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Útdráttur 

Í litlum samfélögum getur ferðamennska haft mikil áhrif á heimamenn og samfélagið í heild 

sinni. Áhrif ferðamennsku á heimamenn hafa töluvert verið rannsökuð en breytingar á 

lífsgæðum í tengslum við þau hafa lítið sem ekkert verið rannsökuð á Íslandi. Í ljósi þess er 

tilefni til þess að rannsaka þau áhrif og varpa fram spurningunni hvernig ferðamennska hefur 

áhrif á lífsgæði heimamanna. Skipta má heimamönnum í tvo hópa, þá sem starfa í 

ferðaþjónustu og þá sem gera það ekki. Í þessari ritgerð eru þeir heimamenn sem starfa ekki 

í ferðaþjónustu í aðalhlutverki og markmið ritgerðarinnar er að fræðast um upplifun og 

viðhorf þeirra til ferðamennsku á svæðinu. Þessum upplýsingum var aflað með eigindlegri 

rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fjóra heimamenn. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að ferðamennska hefur áhrif á lífsgæði heimamanna, þá sérstaklega neikvæð 

áhrif á félags- og menningarlega þætti. Einnig kom í ljós að nauðsynlegt er að bæta 

umgjörðina utan um ferðaþjónustu til þess að lágmarka þau neikvæðu áhrif sem hún hefur á 

heimamenn. 

Abstract 

In small societies tourism can have great effect on locals and the society as a whole. The 

effect of tourism on locals has been researched a lot but there is a lack of research on quality 

of life in connection to the effect of tourism in Iceland. Therefore this is a great opportunity 

to research these effects and find out how tourism is affecting quality of life for the locals. 

The locals can be divided into two groups, the ones that work in the tourist industry and the 

ones that don‘t. The locals that don‘t work in the tourist industry are the main focus of this 

essay and the goal is to learn about the experience and attitudes of locals towards tourism in 

the area. This information was gathered by conducting a qualitative research where four 

locals were interviewed. The results showed that tourism affects quality of life for the locals, 

in particular it has negative effects on social and cultural aspects of life. The research also 

showed that it is necessary to improve the framework of tourism to limit the effects it has on 

locals. 
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1 Inngangur 

Þegar komið er út fyrir þéttbýlið á Íslandi einkennist landslagið af mörgum litlum sveitum 

sem innihalda lítil og náin samfélög bænda víðs vegar um landið. Fyrir ekki svo löngu var 

helsta atvinna þeirra sem þar bjuggu búskapur, enda var litla aðra vinnu að fá í sveitinni. 

Með aukinni vitneskju erlendra ferðamanna um landið fór íslensk náttúra og einangrunin 

sem íbúar þessarar litlu eyju búa við að vekja athygli. Straumur ferðamanna jókst frá ári til 

árs og ýmis tækifæri fylgdu í kjölfarið. Uppbygging varð á gistingu og afþreyingu fyrir 

ferðamenn sem skapaði störf fyrir íbúa. Rannsóknir hafa sýnt að þegar mikill fjöldi 

ferðamanna gerir sig heimakominn á einangruðum og fámennum stöðum  hefur það áhrif á 

samfélagið sem þar er fyrir (Krippendorf og Heinemann, 1988; Andereck, 2005; Sharpley, 

2008). Áhrifin eru ýmist hagræn, umhverfisleg, félagsleg eða menningarleg, og fara íbúar 

svæðisins, þ.e. heimamenn, ekki varhluta af þeim. Með tilliti til þessarar þróunar má skipta 

heimamönnum í tvo hópa; þá sem starfa við ferðaþjónustu og þá sem gera það ekki. Gera 

má ráð fyrir að áhrif af völdum ferðamennsku á þessa tvo hópa séu ólík. Þeir sem starfa við 

ferðaþjónustu og reka jafnvel sitt eigið ferðaþjónustufyrirtæki eiga beinna efnahagslegra 

hagsmuna að gæta, þar sem þeirra lifibrauð byggist á ferðamennsku, á meðan þeir sem starfa 

ekki við ferðaþjónustu hafa annarskonar hagsmuna að gæta í tengslum við fjölgun 

ferðamanna á svæðinu. Áhrif ferðamennsku eru þannig margslungin og geta sem slík haft 

áhrif álífsgæði heimamanna með ýmsum hætti. Öræfi í Sveitarfélaginu Hornafirði er dæmi 

um slíkan stað sem lýst er hér að ofan, með fámennri byggð og náttúruperlum á borð við 

Skaftafell og Jökulsárlón sem hafa laðað til sín mikinn fjölda ferðamanna síðustu árin. 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á upplifun og viðhorfum heimamanna í 

Öræfum til ferðamennsku á svæðinu, nánar tiltekið þeirra heimamanna sem ekki starfa í 

ferðaþjónustu. Leitað verður svara við spurningunni:  

• Hvernig hefur ferðamennska haft áhrif á lífsgæði heimafólks í Öræfum sem starfar 

ekki í ferðaþjónustu? 

Til að svara þessari rannsóknarspurningu var framkvæmd eigindleg viðtalsrannsókn meðal 

íbúa á svæðinu.  

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla. Í framhaldi af inngangi er kafli um ferðamennsku í 

Öræfum. Í kafla þrjú er komið að fræðilegri umfjöllun, en hún hefst á þeim áhrifum sem 

ferðamennska getur haft á heimamenn og síðan er umfjöllun um félagsleg þolmörk 

heimamanna. Þar á eftir er fjallað um lífsgæði og hvernig ferðamennska getur haft áhrif á 

lífsgæði heimamanna. Í lok kaflans er stiklað á stóru um rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

Íslandi í þessum efnum, og síðan er sérstaklega bent á rannsóknir sem hafa verið gerðar í 

Öræfum og nágrenni. Í fjórða kafla er aðalviðfangsefnið sú aðferðafræðilega nálgun sem 

notuð var við gerð rannsóknarinnar, en þessi rannsókn byggist á aðferðum grundaðrar 

kenningar. Í kaflanum er sagt frá gagnaöflun og vali á viðmælendum og loks gagnagreiningu. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og skiptist sá kafli í fjóra 

undirkafla. Í þeim fyrsta er fjallað um félags- og menningarleg áhrif ferðamennsku á 

heimamenn. Í öðrum undirkafla er fjallað um umhverfisáhrif í tengslum við ferðamennsku á 

svæðinu, hagræn áhrif og uppbyggingu innviða og í þriðja og síðasta undirkaflanum er 
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fjallað um þær aðgerðir sem heimamenn telja sig þurfa að framkvæma til þess að lifa 

sómasamlegu lífi eftir að ferðaþjónustan á svæðinu jókst. Í sjötta kafla ritgerðarinnar eru 

niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar í samhengi við fræðin og rannsóknarspurningunni 

svarað. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ferðamennska hefur áhrif á lífsgæði 

heimamanna, þá sérstaklega á félags- og menningarlega þætti. Í lokaorðum er bent á þær 

takmarkanir sem rannsóknin hefur og tillögur lagðar fram að frekari rannsóknum tengdum 

viðfangsefninu.   
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2 Ferðamennska í Öræfum 

Öræfi tilheyra Sveitarfélaginu Hornafirði ásamt Suðursveit, Mýrum, Nesi, Lóni og Höfn og 

eru staðsett á suðausturlandi (Sveitarfélagið Hornafjörður, 2014). Samkvæmt tölum 

Hagstofu (2018) eru íbúar sem skráðir eru með lögheimili í Öræfum 151 talsins svo þessi 

sveit er mjög fámenn. Helsta atvinna sem þar er að finna er búskapur, þá aðallega 

fjárbúskapur, en tiltölulega langt er að sækja atvinnu í næstu bæi sem eru þá annað hvort 

Höfn í austur eða Kirkjubæjarklaustur í vestur og er keyrslan u.þ.b. 100 km í hvora átt. Kort 

af Öræfum má sjá á mynd 1 hér að neðan. 

 

 

Mynd 1: Öræfi og helstu kennileiti (Heimild: Loftmyndir, á.á; Bing, á.á, útfærsla höfundar) 

Ferðaþjónusta hóf að blómstra í Öræfum í kjölfar fjölgunar þeirra ferðamanna sem leggja 

leið sína austur á land, enda sáu heimamenn tækifæri í þessum nýja geira atvinnulífsins. 

Ýmsir bændur ákváðu að hleypa ferðamönnum inn á heimili sín og bjóða þeim gistingu, 

oftar en ekki í herbergjum sem hvort eð er voru vannýtt. Með vaxandi fjölgun ferðamanna 

færðu bændur enn frekar út kvíarnar og tóku að leigja út heilu íbúðarhúsin eða byggðu við 

til þess að fjölga herbergjum til útleigu. Í dag er heimagisting nánast á öðrum hverjum bæ í 

sveitinni. Í Freysnesi er starfandi gistiheimili og þar er einnig eina verslunin á svæðinu. 

Nýlega var byggt stórt hótel á Hnappavöllum sem tilheyrir keðju Fosshótela. Hótelið stendur 

mitt á milli þeirra tveggja helstu náttúruperlna sem sveitin hefur að geyma; Skaftafells og 

Jökulsárlóns. Jökulsárlón er staðsett á mörkum Öræfa og Suðursveitar og til að komast 

þangað þurfa ferðamenn að fara í gegnum Öræfasveit, þ.e.a.s. ef þeir koma suðurleiðina sem 

er algengast. Lónið sjálft myndaðist við rætur Breiðamerkurjökuls, sem er einn af 



 

4 

skriðjöklum Vatnajökuls, en frá því um 1950 hefur jökullinn hopað talsvert með tilheyrandi 

stækkun lónsins. Jökulsárlón hefur vakið gríðarlega athygli meðal ferðamanna og er það einn 

helsti viðkomustaður þeirra í Íslandsheimsóknum (Kirkjubæjarklaustur, á.á). 

Í Skaftafelli er bækistöð fyrir þá sem kjósa að ganga á hæsta tind landsins, Hvannadalshnjúk, 

og njóta þeirrar náttúrufegurðar sem staðurinn hefur upp á að bjóða. Í Skaftafelli er einnig 

tjaldsvæði og þjónustuhús sem nefnist Skaftafellsstofa, en það er upplýsinga- og 

fræðslumiðstöð um Vatnajökulsþjóðarð þar sem gestir og gangandi geta fengið upplýsingar 

um gönguleiðir, veðurfar, afþreyingu, gistingu og fleira (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.b). 

Vatnajökulsþjóðgarður rekur bæði tjaldsvæðið og Skaftafellsstofu en hann var stofnaður árið 

2008. Þjóðgarðurinn nær yfir stórt svæði, þar á meðal allan Vatnajökul, en hann er stærsti 

jökull Evrópu og er flatarmál hans um 8100 km2. Þar sem hann er stærsti jökull Evrópu hefur 

hann ákveðið gildi og aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs felst 

aðallega í samspili þeirra náttúruafla sem jörðin býr yfir, en það er samspil eldvirkni og 

jökulíss (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a).  

Þessar náttúruperlur og ýmiss konar afþreying sem þar er stunduð eru helsta aðdráttaraflið á 

svæðinu. Þó nokkur fyrirtæki bjóða upp á afþreyingu tengda jöklaferðamennsku, bæði á 

Svínafellsjökli og Vatnajökli. Afþreyingin sem ferðaþjónustufyrirtækin bjóða upp á er 

árstíðarbundin en má þar nefna jöklagöngur, íshellaskoðanir, snjósleðaferðir og jeppaferðir. 

Á Jökulsárlóni eru tvö fyrirtæki sem bjóða upp á siglingar, bæði sem einkaferðir og 

hópferðir, en þær eru aðeins í boði yfir sumartímann og fram á haust ár hvert sökum þess að 

lónið fyllist af ís yfir háveturinn og er þá ekki hægt að sigla á því. Þetta eru dæmi um þá 

afþreyingu sem í boði er á svæðinu og skiljanlega tengist hún að mestu leiti þeim jöklum 

sem í kring eru þar sem ferðamenn koma hingað til lands til þess að sjá þá og upplifa. 

Ferðamannastraumur hingað til lands hafði aukist með hverju árinu en eftir eldgosið í 

Eyjafjallajökli árið 2010 dróst hann saman. Í kjölfarið var sett á laggirnar 

auglýsingaherferðin „Inspired by Iceland“ og var markmið herferðarinnar að markaðssetja 

Ísland sem áfangastað og kynna land og þjóð fyrir erlendum ferðamönnum (Íslenska, á.á). 

Árið 2010 komu rúmlega 485.000 erlendir ferðamenn til landsins. Nýjustu tölur um 

heildarfjölda gesta eru frá árinu 2017 og voru þeir rúmlega 2,2 milljónir það árið, en það 

þýðir að heildarfjöldinn hefur fjórfaldast og gott betur en það á milli áranna. Herferðin 

skilaði augljóslega árangri því fjöldi ferðamanna jókst með hverju árinu (Ferðamálastofa, 

á.á.a). Til eru bráðabirgðartölur um gistinætur í Hornafirði frá árinu 2017 og samkvæmt þeim 

voru gistinætur rúmlega 390.000 það árið. Þessar tölur gefa okkur ákveðna mynd af umfangi 

ferðaþjónustunnar á svæðinu (Hagstofa Íslands, 2017). Samkvæmt tölum Ferðamálastofu frá 

árinu 2017 lögðu um 753.000 erlendir ferðamenn leið sína austur í Skaftafell og um 824.000 

á Jökulsárlón (Ferðamálastofa, á.á.b). Þar sem gríðarlegur fjöldi ferðamanna heimsækir 

þessa staði er vert að skoða hver áhrifin eru á íbúa svæðisins. 
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3 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða áhrif ferðamennska hefur á samfélög. Áhrifin verða 

skoðuð og í tenglum við það verður fjallað um þolmörk ferðamennsku og þá aðallega 

einblínt á félagsleg þolmörk heimamanna. Þar á eftir verður fjallað um hugtakið „lífsgæði“ 

og hvernig það getur tengst áhrifum ferðamennsku. Að lokum verða helstu 

viðhorfsrannsóknir til ferðamennsku, bæði á Íslandi í heild sinni og  í Öræfum og nágrenni, 

tilgreindar og tengdar við þessa rannsókn. 

3.1 Áhrif ferðamennsku 

Áhrif ferðamennsku á samfélög hafa verið flokkuð sem hagræn, félagsleg, menningarleg og 

umhverfisleg (Krippendorf og Heinemann, 1988). Öll áhrif sem við verðum fyrir í daglegu 

lífi geta bæði verið jákvæð og neikvæð. Hagræn áhrif eru oftast talin vera jákvæð, en hagræn 

áhrif vegna ferðamennsku geta hins vegar bæði verið jákvæð og neikvæð. Jákvæð hagræn 

áhrif auka fjárfestingargetu og atvinnumöguleika en neikvæð hagræn áhrif hækka 

fasteignaverð og fasteignaskatta og einnig hækkar verð á vörum og þjónustu (Tosun, 2002). 

Þær rannsóknir sem snúa að hagrænum áhrifum draga jafnan fram jákvæðari mynd af 

áhrifum ferðamennsku á samfélög heldur en rannsóknir á félagslegum og menningarlegum 

áhrifum (Mathieson og Wall, 1982). Af hagrænum áhrifum ber fyrst að nefna auknar 

skatttekjur ríkisins og sveitarfélaga en með auknum fjölda ferðamanna  aukast skatttekjur 

sem greiddar eru til ríkisins og sveitarfélaga (Andereck, 2005). Til að mynda greiða allir 

farþegaskatt til ríkisins þegar ferðast er um borð í flugvél og gistináttaskatt fyrir hverja nótt 

sem gist er á gistiheimili, hóteli eða annars konar gistingu sem greitt er fyrir (Lög um 

gistináttaskatt nr 87/2011). Til ríkisins greiðast einnig almennir skattar sem lagðir eru á 

einstaklinga og fyrirtæki svo með fjölgun ferðaþjónustufyrirtækja er auðséð að skatttekjur 

til ríkisins aukast. Til sveitarfélaga greiðist útsvar hvers einstaklings sem hefur lögheimili í 

því sveitarfélagi svo með fjölgun íbúa sem skrá lögheimili sitt í ákveðnu sveitarfélagi aukast 

útsvarsgreiðslur (Ríkisskattstjóri, á.á). Með auknum fjölda ferðamanna verður krafan til 

aukinnar þjónustu og aðstöðu meiri og í kjölfar þess fjölgar störfum í tengslum við 

ferðaþjónustu sem heimamenn geta notið góðs af (Andereck, 2005). Aukið atvinnuframboð 

dregur úr atvinnuleysi og tekjur heimilanna aukast. Tekjuaukningu einstaklinga fylgir aukin 

skattbyrði sem þeir greiða til ríkisins sem skilar sér sem auknum tekjum til  ríkisins 

(Andereck, 2005). 

Aukin ferðaþjónusta hefur félagsleg og menningarleg áhrif á samfélög. Hún er talin geta 

stuðlað að breytingum á ýmsum þáttum í lífi hvers og eins, til dæmis getur hún haft áhrif á 

hegðun einstaklinga, tjáningu þeirra og breytt samskiptamynstri innan fjölskyldna. 

Heimamenn reyna að höfða betur til ferðamanna með því að draga fram þá þætti sem þeir 

telja að ferðamenn séu komnir til að sjá og menning heimamanna mótast af því hvað 

ferðamenn koma í raun og veru til að sjá. Breytingar geta einnig orðið á tungumáli staðarins 

þar sem heimamenn eru í samskiptum við ferðamenn og geta orðið fyrir áhrifum frá þeim. 

Ferðamennska getur einnig haft áhrif á siðferði og upplifun einstaklinga á öryggisþáttum 

sem og áhrif á trúarbrögð (Sharpley, 2008). Önnur félagsleg áhrif vegna ferðamennsku eru 

https://www.althingi.is/altext/139/s/0459.html
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álag á vegakerfið og fólksfjöldi á opinberum svæðum. Glæpatíðni og vændisstarfsemi eykst 

sem og notkun spilavíta. Aukin fíkniefnasala og neysla er einnig fylgikvilli ferðamennsku. 

Áhrif ferðamennsku koma í ljós að því leitinu til að ferðamennska stuðlar að því að uppræta 

hefðbundið samfélag og breyta menningu staðarins til hins verra. Einnig er talið að fjöldi 

betlara aukist við aukna ferðamennsku þar sem þeir sjá sér tækifæri til þess að notfæra sér 

ferðamenn og græða á vorkunn þeirra (Sharpley, 1994; Andereck, Valentine, Knopf og Vogt, 

2005).  

Rannsóknir á félagslegum áhrifum ferðamennsku á samfélög eru mjög mikilvægar. 

Nauðsynlegt er að stjórnvöld og ferðaþjónustuaðilar skilji hvernig samfélagið í heild sinni 

upplifir kosti og ókosti ferðamennskunnar vegna hugsanlegrar óvildar heimamanna í garð 

ferðamanna ef jafnvægi er ekki náð (Deery, Jago og Fredline, 2012). Þeir aðilar sem eru í 

meiri samskiptum við ferðamenn er líklegri til þess að vera jákvæðari gagnvart þeim og 

ferðaþjónustu í samfélaginu sem og þeir sem telja sig finna fyrir hagrænum áhrifum vegna 

hennar (Andereck og Nyaupane, 2011). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á félagslegum 

áhrifum ferðamennsku draga oftast fram frekar neikvæð áhrif og ýta undir þá hugsun að 

ferðamennska hafi slæm áhrif á samfélagið (Andereck, Valentine, Knopf og Vogt, 2005). 

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að ferðamennska getur einnig haft jákvæð félagsleg áhrif 

svo sem aukið framboð af listigörðum og afþreyingu á svæðinu sem getur nýst íbúum jafnt 

sem ferðamönnum (Lankford og Howard, 1994).  

Umhverfisáhrif á samfélög eru jafnan tilgreind bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Jákvæð 

umhverfisáhrif af ferðamennsku geta talist sem aukin umhverfisvitund og tilhneiging til 

náttúruverndar. Aukin umhverfisvitund lýsir sér sem svo að menn telja að vernda þurfi 

umhverfið og upprunalega mynd þess til  að viðhalda aðdráttarafli áfangastaðarins þar sem 

ferðamenn koma til þess að sjá náttúruna (Tosun, 2002). Ferðamennska veldur einnig 

neikvæðum umhverfisáhrifum en þau koma fram í formi mengunar af völdum faratækja, svo 

sem bíla, flugvéla, lesta og annarra samgangna. Einnig koma neikvæð áhrif fram í formi 

eyðileggingar á gróðri og jarðsvæðis vegna uppbyggingar ferðaþjónustunnar. Stöðugt er 

gengið á náttúruauðlindir og sé það gert í of miklum mæli  fara þær hnignandi. Ferðamennska 

veldur einnig auknu álagi á vistkerfi sem getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar sé 

ekkert gert til þess að koma í veg fyrir of mikinn ágang ferðamanna. (Tosun, 2002). Sumum 

áhrifum ferðamennsku er hægt að stjórna með skipulagi, ef vel er staðið að, og því getur 

ferðamennska orðið að sjálfbærum atvinnurekstri þar sem auðlindum er viðhaldið. 

Ferðamennska getur eyðilagt fyrir sjálfri sér með því að eyðileggja það náttúrulega 

aðdráttarafl sem ferðamenn koma til  að sjá. Þetta gerist þegar ferðamenn eru orðnir of margir 

miðað við aðstöðu á svæðinu og skortur er á skipulagi eða fjármagni til þess að vinna upp á 

móti ágangi ferðamanna. Þar sem flestir áfangastaðir byggja á náttúru og menningu staðarins 

skiptir miklu máli að ferðamennska eyðileggi ekki áfangastaðinn (Glasson, Godfrey og 

Goodey, 1995).  

3.2 Þolmörk ferðamennsku 

Í tengslum við áhrif ferðamennsku á heimamenn er rétt að minnast á þolmörk. Þolmörk 

ferðamennsku hafa verið skilgreind sem sá fjöldi gesta sem ákveðið svæði getur tekið á móti 

áður en nokkurra neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort sem um er að ræða áhrif á náttúrulegt 

umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna (Martin og Uysal, 1990). Þau atriði 

sem hafa áhrif á þolmörk ferðamennsku á hverju svæði eru einkenni ferðamanna og einkenni 
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þess ferðamannastaðar sem um ræðir. Það sem hefur áhrif á einkenni ferðamanna eru t.d. 

þeir hvatar sem ferðamenn hafa, hverjar væntingar þeirra eru til staðarins og hver viðhorf 

þeirra eru. Einnig hefur það áhrif hversu lengi þeir dvelja á staðnum sem og hvaða afþreyingu 

þeir kjósa. Þetta hefur allt áhrif á ferðamannastaðinn og nauðsynlegt er að taka mið af þessum 

atriðum þegar meta á þolmörk ferðamennsku. Það sem einkennir hvern ferðamannastað eru 

íbúarnir á svæðinu og gerð samfélagsins, en það segir til um hver þolmörk heimamanna eru 

gagnvart ferðamönnum (O‘Reilly, 1986).  

 

Þolmörk ferðamennsku skiptast í þolmörk umhverfis og félagsleg þolmörk. Þolmörk 

umhverfis snúa annars vegar að náttúrulegu umhverfi svo sem jarðvegi, gróðri og dýralífi og 

hins vegar að innviðum, en undir það flokkast bílastæði, vegir, salernisaðstaða, gistirými og 

fleira. Félagsleg þolmörk snúa að þolmörkum ferðamanna og heimamanna en í þessari 

rannsókn verður einblínt á þolmörk heimamanna (O‘Reilly, 1986). Hugtakið „þolmörk 

ferðamennsku“ hefur verið gagnrýnt fyrir að teljast of huglægt og að mörk þess séu of óljós. 

Skoðanir einstaklinga á skerðingu landsvæðis eða upplifunar eru mismunandi sem og hversu 

mikil neikvæð áhrif ferðamennsku mega vera áður en þolmörkum er náð. Þar af leiðandi er 

erfitt að tilgreina nákvæmlega hver þolmörkin eru á hverjum stað fyrir sig (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2009). 

3.2.1 Áreitiskvarði Doxey  

Doxey (1975) setti fram áreitiskvarðann í tengslum við þolmörk ferðamennsku en kvarðinn 

tilgreinir samskipti á milli heimamanna og ferðamanna og setur þau í samhengi við þolmörk 

heimamanna gagnvart ferðamennsku á svæðinu. Kvarðinn gefur til kynna að þegar 

áfangastaður þróast verða ákveðnar breytingar á viðhorfi heimamanna í samfélaginu. 

Heimamenn fara í gegnum fjögur stig en þau eru: ánægja (e. euphoria), áhugaleysi (e. 

aphaty), gremja (e. annoyance) og óvild (e. antagonism) (Doxey, 1975). 

Fyrsta stigið einkennist af ánægju heimamanna og velvild þeirra í garð ferðamanna. Á þessu 

stigi eru ferðamenn að uppgötva staðinn og enn sem komið eru þeir fáir. Heimamenn eru 

jákvæðir gagnvart ferðamönnum og viljugir til þess að deila húsnæði sínu með þeim. Þeir 

eru einnig  áhugasamir um þessa framandi ferðamenn. Skipulag ferðaþjónustunnar er í 

algjöru lágmarki á þessu stigi (Doxey, 1975). 

Annað stig kvarðans er áhugaleysi. Eftir því sem ferðamönnum fjölgar fara heimamenn að 

missa áhugann á ferðamönnum og þeir hætta að vera eins spennandi og framandi og áður. 

Þeir verða einfaldlega partur af hinu daglega lífi. Sumir heimamenn sjá atvinnutækifæri í 

þessu breytta umhverfi í kjölfar fjölgun ferðamanna. Einhver skipulagning í sambandi við 

ferðaþjónustu á sér stað, þá aðallega í sambandi við rafmagn, vatnsveitu og samgöngur sem 

og markaðssetningu áfangastaðarins (Doxey, 1975). 

Þriðja stig kvarðans er gremja, en þá er fjöldi ferðamanna sem heimsækir staðinn orðinn 

mikill. Á þessu stigi eiga heimamenn erfitt með að nýta sér þá þjónustu sem er í boði, á 

ákveðnum tíma árs eða jafnvel allt árið um kring. Heimamenn eru farnir að horfa illu auga á 

ferðamenn og telja að þeir séu alltof margir og séu alls staðar fyrir (Doxey, 1975). 

Frumkvöðlar í ferðaþjónustu sjá sér leik á borði og leggja enn meira fjármagn í að auka við 

afþreyingu, gistingu og þjónustu fyrir ferðamenn. Skipulagning snýr að því að bæta 

grunnstoðir staðarins til þess að mæta þessum aukna fjölda ferðamanna (Ryan, 2003).  
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Fjórða stig kvarðans er óvild, en þá einkennist staðurinn af fjöldaferðamennsku. Heimamenn 

eru orðnir ansi ósáttir með þennan  mikla fjölda ferðamanna og er það mismunandi hvernig 

heimamenn taka ferðamönnum á þessu stigi. Sumir sýna þeim algert áhugaleysi en svo eru 

aðrir sem sýna þeim fjandskap. Þegar áfangastaðurinn er kominn á þetta stig er hætta á því 

að hann heilli ekki lengur hinn ævintýragjarna ferðamann eins og hann gerði í upphafi. 

Staðurinn hefur tekið miklum samfélagsbreytingum og sú uppbygging sem á sér stað vegna 

ferðaþjónustunnar hefur ýtt heimamönnum og þeirra atvinnustarfssemi til hliðar, sem dæmi 

má nefna erlendar hótelkeðjur eða flugfélög sem taka yfir markaðinn (Doxey, 1975).   

3.3 Lífsgæði 

Þau áhrif sem heimamenn verða fyrir af völdum ferðamennsku eru nátengd hugtakinu um 

lífsgæði (e. quality of life). Áhrif sem ferðamennska hefur á samfélög geta bæði verið jákvæð 

og neikvæð (Krippendorf og Heinemann, 1988) og tengjast  lífsgæðum íbúum samfélagsins 

þar sem neikvæð áhrif geta skert lífsgæði þeirra og jákvæð áhrif geta bætt þau (Ferrance og 

Powers, 1985). Erfitt er að skilgreina og ná utan um hugtakið lífsgæði þar sem fræðimenn 

eru ósammála um raunverulega skilgreiningu á því. Ástæðan fyrir því er sú að það er notað 

víða og skilgreining hugtaksins er breytileg eftir fræðasviðum (Uysal, Perdue og Sirgy, 

2012) en hugtakið kom fyrst fram í kringum 1970 (Katsching, 1997). Fræðimenn telja einnig 

að ástæðan fyrir því hve erfitt er að skilgreina hugtakið lífsgæði sé sú að það stendur fyrir 

huglæga reynslu sem byggð er á skynjun og tilfinningum einstaklinga á því sem þeim er kært 

í lífinu. Skynjun einstaklinga getur verið ólíkog þar af leiðandi er erfitt að alhæfa hvaða 

þættir það eru sem tengjast lífsgæðum. Ríflega 100 skilgreiningar eru til um hugtakið en á 

síðustu árum hafa fræðimenn verið sammála um  að um sé að ræða marga mismunandi þætti 

í lífi og umhverfi fólks sem spila saman (Schalock, 1996 ).  

Samantekt á helstu rannsóknum sem gerðar hafa verið á lífsgæðum leiðir í ljós þætti sem eru 

gegnumgangandi (Andereck og Nyaupane, 2011). Þessir þættir eru þau atriði sem 

einstaklingar meta lífsgæði sín út frá, en eins og áður var sagt er það einstaklingsbundið 

hversu mikið hver þáttur vegur hjá hverjum og einum. Misjafnt er hvernig einstaklingar 

upplifa sömu hluti, það sem einum finnst jákvætt finnst jafnvel öðrum vera neikvætt og 

öfugt. Þættina má sjá í töflu 1 hér að neðan og verður stuðst við þá sem skilgreiningu á 

hugtakinu lífsgæði í ritgerðinni. 
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Tafla 1: Þau atriði sem einstaklingar meta til lífsgæða (Heimild: Andereck og 

Nyaupane, 2011, útfærsla höfundar) 

Metið til lífsgæða Nánari útskýring 

Tilfinningaleg og andleg heilsa 
Öryggi, hamingja, ánægja, stressleysi. 

Mannleg og félagsleg tengsl Nánd, ástúð, fjölskylda, samskipti, vinátta og 

stuðningur. 

Efnislegir hlutir Atvinna, efnahagslegt öryggi, félagsleg efnahagsstaða, 

þak yfir höfuðið. 

Persónuleg þróun, hæfni og markmið Menntun, hæfileikar, framfarir. 

Líkamleg vellíðan og afþreying Heilsa, næring, afþreying, hreyfanleiki, starfsemi hins 

daglega lífs. 

Sjálfsstjórn og ákvarðanir Sjálfstæði, val, ákvarðanir, persónuleg stjórn, 

persónuleg markmið og gildi. 

Félagsleg þátttaka, reisn og virði 
Samþykki, staða, stuðningur, vinnuumhverfi, 

samfélagsleg virkni, hlutverk. 

Réttindi og einkalíf Einkalíf, kosningaréttur, aðgangur, borgaraleg ábyrgð. 

 

Lífsgæði snúast um lífsánægju hvers og eins og hvernig einstaklingur upplifir líf sitt. Fólk 

getur upplifað svipaðar aðstæður á ólíkan hátt og þar af leiðandi getur upplifun þeirra á 

lífsgæðum verið ólík. Þar sem lífsgæði snúast að miklu leyti um einstaklinginn er best að 

rannsaka þau einstaklingsbundið til þess að komast að raunverulegri merkingu hugtaksins 

(Taylor og Bogdan, 1990). Einnig er mikilvægt að hafa í huga skynjun, skoðanir, 

tilfinningar, hugmyndir og túlkanir einstaklinga þegar rannsaka á lífsgæði. Til þess að hægt 

sé að taka tillit til þessara þátta þarf að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem 

þess konar rannsóknarsnið gefur kost á því að draga fram upplifanir og skoðanir einstaklinga 

(Tonon, 2015).  

Í rannsókn sem gerð var um áhrif ferðamennsku á samfélög (Kim, Uysal og Sirgy, 2013) 

kom í ljós að svarendur fundu fyrir jákvæðum hagrænum, félagslegum, menningarlegum og 

umhverfislegum áhrifum. Allir þurfa að búa við ákveðin lágmarks lífsgæði til þess að lifa af 

en lífsgæði geta skerst eftir því hvernig samfélagið þróast. Ferðamennska getur til að mynda 

haft áhrif á þróun samfélagsins og breytt lífsgæði. Þar sem ferðamennskan hafði í þessu 

tilviki jákvæð áhrif á samfélagið má tengja hana við aukin lífsgæði í samfélaginu (Kim, 

Uysal og Sirgy, 2013). 
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Áhrif á lífsgæði geta orðið til bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þegar aukinn fjöldi 

ferðamanna sækir á ákveðinn stað er augljóst að uppbygging muni eiga sér stað sem 

heimamenn geta einnig notið góðs af. Sem dæmi má nefna afþreyingu í hinum ýmsu 

myndum, veitingastaði, menningarlegt- eða náttúrulegt aðdráttarafl og hátíðir. Fleiri störf 

skapast í kjölfarið sem eykur velferð í samfélaginu. Áhrif á lífsgæði geta einnig verið af 

efnahagslegum toga, svo sem í formi aukins útsvars til sveitarfélagsins sem greitt er af 

ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu. Þessi tekjuaukning sveitarfélagsins getur leitt til 

aukinnar þjónustu fyrir íbúa (Ap og Crompton 1993). Þegar ferðamenn eru orðnir margfalt 

fleiri en heimamenn á svæðinu fer ýmissa neikvæðra áhrifa að gæta. Auknum fjölda 

ferðamanna fylgir umferðaraukning og mannþröng og verðlagning eykst, sem skilar sér sem 

tekjurýrnun hjá heimamönnum. Í kjölfarið geta skapast deilur á milli heimamanna og 

ferðamanna. Mikilvægt er að forðast slíkar deilur en til þess að viðhorf heimamanna 

gagnvart ferðaþjónustu séu jákvæð er nauðsynlegt að heimamenn séu virkir þátttakendur í 

uppbyggingu og þróun ferðaþjónustunnar á svæðinu. Mikilvægt er fyrir stjórnvöld að fá 

upplýsingar um hvernig ákveðnu svæði gengur, ekki aðeins fjárhagslega heldur einnig frá 

eigindlegu sjónarhorni. Ekki er nóg að horfa á tölur á blaði til þess að réttlæta ákvarðanatöku 

heldur þarf að taka rödd almennings með í reikninginn. Íbúar eiga rétt á því að hafa sitt að 

segja með ákvarðanatöku sem hefur áhrif á lífsgæði þeirra (Ap og Crompton, 1993). 

3.4 Viðhorfsrannsóknir á Íslandi 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem einblína á áhrif ferðamennsku á lífsgæði heimamanna 

þó einhverjar hafi verið gerðar hér á landi (Guðrún Helgadóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, 

Jóhanna María Elena Matthíasdóttir, Guðrún Þóra Gunnarsdóttir og Burns, G. L., 2016). 

Rannsóknir hafa frekar snúist um viðhorf samfélagsins gagnvart ferðamönnum. Munurinn á 

þessum rannsóknarefnum felst í því að viðhorfsrannsóknir snúast um hvernig fólk upplifir 

áhrif ferðamennsku á samfélagið eða umhverfið á meðan lífsgæðarannsóknir snúa að því 

hvaða áhrif ferðamennska hefur á einstaklinginn eða fjölskyldu hans og ánægju hans 

gagnvart samfélaginu, nágrenninu og persónulegum aðstæðum (Allen, 1990).  

Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku hafa verið gerðar frá aldamótunum (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn M. Sigurjónsson og Bergþóra 

Aradóttir, 2001; Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Bergþóra Aradóttir, Arnar 

Már Ólafsson og Gunnþóra Ólafsdóttir, 2003). Fyrstu árin voru allar hliðar á þolmörkum 

ferðamennsku skoðaðar; náttúran, innviðir, ferðamenn og heimamenn, en síðan var lögð 

meiri áhersla á upplifun ferðamanna sem koma til landsins (Anna Dóra Sæþórsdóttir og 

Þorkell Stefánsson, 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Þorkell 

Stefánsson, 2016). Viðhorfsrannsóknir hafa einnig snúið að miklu leiti að ferðamönnum, en 

veigamikil rannsókn á viðhorfum Íslendinga gagnvart ferðamönnum og ferðaþjónustu kom 

út árið 2015. Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi þar sem allt landið eins 

og það leggur sig er tekið fyrir (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015). 

3.4.1 Rannsóknir í Hornafirði 

Rannsóknir hafa verð gerðar á viðhorfi heimamanna á svæðinu í tengslum við stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðs, en hann var stofnaður árið 2008. Ferðaþjónusta var einn 

aðaldrifkrafturinn við stofnun hans þar sem gert var ráð fyrir því að fjöldi ferðamanna myndi 

aukast í kjölfarið. Í rannsókn sem gerð var vegna fyrirhugaðrar opnunar þjóðgarðsins (Edda 
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R. H. Waage, Karl Benediktsson og Steingerður Hreinsdóttir, 2003) kom fram að sú opnun 

virtist njóta fylgi mikils meirihluta þeirra sem búa í nágrenni hans og var einungis 

fimmtungur andvígur stofnun hans. Þar kom fram að væntingar íbúa snerust um 

efnahagslegan ábata en þeir höfðu jafnframt áhyggjur af því að ríkið hefði ekki fjárhagslegt 

bolmagn til þess að standa undir þjóðgarðinum. Í annarri rannsókn sem gerð var eftir stofnun 

þjóðgarðsins (Arnþór Gunnarsson, 2010) kom fram að heimamenn í Hornafirði voru 

jákvæðir gagnvart stofnun þjóðgarðsins þar sem þeir sáu tækifæri til aukinnar ferðaþjónustu 

og efnahagslegan ábata. Í báðum þessum rannsóknum koma fram væntingar heimamanna 

um efnahagslegan ábata og sjá þeir aukin tækifæri í uppbyggingu ferðaþjónustu í kjölfar 

stofnun þjóðgarðsins. 

Einnig ber að nefna rannsókn á þolmörkum ferðamennsku þar sem gögnum var safnað í 

Lónsöræfum, Landmannalaugum, þjóðgarðinum í Skaftafelli, þjóðgarðinum í 

Jökulsárgljúfrum og Mývatnssveit. Félagsleg þolmörk voru rannsökuð út frá hlið 

ferðamanna og einnig hlið heimamanna. Á þessum árum var fjöldi ferðamanna ekki í líkingu 

við fjöldann í dag svo forvitnilegt er að skoða hver viðhorf heimamanna voru á þeim tíma. 

Heimamenn í nágrenni þjóðgarðsins í Skaftafelli töldu að ferðaþjónustan hefði bætt almenna 

þjónustu á svæðinu til muna og að efnahagslegur ávinningur hafði aukist (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir o.fl, 2001). Árið 2013 var rannsóknin endurtekin (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

Anna Vilborg Einarsdóttir, Gyða Þórhallsdóttir, Margrét Sævarsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson 

og Þorkell Stefánsson, 2013) en aðeins til þess að greina þróun og breytingar á viðhorfi 

ferðamanna. Hinir þættirnir sem spila inn í þolmörk ferðamennsku voru ekki rannsakaðir 

aftur, þar á meðal viðhorf heimamanna.  

Þetta sýnir okkur að rannsóknir hér á landi síðustu árin hafa einblínt frekar á upplifun 

ferðamanna heldur en heimamanna. Þar sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um 

áhrif ferðamennsku á lífsgæði heimamanna er sú nálgun sem beitt verður í þessari ritgerð 

nýstárleg á fræðasviðinu. Lífsgæði eru öllum mikilvæg því eins og orðið gefur til kynna segir 

það til um hversu mikil gæði felast í lífi hvers og eins. Allir þurfa að lifa við lágmarks 

lífsgæði og þar sem ferðamennska hefur áhrif á heimamenn er nauðsynlegt að rannsaka 

hvaða áhrif hún hefur á lífsgæði þeirra. 
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4 Um rannsóknina 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð en meginmarkmið slíkra rannsókna er 

að öðlast skilning á því hvernig einstaklingar túlka umhverfi sitt og aðstæður. Helstu 

einkenni slíkra rannsókna eru að þær fara fram í raunaðstæðum þar sem rannsakandi er á 

staðnum og myndar ákveðin tengsl við viðmælendur (Bryman, 2016). 

Í þessari rannsókn var stuðst við grundaða kenningu (e. grounded theory) sem heildstæða 

nálgun. Grunduð kenning byggir á því að leitast er við að þróa kenningu út frá gögnunum í 

stað þess að hefja rannsókn með ákveðnum kenningum. Markmiðið með nálgun grundaðrar 

kenningar er því að þróa eða uppgötva kenningar í gegnum ferlið (Bryman, 2016). Ég fór 

því inn í rannsóknina með ákveðna hugmynd sem byggðist á markmiði rannsóknarinnar, að 

leita skilnings á upplifun og viðhorfum heimamanna sem starfar ekki í ferðaþjónustu til 

ferðamennsku á svæðinu og varð endanleg rannsóknarspurning til í greiningarferlinu.  

Nálgun grundaðrar kenningar felur í sér að gagnagreining á að hefjast samhliða 

gagnaöfluninni en það er gert með því að setja sér upp ákveðið kerfi til greiningar. Grunduð 

kenning byggir á sífelldum samanburði gagnanna sem leiðir rannsakandann í gegnum 

rannsóknina með það að leiðarljósi að bera saman gögnin og komast þannig að niðurstöðu. 

Ég hafði kynnt mér fræðilegan grundvöll fyrir rannsóknina að einhverju leiti áður en ég tók 

viðtölin til þess að átta mig á því inn á hvaða vettvang viðtölin gætu farið þar sem nálgun 

grundaðrar kenningar mælir með því að halda fræðilegum heimildum í lágmarki við upphaf 

rannsóknar til þess að byggja sem allra mest á þeim gögnum sem aflað er í rannsókninni 

(Creswell, 1997). 

4.1 Gagnaöflun og val viðmælenda 

Við val á viðmælendum var notast við markvisst úrtak (e. purposive sampling) (Bryman, 

2016) en það tók mið af því að viðmælendur byggju í Öræfum og hefðu búið þar í a.m.k. 10 

ár, væru ekki með starfandi ferðaþjónustu á bæ sínum né eigendur að slíku fyrirtæki. 

Frekar erfitt reyndist að finna viðmælendur sem uppfylltu þessi skilyrði þar sem svo margir 

íbúar á svæðinu eru með starfandi ferðaþjónustu. Ég hafði samband við aðila sem þekkir vel 

til á svæðinu og fékk lista yfir þá sveitabæi sem kæmu til greina í þessari rannsókn. Ég hafði 

svo samband við nokkra aðila sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Viðmælendur 

voru alls fjórir talsins, þótt viðtölin hafi verið þrjú, þar sem tveir þátttakendur voru í einu 

viðtalinu. Sú ráðstöfun helgaðist af því að tveir af þessum fjórum aðilum búa á sama bæ og 

var því ákveðið að taka eitt viðtal við þá saman. Samkvæmt nálgun grundaðrar kenningar 

ætti gagnaöflun að standa yfir þar til mettun er náð (Creswell, 1997). Ekki náðist að taka 

viðtöl við fleiri einstaklinga, aðallega vegna skorts á tíma, þar sem leggja þurfti í langt 

ferðalag til þess að taka fyrri viðtölin og ekki náðist að leggja í annan leiðangur innan þess 

tímaramma sem rannsóknin fór fram. Rannsakandi telur þó að mettun hafi verið náð svo ekki 

hefði verið nauðsynlegt að taka fleiri viðtöl.  
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Viðmælendurnir voru tveir karlar og tvær konur og hefur nöfnum þeirra verið breytt í 

niðurstöðum til þess að halda nafnleynd. Viðmælendurnir eru á milli fimmtugs og sjötugs 

en til að gæta trúnaðar við viðmælendur er hvorki unnt að gefa upp nákvæman aldur né störf 

viðmælenda þar sem um er að ræða svo litla sveit að auðvelt væri að komast að því hvaða 

aðila um ræðir.  

Viðtölin fóru fram í febrúar 2018. Fyrstu tvö viðtölin voru u.þ.b. hálftími en síðasta viðtalið 

var tæpur klukkutími. Öll viðtölin áttu sér stað heima hjá viðmælendum og voru hljóðrituð 

með þeirra samþykki.Viðtölin voru hálfstöðluð, sem gefur til kynna að ekki var notast við 

fastmótaðan spurningalista heldur einungis settur fram viðtalsrammi sem inniheldur þau 

atriði sem rannsakandi vill koma inn á. Það er gert til þess að leyfa viðmælandanum að taka 

svolítið í taumana og stjórna viðtalinu án þess þó að fara of langt út fyrir efnið, en markmið 

viðtalanna er að upplifun viðmælenda skíni í gegn (Bryman, 2016). Viðtalsrammann sem 

notast var við í rannsókninni má sjá í viðauka A. 

4.2 Greining gagna  

Greining gagna hófst eftir að fyrsta viðtalinu lauk þar sem ég skrifaði niður hugleiðingar um 

viðtalið og þau meginatriði sem komu fram sem ég taldi vera áhugaverð. Viðtal númer tvö 

var tekið mjög fljótlega eftir fyrsta viðtalið og þar af leiðandi voru svör fyrri viðmælandans 

mér í fersku minni. Þar sem grunduð kenning byggir á því að þróa rannsóknarspurninguna í 

gegnum ferlið og leyfa viðtalsgögnunum að leiða rannsakandann áfram  hafa fyrri viðtöl 

áhrif á það sem fram kemur í þeim seinni (Bryman, 2016). Viðtal númer þrjú var svo tekið 

nokkru síðar. Eftir hvert viðtal punktaði ég niður hugleiðingar og þau aðalatriði sem fram 

komu og að því loknu afritaði ég viðtölin. Eftir að afritun lauk prentaði ég viðtölin út og hóf 

svo að lesa hvert þeirra gaumgæfilega og draga út meginatriðin sem ég tók til hliðar og skráði 

niður. 

Að því loknu var komið að því að kóða viðtölin, en markmið kóðunar er að finna lykilþemu 

í hverju viðtali (Bryman, 2016). Kóðun má flokka  í þrjá flokka, en þeir eru: opin kóðun (e. 

open coding), öxul-kóðun (e. axial coding) og markviss kóðun (e. selective coding) (Strauss 

og Corbin, 1998). Í þessari rannsókn var notast við opna kóðun í greiningu viðtalsgagnanna. 

Með opinni kóðun er leitast við að finna tengingar í gögnunum, endurtekningar eða áherslur 

viðmælenda sem gefa vísbendingar um þau atriði sem skipta þá greinilega máli. Opin kóðun 

er ferli sem felur í sér að brjóta niður gögnin, bera þau saman og flokka eftir því hvað á 

saman. Þau gögn sem hafa eitthvað sameiginlegt fara saman í flokk en þegar ný gögn koma 

fram í greiningarferlinu eru búnir til nýir flokkar fyrir þau gögn. Við þessa flokkun myndast 

þemu í gögnunum og ef þau eru viðfangsmikil eru undirþemu einnig tilgreind (Bogdan og 

Biklen, 2007). 

Viðtölin voru kóðuð hvert á fætur öðru og lykilþemun sem fram komu voru greind. Að því 

loknu var farið aftur yfir hvert viðtal og undirþemun greind. Þau undirþemu sem fram komu 

í greiningu viðtalanna voru: (1) bændum fækkar, (2) þekkja ekki starfsfólkið, (3) erfitt að 

ferðast á dráttarvélum, (4) ferðamenn alls staðar, (5) ferðamenn á afleggjurum, (6) skilti, (7) 

bankað á rúður, (8) hvað á að gera? (9) umbætur í sveitinni. Nánar verður farið í þemun í 

niðurstöðukaflanum.
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Fyrst verða félags- og 

menningarleg áhrif ferðamennsku á heimamenn tekin fyrir. Síðan eru umhverfisáhrif í 

tengslum við ferðamennsku á svæðinu, hagræn áhrif og uppbygging innviða skoðuð og að 

lokum er fjallað um þær aðgerðir sem heimamenn telja sig þurfa að framkvæma til þess að 

lifa sómasamlegu lífi eftir að ferðaþjónustan á svæðinu jókst. 

5.1 Félags- og menningarleg áhrif 

Viðmælendur voru sammála því að þeir hefðu tekið eftir miklum breytingum á lífinu í 

sveitinni síðustu árin. Bændum á svæðinu fækkar ört á meðan ferðaþjónustan blómstrar. 

Guðrún hafði orð á því að: 

 

Manni sýnist sem svo á þessari ferðaþjónustu að það sé ekki langt þar til 

sauðfjárbúskapur í Öræfum verði orðinn óskaplega lítill, þetta er það mikil breyting 

að ég held að mönnum detti ekki til hugar að fara út í það núna þar sem það er 

skjótfengnari gróði í ferðaþjónustu. 

 

Það var skoðun allra viðmælenda að ekki fengist nóg fyrir afurðir bændaog að sú staðreynd 

dragi úr hvatanum til að stunda búskap, hvort sem horft er til þeirra sem stunda búskap nú 

þegar eða þeirra sem hafa hug á að gerast bændur. Viðmælendurnir voru þar af leiðandi ekki 

hissa á því að nágrannar þeirra væru búnir að snúa sér nánast því alfarið að ferðaþjónustu. Á 

viðmælendum mátti skilja að þeir töldu að þessar breytingar á atvinnuháttum í sveitinni 

kæmu niður á félagslegum samskiptum íbúanna. Þannig höfðu þeir orð á því að eftir að 

nágrannar þeirra fóru að stunda ferðaþjónustu væru samskipti þeirra á milli orðin lítil sem 

engin. Ferðaþjónustuaðilarnir eru svo uppteknir af ferðamönnum að erfitt væri orðið að 

heimsækja þá. Eftir því sem bændum fækkar eru þeim mun færri sem taka þátt í smölun á 

haustin, sem leiðir til þess að þessi félagslegi þáttur sem hefur alla tíð gegnt stóru hlutverki 

er að fjara út. Pétur hafði orð á því og var það greinilegt að honum fannst það miður. 

 

Aukinni ferðaþjónustu á svæðinu fylgir fleira starfsfólk. Viðmælendur mínir höfðu allir orð 

á því að þó svo að sveitin sé orðin uppfull af starfsfólki í ferðaþjónustu þá verða þau lítið 

sem ekkert vör við það fólk. Mikill hluti starfsfólksins er erlendur og það virðist halda sig til 

hlés. Soffía vill meina að meirihluti starfsfólksins hafi ekkert samfélagslegt gildi í sveitinni. 

 

Stór hluti af starfsfólkinu eru útlendingar og ég meina þeir gætu alveg eins verið á 

tunglinu eins og hér við sjáum þá aldrei og þeir sjá okkur aldrei þannig að þeir hafa 

ekkert samfélagslegt gildi, akkurat ekki neitt, en svo eru líka starfsmenn sem eru 

búnir að vera hérna lengi og hafa samfélagslegt gildi þú veist taka þátt í eitthverjum 

uppákomum og eiga börn í skóla og svona. Það er samt ótrúlega lítið miðað við hvað 

það er margt fólk hérna, það eru alveg 100 manns hérna sem ég hef aldrei séð þannig 

það er ótrúlega skrítið. 
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Þó svo að meirihluti starfsfólksins sé erlendur eru þar einnig nokkrir Íslendingar sem reyna 

frekar að setja sig inn í samfélagið í sveitinni með því að mæta á þær uppákomur sem í boði 

eru, sýna sig og sjá aðra, að mati Soffíu.  

 

Aukin umferð á þjóðveinum var málefni sem allir viðmælendur komu inn á. Þeim fannst hún 

hafa áhrif á sig að því leitinu til að erfitt er að komast á milli staða á dráttarvélum. Umferðin 

er svo gríðarleg að oft þyrftu þau að bíða í dágóðan tíma eftir því að tækifæri gæfist til þess 

að komast út á þjóðveginn af afleggjaranum. Einnig myndast raðir fyrir aftan dráttarvélina 

sem veldur því að bílar reyna að taka fram úr í tíma og ótíma sem getur leitt til óhappa. Jón 

segir að:  

 

Þetta er ekkert eins og það var fyrir 10 til 15 árum síðan þegar maður gat farið bara 

[út á þjóðveginn] án þess að líta hvorki til hægri né vinstri, núna þarf maður stundum 

að sæta lagi til þess að komast ef maður er í heyskap. 

 

Jón og Guðrún telja sig ekki geta ferðast á þjóðveginum á dráttarvélum á vissum tímum dags 

vegna umferðarinnar; á morgnana og seinni partinn. Í tengslum við umferðaraukningu hefur 

Pétur áhyggjur af rolluhjörðum sem eiga það til að sækja niður á láglendi og hanga oft við 

þjóðveginn.  

 

Ef þú keyrir um landið eru hvergi svona rolluhjarðir á miðjum vegi nema hér sem er 

bara hættulegt, það er ekkert langt síðan það var banaslys hérna í Öræfum út af rollum 

á veginum.  

 

Viðmælendur höfðu allir orð á því að þeir væru mun meðvitaðari nú en áður þegar þeir keyra 

um landið sitt eða keyra afleggjara sem liggja þangað sem þeir eiga erindi til vegna 

búskaparins. Hér á árum áður fóru þau þangað sem þau áttu erindi til, hvort sem það var að 

kíkja eftir kindum eða að huga að túnunum sínum, en í dag veigra þau sér við því að keyra 

þar sem gæti sést til þeirra ef þau hafa ekki þeim mun meira erindi þangað svo að ferðamenn 

fari ekki þá slóða. Mikið er um að ferðamenn séu að fara ýmsa slóða sem liggja hér og þar í 

sveitinni sem veldur því oft á tíðum að þeir ýmist raska landsvæði eða trufla fé bænda. Íbúar 

á svæðinu vita upp á hár hvert slóðarnir liggja og nýta sér þá í tengslum við búskap, það 

hefur þar af leiðandi áhrif á þeirra daglega líf að þeir geti hreinlega ekki keyrt ákveðna slóða 

nema af algjörri nauðsyn. Soffía telur að: 

 

Þeir [ferðamennirnir] eru búnir að stela af okkur landinu pínulítið, þú getur 

eiginlega ekki lengur keyrt einhvern slóða sem er búinn að vera til í 100 ár og þú 

hefur alltaf keyrt en getur það ekki lengur því það koma bara tíu bílar á eftir þér. 

 

Jón og Guðrún töluðu um að það kæmi fyrir að ferðamenn færu inn að Svínafellsjökli á 

þeirra landsvæði og eru þau mjög ósátt við það. 

  

Það eru engar gönguleiðir og þeir eiga ekkert að vera að fara hérna, þá koma þeir 

með fé rekandi hérna niður sem á að vera uppeftir og við getum ekkert við því gert, 

þeim virðist vera allt leyfilegt þessum ferðamönnum. 

 

Pétur talaði um að hann væri farinn að læsa vélarskemmunni sinni þar sem hann hefur 

áhyggjur af því að einhverju verði rænt, í ófá skipti keyra ferðamenn upp að húsinu hjá 

honum til þess að snúa við eða spyrja til vegar: „maður veit aldrei hvenær þeir stela 
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einhverju“. Honum finnst hann ekki eins öruggur heima hjá sér og hann var á árum áður 

vegna þessarar umferðar heim í hlaðið. 

5.2 Umhverfisleg og hagræn áhrif 

Ferðamenn á svæðinu eiga það til að stoppa á afleggjurum, úti í vegköntum, við áningarstaði 

og nánast því hvar sem er til næturgistingar. Þeir skilja eftir sig rusl og úrgang þar sem engin 

klósett eru á þessum svæðum. Viðmælendur voru sammála því að það væri ekki boðlegt að 

ferðamenn skyldu gista á þeirra landsvæðum og skilja eftir sig ýmsan óþrifnað, og að það 

ætti ekki að vera þeirra verk að þrífa upp eftir ferðamenn. Viðmælendur tóku sérstaklega 

fram litlu sendibílana sem leigðir eru út sem gististaðir, en engin klósettaðstaða er í slíkum 

bílum. Það virðist einnig vera algengt að ferðamenn leggi bílunum nálægt tjaldsvæðinu og 

nýti sér aðstöðuna þar án þess að greiða fyrir hana. Pétur sagði að:  

 

Það er eiginlega skandall að það skuli ekki bara fylgja leigunni á þessum húsbílum 

næturgisting á tjaldsvæði, það er óþolandi mikið um að menn séu að spara sér 

gistigjöldin. Það er sök sér með þessa alvöru húsbíla, það er kannski klósett í þeim ... en 

það er komin lögreglusamþykkt sem gildir hérna um allt Suðurland að öll svona gisting 

sé bönnuð en ég veit ekki hvort það hafi eitthvað að segja, útlendingar vita kannski ekkert 

um það. 

 

Viðmælendur voru sammála um það að jákvætt væri hversu mörg störf hafa skapast í 

kringum ferðaþjónustuna og yngra fólkið getur nú fengið vinnu allt árið um kring, en áður 

fyrr voru þetta einungis sumarstörf þar sem háannatíminn var á sumrin. Í dag eru tímarnir 

breyttir og varla hægt að tala lengur um háannatíma þar sem dreifing ferðamanna er orðin 

tiltölulega jöfn allt árið um kring. Soffíu finnst það jákvætt þar sem: 

 

Manns eigin unglingar geta unnið hérna sumarvinnu eða allt árið um kring ef þeir 

vilja það, það er endalaus vinna í boði ef þú vilt vinna við að þjóna túristum en það 

vilja ekki allir.  

 

Viðmælendur voru sammála um að ferðaþjónustan hefði í raun og veru bjargað sveitinni, 

því ef ekki hefði verið fyrir hana væru flestallir ennþá starfandi sem bændur. Þar sem bændur 

fá ekki mikið fyrir sínar afurðir er að öllum líkindum kærkomið fyrir nágranna þeirra að 

ferðaþjónustan blómstri eins og hún gerir. Þegar viðmælendur voru spurðir út í verðlag í 

Freysnesi fannst þeim það ekki hafa breyst á síðustu árum, það hafi nefnilega alltaf verið 

hátt. Soffía sagði að henni fyndist eins og sveitungar hennar töluðu ekki lengur um verðlagið 

í Freysnesi, hugsanlega vegna þess að verð hefur hækkað á flestum öðrum stöðum svo 

munurinn er ekki orðinn eins mikill og hann var. Viðmælendur segjast ekki versla í Freysnesi 

af neinu viti nema bara þær nauðsynjar sem þarf hverju sinni heldur gera sín innkaup 

annaðhvort á Kirkjubæjarklaustri eða á Höfn. 

 

Viðmælendur kváðust ekki finna fyrir því að verið væri að leggja aukið fjármagn í 

innviðauppbyggingu. Þau töldu að sveitarfélagið væri líklega ekki að hagnast mikið á 

ferðamönnum. Sú hugsun var ríkjandi meðal viðmælenda að hin ýmsu 

ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa á svæðinu gefa oft ekkert af sér til samfélagsins. Dæmi 

voru tekin um fyrirtæki sem bjóða upp á jöklaferðir og eru starfrækt annars staðar en í 

sveitarfélaginu, oftast í Reykjavík. Viðmælendum fannst að það eina sem fyrirtækin geri sé 
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að ferja fólk upp á jökul og til baka en skilji ekkert eftir sig nema ágang á landinu. Hraðinn 

er orðinn svo mikill í samfélaginu nú til dags að ferðamenn stoppa oft á tíðum ansi stutt og 

gista jafnvel ekki einu sinni yfir nótt á svæðinu. Í þeim tilvikum er bókstaflega ekkert sem 

sveitarfélagið hefur upp úr slíkri ferðamennsku þar sem fyrirtækin borga sitt útsvar til 

Reykjavíkur. Soffía talaði um stórfyrirtæki frá Reykjavík sem eru með jöklaferðir á svæðinu. 

 

Þetta eru bara stórfyrirtæki í Reykjavík, allt útlendir guide-ar og það pirrar mig 

pínulítið. Það eru líka jöklafyrirtæki innan sveitar sem pirra mig ekki neitt en þessi 

utanaðkomandi fyrirtæki sem fara með hundrað manns upp á jökul á hverjum degi 

og skilja ekkert eftir sig nema átroðning á landinu, þó það sé snilld að ganga á jökli 

þar sem það treður ekki landið, en það þarf að komast að jöklinum ... Það sem pirrar 

mig er að þetta skuli vera svona, að það komi eitthvað stórfyrirtæki sem setji upp 

búðir í Skaftafelli og moki svoleiðis fólki upp á jökul og hirði síðan allan ágóðann.  

 

Jón og Guðrún töluðu um að mikil umferð væri á kaflanum frá Svínafellsjökli inn að 

Skaftafelli, en margir bílanna eru einmitt stórir jeppar sem eru að fara með ferðamenn upp á 

jökul. Þeim finnst ágætt að þeir sem eru í þessu hafi eitthvað upp úr því þó svo að umferðin 

sem slík sé ekki af hinu góða. Jón sagði að: 

 

Það stendur til uppbygging hérna á Hofi í sambandi við skólann, íbúðir fyrir kennara 

eða starfsfólk í skólanum og þá jafnvel starfsfólk sem er að vinna hérna í 

ferðaþjónustunni. 

 

Þar sem íbúum hefur fjölgað mikið í sveitinni upp á síðkastið hefur verið skortur á húsnæði 

sem verður leystur að einhverju leiti með þessari uppbyggingu sem sveitarfélagið stendur 

fyrir. Aðspurður hvort að hann teldi að það tengdist auknum tekjum sveitarfélagsins vegna 

fjölda ferðamanna taldi hann slíkt ekki vera.  

 

Þetta er eiginlega bara eins og það hefur alltaf verið, ef menn ætla að fá eitthvað þá 

þurfa þeir að kalla virkilega vel eftir því. 

 

Guðrún sagði þá að þau væru of langt frá Hornafirði og þar af leiðandi myndu þau ekki njóta 

góðs af því. Hún telur að sveitarfélagið hugsi bara um kaupstaðinn en ekki sveitina í kring 

og af þeim sökum myndi hún sitja á hakanum. Pétur hafði heyrt það út undan sér að eftir 

rútuslys sem varð þarna á svæðinu í vetur ætti að hækka þjónustustigið í sveitinni um einn 

flokk, en það þýðir að meira fjármagn er lagt í það að sanda og riðja og halda vegunum 

auðum yfir vetrartímann. Með auknu fjármagni í vegakerfið er verið að draga úr slysahættu. 

Pétur vildi samt meina að ástæðan lægi líklega ekki að baki slyssins í sjálfu sér heldur:  

 

Kannski bara heilbrigð skynsemi af því að umferðin er orðin svo mikil en það er 

alltaf ódýrara að vera duglegur að skafa og láta ekki klessast niður í ís því þá er 

farið að sanda og það er bara miklu dýrara, meiri keyrsla þó sandurinn sjálfur kosti 

kannski ekki mikið. 

  

Vegagerðin sér um að riðja þjóðveginn en sveitarfélagið sér um snjómokstur í kaupstaðnum. 

Þar af leiðandi er það ríkið sem er að leggja aukið fjármagn í að hækka þjónustustigið í 

sveitinni. Annað sem viðmælendur nefndu var að sett voru viðvörunarljós á einbreiðar brýr 

í sveitinni til þess að gera þær meira áberandi og Vegagerðin sá um þær framkvæmdir. Vegna 
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umferðaraukningar á svæðinu og tíðni slysa var talið að slík ljós myndu koma í veg fyrir 

fleiri slys. 

5.3 Taka málin í sínar hendur 

Viðmælendur voru sammála um að þeir urðu gríðarlega mikið varir við það að ferðamenn 

voru á þeirra landsvæði þar til þau settu upp skilti sem benti á að þetta væri einkaeign og 

óviðkomandi aðgangur væri bannaður. Þau töldu öll að það hefði verið nauðsynlegt að setja 

upp þess konar skilti til þess að öðlast örlítinn frið frá ágangi ferðamanna. Þessi skilti virðast 

virka vel en eftir að þau settu þau upp hefur straumur ferðamanna heim í hlað minnkað mjög 

mikið. Soffía sagði að þau hjónin hefðu sett upp skilti síðasta sumar:  

 

Svona private og bannað að tjalda og það minnkaði alveg helling þó það sé ekki 

hægt að segja að við séum alveg laus við alla umferð en hún minnkaði mikið við það 

og enda svo sem eftir á að hyggja hvernig á túristinn að vita að það megi ekki keyra 

þarna ef það er enginn sem segir honum til? 

 

Þessi hugsun var svolítið ríkjandi hjá viðmælendum mínum, að merkingum væri ábótavant 

og að það yrði að afmarka betur hvar ferðamenn mega og mega ekki vera. Það er greinilegt 

að viðmælendum mínum finnist eins og þeir þurfi að taka lögin í sínar eigin hendur til þess 

að ráða við ferðamannastrauminn. Pétur setti sjálfur upp skilti við áningarstað við Kvígá sem 

á stóð að næturgisting væri bönnuð, en mikið var um það að ferðamenn stoppuðu þarna og 

gistu yfir nótt. Mikill óþrifnaður var orðinn á svæðinu, rusl út um allt, mannaskítur og 

tilheyrandi klósettpappír. Eftir að hann setti upp skiltið þá snarminnkaði það.  

Ég geri nú stundum að gamni mínu og fer í grænt vesti og banka upp á hjá þeim 

og bendi þeim á skiltið að þeir eigi að fara. 

Jón og Guðrún töluðu einnig um að þau bönkuðu hiklaust á rúðurnar hjá þeim sem 

leggja bílunum þar sem þeir eiga ekki að vera og benda þeim á tjaldsvæðið.  

Ef maður getur komið þeim í skilning um að þeir eiga ekki að vera þarna þá 

eru þeir farnir, útlendingarnir allavega, það er heldur verra með Íslendingana 

því þeim finnst þeir mega vera alls staðar.  

Vert er að taka það fram að enginn af hinum viðmælendunum minntist sérstaklega á 

íslenska ferðamenn í viðtölunum, þau töluðu ávallt um erlenda ferðamenn á svæðinu. 

Jón, Guðrún og Pétur töluðu öll um að sú litla enskukunnátta sem þau hafa sé afar 

hamlandi fyrir þau í samskipum við ferðamenn. Þau benda með höndunum á 

nærliggjandi skilti eða gefa þeim til kynna með handabendingum ef þeir mega ekki 

leggja bílnum á ákveðnum stöðum. Skoðanir viðmælenda á því hvað eða hvort það 

þyrfti að gera eitthvað í ferðamálum á svæðinu voru misjafnar. Soffía nefnir að:  

 

Maður verður bara að læra að lifa með þessu. Maður hefur kannski engan beinan 

hag af þessu, ég gæti alveg haft það ef ég vildi, en ef maður er ekki í 

ferðamannabransanum þá bara siglir þetta framhjá og allt í lagi með það svo sem. 
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Ferðamannastraumurinn virðist ekki trufla Soffíu mikið eftir að hún setti upp skilti til þess 

að aðgangsstýra landsvæði sínu. Hún hefur sætt sig við ástandið og telur að það sé lítið sem 

hún geti gert annað en að benda ferðamönnum á að þeir eigi ekki að vera á hennar svæði. 

Jón segir að sér finnist:  

 

Stundum eins og það vanti einhverja meiri umgjörð í kringum þetta, ferðamennirnir 

eru út um allt. 

  

Hann telur að stýringu á ferðamannastraumnum sé ábótavant sem og leiðbeiningar um hvert 

má og má ekki fara. Hann nefnir að það væri hugsanlega best að loka mörgum afleggjurum 

til þess að freista ekki ferðamanna eins mikið þar sem  mjög margir afleggjarar eru í Öræfum. 

 

Maður sér það alveg fyrir sér að ef maður sjálfur væri túristi þá væri freistandi að 

fara þessa afleggjara sem eru hér og þar, til þess að kíkja hvað er þarna. Ef menn 

vilja ekki að verið sé að fara þessa slóða þá á bara að loka þessu, við höfum allavega 

gert það. 

 

Þó svo að Jón og Guðrún nýti sér marga af þessum afleggjurum telja þau ákjósanlegra að 

loka þeim heldur en að bjóða ferðamönnum upp á þann möguleika að keyra inn til landsins 

til næturgistingar. Eitt af því sem allir viðmælendur mínir voru harðir á var að það þyrfti að 

grípa til aðgerða í sambandi við það að ferðamenn skyldu gista hvar sem er í náttúrunni en 

ekki á sérmerktum tjaldsvæðum. Pétur nefnir að komin sér fram lögreglusamþykkt sem eigi 

við allt Suðurlandið og þar standi að slík gisting sé bönnuð. Hann telur að það verði að ganga 

hart á eftir því til þess að koma í veg fyrir svoleiðis hátterni og má heyra að hann hafi það á 

tilfinningunni að þessi lögreglusamþykkt muni litlu sem engu breyta. 
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6 Umræður 

Nú er komið að því að velta fyrir sér rannsóknarspurningunni í samhengi við fræðin. Sú 

rannsóknarspurning sem sett var fram í byrjun er: Hvernig hefur ferðamennska haft áhrif á 

lífsgæði heimafólks í Öræfum sem starfar ekki í ferðaþjónustu? 

Þau áhrif sem heimamenn verða fyrir af völdum ferðamennsku eru nátengd hugtakinu um 

lífsgæði. Áhrif sem ferðamennska hefur á samfélög hafa verið flokkuð sem hagræn, 

menningarleg, félagsleg og umhvefisleg. Áhrifin geta bæði verið jákvæð og neikvæð 

(Krippendorf og Heinemann, 1988)  og tengjast lífsgæðum íbúa samfélagsins þar sem 

neikvæð áhrif geta skert lífsgæði þeirra og jákvæð áhrif geta bætt  þau (Ferrance og Powers, 

1985). 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að neikvæð áhrif af völdum ferðamennsku séu 

viðmælendum ofar í huga en jákvæð áhrif. Þetta rímar við það sem Andereck, Valentine, 

Knopf og Vogt, (2005) hafa sagt um að félagsleg áhrif af völdum ferðamennsku séu oftar en 

ekki neikvæð. Meðal atriða sem hér um ræðir er félagslíf meðal bænda, en niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að því hefur hnignað hin síðustu ár, að mati viðmælenda, sem 

kenna ferðaþjónustu bænda um. Það má spyrja sig hvort ferðaþjónustunni sé einnig um að 

kenna. Ýmislegt annað getur komið til, svo sem aukin tækni sem veldur því að hraðinn er 

orðinn mikill í samfélaginu. Fólk hittist orðið minna nú til dags þar sem tæknin stuðlar að 

því að menn einangra sig frá samfélaginu.  

Samkvæmt áreitisskala Doxey (1975) má staðsetja viðmælendur á þriðja stigi kvarðans; 

gremju. Á því stigi er fjöldi ferðamanna farinn að hafa áhrif á daglegt líf heimamanna og 

það er orðið erfiðara fyrir þá að nýta sér hina ýmsu þjónustu. Þetta rímar við niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem viðmælendur upplifa það að ferðamannafjöldinn er farinn að hafa 

áhrif á líf þeirra. Sú umferðaraukning sem á sér stað hefur breytt menningunni í sveitinni þar 

sem viðmælendur telja sig finna fyrir takmörkuðu frelsi í sinni eigin sveit, en ferðamennskan 

hefur rænt þá frelsinu að geta keyrt hvar sem er um sitt eigið landsvæði. Sharpley (2008) 

talar um að menningarleg áhrif ferðamennsku á heimamenn komi fram sem breyting á 

hegðun heimamanna, sem má tengja við það að heimamenn ferðast ekki lengur um á 

dráttarvélum á álagstímum til þess að skapa ekki eins mikið öngþveiti. Þar sem 

viðmælendurnir ferðast um á slíkum vélum í sínum daglega rekstri skerðir það lífsgæði 

þeirra  að geta ekki verið eins frjáls ferða sinna og áður. Öll sú þróun sem á sér stað krefst 

aðlögunar og á það einnig við um þróun ferðamennskunnar. Sú mikla ferðamennska sem 

stunduð er á Íslandi er enn þann dag í dag tiltölulega ný fyrir okkur og þar af leiðandi hefur 

samfélagið ekki náð að halda í við þróunina og aðlagast að þessum breyttu tímum. Aðlögunin 

á aftur á móti ekki að fela í sér skerðingu á lífsgæðum, ef svo er orðið þarf að grípa til 

aðgerða. 

Ákveðnum áhrifum ferðamennsku er hægt að stjórna með skipulagi og þar með koma í veg 

fyrir neikvæða upplifun samfélagsins af völdum hennar (Glasson, Godfrey og Goodey, 

1995). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er augljóst að sitthvað þarf að gera í 

ferðamálum þar sem þolmörkum heimamanna er náð og neikvæðra áhrifa er farið að gæta 

sem hafa áhrif á dagleg líf heimamanna og lífsgæði þeirra. Ef ekkert verður aðhafst stefnir í 
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að heimamenn nái fjórða stiginu á kvarða Doxey (1975) sem kallast óvild. Þegar á það stig 

er komið getur verið erfitt að snúa við blaðinu, þá eru heimamenn orðnir virkilega ósáttir 

viðfjölda ferðamanna og farnir að sýna þeim fjandskap. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að viðmælendum fannst þeir þurfa að taka málin í sínar hendur þar sem áreiti af völdum 

ferðamanna var farið að hafa áhrif á þeirra daglega líf. Sá tímapunktur kom að þeir fengu sig 

fullsadda af ágangi ferðamanna og afmörkuðu  landsvæði sín með skiltum og öðrum 

lokunum. Viðmælendur meta landsvæði sín sem hluta af lífsgæðum sem og þá afmörkun og 

einangrun sem sveitalífið býður upp á. Þetta áreiti sem ferðamennskan skapar er þar af 

leiðandi skerðing á lífsgæðum þeirra (Schalock, 1996). Af þessu má draga þá ályktun að það 

vanti betri umgjörð utan um ferðaþjónustuna og upplýsingar um hvað má og má ekki og 

mögulega þarf að herða reglur og viðurlög við gistingu utan tjaldsvæða til þess að koma í 

veg fyrir hana. Ef ekki verður gripið í taumana sem fyrst er hætta á  að heimamenn sem ekki 

hafa áhuga á því að starfa við ferðaþjónustu hrekist í burtu úr sveitinni og eftir standi 

ferðaþjónustan. Sú þróun hefur í för með sér miklar umhverfislegar breytingar þar sem 

búskap fylgir ræktun á landi sem gefur umhverfinu ákveðinn sjarma og ef ræktun á landi 

hættir verður sveitin ekki eins sérstök útlitslega séð. Ferðamenn koma hingað til lands vegna 

náttúrunnar og þeirrar fegurðar sem landið hefur upp á að bjóða svo að öllum líkindum 

myndu þessar umhverfisbreytingar hafa áhrif á upplifun ferðamanna og mögulega á komu 

þeirra hingað til lands. 

Á sama tíma og bændum er að fækka er ferðaþjónustan að blómstra sem hefur í för með sér 

að sveitin fyllist af starfsfólki, oft á tíðum erlendu þar sem bæði er erfitt að fá Íslendinga í 

vinnu úti á landi og einnig eru íbúar á svæðinu af skornum skammti. Þar af leiðandi neyðast 

ferðaþjónustuaðilar til þess að ráða inn starfsfólk að utan. Viðmælendur voru aðallega hissa 

á því hvernig á því stæði að sveitin væri uppfull af starfsfólki, jafnvel hundruðum manna, en 

samt sem áður yrðu þau lítið sem ekkert vör við það. Þetta fólk sést aldrei sem bendir til þess 

að það heldur sér töluvert inni við á þeim ferðaþjónustustöðum þar sem það vinnur . Segja 

má að í dag sé sveitin eins og tvö samfélög, í öðru samfélaginu eru heimamenn sem eru ekki 

í ferðaþjónustu og í hinu eru þeir heimamenn sem eru í ferðaþjónustu og starfsfólkið þeirra. 

Samfélagið hefur þróast í þessa tvo hópa sem hafa lítil sem engin samskipti, þeir verða ekki 

varir hvor við annan og ef heimamennirnir myndu ekki vita af því mætti í raun halda að 

ekkert starfsfólk væri í sveitinni því það fer svo lítið fyrir því. Þessa þróun má tengja við 

breytt samskipti á milli einstaklinga í samfélaginu, en samkvæmt Sharpley (2008) er það 

einn af félagslegu þáttunum sem ferðamennska hefur áhrif á.  

Þau hagrænu áhrif sem viðmælendur sögðust finna fyrir eru af skornum skammti en það er 

í samræmi við það sem Andereck og Nyaupane (2011) segja að þeir sem vinna ekki í 

ferðaþjónustu finna fyrir minni hagrænum áhrifum en þeir sem vinna við ferðaþjónustu. 

Greina mátti ósætti viðmælenda í garð ferðaþjónustufyrirtækja sem bjóða upp á ferðir á 

svæðinu en eru starfrækt í Reykjavík. Óánægjan sneri að því að fyrirtækin greiða sitt útsvar 

til Reykjavíkur og skilja þar af leiðandi ekkert eftir sig í sveitarfélaginu nema ágang á 

landinu. Þetta leiðir hugann að samfélagslegri ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja, um að skilja 

eftir sig hagnað í heimabyggð. Til þess að fyrirtækin geti verið samfélagslega ábyrg og 

stuðlað að velmegnun í sveitarfélaginu er ljóst að það þurfi að breyta umgjörðinni í kringum 

ferðaþjónustuna og setja viðeigandi reglur. 
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7 Lokaorð 

Þessi rannsókn hefur skapað nýja þekkingu um viðfangsefnið frá sjónarhorni heimamanna, 

en hér á landi hafa lífsgæði í tengslum við áhrif ferðamennsku lítið verið rannsökuð. Ef litið 

er á niðurstöður rannsóknarinnar í heild sinni má sjá að ferðamennska hefur áhrif á lífsgæði 

heimamanna og þá sérstaklega á félags- og menningarlega þætti. Samfélagslegar breytingar 

hafa átt sér stað sökum ferðaþjónustunnar þar sem heimamenn eru farnir að stunda hana í 

stórum stíl. Þeir fáu sem eftir eru sem kjósa að halda sig við búskap eða önnur störf finna 

fyrir skertum lífsgæðum. Ferðamennskan hefur rænt heimamenn frelsinu á sínu eigin 

landsvæði og þeirri kyrrð sem sveitalífið býður upp á. 

Vert er að hafa það í huga í tengslum við niðurstöður rannsóknarinnar að tekin voru fjögur 

viðtöl við heimamenn. Í fámennri sveit eins og Öræfum þar sem meirirhluti íbúa starfar við 

ferðaþjónustu  var ekki úr mörgum viðmælendum að velja. Niðurstöðurnar gefa því 

væntanlega góða mynd af hugmyndum þessa hóps í bændasamfélagi Öræfa. Hins vegar 

myndi sambærileg rannsókn á stærra svæði og með fleiri þátttakendum eflaust gefa meiri og 

dýpri skilning á viðfangsefninu.  

Niðurstöðurnar benda til þess að stýringu og umgjörð utan um ferðaþjónustuna er ábótavant. 

Til þess að heimamenn séu jákvæðir gagnvart ferðaþjónustu á svæðinu þarf að lágmarka þau 

áhrif sem þeir verða fyrir. Stjórnvöld og sveitarfélög þurfa að vera í nánum samskiptum við 

þá og koma til móts við þarfir þeirra. Ferðamennska getur haft jákvæð áhrif á heimamenn 

þar sem ýmis uppbygging afþreyingar og þjónustu getur einnig nýst heimamönnum. Finna 

þarf ákveðinn milliveg til þess að lágmarka áhrif á heimamenn en jafnframt stuðla að 

uppbyggingu ferðamennsku á svæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa mikilvægar 

upplýsingar sem hægt væri að nýta í hagnýtum eða fræðilegum tilgangi. Sveitarfélagið 

Hornafjörður gæti nýtt sér þær til skipulagningar ferðamála á svæðinu með tilliti til 

heimamanna. 

Áhugavert væri að bera saman áhrif ferðamennsku á lífsgæði beggja hópa heimamanna, þá 

sem starfa í ferðaþjónustu og þá sem gera það ekki, og athuga hvort það reynist satt  að þeir 

sem starfa við ferðaþjónustu séu jákvæðari fyrir henni en þeir sem gera það ekki eins og 

fræðin segja til um. Þó svo að viðmælendur einblíntu frekar á neikvæð áhrif ferðamennsku 

á svæðinu voru einnig jákvæðir þættir sem spiluðu inn í upplifun þeirra. Það má því segja að 

ferðamennska í Öræfum sé annars vegar að byggja upp sveitina og stuðla að auknum 

atvinnutækifærum og hins vegar að draga hana niður þar sem félagslegum þáttum er 

ábótavant. 
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Viðauki A 

Viðtalsramminn sem farið var eftir: 

• Hefur þú samskipti við ferðamenn? 

o Nefna dæmi 

• Upplifun á breytingu vegna ferðamennsku 

o Breytingar á sveitinni 

o Efnahagslegar 

o Félagslegar 

o Umhverfislegar 

• Viðhorf til ferðaþjónustu á svæðinu 

o Afþreying 

o Ertu að nýta þér þjónustu þeirra? 

• Skipulag, hefur þú eitthvað um það að segja? 

• Freysnes 

o Verðbreytingar 


