólapróf og u.þ.b 40% þeirra höfðu masters 

og doktorsgráðu. Annað nám en háskólapróf höfðu 12% þeirra er tóku þátt.  

 

 

Mynd 15 Menntunartstig 

 

5.2 Samantekt megindlegrar rannsóknar 

Í þessari samantekt verður gerð grein fyrir því hver upplifun ferðamanna var af 

jarðhitaböðum, hvað hafði áhrif á dvöl þeirra, ferðatilhögun þeirra og með hverjum þeir 

ferðuðust. Einnig er fjallað um hversu lengi ferðamenn dvöldu á Íslandi og þær 

vegalengdir sem þeir óku á milli náttstaða, svo og það sem þeir voru að sækjast eftir 

með heimsóknum sínum á Snæfellsnesið. Að lokum verður fjallað um niðurstöður 

bakgrunnsspurninga eins og aldur, þjóðerni og menntun þátttakenda.  

 Miðað við þann fjölda þátttakenda sem hafði  farið í  jarðhitaböð á Íslandi og 

líkað þau mjög vel, má ætla að ný afþreying í formi jarðhitabaða gæti hugsanlega lengt 

Háskólagráða 
88%

Annað nám
12%

Háskólagráða Annað nám
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dvöl ferðamanna á svæðinu, en meirihluti svarenda sagðist myndi heimsækja slík böð 

ef þau væru til staðar í eða við Stykkishólm. Þeir ferðmenn sem höfðu farið í 

jarðhitaböð höfðu allir skipulagt ferð sína sjálfir en hinn hópurinn þ.e. þeir sem voru 

ekki vissir hvort jarðhitaböð myndu lengja dvöl þeirra á svæðinu voru ferðamenn sem 

voru annaðhvort í hópferð eða í ferð skipulagðri af ferðaskrifstofu. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru ýmist á eigin vegum, í ferð með fjölskyldumeðlimum, í ferð 

skipulagðri af ferðaskrifstofu eða af þeim sjálfum.  Dvalartími þátttakenda á Íslandi 

var á bilinu 6 - 18 dagar en lang flestir dvöldu þó á bilinu 8-13 daga.  Bandaríkjamenn 

og Þjóðverjar dvöldu lengst allra en Ítalir styðst.  

 Misjafnt var hversu langt ferðamennirnir óku til að komast í náttstað í 

Stykkishólm og var vegalengdin allt frá 60 km upp í 600 km en flestir voru þó að keyra 

í um 130-300 km áður en þeir komu í Stykkishólm. 

 Vinsælir áfangastaðir hafa eitthvað sérstakt aðdráttarafl og því lék höfundi 

forvitni á að vita hvaða aðdráttarafl Snæfellsnes sem áfangastaður hefði í huga þessara 

ferðamanna. Flestir ferðamenn eða þátttakendur rannsóknarinnar sögðu að náttúran, 

dýralífið, menningin, sagan og kyrrðin væri það sem þau leituðu eftir með heimsókn 

sinni á Snæfellsnesið. Um 13 þjóðir tóku þátt í rannsókninni, þar af voru flestir 

Þjóðverjar eða 31, þá  voru Bandaríkjamenn 23 og Ítalir 10, aðrar þjóðir töldu færri.  

 Aldursskipting þátttakenda var á aldrinum 16–65 ára, fjölmennasti hópurinn var 

á bilinu 46-55 ára, næstur var 56-65 ára og síðan 26-35 ára. 

Þeir ferðamenn er tóku þátt í rannsókninni voru vel menntaðir en 88% þeirra höfðu 

háskólapróf eða æðri menntun.  

 

 

5.3 Niðurstöður viðtalskönnunnar  

Í þessum kafla er greining og úrvinnsla eigindlegrar rannsóknar kynnt en eins og áður 

hefur komið fram voru svör viðmælenda skoðuð vandlega og hinir sameiginlegu þættir 

í viðtölunum greindir í ákveðin þemu. Í fyrsta hluta er fjallað um viðhorf viðmælenda 

til jarðhitabaða almennt og upplifunar ferðamannsins. Í öðrum hluta er fjallað um þau 

tækifæri sem viðmælendur sjá í fjölgun jarðhitabaða. Í þriðja hluta er fjallað um hvað 

viðmælendur telji að hafi áhrif á ferðahegðun gesta og í fjórða og síðasta hluta er fjallað 

um samsetningu ferðamanna þ.e. hvað einkennir þá ferðamenn sem koma til Íslands.   
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Rætt var við þrjá aðila sem starfa við uppbyggingu ferðaþjónustugreinarinnar og 

höfundur taldi að myndu gefa rannsókninni meira gildi. Viðmælandi 1 er verkefnisstjóri 

ferðaþjónustu og skapandi greina og hefur meðal annars haft umsjón með rannsóknum 

á hegðun ferðamanna er heimsækja Ísland. Viðmælandi 2 er forstöðumaður hjá 

markaðsstofu landshlutanna með sérþekkingu á því svæði sem rannsókn þessi fór fram 

á og viðmælandi 3 starfar sem framkvæmdastjóri á Snæfellsnesi, en starf hans er 

fjölþætt og snýr að samstarfi fyrirtækja, sveitarfélaga og félagasamtaka á Snæfellsnesi. 

Tilgangur eigindlegrar rannsóknar var m.a. að fá samanburð á megindlegri niðurstöðu 

höfundar og viðhorfi aðila úr ferðaþjónustugreininni. Eftirfarandi þemu voru lögð til 

grundvallar eftir greiningu viðtalanna; 

 

                  

                 Viðhorf til jarðhitabaða 

                                          

 

                                     Tækifærin í heita vatninu                                        

             

                                  Markaðsmál og                     

    ferðahegðun                                                               

                                  

 

            Markhópar ferðamanna 

    

    

         Mynd 16 Meginþemu úr  eigindlegri rannsókn 

 
 

5.4 Viðhorf til jarðhitabaða 

 Viðmælendur voru sammála því að jarðhitaböð væru mikilvægasti þátturinn í 

heilsuferðamennsku hér á landi og kom fram hjá þeim að jarðhitaböð (e. geothermal 

baths) eru eitt af aðal leitarorðunum á veraldarvefnum þegar ferðamenn eru að skoða 

Ísland. Þeir höfðu ekki áhyggjur af því að jarðhitaböð væru á mörgum stöðum á landinu 

en töldu það frekar gefa fleirum tækifæri á að njóta þeirra, en auðvitað skiptir máli 

hvernig hlutirnir yrðu verðlagðir. Þeir töldu mikinn áhuga vera meðal ferðamanna á að 

upplifa þessa hluti á Íslandi, dvelja í náttúrunni og njóta. Þeir voru einnig sammála því 
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að uppbygging heilsutengdrar ferðaþjónustu væri það sem aðilar hér á landi ættu að 

einbeita sér að og viðmælandi 2 sagði afþreyingu tengda heitu vatni vanta á 

Snæfellsnesið. Viðmælandi 1 taldi ferðamenn ekki endilega vera að sækjast eftir 

samskiptum við innfædda þegar þeir sækja jarðböð, heldur frekar að tengjast náttúrunni 

á sínum eigin forsendum. Viðmælandi 3 taldi að fleiri og fleiri ferðamenn telji það 

einstaka upplifun að vera staddur í íslenskri baðlaug að vetri til, jafnvel í snjókomu og 

kalsaveðri. Það er sameiginleg skoðun þeirra að byggja þurfi fleiri jarðhitaböð í líkingu 

við jarðböðin á Mývatni, sem dæmi. Hins vegar var bent á það að við uppbyggingu 

áfangastaða með jarðhitaböðum þarf að gæta þess að tryggja þann frið og þá ró sem 

fylgir því að baða sig í heitri íslenskri nátttúruuppsprettu. Landmannalaugar voru 

nefndar sem dæmi um nátttúrulega baðlaug sem misst hefur aðdráttarafl sitt vegna 

ofnotkunar og skorts á skipulagi ,,ekki væri hægt  að markaðssetja kyrrð og ró“ eins og 

viðmælandi 3 hélt fram, heldur væri það eitthvað sem við upplifum.  

 

5.5 Tækifærin í heita vatninu 

Viðmælendur voru allir sammála því að ótal tækifæri væru tengd hinu heita vatni sem 

finnst við Stykkishólm og á Snæfellsnesinu. Nauðsynlegt er að samstarfsaðilar í 

ferðaþjónustu á svæðinu vinni saman að því að móta heildarupplifun fyrir 

ferðamanninn sem upphaflega kemur vegna jarðhitans, en uppgötvar í leiðinni fleiri 

ferðamöguleika. Tækifærin sem felast í heitu vatni á Vesturlandi eru mörg og bjóða 

upp á marga ólíka möguleika. Viðmælandi 1 taldi að hið heita vatn sem fannst við 

Stykkishólm yrði góð viðbót við það sem fyrir er á nesinu, vatnið hafi einstaka 

eiginleika og skapi þ.a.l. sérstöðu fyrir svæðið. Viðmælendur telja allir að heita vatnið 

geti eflt ferðaþjónustu í Stykkishólmi, auðvelt væri að búa til pakkaferðir sem byggja á 

fjölbreyttum skoðunarferðum, bæjar- og baðferðum. Eitt af tækifærunum er m.a. að 

markaðssetja betur þær laugar sem fyrir eru á nesinu og nefndi viðmælandi 3 laugina á 

Lýsuhóli sem einstaka ölkeldulaug sem getur gefið aukna möguleika á upplifun heita 

vatnsins. Þá var einnig minnst á sundlaugina í Stykkishólmi sem einstaka laug sem 

mætti vekja meiri athygli á.  
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5.6 Markaðsmál og ferðahegðun 

Viðmælendur voru allir sammála um að átak þyrfti í markaðsmálum fyrir svæðið þ.e. 

Snæfellsnes svo ná megi til ferðamanna áður en þeir koma til Íslands. Það skortir á að 

það sem í boði er á Snæfellsnesinu sé áberandi og nógu vel kynnt fyrir þeim sem eru 

að skipuleggja ferð til Íslands. Viðmælandi 3 taldi að með betri stýringu og betra 

aðgengi að afþreyingunni mætti hafa meiri áhrif á ferðahegðun ferðamanna. Fleira en 

eitt þarf að vera í boði sem hefur áhrif á hegðun þeirra, þeir eru ólíkir og með 

mismunandi væntingar en meiri líkur eru á að ferðamaðurinn verði ánægðari og sáttari 

við upplifun sína ef tillit er tekið til þessara þátta  Viðmælendur töldu að aðallega væri 

um dagsferðafólk að ræða á svæðinu sem væri að fara Snæfellsneshringinn, en höfðu 

ekki tölur yfir það. Bent var á að nauðsynlegt væri að leggja metnað í það sem verið er 

að gera og gera hlutina öðruvísi. Sem dæmi um það var minnst á sjö ný sprotafyrirtæki 

á nesinu sem segja ferðamönnum sögur. Þau hafa gert samning við ferðaskrifstofur sem 

koma vikulega með ferðamenn sem vilja hlusta á íslenskar sögur. Viðmælendur voru 

allir sammála því að mörg markaðstækifæri liggi í loftinu sem geta án efa haft áhrif á 

ferðahegðun ferðamanna þannig að þeir dvelji lengur á Snæfellsnesinu. 

Viðmælandi 1 sagði þetta: 

 „En auðvitað verður þetta að haldast í hendur við það sem ferðamennirnir, sem eru að 

 koma eru að leita eftir og að það tóni við þá ímynd sem samfélagið vill og 

 Snæfellsnesið vill standa fyrir.  Ef þú hefur öll þessi „eliment“ þá ertu með sterkari 

 vöru og tækifærin til. En það að búa til sálarlausa samsteypu mun ekkert gerast.“ 

Forsendan væri markvisst samstarf við Markaðsstofu Vesturlands, ferðaskrifstofur og 

ferðaþjónustuaðila á Snæfellsnesinu. Markmiðið væri sannarlega að koma 

upplýsingum til ferðamanna og þeirra sem selja þjónustuna áður en ferðamaðurinn 

kemur á svæðið og velji það eins og viðmælandi 3 sagði ,,komdu á Nesið og njóttu, 

vertu í tvo til þrjá daga“.  

 

5.7 Samsetning ferðamanna og markhópar 

Um mismunandi markhópa er að ræða sem koma til landsins og töldu viðmælendur 

aðallega vera um þrjá hópa að ræða, einn hóp sem leigir bíl á eigin forsendum og keyrir 

um í einn dag en heldur þó mest til á höfuðborgarsvæðinu, annar hópur sem vill upplifa 

og njóta náttúrunnar og svo þriðji hópurinn sem velur að ferðast í hóp með öðrum án 
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mikillar áreynslu. Viðmælendur töldu þó að munur sé einnig á samsetningu ferðamanna 

eftir árstíðum. Á sumrin er um að ræða eldra fólk sem dvelur lengri tíma á landinu fer 

í hringferð eða styttri dagsferðir út frá frá Reykjavík en yngra fólk er meira  á ferðinni 

yfir vetrartímann. Um er að ræða ferðamenn frá Bandaríkjunum, Frakklandi og 

Þýskalandi en þau voru sammála um að Bretum fækkar en Asíubúum fjölgar. 

Viðmælendur 2 og 3  nefndu að upplýsingar um ferðamenn er fara í gegnum 

upplýsingamiðstöð Vesturlands í Borgarnesi og upplýsingamiðstöð ferðamanna á 

Snæfellsnesi væri ábótavant því ekki væri skráð reglulega niður þjóðerni þeirra sem 

þangað koma né aðrar upplýsingar sem gætu verið mikilvægar við greiningu þeirra 

markhópa sem heimsækja Snæfellsnesið. Ferðamenn spyrja þó mest eftir ákveðnum 

svæðum sem þeir vilja skoða eins og Arnarstapa eða Kirkjufellið og spyrja mikið um 

fossa, gönguleiðir og hestaleigur. Viðmælendur voru allir sammála um nauðsyn þess 

að dreifa þyrfti ferðamönnum víðar um Snæfellsnesið og töldu lykilinn að því felast í 

skipulögðum skráningum á því eftir hverju ferðamenn eru að sækjast og hvaðan þeir 

eru að koma og nýta síðan markhópagreiningar til að koma upplýsingum um svæðið 

áleiðis.  

 

5.8 Samantekt eigindlegrar rannsóknar   

Heilsutengd ferðaþjónusta er ákjósanleg fyrir svæðið þar sem tækifæri tengd jarðhita 

eru mörg. Ferðamenn leita oftast á netinu að afþreyingu tengdri jarðböðum eins og Bláa 

lóninu en  jarðböð eru fyrirbæri sem ferðamenn vilja upplifa og þá skiptir máli hvernig 

þau eru markaðssett. 

 Hægt er að búa til fjölbreyttar pakkaferðir í heildarupplifun fyrir ferðamenn og 

þá með aðkomu ferðaskrifstofa sem samstarfsaðilar á Snæfellsnesinu geta sameinast 

um. Með því að markaðssetja Vesturland sem eina heild væri mögulega hægt að bjóða 

upp á misstóra ,,afþreyingarsegla“ tengda heitu vatni. Það þarf betri stýringu á því sem 

í boði er og gera það aðgengilegra fyrir ferðamanninn. Markaðstækifærin eru víða en 

það skortir samstarf ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi. 

 Niðurstöður viðtala leiða einnig í ljós að það skortir fólk til starfa í 

ferðaþjónustunni og það skiptir máli að starfsmenn innan greinarinnar þekki vel til á 

staðnum, enda er það hluti af þeirri gæðaþjónustu sem ferðmenn sækjast eftir. 

Viðmælandi 3 hafði þetta að segja um starfsmenn innan ferðaþjónustunnar: 
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„okkur vantar fólk til að starfa við ferðaþjónustuna, hótel er ekki bara eyland 

 og við viljum ekki bara þrælahald.  Það skiptir miklu máli hvernig við ætlum 

 að vinna þetta, ætlum við bara vera með einhverja verktaka sem koma héðan 

 og þaðan úr heiminum, stoppa stutt og vita ekkert hvað er gerast á svæðinu 

 eða ætlum við að vera alvöru með þjónustu alla leið og allir fái sitt?  

 Það verður að horfa á þetta allt í samhenginu“.     

Vatnið í Stykkishólmi býr yfir sérstökum eiginleikum sem þarf að tryggja að verði til 

staðar í nýjum jarðhitaböðum í og við Stykkishólm.  Skortur er á því að svæðið sé kynnt 

nógu vel fyrir þeim ferðamönnum sem koma til landsins og þ.a l. er erfiðara að hafa 

áhrif á ferðahegðun þeirra fyrirfram. Hver ný afþreying eykur líkur á að ferðamenn 

dvelji lengur. Leggja þarf meiri metnað í að gera vel og bjóða upp á öðruvísi afþreyingu. 

Það sem hefur mest áhrif á dvöl ferðamanna er vitneskja þeirra um afþreyinguna og 

tækifærin áður en þeir koma.  

 Yngra fólk heimsækir Ísland frekar yfir vetrartímann og þá yfirleitt í 

dagsferðum út frá Reykjavík en algengara er að eldra fólk komi á sumrin og fer  

hringveginn á eigin bíl eða í hópferð.  

 Vinna þarf betur með markhópagreiningar þar sem um ólíka hópa er að ræða og 

nýta betur tækifærin í ferðaþjónustunni auk þess sem mikilvægt er að þekkja betur 

þarfir og væntingar þeirra ferðamanna sem koma til Íslands. Hingað til hafa 

Bandaríkjamenn og Bretar verið lang fjölmennastir á veturna, en á sumrin fjölgar 

Þjóðverjum, Frökkum og öðrum Mið Evrópubúum. Vart hefur verið við breytingar á 

samsetningu ferðamanna þar sem Asíubúum hefur fjölgað talsvert undanfarið.  

Ferðamenn eru fyrst og fremst að sækjast eftir ósnertri íslenskri náttúru, fossum og 

gönguleiðum en vilja einnig upplifa og njóta afþreyingar á borð við hestaferðir og 

jarðböð.  

 

 

 

 

 



 

39 
 

6 Umræður og ályktanir  

Tilgangur þessarar markaðsrannsóknar var að kanna viðhorf ferðamanna til ákveðins 

afþreyingarmöguleika, sem gæti leitt til breytinga á ferðahegðun gesta er heimsækja 

bæinn Stykkishólm og svæðið í kringum hann. Í þessum kafla verður fjallað um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og hvernig þær endurspeglast í fyrri rannsóknum. Lögð 

var fyrir rannsóknarspurningin; hvort jarðhitaböð með áherslu á heilsu og vellíðan í eða 

við Stykkishólm myndu mögulega hafa áhrif á ferðahegðun gesta á svæðinu? 

Nauðsynlegt var að leggja fyrir þrjár undirspurningar til viðbótar til að fanga sem 

nákvæmust svör.  

 

 

6.1 Jarðhitaböð og upplifun ferðamanna 

Meirihluti ferðamannanna sem svaraði könnuninni hafði prófað jarðhitaböð og líkað 

þau vel. Jafnframt kom fram að þeir myndu heimsækja slík böð ef þau væru í boði á 

umræddu svæði. Er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Steiner og Resinger 

(2006) sem segja að jarðhitaböð með náttúrulegum steinefnum leiki lykilhlutverk í 

aðdráttarafli áfangastaða. Fjölgun jarðhitabaða á umræddu svæði gæti hugsanlega leitt 

til fjölgunar ferðamanna, takist vel að byggja upp slíkan stað.  

 Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Ferðamálastofu sumarið 2016, en 

sú könnun var lögð fyrir ferðamenn er fóru um Keflavíkurflugvöll á tímabilinu júní til 

ágúst. Þar sögðust 54% þeirra sem tóku þátt í könnuninni að þeir hefðu farið í og/eða 

prófað náttúrulaugar, jarðböð og heilsulindir á meðan á dvöl þeirra stóð 

(Ferðamálastofa, 2017). Í könnun höfundar var spurt hvort viðkomandi hafi farið í 

sundlaugar á meðan á dvöl á Íslandi stóð og hafði u.þ.b. helmingur þeirra er tók þátt 

prófað sundlaugar. Ríflega helmingur þeirra sem hafði prófað sundlaugar var ekki 

ánægður með upplifun sína. Í skýrslu Ferðamálaráðs, „Ferðaþjónusta í tölum“ sem kom 

út í júlí 2017 kemur fram að sú afþreying sem mest var greitt fyrir sumarið 2016 var  

sundlaugarferðir, en 62% þeirra er svöruðu höfðu greitt fyrir slíka þjónustu. Hins vegar 

kemur hvergi fram í þeirri könnun hvernig ferðamönnunum líkaði afþreyingin eða 

sundferðin sem í boði var, en það viðhorf getur verið áhugavert að kanna frekar af hálfu 

Ferðamálastofu.       

 Hægt er að túlka þessar niðurstöður þannig að ferðmönnum líki betur við 

jarðhitaböð en sundlaugar og er sú túlkun einnig í samræmi við það sem viðmælendur 
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rannsóknarinnar sögðu og voru sammála um, að íslensku jarðhitaböðin væru það sem 

erlendir ferðamenn vilja upplifa.  

 „....svo í heilsuferðamennsku þá er þetta stærsti þátturinn hvernig fólk er að 

 leita eftir Íslandi á t.d Google, Blue lagoon er eitt af aðal leitarorðunum sem 

 koma  upp. Þannig að það er mikill áhugi að upplifa jarðböð, vera í náttúrunni 

 og  njóta vellíðunar og upplifa þetta jarðhitavatn“ (viðmælandi 1).  

Það kemur ekki á óvart að leitað er eftir Bláa lóninu á veraldarvefnum því það er fyrir 

löngu orðið heimsfrægt fyrirbæri fyrir sitt einstaka vatn og hefur meðal annars verið 

fjallað um það í bókinni Health and Wellness tourism eftir þá Smith og Puczkó (2009). 

 Tæplega helmingur þeirra ferðamanna sem tók þátt í spurningakönnuninni 

sagðist vera að leita að kyrrð og ró með heimsókn sinni á Snæfellsnesið. Sömu 

niðurstöður komu fram í samnorrænni könnun um þróun heilsutengdrar ferðaþjónustu 

sem lögð var fyrir á Mývatnssvæðinu árið 2010, en þar var meðal annars spurt „hvað 

gerði Mývatnssveit áhugaverða með tilliti til vellíðunar?“ Þeir sem svöruðu þeirri 

spurningu bentu á náttúruna, landslagið, heita vatnið og böð ásamt kyrrð og ró sem 

mikilvæga þætti í vellíðan. Þátttakendur áttu það einnig allir sammerkt að hafa farið í 

Jarðböðin á Mývatni (Edward H. Huijbens, 2010). 

 

6.2 Markaðssetning áfangastaða 

Áberandi var hversu stór hluti ferðamanna sem tók þátt í könnuninni var ekki viss um 

það hvort jarðhitaböð myndu lengja dvöl þeirra á svæðinu. Var um að ræða hóp 

ferðamanna sem var í skipulagðri ferð eða í hópferð á vegum ferðaskrifstofa. Ætli 

ferðaskrifstofur geri ekki ráð fyrir í ferðum sínum að koma við í jarðböðum eða kynna 

þau fyrir ferðamönnum? Aðrir ferðamenn, eða þeir sem svöruðu að upplifunin hafi 

verið jákvæð, voru í ferð sem þeir höfðu sjálfir skipulagt, þ. e. keyrðu um á bílaleigubíl 

og bókuðu gistinguna sína sjálfir.  

 Spurningar vakna um það hvort ekki þurfi að eiga sér stað „samtal“ við 

ferðaskrifstofur um skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn í jarðhitaböð. Einnig 

þarf að vekja athygli á viðkomandi áfangastað áður en ferðamenn bóka sér ferð, þar 

sem vitneskjan um afþreyinguna áður en komið er til landsins hefur mest áhrif á 

ferðahegðun gesta, eða eins og viðmælandi (1) orðaði það : 

  „hvenær ætlarðu að eiga samtalið við ferðamanninn og telja honum trú um að 

 vera lengur? Þú gerir það ekki þegar hann er kominn til landsins“.  
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Samfara fjölgun ferðamanna á landsvísu hefur einnig orðið vart við fjölgun ferðamanna 

í Stykkishólmi, en þar hefur dvöl ferðamanna í bænum ekki lengst þrátt fyrir aukna 

þjónustu (Hagstofan, 2017). Svo virðist sem vaxandi áhugi sé fyrir því af hálfu erlendra 

ferðaskrifstofa að gera skipulagsbreytingar á tilhögun ferða; að fækka gistinóttum í 

höfuðborginni en fjölga þeim á landsbyggðinni, ef marka má orð eins viðmælanda 

rannsóknarinnar:  

 „ þegar við förum á ferðasýningar þá erum við að hitta ferðaskrifstofur og það 

 sem komið hefur fram á þeim fundum er að vaxandi áhugi er fyrir því að hætta 

 að gista í Reykjavík og fara meira beint á Vesturland“(viðmælandi 2).     

Ljóst er að ferðaþjónustuaðilar á svæðinu þurfa að vinna betur og markvissara saman 

að uppbyggingu og skipulagningu ferðaþjónustunnar í heild, meðal annars í þeim 

tilgangi að viðhalda þeirri fjölgun ferðamanna sem átt hefur sér stað innan svæðisins. 

Um leið þarf að dýpka skilning ferðamannsins á hverju svæði fyrir sig til að auðvelda 

honum að ferðast meira og lengur innan alls svæðisins.  

 

6.3 Stykkishólmur og tækifærin  

Í könnun höfundar var viðhorf þátttakenda til Stykkishólms og möguleika hans til að 

efla aðdráttarafl sitt einnig kannað. Hugsanlega er hægt að koma í veg fyrir að staðurinn 

missi aðdráttarafl sitt ef ný tækifæri, sem fólgin eru í hinu heita vatni á svæðinu, fá 

meðbyr. Segja má að umrætt vatn sé einn af innviðum Stykkishólms sem hægt er að 

nýta og efla til að styrkja áfangastaðinn til framtíðar litið en áfangastaðir eins og 

Stykkishólmur eiga sér ákveðinn líftíma sem þarf að endurskoða reglulega. Ef staðurinn 

er staðsettur í líftímahring Butlers (Tourism area life cycle) um æviskeið áfangastaða 

er hægt að staðsetja hann í dag á milli þriðja ( e. development) og fjórða stigs 

(e.consolidation)  (Butler, 1980).  Staðurinn er vel skilgreindur ferðamannastaður sem 

búið er að kynna og auglýsa upp einan og sér en einnig í samstarfi við landshlutann. 

Hann stendur á fallegu bæjarstæði við Breiðafjörðinn og er vinsæll áfangastaður 

ferðamanna. Stykkishólmur hefur verið í fremstu röð þegar kemur að umhverfismálum 

og hefur hlotið fjölda vottana og viðurkenninga sem er gott innlegg í sjálfbæra 

ferðaþjónstu. Fjöldi ferðamanna yfir hásumarið er orðinn meiri en íbúafjöldi bæjarins 

á sama tíma og því er mikilvægt að reyna að stækka svæðið þ.e. lengja ferðatímabilið í 

báðar áttir. Mikil verðmæti liggja í gistimöguleikum og veitingastöðum en eins og er 

þá er aðal ferðamannastraumurinn á sumrin.       
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Til að viðhalda líftíma og vinsældum áfangastaðarins verður að huga að nýjum 

,,seglum“ í afþreyingu. Stykkishólmur er á þeim stað í líftímahringnum að heimamenn 

eru ekki alveg eins spenntir fyrir ferðamönnum og þeir voru í upphafi. Þvi þarf að 

tryggja að heimamenn verði hafðir með í ráðum þegar og ef farið verður í að þróa nýja 

afþreyingu í ferðaþjónustu á borð við náttúrulegar auðlindir eins og jarðhitaböð.  

 „ Stykkishólmur er einmitt eini bærinn á Nesinu sem maður getur stoppað hvað 

 lengst í .............  þeir hafa samt einhvern veginn að mínu mati ekki náð sér alveg 

 á strik í þessum massatúrimsa – kannski er  ástæðan sú að það vanti svolítið 

 viljann í bæjarfélagið og þeir vilji bara ekki fá neinn til sín.“ (viðmælandi 2). 

Eiginleikar vatnsins, sem fannst við Hofstaði við Stykkishólm og sérstaða þess er 

ótvíræð. Vatnið er eitt það heitasta sem finnst á landinu, er efnaríkt og með lágt pH 

gildi sem talið er heilandi og hafi læknandi eiginleika. Vatnið er þar að auki vottað af 

alþjóðlegu fyrirtæki (Hrefna Kristmannsdóttir, 2000). Að mati viðmælenda liggja mörg 

tækifæri í vatninu og að borðleggjandi væri að búa til heildarupplifun fyrir ferðamenn 

á svæðinu eins og kom frá hjá einum viðmælanda;  

 ,,það er auðvelt að búa til „pakka“ fyrir Stykkishólm í samtarfi við 

 ferðaskrifstofurnar, annar dagurinn færi í keyrslu og skoðunarferð og hinn í 

 bæjar- og baðferð“(viðmælandi 2).  

Miðað við skoðun eins viðmælanda á vilja heimamanna og stöðu Stykkishólms í 

líftímahringnum, þá vaknar sú spurning hvort ekki þurfi að kanna í upphafi viðhorf 

heimamanna til aukins ferðamannastraums og áhuga fyrir nýjum ,,seglum“ inn á svæðið 

áður en lengra er haldið.  

 

6.4 Markhópar og ferðahegðun  

 Í megindlegu rannsókninni voru einnig lagðar fyrir nokkrar bakgrunnsspurningar m.a. 

spurningar um ferðahegðun þátttakenda, en ferðahegðun snýr að þeim þáttum er varða 

viðhorf og áhuga ferðamannsins á áfangastaðum, en hefð er fyrir því að flokka fólk eftir 

áhuga þeirra á t.d. menningu, sögu eða náttúru (Stange, Brown, Hilbruner, & Hawkins, 

2013). Að auki hafa þættir eins og tekjur, menntun og skoðanir viðkomandi áhrif á val 

þeirra á áfangastöðum sem og verðlag, gæði og þjónusta (Kotler og Keller, 2016). Voru 

þessar spurningar lagðar fyrir í þeim tilgangi að kanna hvort hópurinn sem tók þátt í 

spurningakönnun höfundar hefði eitthvað sammerkt með markhópagreiningu 

Íslandsstofu sem kom út í október 2017. 
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Í ljós kom að þeir ferðamenn sem tóku þátt í rannsókn höfundar voru flestir á 

aldursbilinu 26 til 35 ára og 46 til 65 ára, með háskólapróf eða æðri menntun, 

skipuleggja ferð sína sjálfir eða með aðstoð ferðaskrifstofu. Ferðafélagi þeirra er í 

flestum tilfellum maki eða fjölskyldumeðlimur. Þeir eru komnir hingað til að skoða 

náttúruna, kynnast íslenskri menningu og sögu, fara í siglingu og skoða hið fjölbreytta 

dýralíf sem strendur Íslands hafa upp á að bjóða. Þeir hafa áhuga á að kynnast 

innfæddum, prófa nýja hluti og upplifa kyrrð og ró.  

 

 

                                           Mynd 17 Markhópur spurningakönnunar (myndir í eigu höfundar) 

 
Með þessar upplýsingar að leiðarljósi geta ferðaþjónustuaðilar í Stykkishólmi og á 

Snæfellsnesi borið skráningar sínar á samsetningu ferðamanna saman við 

markhópagreiningu Íslandsstofu. Þannig geta ferðaþjónustuaðilarnir fengið 

upplýsingar um það hvort um sambærilega greiningu er að ræða miðað við þá þrjá hópa 

ferðamanna sem Íslandsstofa telur vera helstu markhópa ferðamanna á Íslandi. Í 

kjölfarið ætti að vera auðveldara að átta sig á hvaða ferðamenn vilja heimsækja 

Stykkishólm og eða Snæfellsnes og miðla síðan upplýsingum til viðkomandi markhóps. 

Svipuð markhópagreining átti sér stað á eyjunni Madeira og var niðurstaðan sú að sá 

markhópur sem dvaldi lengst og eyddi mestum pening voru vel menntaðir eldri 

karlmenn frá Þýskalandi, sem kunnu að meta náttúruna, vínið og fjárhættuspilin 

(Barros, 2010). Miðað við niðurstöður þessarar könnunar má til gamans geta að 

dæmigerður markhópur ferðamanna í Stykkishólmi væri; vel menntuð miðaldra hjón 

frá Þýskalandi sem kunna að meta jarðböð frekar en sundlaugar og eru tilbúin að leggja 

mikið á sig til að upplifa náttúruna, en vilja umfram allt kyrrð og ró.  
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Þessi skilgreining fellur einnig ágætlega undir „Lífsglaða heimsborgarann“ og 

„Sjálfstæða landkönnuðinn“  úr markhópagreiningu Íslandsstofu (Íslandsstofa, 2017). 

Markaðssetning snýst um að fá fólk til að bregaðst við og koma til móts við þarfir og 

væntingar neytandans þannig að ferðaþjónustuaðilinn skuldbindi sig til að gefa honum 

loforð um upplifun, auðvelda honum að upplifa loforðið og síðast en ekki síst að standa 

við loforðið. Þekking á því hvað gerir viðskiptavininn ánægðan með ferð sína, mun án 

efa skila sáttari ferðamanni við áfangastaðinn og afþreyinguna (Donical & Ring, 2014).  

Miðað við markhópagreiningu Íslandsstofu þá hefur um helmingur þeirra ferðamanna 

sem koma til Íslands áhuga á að heimsækja Snæfellsnesið. 

    

6.5 Framtíðarsýn  

Í byrjun árs 2017 var því spáð að heildarfjöldi erlendra ferðamanna færi yfir 2,3 

milljónir á árinu en árið 2016 komu 1,8 milljónir ferðamanna til landsins. Hægt er að 

fullyrða að fjölgun þeirra hafi verið mikil á undanförnum tveimur árum eða hátt í  30% 

á ári (Ferðamálastofa, 2017). Ef marka má tölur Hagstofunnar um fjölgun gistinátta á 

Vesturlandi í september 2017, þá jukust þær um 4% miðað við sama tímabil árið 2016 

(Hagstofa Íslands, 2017).   

Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka frá því í mars 2017 um íslenska ferðaþjónustu 

kemur fram að á árunum 2010 til 2016 fjölgaði störfum í ferðaþjónustugreininni um 

42%.  Ferðaþjónustufyrirtæki hafa hins vegar átt í miklum erfiðleikum með að manna 

þau störf sem í boði eru (Íslandssbanki, 2017). Þessari þörf hefur verið mætt með 

erlendu vinnuafli. Á vef Stjórnsstöðvar ferðamála kemur fram að á árinu 2017 var 

áætlað að störf í ferðaþjónustunni yrðu 28.000 og þar af myndu 28% þeirra verða unnin 

af erlendum starfsmönnum (Stjórnstöð Ferðamála, 2016). Þarna eru atvinnutækifæri 

fyrir unga Íslendinga sem ekki hefur tekist að nýta og spurningin er hvernig 

ferðaþjónustan og samfélögin vinna úr því sé til framtíðar litið.   

 Dreifbýli á Íslandi hafa almennt átt í erfiðleikum með að halda í íbúa sína og þá 

sér í lagi unga fólkið sem fer til náms eða vinnu fjarri heimabyggð. Efling 

ferðamennsku á svæði eins í Stykkishólmi getur hvatt ungt fólk til að sækja sér menntun 

og reynslu á þessu sviði, í þeim tilgangi að snúa aftur heim og takast á við uppbyggingu 

svæðisins. Mikilvægt er að aðilar í ferðaþjónustu tryggi að ,,samtalið“ eigi sér stað við 

þau samfélög sem þau starfa í og nálgist fólkið sem þar býr í umræðu um 
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framtíðaráform og þær auðlindir sem finnast á svæðinu (Fredman, Wall-Reinius & 

Grundén, 2012).                                                         

Ef framtíðarhorfur svæðisins eru skoðaðar í ljósi niðurstaðna könnunarinnar 

geta ferðaþjónustuaðilar leyft sér að vera nokkuð bjartsýnir. Allir viðmælendur höfðu 

orð á því og voru sammála um að framtíðarhorfur væru góðar fyrir Snæfellsnesið og 

mörg tækifæri í jarðhitanum sem mætti nýta enn frekar. Stykkishólmur, með sitt 

einstaka heita vatn, er ákjósanlegur staður heilsutengdrar ferðaþjónustu.  Mikilvægt er 

að þetta haldist í hendur við það sem ferðamennirnir eru að leita eftir og að það tóni við 

þá ímynd sem Snæfellsnesið vill standa fyrir. Öllu máli skiptir að fólk viti hvað er í 

boði áður en það kemur til landsins.  

 Ýmis verkefni eru nú þegar í gangi á vegum Ferðamálastofu og Stjórnsstöð 

ferðmála en eitt af þeim ber yfirskriftina, „Áfangastaðaáætlun DMP“ (Denstination 

management plan) og er unnið í samvinnu við markaðasstofur landshlutanna. Gert er 

ráð fyrir að þessu verkefni verði lokið fyrir árslok 2018. Tilgangur verkefnisins er að 

fá hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar á skilgreindum svæðum saman að borði til að 

vinna að heildstæðri  stefnumótunaráætlun fyrir svæðið í heild, sem síðan ætti að stýra 

uppbyggingu og þróun svæðisins í framtíðinni  (Ferðamálastofa, 2017). Mjög 

áhugavert verður að fylgjast með þróun þessa verkefnis og hvaða áhrif það muni hafa 

t.d. á uppbygginguna á Snæfellsnesi.  

Óhætt er að draga þá ályktun af framansögðu, að markaðssetning svæðisins sem 

byggir á sérstöðu þess og samvinnu samstarfsaðila, er lykillinn að þróun nýrra 

áfangastaða meðal annars í eða við Stykkishólm.    

  

6.6 Samantekt 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa glöggar vísbendingar um áhuga og vilja 

ferðamanna sem tóku þátt í rannsókn höfundar. Einnig kemur vel fram hvað 

ferðaþjónustuaðilar á svæðinu þurfa að gera til að ná árangri í að byggja upp 

áhugaverðan og vinsælan áfangastað til framtíðar. Niðurstöður annarra rannsókna um 

svipað efni styrkja þá skoðun höfundar að með uppbyggingu nýs áfangastaðar í eða við 

Stykkishólm sem byggir á sérstöðu vatnsins þar, verði hægt að lengja dvöl ferðamanna 

í Stykkishólmi og á svæðinu öllu.  

 Áhugi ferðamanna, er tók þátt í rannsókn höfundar, var afdráttarlaus og meiri 

en minni líkur á því að jarðhitaböð lengi dvöl ferðamanna á svæðinu. Þeir ferðamenn 
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er tóku þátt í könnuninni komu á svæðið til að upplifa náttúruna, menningu, sögu, kyrrð 

og ró, allt aðstæður sem uppbygging jarðhitabaða við Stykkishólm geta veitt 

ferðamönnum í formi vellíðunar og friðsældar. Ekki má svo gleyma Íslendingum 

sjálfum en þeir hafa ávallt notið þess að baða sig í kyrrð og ró jarðhitabaða. 

 

 

          Mynd 18 Landinn að baða sig í kyrrð og ró (mynd í eigu höfundar) 

Ef það sem á undan er sagt er dregið saman er niðurstaðan sú að Stykkishólmur er 

náttstaður fólks sem yfirleitt gistir aðeins eina nótt. Heildarskipulag ferðaþjónustunnar 

á svæðinu er ekki fyrir hendi. Margt er ógert í samstarfsmálum ferðaþjónustuaðila, en 

tækifærin liggja í nátttúrunni, dýralífinu, menningunni, sögunni og ekki síst í kyrrðinni 

og heita vatninu. Ef heimamenn vilja lengja dvöl ferðamanna þarf að nýta betur þær 

auðlindir, eins og heitt vatn sem nú þegar er vitað um, en hefur ekki verið gert 

aðgengilegt ferðafólki. Gera þarf Stykkishólm að heilsársferðamannastað með aðkomu 

heimafólks og leggja út á þau mið sem færa svæðinu þá ferðamenn sem með 

markhópagreiningu er vitað hverjir eru, hinn „Lífsglaði heimsborgari“ og ,,Sjálfstæði 

landkönnuður“.  

 

6.7 Frekari rannsóknir og tækifæri fyrir fjárfesta  

Margt áhugavert kom í ljós við úrvinnslu gagnanna sem getur gefið framtíðarfjárfestum 

hugmyndir um ákjósanlegan fjárfestingarkost. Hins vegar ber að nefna að rannsóknin 

var gerð á stuttu tímabili með fámennu úrtaki þátttakenda sem getur haft áhrif á 

trúverðugleika og alhæfingargildi niðurstaðna rannsóknarinnar. Gera þyrfti ítarlegri 

viðhorfsrannsókn á stærra svæði og yfir lengri tíma til að fanga enn raunhæfari 

niðurstöður. Þá væri einnig fróðlegt að kanna hvað og hvernig erlendar ferðaskrifstofur 

kynna landið.  
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Takmörkun var á megindlegri rannsókn höfundar en hún var eingöngu á ensku og því 

þyrfti ný rannsókn að höfða bæði til erlendra sem innlendra ferðamanna. Könnuninni 

var eingöngu beint að ferðamönnum er gistu á hótelum en mögulega hafa ferðamenn er 

nýta aðra gistimöguleika önnur viðhorf. Er það mat höfundar að niðurstöðurnar séu 

samt sem áður afgerandi fyrir Stykkishólm á þessum tímapunkti og sterk vísbending 

um það sem væntanlega er hægt að gera til að efla aðdráttarafl svæðisins. 

 Uppbygging nýrrar afþreyingar er langtímaverkefni og fjárfrek framkvæmd og 

snertir fleiri fleti en aðeins þá áþreifanlegu. Fagfólk þarf til starfa við slíka uppbygginu 

og ekki má gleyma væntingum ferðamanna um gæði þjónustunnar á vinsælum 

áfangastöðum. Höfundur telur að ef jarhitaböð yrðu byggð við Stykkishólm þá gæti 

verkefnið engu að síður verið sameiginglegt átak bæjarfélaga, fyrirtækja og 

félagasamtaka, eða þeirra sem heyra undir Svæðisgarðinn á Snæfellsnesi. 

Viðfangsefnið er í höndum heimamanna og ferðaþjónustuaðila sem geta, ef þeir vilja, 

gert raunhæfa áætlun um eflingu og þróun ferðamennsku á þessu tiltekna svæði. Hafa 

ber í huga, að ferðaþjónusta byggir á samvinnu íbúa, þjónustufyrirtækja, landeigenda 

sem og bæjaryfirvalda á hverjum stað.   
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7 Lokaorð 

Það eru áhugaverðir tímar framundan í ferðaþjónustu á Íslandi að mati höfundar, sem 

rekur hótel í Stykkishólmi, og fer því ekki varhluta af því hve mikil samkeppni er um 

ferðamanninn og á milli þeirra áfangastaða sem hann heimsækir.  Það er mat höfundar 

að samtal við íbúa svæðisins þarf að eiga sér stað og íbúafundir ásamt 

viðhorfskönnunum væru æskilegir í framhaldinu. Þetta eru jú eftir sem áður 

sameiginlegar auðlindir sem um er að ræða. 

 Höfundur vonar að þessi skýrsla sannfæri  ferðaþjónustuaðila um að samstarf 

innan greinarinnar skipti miklu máli þegar kemur að kynningar- og markaðsmálum fyrir 

ákveðin svæði eins og Snæfellsnes. Það er einnig mat höfundar að þrátt fyrir 

náttúrufegurð og fjöldan allan af sögufrægum stöðum á Snæfellsnesi þá skorti enn 

afþreyingu sem fær ferðamanninn til að dvelja lengur á svæðinu.  

 Það sem kom höfundi á óvart við gerð þessarar rannsóknar var annars vegar 

hversu erfitt var að fá fólk til að taka þátt í spurningakönnuninni, bæði að leggja hana 

fyrir og eins til að fá fólk til svara og hins vegar hve erfitt var að finna íslenskar 

rannsóknir um hegðun ferðmanna á Íslandi. Það er auðvelt að fá upplýsingar á vef 

Ferðamálastofu um hversu margir ferðamenn koma til landsins, hvert þeir fara, hvað 

þeir gera og á hverju ferðamenn hafa áhuga, einhversskonar heildarupplifun, en ekki 

hvernig þeim leið eða líkaði á viðkomandi stöðum, sbr. ferðir þeirra í sundlaugar.  

 Annars var vinnan við þessa rannsókn mjög fróðleg og skemmtileg og þrátt fyrir 

að ekki sé í kortunum að byggja upp jarðhitaböð á svæðinu, enda aðeins hugarfóstur 

höfundar að sinni,  þá sér höfundur fyrir sér að nýtt áhugavert verkefni geti orðið til á 

grunni þessarar skýrslu; viðskiptaáætlun um verkefnið „Jarðhitaböð í Stykkishólmi“. 
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9 Viðauki  

Spuringakönnun úr megindlegri rannsókn 
 
 

 

 

 

Natural Geothemal Baths in Stykkishólmur 
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Hot water was found in Stykkishólmur in 1997 and is considered to have a unique 

healing and therapeutic properties. The water has been studied by Dr. Hrefna 

Kristmannsdóttir geoscientist at the University of Akureyri. 

The water has a similar chemical composition as the water in the Baden Baden spa in 

Germany, and has already been certified by the German environmental certification 

company Institut Fresenius which confirms the findings of Hrefna´s research (Hrefna 

Kristmannsdóttir, 2008). 

 

Definition of different types of pools in Iceland. 

 

a) Pure natural hot springs are pools or drainage of water, usually with a 

temperature range of 28-48 ° C. These pools contain a sufficient amount of 

water for at least one person to bathe and they are completely of natural 

offspring. Example; Landmannalaugar. 

 

b) Natural geothermal bathing springs are baths partly made by humans 

with facilities for guests. Temperature is in the range of 30 - 45 ° C The 

water in these pools comes entirely from natural sources (natural geothermal 

plants, natural geothermal bathing springs), and the water contains minerals 

that are good for the skin and have a therapeutic effect. Example; Blue 

lagoon, Mývatn nature baths. 

 

c) Manmade geothermal pools and spas where chlorinated geothermal water 

is used for bathing. A complete facilities for guests. Various swimming 

pools, buses, saddles, jacuzzis or water parks. Temperature usually range 

from 30 to 45 ° C. Example; Swimmingpools which you can find in almost 

every town in Iceland. 

 

 

 

1. Have you been in any of the different pools or springs explained above 

during your stay? 

 

If YES, how did you like it? 

  

a) Pure natural hot springs ( example - Landmannalaugar) 

 
b) Natural geothermal baths (example -The Blue lagoon) 
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c) Swimming-pools  

 

 

2. If NO, would you prefer going to one of the following pools during 

your stay in Iceland?  

 

Pure natural hot springs  

Natural Geothermal  

Swimmingpool  

Have not decided  

None  

 

3. Would you attend a natural geothermal baths (example: The Blue 

Lagoon) and/or spas if they were available in Stykkisholmur? 

Yes  

No  

Don´t know  

 

4. Would natural geothermal baths and spas (example: The Blue 

Lagoon) in Stykkisholmur extend your trip in Snæfellsnes ? 

 
 

 

5. Please pick the items you prefer doing around Stykkisholmur. 

  

a) Explore history and culture in the area   

b) Sail around Breiðafjörður's innumerable islands with Setours 

c) Explore the wildlife in Snæfellsnes peninsula 

d) Explore the nature in Snæfellsnes peninsula  

 

e) Enjoy quitetness  

f) Get to know the natives 

g) Taking the ferry accross the bay Breiðarfjörður 

h) Other  ____________________ 
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6. How many days are you staying in Iceland? 

_______________________ 

 

 

7. How many nights are you staying at Stykkihólmur? 

________________ 

 

 

8. Where were your last stay overnight?  ___________________________  

9. On whose behalf do you travel? 

 I´m on an organized group-trip  

 The trip is organized by a travel agency 

 The trip is organized by myself 

 

10. Please pick the appropriate  

 Female  

 Male   

 

 

11. With whom do you travel? 

  With my partner  
 With family  

 With friend/s  

 None 

 

12. What age are you? 

 16-25    

 26-35    

 36-45    

 46-55    

 56-65    

 >65  

 

13. Which is your current workplace/education? 

___________________________ 

 

 

14. What is your nationality? 

____________________________________________ 

 

 

Thank you kindly for participating in this survey your answers are very 

important for our future guests visiting Stykkishólmur and the 

Snæfellsnes peninsula. 
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