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Útdráttur 

Fjölgun ferðamanna hingað til lands hefur haft ýmis áhrif, ekki aðeins á náttúruna og 

innviði en einnig á heimamennina sjálfa sem búa í samfélögunum og geta þessi áhrif bæði 

verið jákvæð og neikvæð. Ferðaþjónusta er orðin stærsta atvinnugrein Íslendinga og reiða 

mörg sveitarfélög sig á innkomu frá ferðamönnum sem koma á svæðið. Skaftárhreppur er 

eitt þessara sveitarfélaga. Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Annars vegar að meta 

viðhorf heimamanna til ferðamanna og þróun ferðamennsku á svæðinu. Hins vegar að 

meta viðhorf heimamanna í Skaftárhreppi til uppbyggingar ferðaþjónustu síðastliðna tvo 

áratugi. Til þess að ná þeim markmiðum sem sett voru fram voru tekin viðtöl við 

heimamenn í Skaftárhreppi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að heimamenn eru 

almennt jákvæðir þegar kemur að ferðamönnum og því sem þeim fylgir svo sem aukin 

atvinna og fjölgun íbúa. Hins vegar finna margir heimamenn fyrir því að þjónusta, svo sem 

heilsugæsla og verslun, hafi orðið mun meira ferðamannamiðuð og þurfa margir að fara 

jafnvel í önnur sveitarfélög til að leita sér þjónustu. 

Abstract 

The increase of tourist to Iceland has had several effects not only on the nature and 

infrastructure but also on local people living in the communities and can these effects be 

both positive and negative. Tourism has become the largest industry in Iceland and many 

communities relay on the income that the tourists come with to the area. Skaftárhreppur is 

one of those communities. The objective of this study is twofold. On one hand, look at the 

attitudes of the local residents to tourists and tourism development. On the other hand, look 

at the attitude of local residents to the development of tourism in the last two decades. To 

achieve the objectives interviews with locals in Skaftárhreppur were conducted. The main 

results in this study show that locals are generally positive when it comes to tourists and 

what comes with them, such as increased employment and population growth. However, 

many locals find that services such as healthcare and shops have become much more 

tourist-driven, and many people need to go even to other communities to seek services. 

 





 

Formáli  

Ástæða fyrir að viðfangsefni þessarar rannsóknar varð fyrir valinu er frekar einföld. 

Foreldar móður minnar eiga sumarhús í Eldhrauninu sem er í Skaftárhreppi. Ég hef því eytt 

mörgum stundum í hreppnum og tel það svæði vera minn uppáhaldsstað á landinu. Einnig 

erum við fjölskyldan dugleg að ferðast vítt og breytt um landið og er Suðurlandið yfirleitt 

okkar helsti viðkomustaður. Ég hef því frá því í æsku beint eða óbeint fylgst með þróun 

ferðamennsku og fjölgun ferðamanna og hef hlustað á margar og mismunandi skoðanir á 

þeim málum frá því ég man eftir mér.  

Ásta Sigríður Birgisdóttir 
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Þakkir fær leiðbeinandinn minn, Rannveig Ólafsdóttir, fyrir mjög góða leiðsögn, 

þolinmæði og ráðgjöf. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma fyrir 

viðtölin og hversu vel þeir tóku í rannsóknina sjálfa. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og 

vinum fyrir mikla þolinmæði, hvatningu við gerð rannsóknarinnar og sérstaklega fyrir 

hjálp þeirra við yfirferð verkefnisins. Sérstakar þakkir fá amma og afi fyrir að kynna mig 

fyrir Skaftárhreppi og þeim stöðum sem svæðið hefur upp á að bjóða.  
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1 Inngangur 

Ísland hefur orðið einn af vinsælustu ferðamannastöðum heims á síðastliðnum áratug. 

Fjöldi erlendra ferðamanna sem kemur til landsins hefur vaxið jafnt og þétt á síðustu tíu 

árum en samkvæmt Ferðamálastofu (á.á.) nam fjöldi ferðamanna sem heimsótti Ísland árið 

2016 rúmlega 1,8 milljónum, á meðan áætlað er að um 2,3 milljónir hafi ferðast til Íslands 

árið 2017, sem er aukning upp á 27,8%. Árið 2000 nam fjöldi erlendra farþega með flugi 

og ferjunni Norrænu rétt rúmleg 300.000 sem var 15,3% aukning frá árinu á undan. 

Ferðamönnum fór fækkandi næstu tvö ár á eftir en fór svo fjölgandi til ársins 2008 og var 

þá orðin 502.000. Árið 2009 fækkaði ferðamönnum um 1,6% frá árinu á undan og árið 

2010 fækkaði þeim í rúmlega 489.000 en það má ef til vill rekja til eldgossins í 

Eyjafjallajökli en eftir það fór þeim fjölgandi (Ferðamálastofa, á.á). Samkvæmt Samtökum 

ferðaþjónustunnar (á.á.) og farþegaspá ISAVIA (2017) er áætlað að fjöldi ferðamanna sem 

muni leggja leið sína til landsins árið 2018 muni aukast um 11% frá því árinu 2017.  

Samantekt á tölulegum upplýsingum frá Ferðamálastofu (2017) um ferðaþjónustu á Íslandi 

árið 2016 sýna að vinsælasta landsvæðið og staðir utan höfuðborgarsvæðisins var 

Suðurlandið, bæði að vetri til sem og að sumri. Skaftárhreppur er eitt af þeim landsvæðum 

sem hefur orðið mjög vinsælt meðal ferðamanna á Suðurlandi en í sveitarfélaginu má finna 

til dæmis Vatnajökulsþjóðgarð, Kötlu jarðvang og fleiri vinsælar náttúruperlur sem 

ferðamenn sækjast eftir að skoða.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Annars vegar að meta viðhorf heimamanna 

til ferðamanna og þróunar ferðamennsku. Hins vegar að meta viðhorf heimamanna í 

Skaftárhreppi til uppbyggingar ferðaþjónustu síðastliðna tvo áratugi. Til að ná fram 

meginmarkmiði rannsóknarinnar eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

 Hver eru viðhorf heimamanna til ferðamanna í Skaftárhreppi? 

 Hvert er viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu í Skaftárhreppi? 

 Hvert er mikilvægi ferðamennsku í Skaftárhreppi síðastliðin 20 ár? 

 Hver er framtíð ferðaþjónustu í Skaftárhreppi?  
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Til þess að svara rannsóknarspurningum var farin ferð í Skaftárhrepp þar sem tekin voru 

viðtöl við heimamenn í febrúar árið 2018. Viðtölin voru tekin við einstaklinga sem tengjast 

bæði ferðaþjónustu á svæðinu og einnig aðila sem starfa eða tengjast henni ekki.  

Ritgerðin samanstendur af sjö köflum. Hér á eftir inngangi mun farið yfir fræðilegan 

bakgrunn þar sem byrjað er að fara yfir áhrif ferðaþjónustunnar á heimamenn. Næst verður 

fjallað um viðhorf heimamanna þar sem til dæmis afstaða til efnahags og umhverfis verður 

skoðuð en þau tvö atrið eru talin geta haft ein mestu áhrif á viðhorf fólks. Áreitiskvarði 

Doxey verður kynntur í lokinn og þau stig sem heimamenn geta farið í gegnum að mati 

George Doxey. Í þriðja kafla verður fjallað um rannsóknarsvæðið, Skaftárhrepp, um 

staðsetningu þess og landslag, sögu og atvinnuuppbyggingu með sérstakri áherslu á þróun 

ferðaþjónustu. Hvar sveitarfélagið er staðsett, sögu þess, ferðaþjónustu og landslag. Í 

fjórða kafla ritgerðirnar verður farið yfir gerð rannsóknarinnar, hvaða aðferðum var beitt 

við gerð hennar, hvernig viðmælendur voru valdir ásamt því hvernig gagnaöflun og 

greining fór fram. Við gerð á rannsókninni kom margt áhugavert fram og verður fjallað um 

það í fimmta kafla. Mikilvægi ferðaþjónustunnar í Skaftárhreppi verður kynnt fyrst og 

hvernig viðmælendur telja að hún hafi breytt sveitarfélaginu á síðustu árum. Því næst 

verður fjallað um áhrif ferðaþjónustunnar og sérstaklega þá hvernig viðmælendur telja 

áhrifin vera á heimamenn sjálfa og umhverfið sem þeir búa í. Að lokum kynnumst við því 

hvernig viðmælendur sjá fyrir sér framtíðina í Skaftárhreppi. Í sjötta kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar og ályktanir dregnar. Í seinasta kafla ritgerðar, sjöunda kafla, 

munu lokaorð koma fram. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Áhrif ferðamennsku á heimamenn 

Orðið áhrif (e. influence) er skilgreint samkvæmt íslenskri orðabók sem „það að orka eða 

hrífa á (e-n eða e-ð), verkun, áorkun, hafa áhrif á e-n, verða fyrir áhrifum af e-m“ (Íslensk 

orðabók, á.á.). Ferðamenn hafa áhrif hvert sem þeir fara, hversu fáir eða margir þeir eru 

skiptir ekki máli, þeir hafa allir einhvers konar áhrif á þeim stað sem þeir koma við á. 

Edward og Eyrún (2015) nefna í greiningu sinni fyrir Ferðamálastofu að þegar svæði 

verður að áfangastað mun það hafa áhrif á íbúa á svæðinu. Hins vegar benda þau á að svo 

að áfangastaður nái árangri og þróist velti það allt á heimamanninum sjálfum. Því er 

mikilvægt að samband milli heimamanna og ferðamanna sé gott svo að báðir aðilar njóti.  

Þegar er litið er á hvaða áhrif ferðamennska getur haft á heimamenn má segja að þeir verði 

fyrir tvennskonar áhrifum, jákvæð eða neikvæð. Jákvæð áhrif geta til dæmis ýtt undir 

hagvöxt á svæðinu, tekjustreymi heimamanna orðið meiri og aukið atvinnu þeirra 

(Sharpley, 2014). Einnig bendir Fletcher (2005) á að með komu ferðamanna á svæði getur 

það ýtt undir stolt heimamanna með því að ferðamenn sýna áhuga á sögu og menningu 

heimamanna. Hann bendir einnig á að með komu ferðamanna á svæði geti það ýtt undir 

það að innviðir á svæðinu verði betri, svo sem samgöngur og verslanir. Archer, Cooper og 

Ruhanen (2005) benda á að neikvæðu áhrifin séu þó oftar í umræðunni og virka stærri en 

jákvæðu áhrifin. Þau neikvæðu áhrif sem geta fylgt ferðaþjónustu eru til dæmis, að þeirra 

mati, aukin drykkja, spilavíti og eyðilegging. Mikilvægt er því að fylgjast vel með því hve 

áhrif ferðamanna og ferðaþjónustu er á heimamenn svo að stuðningur heimamanna minnki 

ekki sem getur haft mikil áhrif á ferðaþjónustuna á svæðinu. 

Þeir íbúar sem deila plássi með ferðamönnum en komast ekki í beina snertingu við þá 

sjálfir eru mun ólíklegri til að hafa áhrif á upplifun ferðamanna. Skoðun íbúanna á 

ferðamönnum er óháð ferðamanninum sjálfum, frekar þeirri ímynd sem dregin er upp af 

öðrum. Hins vegar eiga þeir sem hafa mikil samskipti og eru í snertingu við ferðamenn 

mun meiri möguleika á því að hafa áhrif á það hvernig ferðamenn upplifa sig sjálfa á 
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svæðinu og geta haft áhrif á upplifun þeirra. Ferðamennirnir hafa þá aftur á móti áhrif á 

það hver upplifun heimamanna verður af þeim (Sharpley, 2014). 

 

2.2 Viðhorf heimamanna til ferðamennsku  

Rannsóknir á viðhorfi (e.attitudes) íbúa/heimamanna (e.resident) eru frekar nýlegar í 

hinum almenna fræði heimi en elstu rannsóknir á viðhorfi má rekja til seinni hluta 20. aldar 

(t.d. Vargas-Sánchez, A., Porras-Bueno, N. & Plaza-Mejía, 2011). Þeim hefur þó farið 

fjölgandi síðan 1980 og mikilvægi þess að rannsaka viðhorf heimamanna hefur aukist 

mikið (t.d. Sharpley, 2014; García, Vázques & Macías, 2015; Vargas-Sánchez o.fl., 2011).  

Rannsóknir sýna (Vargas-Sánchez o.fl., 2011) að þekking og skilningur á viðhorfum íbúa 

er grundvallaratriði til að draga úr hagsmunaárekstrum í til dæmis skipulagi og 

stefnumótun í samfélaginu. Í dag hafa empírískum rannsóknum, rannsóknir sem byggja á 

reynslu eða gögnum, og fræðilegum rannsóknum sem kanna viðhorf heimamanna fjölgað 

mjög mikið. Sharpley (2014) bendir á að rannsóknum á þessu sviði hafa fjölgað mikið frá 

upphafi rannsókna á viðhorfi heimamanna og nefnir hann að þeim eigi eftir að fara 

fjölgandi vegna þess að mikilvægi viðhorfs heimamanna fer vaxandi á ferðamannastöðum. 

Samkvæmt García o.fl. (2015) eru flest allar rannsóknir sem skoða viðhorf heimamanna 

verið gerðar í Bandaríkjunum og þeim löndum sem treysta á ferðaþjónustu sem innkomu 

svo sem Hawaii, Bretlandi og Alaska. Þó bendir García o.fl. (2015) á að skortur sé á 

rannsóknum á viðhorfi heimamanna í löndum í kringum Karabíska hafið og 

Miðjarðarhafið. Edward og Eyrún (2015) benda á að þá hafa rannsóknum á viðhorfi 

heimamanna einnig fjölgað hér á Íslandi sem að öllum líkindum má rekja til mikillar 

fjölgun ferðamanna milli ára.  

García o.fl. (2015) tala um að rannsóknir sem lúta að ferðaþjónustu og ferðamennsku sé 

skipt upp eftir tímabilum eftir því hverjar áherslur þeirra hafa verið. Á sjötta áratug 

seinustu aldar var aðeins fjallað um jákvæðar hliðar ferðaþjónustu í rannsóknum en í 

kringum 1970 var litið á neikvæðu hliðarnar. Þar sem jákvæðar hliðar ferðaþjónustu er til 

dæmis atvinnutækifæri þá eru neikvæðu hliðar hennar fjöldaferðamennska og 

umhverfisáhrif. Seinasta tímabilið hófst í byrjun níunda áratug seinustu aldar og var þá 

farið að líta á ferðaþjónustuna bæði út frá neikvæðu og jákvæðu hliðum hennar (Andereck 

& Vogt, 2000). Það er þó ekki fyrr en í kringum árið 1970 sem heimamenn fara að fá meiri 
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athygli á fræðisviðinu með fyrstu rannsóknum þar sem skoðað er hvaða áhrif ferðamenn 

geta haft á heimamenn (García o.fl., 2015).  

Það má því spyrja sig af hverju við erum að gera rannsóknir á viðhorfi heimamanna til 

ferðaþjónustu en mikilvægt er að athuga hvort að heimamenn styðji ferðaþjónustuna eða 

ekki til þess að hún dafni sem best á viðkomandi stað og stund. Þær eru hentugar til þess að 

kanna hvað heimamenn hafa að segja um ferðaþjónustu til þess að hægt sé að bæta hana og 

einnig til þess að draga úr neikvæðum athugasemdum í garð hennar (Vargas-Sánchez o.fl., 

2011). 

Sharpley (2014) bendir á að hægt er að útskýra viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu í 

þremur þáttum. Það fyrsta væri að fólk sé landfræðilega skynsamlegt, annað að vitneskja 

fólks sé mótað af samfélaginu í stað þess að mótast af persónulegri reynslu og að lokum að 

viðhorf sé myndað innan félags, menningarlegs og sögulegs ramma. Hann bendir þó á að 

yfirleitt eru rannsóknir sem tengjast viðhorfum heimamanna tengdar breytum og módelum 

sem hægt væri að nota til að sýna fram á viðhorfið.  

García o.fl. (2015) benda á það að helsta ástæða jákvæðs viðhorfs er vegna fjármagnsins 

sem þjónustan skilar inn í samfélagið. Fjármagnið sem skilar sér inn í samfélagið getur þó 

sýnt okkur fleira en bara jákvæðu og neikvæðu hliðar ferðaþjónustunnar á svæðinu. Með 

því að fylgjast með fjármagninu er hægt að sjá hvernig þjónustan þróast og hvert hún 

stefnir og benda margir fræðimenn á að ferðaþjónusta sé mikilvæg innkoma fyrir 

heimamenn. 

Heimamenn eru ekki allir jákvæðir þegar kemur að ákveðnum hópum ferðamanna en þeir 

eiga það þó til að líta fram hjá því þegar kemur að góðri þjónustu og auknum efnahag. Oft 

þurfa þeir sem starfa í ferðaþjónustu að láta viðhorf sitt til ákveðinna hópa ekki koma í ljós 

og eru því kynni þeirra við ferðamenn oft bara af viðskiptalegum grundvelli. Sem dæmi má 

nefna rannsókn sem gerð var í Tyrklandi. Þar var komist að því að heimamenn (Tyrkir) 

voru oftar en ekki með neikvætt viðhorf til ferðamanna frá Rússlandi. Þó svo að þeir hefðu 

neikvætt viðhorf til Rússa þá urðu þeir að ná árangri í ferðaþjónustu, með því að reyna að 

setja sig í spor annarra og láta menningu og trúarbrögð ekki hafa áhrif á framkomu sína 

(Sharpley, 2014). 
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Með ferðamennsku er auðveldara fyrir heimamenn að búa til staðbundin viðskipti (e. local 

business) og einnig njóta íbúar góðs af ferðaþjónustu og fá fleiri tækifæri til þess að taka 

þátt í skipulaginu sem gerir þá mun staðbundnari en ella. Til dæmis geta heimamenn 

komið sínum skoðunum á framfæri með aðgangsstýringu á svæðum eða hvernig hægt er að 

byggja upp samfélagið (Andereck og Vogt, 2000). Einnig er það talið að með 

ferðaþjónustu verði innviðir samfélagsins og opinber þjónusta betri sem skilar sér til 

batnaðar og betri lifnaðarháttar fyrir íbúa. Eins og búið er að nefna þá er yfirleitt horft 

jákvætt til efnahagslegs ávinnings þegar kemur að ferðaþjónustu vegna þess að heimamenn 

vita að með ferðaþjónustunni aukast lífsgæði þeirra sjálfa. Það kemur því ekki á óvart að 

niðurstöður rannsókna sína að efnahagslegur ávinningur er mjög mikils metinn og 

eftirsóttur af heimamönnum (García o.fl., 2015). Þó svo að þessi efnahagslegur ávinningur 

sé talinn einn mikilvægastur til jákvæðs viðhorfs þá hafa komið upp undantekningar. 

Johnson, Snepeneger og Akis (1994) sýna í rannsókn sinni sem þeir gerðu í Idaho í 

Bandaríkjunum að heimamenn skynja ferðaþjónustu sem iðnað sem bauð upp á illa launuð 

störf og lágmarkskjör.  

Heimamenn kunna að meta að ferðaþjónusta ýti undir að helstu áningarstaðir á svæðinu 

ásamt útliti á bæjum og umhverfi sé viðhaldið og verndað svo það komi sem best fyrir 

sjónir. Hins vegar getur það haft neikvæð áhrif á umhverfið að hafa ferðaþjónustu og 

ferðamenn á svæðinu. Rannsóknir sýna að heimamenn telja að með ferðaþjónustu fylgi 

rusl, mengun, þrengsli og offjölgun. Talið er að þeir þættir hafi áhrif á auðlindir og 

opinberar aðstöður í samfélaginu. Heimamenn hafa yfirleitt miklar áhyggjur af umhverfinu 

og vilja að það haldist í sínum bestu aðstæðum. García og fleiri (2015) nefna að það virðist 

sem að íbúar kjósi frekar að styðja ferðaþjónustuna og þeim kostum sem henni fylgir en að 

hugsa um umhverfisspjöllin sem gætu fylgt.  

 

2.3 Áreitiskvarði Doxey 

Eitt vinsælasta líkan til að meta samfélagsleg áhrif ferðamennsku er áreitiskvarði Doxey 

(1975) (e. Irridex model). Doxey (1975) nefnir það í grein sinni þar sem hann kynnir 

áreitiskvarðann, að vonandi gerir kvarðinn fólki kleift að mæla og fylgjast með þeim 

„pirringi“ sem getur skapast á milli heimamanna og ferðamanna á hvaða ferðamannastað 
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sem er í heiminum. Edward og Eyrún (2015) tóku saman í greiningu fyrir Ferðamálastofu 

nokkrar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi um viðhorf Íslendinga til 

ferðamennsku. Í níu af fjórtán rannsóknum notuðu höfundar áreitiskvarða Doxey til 

stuðnings við verk sín. Sú hugmynd sem liggur að baki áreitiskvarðans er að ákveðnar 

breytingar verða í samfélagi heimafólks um leið og ferðamenn byrja að heimsækja svæðið. 

Áreitiskvarðinn skiptist í fjögur stig: ánægju, áhugaleysi, gremju og óvild (mynd 1) 

(Edward H. Huijbens & Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015).  

 

 

Mynd 1: Áreitiskvarði Doxey (1975) (íslensk þýðing höfundur) 

 

Ánægjustigið (e.euphoria) er fyrsta stig kvarðans en það nær til byrjunarstigs 

ferðaþjónustu á því svæði sem verið er að skoða. Á því stigi býður heimamaðurinn 

ferðamenn velkomna og eru ánægðir með komu þeirra á svæðið ásamt því að heimamenn 

fara að sýna ferðamanninum áhuga. Þar sem ánægjustigið er fyrsta stig kvarðans þá er 

ferðaþjónusta og skipulag hennar frekar lítið mótuð og er það ferðamaðurinn sem „finnur“ 

svæðið þar sem lítið er um markaðssetningu (Mathieson & Wall, 1992). Gartner (1996) 
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bendir á að líklegra er að ánægjustigið sé til staðar ef að á svæðinu hafi efnahagur verið í 

lægð og lítið um atvinnu og arðsemi. Með ferðaþjónustunni koma því tækifæri til þess að 

auka lífsgæði heimamanna svo sem með auknum tekjum og fleiri atvinnutækifærum. Aftur 

á móti bendir Gartner (1996) á að á þessu stigi er líklegra að lítið sé gert úr þeim ókostum 

sem getur fylgt ferðaþjónustunni vegna þess að kostirnir vega meira.  

Stig númer tvö á áreitiskvarðanum er kallað áhugaleysi (e.apathy). Á því stigi er koma 

ferðamanna mun algengari en um leið minnkar áhuginn hjá heimamönnum á þeim (Ryan, 

2003). Einnig er talað um að á áhugaleysisstiginu dvínar áhugi ferðamanna að kynna sér 

sögu og menningu svæðisins sem gerir það að verkum að heimamenn hafa ekki áhuga á 

því að kynna það fyrir ferðamönnunum. Gartner (1996) talar um í niðurstöðum sínum að á 

þessu stigi áreitiskvarðans vaxa fyrirtæki og önnur þjónusta tengd ferðaþjónustu ekki jafn 

hratt og það gerði á ánægjustiginu á undan en hann nefnir einnig að stór partur af 

heimamönnum missir áhugann á þessu stigi nema að þeir hagnist af ferðaþjónustunni eða 

hafa sérhæft sig í henni. 

Næsta stig sem tekur við er gremja (e. annoyance). Talað er um að svæði nái því stigi 

þegar heimamönnum lýður eins og þeim sé ýtt til hliðar fyrir ferðamenn. Þá fer öll þjónusta 

á svæðinu að snúast að ferðamönnum og heimamenn þurfa jafnvel að leita sér þjónustu á 

öðrum stöðum vegna þessa. Það er nefnt að á gremjustigi áreitiskvarðans fari innviðir 

svæðisins að láta á sjá svo sem bílastæði, verðhækkanir í búðum og biðraðir. Miklar 

breytingar geta orðið á þessu stigi og óánægja heimamanna til ferðaþjónustunnar eykst 

(Mathieson & Wall, 1992). Ryan (2003) lýsir því einnig að á þessu stigi fara ferða-

þjónustuaðilar að markaðssetja svæðið meira til þess að draga ferðamenn til sín og allar 

áætlanir sem gerðar eru snúast um það hvernig hægt er að taka á móti fjölda ferðamanna í 

stað þess að takmarka fjölgun þeirra. Ryan (2003) bendir einnig á að á gremjustiginu eru 

ferðamenn nánast orðnir fyrir í hinu daglega lífi hjá heimamönnum. Í líkani Butlers (1980) 

má einnig sjá sömu þróun og Doxey lýsir. Í kúrfu Butlers (mynd 2) má sjá þróun 

áfangastaða og lífsferil þeirra. Butler lýsir því hvernig áfangastaðurinn þróast frá því að 

vera með fáa ferðamenn til þess að vera þekktur áfangastaður sem margir vilja heimsækja 

og hvernig staðurinn fer í gegnum ákveðin stig líkt og Doxey lýsir.  
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Mynd 2: Lífsferilslíkan Butlers (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013) 

 

Seinasta stig áreitiskvarðans er óvild (e. antagonism). Þegar svæði er komið á þetta stig 

kvarðans er byrjað að byggjast upp fjöldaferðamennska (e. mass tourism) og verða 

heimamenn oftar en ekki neikvæðir í garð ferðamanna og upprunalega aðdráttaraflið er 

hætt að heilla (Mathieson & Wall, 1992). Staðurinn er keyrður áfram á hugsun um gróða 

og upprunalegu ferðamennirnir sem komu vegna ævintýraleitar eru hættir að koma. Á 

óvildarstiginu er algengt að alþjóðlegar keðjur hótela, veitingastaða og jafnvel flugfélaga 

taki yfir ferðaþjónustu á viðkomandi svæði og byggir þar með upp fjöldaferðamennsku 

(Ryan, 2003). Allar breytingar sem hafa orðið á svæðinu er ferðaþjónustunni kennt um 

(Doxey, 1975). Gartner (1996) bendir hins vegar á að það fari algjörlega eftir svæðinu 

sjálfu hversu langan tíma það tekur fyrir hvert svæði fyrir sig að fara í gegnum 

áreitiskvarða Doxeys. Hann talar um að það séu margir þættir sem hafa áhrif á hversu hratt 

ferðamönnum fjölgar og hvaða staðir verða undir þegar kemur að fjölgun þeirra. Hann 

nefnir þá aðallega hvernig skipulag, stefnumótun og uppbygging ferðaþjónustunnar er 

háttað hverju sinni.  
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Það sem stendur upp úr þessari umfjöllun er að það fer eftir hverjum áfangastað fyrir sig 

hvernig heimamenn upplifa ferðamenn. Umhverfi og efnahagur er stór áhrifaþáttur á 

viðhorf íbúa á svæðinu og ef þeir þættir eru nægilega sterkir geta þeir ýtt neikvæðum 

hliðum ferðamennsku í huga heimamanna til hliðar. Neikvæðni í garð ferðamanna er 

líklegri að spretta út frá slæmri umgengni í umhverfi heimamanna og getur fært íbúa ofar á 

áreitskvarða Doxey.  
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3 Skaftárhreppur  

Sveitarfélagið Skaftárhreppur er austurhluti Skaftafellssýslu og nær sveitarfélagið yfir 7% 

af landinu eða 6946 km
2
 að flatarmáli sem gerir það að næst stærsta sveitarfélagi landsins 

(Byggðastofnun, á.á.). Skaftárhreppur var stofnaður árið 1990 þegar fimm hreppar voru 

sameinaðir í einn. Þessir fimm hreppar voru: Skaftártungu-, Leiðvalla-, Álftavers-, 

Kirkjubæjar- og Hörgslandshreppur (Skaftárhreppur, á.á.a). Skaftárhreppur afmarkast af 

Blautukvísl í vestri og að Sandgígjukvísl í austri og dregur sveitafélagið nafn sitt af Skaftá 

sem á upptök sín í Skaftárjökli í Vatnajökli (Mynd 3) (Skaftárhreppur, á.á.a).   

 

 

Mynd 3: Skaftárhreppur (Skaftárhreppur, á.á.a) (Google, á.á.) 

 

Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nær yfir svæði í Skaftárhreppi en á því landsvæði má 

finna til dæmis Eldgjá, Lakagíga og Langasjó og hafa þau öll þrjú sína sérstöðu á svæðinu. 

Í Eldgjá er talið að hafi orðið mesta eldgos Íslandsögunar en sprungan sem hún myndar 

https://www.byggdastofnun.is/is/brothaettar-byggdir/skaftarhreppur
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liggur frá Mýrdalsjökli og nánast alla leið að Vatnajökli og mælist rúmlega 75 km að lengd 

(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a). Lakagígar eru taldir vera einstakir á heimsvísu en þeir urðu 

til í stóru eldgosi á árunum 1783 og 1784. Lakagígar líkt og nafnið gefur til kynna mynda 

gígaröð sem er rúmlega 25 km löng en í dag eru þeir nánast allir mosagrónir en undir 

mosanum er laus gjall sem molnar mjög fljótt og er því mosinn á svæðinu mjög 

viðkvæmur. Árið 1971 var svæðið í kringum Lakagíga fyrst friðlýst og er landvörður 

staðsettur í Laka yfir sumartímann sem sinnir hinum ýmsum verkefnum svo sem passa upp 

á svæðið og upplýsingagjöf til ferðamanna. (Skaftárhreppur, á.á.b). Vatnajökulsþjóðgarður 

skiptist í fjögur yfirráðasvæði; vestur, suður, austur og norður (Vatnajökulsþjóðgarður, 

á.á.b). Gestastofa vestari hluta þjóðgarðsins er núna staðsett í upplýsinga-miðstöð á 

Kirkjubæjarklaustri en í framtíðarsýn sveitarfélagsins er ætlunin að byggja sérstakt 

húsnæði fyrir gestastofuna þar sem gestir geta skoðað og fræðst um svæðið. Ekki er komin 

staðsetning fyrir nýja gestastofu í bænum og ekki búið að ákveða hvenær bygging á henni 

hefst (Byggðastofnun, SASS & Kirkjubæjarstofa, 2016). 

Skaftárhreppur er eitt þeirra þriggja sveitarfélaga sem mynda Kötlu jarðvang (e.Katla 

Geopark) hin tvö eru Mýrdalshreppur og Rangárþing eystra. Katla jarðvangur var 

stofnaður árið 2010 og ári seinna fékk jarðvangurinn aðild að samtökum Evrópskra 

jarðvanga og um leið komst Katla á lista UNESCO (Katla Geopark, 2011). Geopark, eða 

jarðvangur, er alþjóðlegt hugtak sem varð til vegna þess að talið var að vantaði samræmi í 

verndun, stjórnun og þróun á merkilegustu svæðum heims (UNESCO, á.á.a). Jarðvangar 

heims eru orðnir 140 og má finna þá í 38 löndum víðsvegar um heiminn (UNESCO, á.á.b). 

Á heimasíðu Kötlu jarðvangs (á.á) er sagt frá uppruna jarðvangsins og ástæðuna á baki 

stofnunar hans hér á landi. Háskólafélag Suðurlands átti stóran þátt í því að jarðvangurinn 

var stofnaður og var þeim ljóst að helsta áhersluatriðið væri eldvirknin sem er að finna á 

svæðinu. Öll þrjú sveitarfélögin sem koma að jarðvanginum vilja líta á svæðið sem eina 

heild og vilja að þeir gestir sem eiga leið hjá geti upplifað allt það helsta sem svæðið hefur 

að bjóða ásamt því að fræðast um það (Ragnhildur Sveinbjarnadóttir, 2010). 

Landbúnaður og ferðaþjónusta eru helstu atvinnugreinar í hreppnum. Stór hluti íbúa 

sveitarfélagsins búa í eina þéttbýliskjarnanum, Kirkjubæjarklaustri. Kirkjubæjarklaustur 

eða Klaustur eins og bærinn er oftast nefndur er talinn hafa verið búsetustaður Papa hér til 

forna en hét þá Kirkjubær. Talið er að ávallt hafi aðeins kristnir menn búið á Klaustri en 

þar var stofnað nunnuklaustur árið 1186 og stóð þar til ársins 1550 (Skaftárhreppur, á.á.a). 
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Á Klaustri má finna alla þá helstu þjónustu sem íbúar þarfnast svo sem leikskóli, 

grunnskóli, dvalarheimili aldraða og heilsugæsla ásamt veitingastöðum og verslunum 

(Byggðastofnun, á.á.). Landslagið í Skaftárhreppi einkennist mikið af eldgosum og 

jökulhlaupum sem hafa orðið í gegnum árin en helst má nefna Skaftárelda árið 1783 og 

Kötlugos. Fjölbreytt gróðurfar er í hreppnum og andstæður í náttúrunni miklar. Veðurfar í 

sveitarfélaginu er gott, en vetur eru  mildir og sumur sólrík (Skaftárhreppur, á.á.a). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (á.á.a) var íbúafjöldi Skaftárhrepps 475 manns þann 1. janúar 

2017 en 1. janúar 2018 hefur þeim fjölgað í 560 (Mynd 4), en samkvæmt sömu gögnum 

hefur íbúum Skaftárhrepps tekist að snúa þróuninni við eftir verulega fækkun íbúa 

(Hagstofa Íslands, á.á.a). Í viðtali við sveitarstjóra Skaftárhrepps sem birtist í kvöldfréttum 

Stöð 2 (Magnús Hlynur Hreiðarsson, 2018) kom fram að helsta ástæða fjölgunar sé 

aukning í ferðaþjónustu á svæðinu og því starfsfólki sem henni fylgir. Þá nefnir hún í sama 

viðtali að búið sé að byggja upp 20 nýjar íbúðir og ef að þróunin heldur áfram líkt og hún 

hefur gert þyrfti að byggja aðrar 20 á næstu tveimur árum.  

 

 

Mynd 4: Fjöldi íbúa í Skaftárhreppi 1998 - 2018 (Hagstofa Íslands, á.á.a) 

 

Fjölgun íbúa í sveitarfélaginu má rekja til aukningar í ferðaþjónustu á svæðinu. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (á.á.b) þá hefur gistinóttum á svæðinu aukist mikið á milli ára. Árið 2008 
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var fjöldi gistinótta í kringum 60.000, árið 2012 80.000 og árið 2016 voru þær orðnar yfir 

180.000. Það er þreföld aukning frá árinu 2008 (Mynd 5). Út frá því má áætla að með 

fjölgun ferðamanna til landsins hafi aðsókn á svæðið orðin meiri á síðast liðnum árum og 

ferðamenn líklega farnir að stoppa meira í Skaftárhreppi en þeir gerðu. 

 

 

Mynd 5: Gistinætur í Skaftárhreppi 2008 - 2016 (Hagstofa Íslands, á.á.b) 

 

Í dag er verið að vinna að ýmsum verkefnum, skipulagsmálum og úrbótum sem tengjast 

sveitarfélaginu Skaftárhreppi. Helst má nefna Skaftárhreppur til framtíðar og Friðun og 

frumkraftar. En bæði verkefnin hafa þann tilgang að efla sveitarfélagið og horfa til 

framtíðar. Skaftárhreppur til framtíðar er hluti af verkefni sem kallast Brotthættar byggðir 

og er unnið í samstarfi við Byggðastofnun. Á íbúaþingi í október árið 2013 voru fimmtán 

flokkar til umræðu þar sem heimamenn gátu komið sínum skoðunum á framfæri í tengslum 

við verkefnið. Það sem helst lá á íbúum voru húsnæðismál, atvinnumál, fjarskipti, þriggja 

fasa rafmagn og að lokum helstu atvinnugreinarnar landbúnaður og ferðaþjónusta sem talið 

væri vert að styrkja. Frá íbúaþinginu 2013 hafa verið haldnir fundir reglulega með íbúum 

til að kynna hvernig verkefnið væri að þróast (Skaftárhreppur, á.á.c). Má þá nefna að árið 

2016 var greinagerð sem ber nafnið Framtíðarsýn 2020 kynnt. Með greinagerðinni var 

mótun verkefnisins Skaftárhreppur til framtíðar kynnt ásamt því að verkefnið sjálft færðist 
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af áfanga tvö sem innihélt stefnumótun og áætlanagerð yfir á stig þrjú sem er 

framkvæmdarstig. Að auki var formennskan í stjórnun verkefnisins færð frá Byggða-

stofnun til sveitarfélagsins (Byggðastofnun, SASS & Kirkjubæjarstofa, 2016).  

Friður og frumkraftar er félag sem hefur það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, 

standa vörð um þau störf sem þegar eru í sveitarfélaginu, efla uppbyggingu og styrkja 

ímynd og stöðu sveitarfélagsins. Hagsmunafélagið var stofnað í september árið 2009 og 

eru félagar þess orðnir 27. Nafnið og slagorðið Friður og frumkraftar á að vísa til 

frumkraftanna, jörð, eldur, vatn og loft, og hversu auðvelt er að komast í snertingu við þá í 

Skaftárhreppi (Skaftárhreppur, á.á.d). 
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Aðferðafræði 

Til að meta viðhorf heimamanna í Skaftárhreppi til ferðamanna og ferðaþjónustu var 

ákveðið að styðjast við eigindlegar aðferðir (e. qualitative research). Ástæða þess að sú 

aðferð varð fyrir valinu er vegna þess að með því að gera eigindlega rannsókn er oftar hægt 

að fá dýpri skilning á bak við hvert svar miðað við megindlegar rannsóknir sem snúa 

aðallega að tölulegri gagnaöflun (e.quantitative research.Til eru margar og ólíkar 

rannsóknaraðferðir í eigindlegum rannsóknum en algengast er að safna gögnum í gegnum 

viðtöl. Eigindlegar aðferðir henta mjög vel ef markmið rannsakanda er að afla hugmynda, 

fá álit á ákveðnum atriðum eða kanna reynslu (Bryman, 2016). Þegar að kemur að því að 

túlka gögn í bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum þarf rannsakandi að túlka þær 

sjálfur og verður rannsakandi því að vara sig á því að vera hlutlaus og alhæfa ekki út frá 

sínum skoðunum (Bryman, 2016).  

Enn fremur var ákveðið að styðjast við grundaða kenningu (e. grounded theory) við gerð 

þessarar rannsóknar, en með því er markmiðið að þróa eða uppgötva kenningar með því að 

afla gagna. Kostur þess að styðjast við grundaða kenningu í rannsóknum er að það er ekki 

byrjað með kenningu heldur er hún uppgötvuð um leið og rannsókn er gerð og út frá þeim 

gögnum sem er aflað.  Við öflun gagna í grunduðum kenningum er yfirleitt viðtöl notuð en 

þó eru gögnin ekki endilega bara eigindleg (Bryman, 2016). Með því að nota grundaða 

kenningu við gerð rannsóknar gafst möguleiki að meta þróunina reglulega og jafnvel 

breyta um stefnu og áherslur. Það kom sér einnig vel að nýta grundaða kenningu þegar 

kom að því að taka viðtölin þar sem viðmælendur gátu haft áhrif á næstu viðtöl á eftir og 

hvernig unnið yrði úr þeim.  

4.2 Val á viðmælendum 

Tekin voru hálfstöðluð (e. semi structured) viðtöl við viðmælendur en einnig var sendur 

tölvupóstur á einn viðmælanda þar sem ekki gafst tími fyrir viðtal vegna veikinda 

viðmælanda. Með því að hafa hálfstöðluð viðtöl við viðmælendur myndast umræða út frá 

því sem rannsakandi spyr í stað þess að hafa einungis spurningu og svar og aftur spurningu 
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en helst þó á réttri braut því rannsakandi er yfirleitt með viðtalsramma til að styðjast við. 

Viðmælandi getur þá einnig beint umræðunni á aðra braut með svörum sínum enda 

myndast ákveðið spjall í kringum þau (Bryman, 2016).  

Viðmælendur voru valdir með fyrirframgefnar forsendur í huga og voru því markvist úrtak 

(e.purposive sampling) (Bryman, 2016). Þær forsendur sem viðmælendur þurftu að 

uppfylla voru að aðilinn þurfti að hafa núverandi búsetu í Skaftárhreppi og hafa búið þar í 

að minnsta kosti 5 ár eða lengur. Þá var ákveðið að til þess að fá fjölbreytt svör var reynt 

að hafa hlutfall viðmælanda þannig að helmingur þeirra væri tengdist ferðaþjónustu og 

helmingur væri ótengdur henni. Þá var einnig ákveðið að reyna að hafa aldurshópinn sem 

breiðastan til þess að fá skoðanir frá mismunandi aldurshópum.  

Ákveðið var frá byrjun að gætt yrði nafnleyndar í rannsókninni þar sem það var ekki talið 

hafa áhrif á niðurstöður og var nafn viðmælanda aðeins notað í afritun viðtala. Öllum 

viðmælendum var tilkynnt við upphaf viðtals að gætt yrði nafnleyndar og að upptaka 

viðtalsins væri aðeins fyrir rannsakanda til úrvinnslu. Til þess að gera greinamun á milli 

viðmælanda verða þeir kallaðir hér á eftir A, B, C, D og F. Allir viðmælendur uppfylltu 

þær forsendur sem settar voru fyrir viðtölin.  

 Viðmælandi A: hefur haft búsetu í Skaftárhreppi í meira en 20 ár ásamt því að starfa 

sem leikskólakennari. 

 Viðmælandi B: er í stjórnunarstöðu tengdum sveitarfélaginu og hefur búið nánast allt 

sitt líf í Skaftárhreppi eða rúmlega 35 ár.  

 Viðmælandi C: heimilismaður á Klausturshólum hjúkrunar - og dvalarheimilinu á 

Kirkjubæjarklaustri. Hefur haft búsetu í hreppnum allt sitt líf eða rúmlega 90 ár.  

 Viðmælandi D: starfar í ferðaþjónustu í Skaftárhreppi ásamt því að hafa búið þar allt 

sitt líf eða rúmlega 50 ár.   

 Viðmælandi F: Hefur haft búsetu í Skaftárhreppi síðan 2010. Hefur komið að 

ferðaþjónustu að ýmsum hætti til dæmis með upplýsingagjöf til ferðamanna og 

staðið að hinum ýmsu verkefnum. 
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4.3 Framkvæmd og úrvinnsla  

Í byrjun rannsóknar var sendur út staðlaður tölvupóstur á viðmælendur sem komu til greina 

samkvæmt fyrirframgefnum forsendum sem settar voru fram í byrjun eða viðmælandi 

þurfti að hafa búsetu í Skaftárhreppi og hafa búið þar í að minnsta kosti 5 ár eða lengur og 

þurfti helmingur að vera starfandi í ferðaþjónustu. Netföng þeirra mátti finna á heimasíðu 

Kirkjubæjarklausturs (klaustur.is) eða á heimasíðum viðkomandi fyrirtækis. Yfirleitt 

svöruðu viðmælendur innan nokkra daga frá því að tölvupóstur var sendur og ákveðin var 

tímasetning eftir því sem hentaði aðilanum best eftir að jákvætt svar barst. Það kom tvisvar 

sinnum fyrir að rannsakandi fékk neikvætt svar vegna tímaleysis einstaklings eða vegna 

orlofs en þá var leitað að nýjum mögulegum viðmælanda sem uppfyllti fyrirframgefnar 

forsendur og haft samband við á sama hátt.  

Ákveðið var að taka hálfstöðluð viðtöl við viðmælendur þar sem að notast er við 

viðtalsramma með opnum spurningum. Með því að vera með hálfstöðluð viðtöl er 

viðmælanda gefið tækifæri á því að tjá sig meira í kringum umræðuefnið enda 

spurningarnar ekki leiðandi (e. leading). Ástæða þess að notast var við hálfstöðluð viðtöl 

var aðallega sú að viðtalsramminn (sjá viðauka) er sveigjanlegur og spurningar yfirleitt 

mjög opnar sem gefur viðmælanda tækifæri að koma með nýja sýn á umræðuefnið sem 

rannsakandi hafði ef til vill ekki. Einnig er viðmælanda gefinn kostur á að geta tjáð sig 

með sínum eigin orðum og um leið er hann fenginn til að gefa betri lýsingu á málefninu 

(Bryman, 2016). Viðtalsramminn samanstóð af þremur áhersluatriðum sem falla undir 

markmið rannsóknarinnar um viðhorf heimamanna í Skaftárhreppi til ferðamanna og 

ferðaþjónustu. Fyrst voru spurðar bakgrunnsspurningar eða nafn til að nota til afritunar og 

hversu lengi viðkomandi hafði haft búsetu á svæðinu. Næsta áhersluatriði snerist að 

viðhorfi og áhrifum en í viðtalsramma voru þau sett saman en spurningar og minnispunktar 

samdir með atriðin í huga. Var þá einnig gerður greinamunur á því hvort verið var að 

spyrja út í viðhorf/áhrif á heimamenn eða umhverfi þeirra. Að lokum voru tvær spurningar 

sem nýttar voru til þess að loka viðtölum og var þá spurt um framtíðarsýn og hvort að 

viðmælandi sjálfur vildi bæta einhverju við. 

Öll viðtölin fóru fram í Skaftárhreppi dagana 22. febrúar 2018 og 23. febrúar 2018 á 

heimili eða vinnustað viðmælanda. Seinasta viðtalið var tekið í gegnum tölvupóst en þá var 

sendur spurningarlisti til viðmælanda sem hann svaraði nokkrum dögum síðar. Viðtölin 
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voru tekin upp með samþykki viðmælenda og voru síðar afrituð í tölvu. Misjafnt var eftir 

viðmælanda hversu langt viðtalið var en það stysta var 25 mínútur og það lengsta náði 52 

mínútum. Eftir afritun á viðtölum voru þau prentuð út og lykluð og kóðuð. Við lyklun og 

kóðun voru notaðir litir til þess að finna þemu í viðtölunum og athugað hvort að svipað 

þema átti sér stað í viðtölunum. Meðan á því stóð var gert minnisblað með kóðum sem 

taldir voru skipta máli og gætu nýst við rannsóknina. Með því að lykla og kóða viðtölin er 

verið að auðvelda úrvinnslu þeirra en með því er möguleiki á því að fá betri yfirsýn á 

heildarmyndina (Bryman, 2016).  

Við kóðun viðtala er hægt að notast við þrennskonar kóðun: opna kóðun (e. open coding), 

markvissa kóðun (e. selective coding) eða öxulkóðun (e. axial coding). Við þessa rannsókn 

var notast við opna kóðun en það felur í sér að flokka innihald viðtala, athuga hvaða 

flokkar skipta máli fyrir rannsóknina og greina þau hugtök sem ætlunin er að vinna með í 

úrvinnslu viðtalanna (Bryman, 2016) 
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5 Niðurstöður  

5.1 Mikilvægi ferðamennsku í Skaftárhreppi að 

mati viðmælenda 

Viðmælendur voru í upphafi spurðir að því hvernig þeir hafa upplifað þróun ferðaþjónustu 

síðustu 20 ár í Skaftárhreppi. Niðurstöður sýna að allir viðmælendur voru sammála um að 

gríðarlegar breytingar hafa átt sér stað í uppbyggingu ferðaþjónustu á þeim tíma. 

„Ferðaþjónustan í Skaftárhreppi sem er uppruninn þar, er í alla staði vel gerð, og gaman að 

sjá uppbyggingu sem átt hefur sér stað (viðmælandi F)“. Viðmælandi B benti á það að 

ferðaþjónustan sé orðin stærsta atvinnugreinin í sveitarfélaginu og bætti við að fólki sem 

stundar landbúnað sem aðalatvinnu hafi fækkað. Þegar viðmælandi B var nánar spurður út 

í fækkun í landbúnaði taldi viðmælandi að það mætti rekja bæði til fjölgun ferðamanna og 

að lítið fæst fyrir afurðirnar sem þeir framleiða. Þá bætti viðmælandi B við að þar sem að 

ferðaþjónustan sé stærsta atvinnugreinin væri erfitt að hugsa til þess að hún geti horfið einn 

daginn og haft þar með miklar afleiðingar á atvinnuveginn í Skaftárhreppi.  

Þá voru viðmælendur sammála um að áður en fjölgun varð á ferðamönnum á svæðinu var 

eftir því tekið ef að nýtt andlit sást í sveitarfélaginu en nú sé tekið eftir því ef að þú sérð 

einhvern sem þú þekkir. Þeir voru sammála um að með fjölgun ferðamanna fylgdi yfirleitt 

jákvæðni en sögðu þó að það þyrfti að fara að huga að um ýmsum þáttum ef að fjölgaði 

meira. 

Fyrir okkur sem samfélag var þetta samt mjög gott að því leiti að við 

fengum eitthvað inn. Þannig að þetta er auðvitað bæði, eins og með allt, þá 

er bæði gott og slæmt sem fylgir svona. Við þurfum bara að taka okkur 

saman í andlitinu ef að það heldur áfram að vera svona mikið (viðmælandi 

A). 

Þá talaði viðmælandi A einnig um að í fyrra sumar (2017) hafi verið gríðarlegur fjöldi 

ferðamanna á svæðinu og að veturinn sem er að líða sé eins og sumarið var fyrir um það bil 

fimm árum. En það má rekja til aukningu í vetrarferðamennsku hér á landi. Í framhaldi 

benti viðmælandi D á að nánast sé ótrúlegt ef það er ekki einn gestur á hótelinu einhvern 
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dag yfir árið miðað við að fyrir nokkrum árum þótti það ótrúlegt ef að það kæmu gestir 

þegar „low season“ væri á hótelinu.  

Að fá að kynnast nýjum menningarheimum í gegnum ferðamenn og því starfsfólki er 

vinnur í ferðaþjónustunni var eitt af því sem viðmælendur voru sammála um að væri mjög 

mikilvægt En fyrir 20 árum var samfélagið þó nokkuð einangrað og eins og einn 

viðmælandi nefndi „aftarlega á merinni“. Með komu erlendra aðila í samfélagið er búið að 

opna augu margra og eru orðnir áhugasamari um að kynnast og læra um aðra siði en sína 

eigin. 

Aðspurð að því hverjir væru kostir og gallar ferðaþjónustunnar í Skaftárhreppi voru flest 

svör viðmælanda á þennan veg: „það fjölgaði fólki og sérstaklega ungu fólki og við 

komumst á kortið, fólk vill koma til okkar og vera hjá okkur. Í flestum tilvikum er það 

jákvætt en auðvitað eru neikvæðir hlutir (viðmælandi A)“. Það að fjölgun sé í samfélaginu 

var talið vera eitt það jákvæðasta við ferðaþjónustuna en líkt og fram hefur komið þá var 

mikil fólksfækkun í nokkurn tíma á svæðinu þar til að aukning var á atvinnu í kringum 

ferðamanninn. Þá töluðu viðmælendur um neikvæðu hliðarnar sem ákveðið verkefni sem 

þyrfti að takast á við líkt og hvert annað og voru sammála að það þyrfti að gerast fyrr en 

seinna svo að ferðamaðurinn og ferðaþjónustan myndi haldast á svæðinu í framtíðinni. 

 

5.2 Áhrif ferðaþjónustu á heimamenn og 

umhverfi 

Eftir að hafa rætt við viðmælendur um mikilvægi ferðamennsku í sveitarfélaginu voru þeir 

spurðir annarsvegar út í áhrif ferðaþjónustu á þá sjálfa sem heimamenn og áhrif á 

umhverfið sem þeir búa í. Helstu niðurstöður verða kynntar hér á eftir. Vert er að taka það 

fram að allir viðmælendur töluðu um það hve lítið fjármagn skilar sér aftur til 

sveitarfélagsins þegar þeir voru spurðir út í áhrifin á bæði heimamenn og umhverfið sjálft. 

Ekki bara í þeirra sveitarfélagi heldur á öllu landinu. Viðmælandi B nefndi að þegar 

gistináttaskatturinn var hækkaður var vonast til þess að fjármagn myndi skila sér á 

einhvern hátt aftur til heimabyggðar og að möguleiki væri á að nýta það til uppbyggingar 

og verndunar á svæðinu enda þörf á með aukningu ferðamanna. 
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5.2.1 Heimamenn  

Þegar viðmælendur voru spurðir af því hver áhrif ferðaþjónustunnar væri á heimamenn 

nefndu þeir fyrst þau jákvæðu atriði sem hafa orðið vegna hennar svo sem fólksfjölgun á 

staðnum og verndun náttúrunnar í kring hefur orðið meiri. Neikvæða hlið 

ferðaþjónustunnar og umræða um það sem væri ábótavant fylgdi þó fast á hæla þeirra 

jákvæðu. Viðmælandi A sagði: 

Það er eins og ég þó svo að við séum ánægð með að túristinn sé og alla 

þessa menningu sem honum fylgir þá megum við ekki gleyma fólkinu sem 

býr hérna. Ég held að það sé svona stærsti punkturinn og þetta er eitthvað 

sem við í litlu samfélögunum eru rosalega mikið að finna mikinn skell í. Það 

gleymist alvega að það er fólk sem á heima hérna líka. Við erum ekki öll 

túristar.  

Í sambandi við heimamenn nefndi viðmælandi F þá erlendu starfsmenn sem koma til þess 

að vinna á svæðinu. Hvernig erlendu starfsmenn ferðaþjónustunnar fá ekki góða móttöku 

og aðlögun inn í samfélagið og sé ekki kennd íslenska. „Og því miður hlýtur það að skila 

sér til starfsmannsins að hann er ekki „svo velkominn á svæðið“ og er því mikil 

endurnýjun á starfsmönnum (viðmælandi F)“. 

Út frá spurningunni um áhrif á heimamennina fóru viðmælendur að tala um þá þjónustu 

sem hefur breyst til þeirra sjálfra í sveitarfélaginu. Fyrst og fremst nefndu þeir allir 

kjörbúðina sem er staðsett á Kirkjubæjarklaustri. Nefndu viðmælendur að þeir væru nánast 

hættir að versla í búðinni nema að það vantaði eitthvað nauðsynlegt til heimilisins. Þegar 

þeir voru spurðir nánar út í ástæðu þess að þeir færu alla leið á Selfoss eða jafnvel til 

Reykjavíkur að versla fyrir heimilið var svarið einfalt. Búðin væri orðin alltof túrista-

miðuð. Erfitt væri að fá hinar helstu nauðsynjar svo sem brauð, mjólk og aðrar afurðir því 

að búðin væri farin að einbeita sér að því að hafa vörur sem að ferðamaðurinn þarfnast svo 

sem dósamat og tilbúna rétti. Þá nefndi viðmælandi A sérstaklega að búðin sé það lítil að á 

sumrin þegar hún er troðin af fólki er nánast ekki hægt að snúa sér við inni í henni. 

Viðmælendur D og F voru sammála um að það þyrfti einfaldlega meiri umræðu um 

verslunina því flestir vilja geta verslað í sinni eigin heimabyggð og líkt og fyrir nokkrum 

árum geta keypt aðra hluti í versluninni til dæmis sokka og nærföt. Viðmælandi C tók 
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undir þetta og sagði að stundum væri ekki einu sinni til brauð í búðinni því að það hyrfi 

mjög fljótt, sérstaklega á sumrin. Í framhaldi sagði viðmælandi A: 

Ef maður neyðist til þess að hlaupa inn eftir mjólk þá þarft þú að hafa 

rosalega langan tíma ef þú ætlar að vera í búðinni á sumrin og maður þarf að 

vera búinn að ákveða fyrir löngu hvað maður ætlar að kaupa því maður 

skiptir ekki um skoðun fyrir fólki. 

Viðmælandi D nefndi að með fjölgun ferðamanna í Skaftárhreppi hefur einnig önnur 

þjónusta til heimamanna orðið undir. Þá hefur lögreglan ekki undan að sinna verkefnum í 

sveitarfélaginu en þeim hefur fjölgað í samræmi við fjölda ferðamanna og mörg þeirra 

mætti forðast ef að ferðamenn væru meira upplýstir við komu sína til Íslands. Þá nefndi 

viðmælandi D einnig að læknum og hjúkrunarfræðingum hefur ekki verið fjölgað þó svo 

aukning sé á fólki á svæðinu. Heilsugælan hefur ekki undan því að sinna ferðamönnum 

sem koma og verður þjónusta við heimamanninn undir. Líkt og viðmælandi F nefndi: 

„Heilsugæslan er annað vandamál. Auðvitað þarf að auka við stöðugildi þar, því íbúar 

halda áfram að þurfa sína þjónustu um leið og ferðamanninum fjölgar“.  

Viðmælandi A og D nefndu að bílslysum hefur fjölgað mikið á síðustu árum í 

sveitarfélaginu. Töluðu báðir viðmælendur um að það mætti reka það til tveggja ástæðna. 

Annað væri að vegir í sveitarfélaginu væru farnir að láta á sjá og væru mjórri en flestir átta 

sig á. Önnur ástæða bílsslysa var að mikill fjöldi ferðamanna sem kemur hingað til lands 

hefur ekki reynslu til að keyra í þeim aðstæðum sem Ísland hefur upp á að bjóða. 

Ferðamennirnir eru hugsanlega vanir mun meiri umferð og stoppa á miðjum vegi en ekki 

út í kannt eða í útskotum til þess að taka myndir eða dást að náttúrunni. Viðmælandi A 

sagði einnig að ferðamenn, sérstaklega frá Asíu, hafi margir hverjir aldrei keyrt bíl á 

malbiki áður en þeir koma til landsins en þeir fá sér bílpróf korter í Íslandsför og læra að 

keyra í hermi. „Ég bý á þessu svæði þar sem það er orðið daglegt að sjúkrabíllinn fer með 

ljósum annaðhvort austur eða vestur (Viðmælandi A)“. Viðmælandi F tók undir þetta og 

nefndi að það væri ótrúlegt af hverju það er ekki krafist alþjóðalegs ökuskírteinis þegar sótt 

er um bílaleigubíl enda getur nánast hver sem er leigt sér bílaleigubíl hér á landi þó þeir 

kunni nánast ekki að keyra. 
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5.2.2 Umhverfið  

Líkt og með heimamenn hafa ferðamenn áhrif á umhverfið sem þeir eru í. Eins og fram 

hefur komið má finna margar náttúruperlur í Skaftárhreppi. Viðmælendur minntust allir á 

að mikilvægt væri að vernda náttúruna enn frekar með komu ferðamanna en spurningin 

sem kom þá yfirleitt í framhaldi var hvaðan á fjármagnið að koma. „Umhverfið hefur 

mikið látið á sjá vegna ágangs, og algerlega vantar peninga í viðhald (viðmælandi F)“. Þó 

svo að það vanti fjármagn til þess að viðhalda benti viðmælandi F á að mikið sé um 

sjálfboðastarf þegar kemur að uppbyggingu og eru nýsköpunaraðilar og aðrir ferða-

þjónustuaðilar duglegir að sækja um styrki til uppbyggingar á svæðinu.  

Viðmælendur voru spurðir að því hve áhrif ferðaþjónustu hefur verið á umhverfið að þeirra 

mati. Fjaðrárgljúfur og hvernig sveitarfélagið tengist Vatnajökulsþjóðgarði og Kötlu 

jarðvangi kom til umræðunnar líkt og viðmælandi A benti á að mikil uppbygging hefur 

orðið þegar að kemur að merkingum og gönguleiðum á svæðinu:  

Reyndar hefur Skaftárhreppur verið duglegur að gera merktar gönguleiðir. 

Ég er ofsalega stolt af því hvað þau eru búin að vera dugleg að vinna að því 

sem sagt Skaftárhreppur, Friðun og framkvæmd og þjóðgarðurinn. [...] Það 

hjálpaði mikið að við fórum að setja stóran hluta af landinu okkar í 

þjóðgarðinn. Þetta kostar auðvitað peninga en þetta er ein leið til þess að fá 

peninga til þess að gera svona merktar gönguleiðir og fara í framkvæmdir 

(Viðmælandi A).  

Viðmælandi C talaði um Fjaðrárgljúfur en fjöldi ferðamanna hefur aukist gríðarlega þar á 

stuttum tíma. Viðmælandi talaði um að fyrir um það bil tíu árum var mögulegt að fara upp 

með gljúfrinu bara á nærfötunum en núna sé ómögulegt að vera þar án þess að mæta 

ferðamanni. Einnig benti viðmælandi á að átroðningur sem fylgir þeim fjölda ferðamanna 

sem hefur komið á seinustu árum er farið að skilja eftir mark í umhverfinu og þá til dæmis 

í Fjaðrárgljúfri.  

Mikið hefur verið í umræðunni um fjölgun ferðamanna að þeir geri þarfir sínar á víð og 

dreif enda ekki mikið um salernisaðstöður á mörgum vegarköflum á landinu. Viðmælendur 

B og C nefndu að það þyrfti að gera eitthvað í þeim málum. Sjoppan við þjóðveginn er 

ekki opin fyrir almenning eftir klukkan átta á kvöldin og ekki í önnur hús að vernda eftir 
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þann tíma nema gististaði. Viðmælendur tala um að það sé leiðinlegt að vita til þess að 

ferðamenn séu skítandi út um alla móa í sveitinni þar sem að ekki sé til fjármagn til þess að 

búa til þessa aðstöðu fyrir ferðafólk. 

 

5.3 Framtíðarsýn viðmælenda á þróun 

ferðamennsku í Skaftárhreppi 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir vildu sjá ferðaþjónustuna þróast á næstu 

tuttugu árum í Skaftárhreppi. Flestir svöruðu strax að ekki væri hægt að spá fyrir svona 

langt fram í tímann enda margt sem hefur gerst bara á örfáum árum í sveitarfélaginu. 

Misjafnt var á milli viðmælenda hvort þeir töldu að ferðaþjónusta myndi halda áfram að 

vera stærsta atvinnugreinin í sveitarfélaginu en voru þó sumir hræddir um að búið væri að 

ná toppnum líkt og viðmælandi A sagði: 

Þá erum við örugglega búin að fara upp og niður mörgum sinnum. Það er 

bara íslenska leiðin í hagkerfinu er þannig að við förum alveg upp á topp og 

svo alveg niður á botn og svo smá skríðum við upp á toppinn aftur. Þetta er 

bara sagan endalausa við förum alltaf upp og niður og ég er svolítið hrædd 

við það að við séum á toppnum núna, mjög hátt á toppnum, þannig að nú 

erum við á leið niður (Viðmælandi A).  

Í áframhaldi benti viðmælandi A á að það sé spurning hvort að við séum að fara að finna 

önnur lönd til þess að markaðssetja Ísland sem áfangstað. En viðmælandi tók það sem 

dæmi að í fyrrasumar hafi verið mjög mikið um Ástrali í sveitarfélaginu. Töluðu þeir um 

að mikið var verið að markaðssetja Ísland í Ástralíu sem gæti hafa skilað sér í aukningu 

þeirra á svæðinu.  

Líkt og fram hefur komið hafa viðmælendur tekið eftir mikilli aukningu á ferðamönnum í 

sveitarfélaginu og er það farið að valda þeim áhyggjum að það sé að farið að sprengja utan 

af sér þegar kemur að gistiplássi og geta ekki haldið í þá ferðamenn sem koma í gegnum 

Skaftárhrepp.  

Maður er svolítið hræddur við það að heyra að það eigi að fara að byggja 

upp hótel hér og hótel þar og við förum að sprengja utan af okkur. Ég ætla 
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að láta mig dreyma um það að við förum að hafa vit á því að stoppa aðeins. 

Sinna því aðeins betur sem við erum með. Hvort sem það er að laga vegina 

eða bara merkingar og bara búa til almennilegar gönguleiðir þannig að fólk 

sé ekki vaðandi út um allt (Viðmælandi A).  

Viðmælandi F var á sama máli og sagði:  

Allt púðrið hefur farið í að ná utan um gistinguna, núna vantar okkur að 

breyta áherslunni í að „halda“ ferðamanninum lengur, ekki bara vera stoppi 

staður fyrir gistingu. Heldur bjóða afþreyingu sem myndi stoppa 

ferðamanninn lengur af á svæðinu og fá meira af tekjum inn á svæðið 

(Viðmælandi F) 

Viðmælandi F benti á að ferðaþjónustuaðila sem koma frá öðrum svæðum, sem sagt fyrir 

utan Skaftárhrepp, nýta sér alla þá innviði í sveitarfélaginu, til dæmis salerni, en svo rennur 

ekki ein einasta króna til sveitarfélagsins. Það vaknaði því upp spurning hjá viðmælanda 

hvers vegna stóru fyrirtækin sem nýta sér svæðið í ferðum sínum þurfi ekki að greiða 

ákveðið gjald til baka til sveitarfélagsins til þess að geta haldið þeim innviðum sem þeir 

nýta sér að kostnaðarlausu til að halda þeim í standi. Viðmælandi myndi því vilja sjá það í 

framtíðinni að eitthvað fjármagn færi að skila sér aftur til sveitarfélagsins.  

Viðmælendur töluðu einnig um græðgina sem fylgir ferðaþjónustunni og ferðamönnum. 

Viðmælandi C talaði um að það sé alltaf umræðan um að fjölga ferðamönnum en ekki neitt 

talað um hvað við ætlum að gera fyrir þá sem við höfum í dag og hvernig við ætlum okkur 

að halda í þá. Þá nefndi viðmælandi F að það sé orðinn of mikill massa túrismi, ekki bara í 

Skaftárhreppi heldur einnig á öðrum stöðum, og þá sérstaklega með ferðaþjónustu-aðilum 

sem koma til dæmis frá höfuðborgarsvæðinu. Að mati viðmælanda F er mikilvægt að við 

skilgreinum markhópinn sem mun koma til Íslands á næstu árum en til þess vanti okkur 

stimpilinn gæða ferðamennska. Þar sem við myndu selja ferðir til þess markhóps sem 

kemur hér vegna náttúrunnar og sé sá ferðamaður meðvitaður um hvað hún hefur upp á að 

bjóða. Þá sagði viðmælandi F: „Við seljum ekki „ónýta“ náttúru, heldur hreina og ósnerta“. 

En til þess að það sé hægt að selja þessa hreinu og ósnertu náttúru voru viðmælendur 

sammála um að það þyrfti að byrja á því að vernda hana og byggja hana upp enda okkar 

helsta söluvara til ferðamanna. Viðmælandi D benti þó á að á hótelinu hjá þeim byggja þau 

ekki upp nema að þau eigi fyrir því sjálf og gera það frekar í litlum skrefum en að vera að 
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fá fjármagn frá einhverjum öðrum til þess. Viðmælandi D taldi að það væri möguleiki fyrir 

ferðaþjónustuna í Skaftárhreppi að gera hið sama, byggja smátt og smátt upp og um leið 

vernda umhverfið og þær auðlendir sem svæðið hefur upp á að bjóða.  

Viðmælendur voru þó allir sammála um það mikilvægt væri fyrir samfélagið að fara að átta 

sig á því að passa upp á það sem það hefur nú þegar. Bæði þegar kemur að umhverfi og 

ferðamönnunum sjálfum enda þarf ekki mikið til þess að ferðamenn finni sér annan stað til 

að ferðast til. Viðmælandi A orðaði þetta á þann hátt:  

Ég veit það ekki, ég held að það væri bara ágætt að við færum að standa í 

stað. Við erum búin að ná ákveðnum toppi en held ég að við þurfum að 

vanda okkur að halda okkur þar ekki fara reyna að bæta ofan á, ég held að 

við verðum að fara að stoppa bæði fyrir okkur og fyrir landið. Núna erum 

við bara búin að ná þakinu. Nú þurfum við að fara að sinna betur því sem er 

undir þessu þaki. 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að þau sem samfélag myndu staldra 

aðeins við og skoða hvað betur mætti fara. Þau nefndu til dæmis að það sem þyrfti að 

skoða væri að halda ferðamönnum lengur í sveitarfélaginu en ekki líta á það sem 

stoppistöð fyrir ferðamenn í Jökulsárlón eða aðrar náttúruperlur utan sveitarfélagsins. 

Einnig hvernig þau ættu að byggja upp ferðaþjónustuna í framtíðinni svo hún sprengi ekki 

utan af sér. Allir viðmælendur voru á því að eitt það mikilvægasta fyrir framtíðarsýnina 

væri að huga þyrfti að náttúrunni og helstu ferðamannastöðum í sveitarfélaginu. En sem 

dæmi má nefna að nú nýverið er búið að vera mikið í umræðunni ágangur á Fjaðrárgljúfur 

vegna fjölgun ferðamanna.  
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6 Umræður og ályktanir 

Við upphaf rannsóknarinnar voru sett fram tvö meginmarkmið. Þau voru annars vegar að 

meta viðhorf heimamanna til ferðamanna og þróunar ferðamennsku. Hin vegar að meta 

viðhorf heimamanna í Skaftárhreppi til uppbyggingar ferðaþjónustu síðastliðna tvo áratugi. 

Ef litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar má sjá að viðhorf heimamanna til 

ferðamennsku er almennt jákvæð og þá hvernig ferðamennskan hefur þróast á síðastliðnum 

árum og að ferðamenn séu farnir að ferðast lengra út fyrir höfuðborgarsvæðið og vilji 

koma í Skaftárhrepp. Ferðaþjónustan hefur tekið við sem stærsta atvinnugreinin í 

sveitarfélaginu og reiða margir heimamenn sig á ferðaþjónustuna hvað varðar innkomu. 

Ferðaþjónustan hefur einnig búið til fleiri tækifæri fyrir heimamenn með byggingu nýrra 

hótela, fleiri ferðaþjónustufyrirtækja, veitingastaða, byggingu nýrra íbúða og hefur það leitt 

til fólksfjölgunar í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið heldur reglulega íbúafundi þar sem að 

heimamenn geta komið og tjáð sig um hin ýmsu málefni ásamt því að fá upplýsingar um 

stöðuna (Skaftárhreppur, á.á.c). Þá sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að þjónusta við 

heimamenn hefur dalað. Heimamenn telja að á sama tíma og allur kraftur sé settur í að 

þjónusta ferðamenn, hafi almenn þjónusta við þá, eins og heilsugæsla og verslun, hnignað. 

Með aukningu ferðamanna í sveitarfélaginu hefur mannlífið aukist verulega en 

ferðamanninum fylgja þó einnig neikvæðar hliðar samkvæmt niðurstöðum. Þar má 

aðallega nefna gæði innviða og náttúruna sem hefur víða látið á sjá, til dæmis hefur þurft 

að loka svæðum eins og Fjaðrárgljúfur vegna ágangs ferðamanna.  

Niðurstöður sýna að heimamenn eru ekki alltaf jákvæðir þegar kemur að hinum almenna 

ferðamanni, bæði hvað varðar fjölda og einnig hvers konar ferðamenn það eru, en þeir eiga 

það þó til að láta það fram hjá sér fara þegar kemur að því veita góða þjónustu og 

efnahagslegs ávinnings af henni. Oft þurfa einnig þeir sem starfa í ferðaþjónustu að láta 

viðhorf sitt til ákveðinna hópa ekki koma í ljós líkt og Sharpley (2014) benti á og eru því 

kynni þeirra við ferðamenn oft bara af viðskiptalegum grundvelli. Út frá niðurstöðum 

rannsóknar má því áætla að heimamenn séu komnir á það stig að ýta gremju sinni í garð 

ferðamanna til hliðar ef þeir hagnast sjálfir af þeim, þá aðallega peningalega séð.  
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Út frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfi heimamanna til ferðamanna og 

ferðaþjónustu telja flestir það jákvæðasta vera fjármagnið sem skilar sér inn í samfélagið 

líkt og Sharpley (2014) nefndi. En með því að fylgjast með fjármagninu sem skilar sér út 

frá ferðaþjónustunni er einnig hægt að fylgjast með því hvernig hún dafnar. Þá er einnig 

talað um að með auknu fjármagni verði meiri uppbygging á innviðum og öðru sem að 

tengist ferðaþjónustunni á einhvern hátt. (García o.fl., 2015). Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er ekki hægt að sjá að fjármagnið sem fengið er frá ferðamennskunni skili sér 

til baka í samfélagið og því er erfitt að sjá að fjármagnið fari í uppbyggingu innviða líkt og 

García o.fl. (2015) nefna. Viðmælendur nefndu að fjármagnið endar oft hjá ferðaþjónustu-

aðilanum sem oftar en ekki eru staðsett í höfuðborginni.  

Með því að líta á áreitiskvarða Doxey (1975) og niðurstöður rannsóknar er möguleiki á því 

að skilja betur hvaða viðhorf heimamenn í Skaftárhreppi hafa til ferðamennsku á svæðinu. 

Áreitiskvarðinn skiptist í fjögur stig eða ánægju, áhugaleysi, gremju og óvild (Edward H. 

Huijbens & Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015). Að mati rannsakanda er erfitt að segja til um 

á hvaða stigi áreitiskvarðans heimamenn Skaftárhrepps séu staddir á. Það má segja að 

heimamenn séu staddir á mismunandi stigum kvarðans og má það rekja til bakgrunns hvers 

og eins til dæmis hvort aðilinn starfi við ferðaþjónustu eða ekki. Að mati rannsakanda eru 

heimamenn á fyrstu þremur stigum kvarðans sem sagt ánægja, áhugaleysi og gremja. Þeir 

sem starfa við ferðaþjónustu og lifa á henni eru þá líklegri til þess að vera á ánægju stiginu 

meðan þeir sem telja að þjónusta til heimanna sé að dvína vegna ferðamanna eru að komast 

inn á gremju stigið. Til að ferðaþjónustan og ferðamenn haldi áfram að vera í sveitar-

félaginu er mikilvægt að enginn endi inn á óvildarstigi áreitiskvarðans því þá fara 

heimamenn að vera mjög neikvæðir í garð ferðamanna og massa túrismi fer að byggjast 

upp.  

Rannsakandi man sjálfur eftir því þegar nánast sáust ekki ferðamenn í Skaftárhreppi og líkt 

og viðmælendur nefndu þá var litið við þegar heyrðist annað tungumál en íslenska. Það var 

mun auðveldara að leita sér þjónustu fyrir nokkrum árum í sveitarfélaginu og þá má nefna 

að verslunin var að selja allt það nauðsynlega sem að fólk þurfti og þótti rannsakanda mjög 

gaman að skoða allt í búðinni því úrvalið var svo mikið. Einnig man rannsakandi vel eftir 

því þegar helsti veitingastaðurinn í sveitarfélaginu var bara setinn af heimamönnum, en 

núna þarf að bíða í röð alveg út að dyrum vegna þess að staðurinn er oftar en ekki full-

setinn af erlendum ferðamönnum.  
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Með aukningu ferðamanna eykst umferðin líkt og kom fram í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og má heyra umferðarnið allan sólarhringinn á svæðinu. Hér áður fyrr var það 

þó ekki svo en það kom á óvart ef einhver var að keyra seint á kvöldin eða á næturnar fyrir 

um það bil tíu árum. Líkt og viðmælendur bentu á í niðurstöðum þá er umferð á þjóð-

veginum orðin mun meiri og þar af leiðandi vegurinn orðin hættulegri og fjölgun slysa 

orðin meiri. Það má álykta að með fjölgun ferðamanna hafa samgöngur þó batnað á hina 

ýmsu ferðamannastöðum líkt og Eldgjá og Lakagíga ásamt því að áætlunarferðum um 

landið hafa batnað til muna.  

Ferðamennska í Skaftárhreppi hefur því haft mikil áhrif á líf íbúa sveitarfélagsins en einnig 

hefur hún haft áhrif á umhverfi og náttúru þeirra bæði til góðs og ills. Heimamenn telja 

mikilvægt að ekki megi gleyma því að það er líka fólk sem á heima í sveitarfélaginu því 

við erum ekki öll ferðamenn. 
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7 Lokaorð 

Framtíð ferðaþjónustunnar í Skaftárhreppi er nokkuð björt ef marka má niðurstöður 

rannsóknarinnar en ýmis vandamál og verkefni eru enn óleyst sem að heimamenn þurfa að 

takast á við í sameiningu ásamt sveitarfélaginu og ríkinu. Má þá nefna kjörbúðina, stjórnun 

ferðamanna og verndun umhverfisins.  

Niðurstöður rannsóknar voru nánast eins og búist var við í upphafi. Þar sem búist var við 

að heimamenn væru ánægðir með ferðþjónustu og ferðamenn sem ættu leið í Skaftárhrepp. 

Þó mátti búast við meiri neikvæðni í garð ferðaþjónustunnar að hálfu heimamanna. Hins 

vegar kom það á óvart hversu mikið heimamenn reiða sig á ferðaþjónustu í samfélaginu og 

hversu hratt hún hefur þróast á síðustu árum. Bjóst rannsakandi við að einhver af 

viðmælendum myndu hafa mun neikvæðari skoðun á ferðaþjónustunni og ferðamönnum. 

Rannsókn þessi nýtist aðallega sveitarstjórn og ferðaþjónustu í Skaftárhreppi, til þess að sjá 

hvaða áhrif ferðamennska hefur á heimamenn í sveitarfélaginu, hver staða hennar í dag og 

hvert viðhorf heimamanna er. Niðurstöðurnar gætu þó jafnvel nýst öðrum svipuðum 

sveitarfélögum en hafa verður í huga að hvert og eitt þeirra er sérstakt og heimamenn á 

hverjum og einum stað hafa mismunandi viðhorf.  

Þar sem lítill tími var til þess að framkvæma þessa rannsókn hefði verið skemmtilegra að 

eyða meiri tíma í Skaftárhreppi og taka fleiri viðtöl og jafnvel gera stutta megindlega 

könnun meðal íbúa. Í framhaldi væri fræðandi að kafa dýpra í viðhorf heimamanna til 

ferðamennsku í sveitarfélaginu og fá enn skýrari mynd á niðurstöðum. Þá væri einnig 

fræðandi að kanna hvað það er sem dregur ferðamenn að Skaftárhreppi og hvort það séu 

einhver tengsl á milli komu þeirra og heimamanna á svæðinu.  
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Viðauki  

Viðtalsrammi 

Bakgrunnsspurningar:  

 Nafn  

 Hvað hefur þú búið lengi í Skaftárhreppi? 

Áhrif og viðhorf: 

 Hver er þín sýn á ferðaþjónustu í heild sinni í Skaftárhreppi? 

o Hvað finnst þér vel gert? 

o Hvað finnst þér ábótavant? 

 Hvernig finnst þér atvinnugreinin hafa þróast í hreppnum síðastliðin 20 ár? 

 Hvernig skynjar þú áhrif ferðaþjónustunnar? 

o Á umhverfið  

o Á heimamenn 

 Telur þú að ferðaþjónusta sé mikilvæg fyrir Skaftárhrepp, að hvaða leyti?  

 Hverjir eru kostir og gallar ferðaþjónustunnar í bænum að þínu mati? 

o Aukin þjónusta  

o Hækkað verð  

o Atvinnutækifæri  

 Hvað finnst þér um fjölda þeirra ferðamanna sem heimsækja Skaftárhrepp í dag? 

o Yfir sumarmánuði  

o Yfir vetrarmánuði  

 Hvernig hefur ferðamennska breytt hreppnum að þínu mati? 

Lokaspurningar: 

 Hvernig vilt þú sjá ferðaþjónustu í Skaftárhreppi þróast næstu 20 ár? 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 


