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Útdráttur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er Áfangastaðaáætlun DMP og þátttaka heimamanna í því 

verkefni. Markmið rannsóknarinnar er að kanna framvindu DMP vinnunnar á Norðurlandi 

og þá sérstaklega á Húsavík. Sérstök áhersla verður lögð á hvernig þátttöku hins almenna 

íbúa á Húsavík hefur verið háttað til þessa. Í verkefnum er tengjast skipulagi 

ferðaþjónustunnar geta komið upp ýmsar áskoranir, meðal annars vegna flækjustigs 

greinarinnar, en snertifletir hennar eru ótal margir. Rannsókn þessi er eigindleg 

viðtalsrannsókn byggð á grundaðri kenningu og voru tekin tíu viðtöl við bæði 

verkefnastjóra DMP og Húsvíkinga. Niðurstöður okkar leiddu í ljós að verkefni á borð við 

DMP er mjög þarft innan ferðaþjónustunnar enda hafa flestir einhverja skoðun á 

uppbyggingu hennar. Það er þó margt sem betur mætti fara í DMP ferlinu. Það hefði til að 

mynda mátt eyða meiri tíma í undirbúning og skipulag svo verkefnið gæti fallið betur að 

hverju svæði fyrir sig. Þá væru aðilar sem sjá um framkvæmd þess betur í stakk búnir til 

þess að takast á við það. Algengt er að raddir óbeinna hagaðila, á borð við íbúa, heyrist 

síður og mikilvægi þeirra sett aftast í virðiskeðjuna. Við framkvæmd verkefnisins á 

Húsavík var einungis ein aðferð notuð, íbúafundir, til að ná til heimamanna og var þátttaka 

íbúa dræm. Við teljum eina af ástæðum þess vera einhæfar þátttökuaðferðir og teljum því 

nauðsynlegt að nota fjölbreyttari aðferðir til þess að fanga raddir þeirra sem minnst heyrast 

Abstract 

The research subject in this paper is the Destination Management Plan (DMP) in Iceland 

and local participation within it. The objective of the research is to look at the progress of 

the DMP work in the Northern part of Iceland and in Húsavík in particular. An emphasis 

will be on how local participation in Húsavík has been conducted in the past. Various 

challenges can come up regarding the organization of projects related to tourism, such as 

the fact that tourism and its activity can affect the society in multiple ways. A qualitative 

research was conducted where ten people, both DMP project managers and local people 

from Húsavík, were interviewed. The results indicate that a project like DMP is essential in 

tourism because most people have an opinion on its development. There are several factors 

that could be conducted in different and better ways in the DMP process. One of these 

factors, for example, is time. More time could have been given for preparation and 

organization of the project, so it would be more suited for each area of the country, and 

therefore, the parties that are handling the execution could be better prepared for it. It is 

common that the voices of residents are not heard and their salience is weak compared to 

other stakeholders. Only one method was used in the DMP project in Húsavík for local 

participation, which was community meetings. The local participation in these meetings 

was not very successful. One of the reasons for it might be monotonous participation 

methods. It is suggested that various methods are needed to make sure the voices of all the 

people in the community are heard. 
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Við viljum sérstaklega skila þökkum til Gunnars, leiðbeinanda okkar, fyrir leiðsögnina, 

ótakmarkaða þolinmæði og gagnlegar ábendingar. Einnig viljum við þakka öllum 

viðmælendum okkar fyrir að gefa sér tíma til að koma í viðtal. Án hjálpsemi þeirra og 

Gunnars þá hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. Við þökkum einnig 

Þekkingarneti Þingeyinga fyrir að leyfa okkur að hafa aðsetur í húsnæði þeirra á meðan 

dvöl okkar á Húsavík stóð. Einnig viljum við þakka þeim frábæru aðilum sem gáfu sér 

tíma í yfirlestur.  Að lokum þökkum við hvor annarri fyrir þolinmæðina sem við höfum 

sýnt hvor annarri og öllum þeim aðilum sem hafa þurft að þola okkur á þessum tíma.  
 

 

 





1 

1 Inngangur 

[...] að íslensk ferðaþjónusta verði heilsárs atvinnugrein um land allt þar sem 

landssvæði eru sterkar heildir með sameiginlega sýn og skýra forgangsröðun 

verkefna á sviði ferðaþjónustu á grunni sjálfbærrar þróunar, nýsköpunar og 

fagmennsku (Ferðamálastofa, 2016, bls. 7) 

Markmiðin hér að ofan voru sett í tengslum við svæðisbundna þróun í stefnu 

Ferðamálastofu (2016) fyrir árin 2017-2020. Lengi hefur verið brýn þörf á ítarlegri 

langtíma stefnumótun í ferðaþjónustunni á Íslandi. Þessi þörf hefur þó aldrei verið jafn 

mikil og á undanförnum árum, en frá árinu 2010 hefur fjölgun ferðamanna rokið upp úr 

öllu valdi (Ferðamálastofa, 2018). Það hefur reynst mikil áskorun að halda utan um alla þá 

þætti er snerta greinina, bæði með beinum og óbeinum hætti. Það er þó ekki endalaust hægt 

að líta fram hjá þeirri staðreynd að ferðaþjónustan er grein sem stöðugt þarf að hlúa að. Því 

er mikilvægt að unnið sé að stefnumótun hennar og að þær stefnur sem myndast séu 

stöðugt í endurskoðunar- og úrbótaferli. Það má segja að stjórnvöld hafi nú loks rankað við 

sér og gert sér nokkurn veginn grein fyrir umfangi greinarinnar og nauðsyn þess að grípa 

til róttækra aðgerða er varða skipulag og stefnumótun hennar. 

Ein þeirra aðgerða sem hrint hefur verið í framkvæmd er verkefni í umsjá 

Ferðamálastofu. Verkefnið ber heitið Stefnumarkandi stjórnunaráætlanir sem er þýðing á 

enska heitinu Destination Management Plans. Yfirleitt er þó talað um Áfangastaðaáætlun 

DMP og munum við notast við það heiti (Ferðamálastofa, á.á.a). Eins og nafnið gefur til 

kynna, snýr verkefnið í lykilatriðum að svæðisbundinni þróun áfangastaða. Verkefnið nær 

yfir landið í heild og er unnið á sjö landssvæðum. Í þessu verkefni munum við taka fyrir 

Norðurlandið, sem jafnframt er stærsta landsvæðið, og einblína á framgang verkefnisins á 

Húsavík sem er hluti af sveitafélaginu Norðurþingi. Markaðsstofa Norðurlands, sem hefur 

umsjá með verkefninu, hefur skipt því niður í fjórar smærri einingar innan Norðurlands. 

Einn af hornsteinum DMP verkefnisins er að fá heimamenn til að taka þátt í gerð 

áfangastaðaáætlunarinnar og verður sá þáttur í brennidepli. Þátttaka heimamanna er talin 

mikilvæg, meðal annars vegna þess hversu mikil áhrif ferðaþjónustan getur haft á daglegt 

líf þeirra. Heimamenn hafa að geyma ómetanlega innsýn inn í samfélagið og vita oft hvað 

best er að gera á hverju svæði fyrir sig. 

Eitt af fjórum skilgreindum svæðum innan Norðurlands kallast Demantshringurinn 

en hann samanstendur af Húsavík, Mývatnssveit og Þingeyjarsveit. Á Húsavík hefur 

ferðaþjónusta verið stór hluti af samfélaginu í að verða þrjá áratugi. Þar þykir uppbygging 

ferðaþjónustunnar hafa tekist vel að mestu leyti og hefur hvalaskoðun verið helsta 

aðdráttaraflið til þessa (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2014; Norðurþing, 2016). Í þeirri 

uppbygginu hefur hlutverk ferðaþjónustuaðila verið hvað mest, en í litlu samfélagi sem 

þessu má ætla að flestir íbúar hafi beina eða óbeina tengingu við starfsemi 

ferðaþjónustunnar. Eins og nú þegar hefur komið fram, munum við í þessari rannsókn 

einblína á Húsavík og þátttöku íbúa þar í tengslum við DMP verkefnið. Ástæða þess að 

Húsavík varð fyrir valinu er sterk tenging okkar við kaupstaðinn, en önnur okkar er fædd 

og uppalin þar. 

Markmið rannsóknarinnar er að kafa ofan í hvernig til hefur tekist við DMP vinnuna 

á Norðurlandi og þá sérstaklega á Húsavík. Sérstök áhersla verður lögð á það hvernig 

Húsvíkingar hafa fengið að taka þátt í þeirri vinnu. DMP verkefnið er enn í fullum gangi á 
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svæðinu og því finnst okkur einkar áhugavert að skoða hvernig þátttöku íbúa þar hefur 

verið háttað til þessa. Rannsóknarspurningarnar eru svo hljóðandi: 

 Hvernig hefur framkvæmd DMP verkefnisins verið háttað á Íslandi? 
o Hvernig hefur sú framkvæmd verið á Norðurlandi og þá sérstaklega á 

Húsavík? 

 Hvernig hafa heimamenn tekið þátt í verkefninu á Húsavík?  
 Hvernig hafa heimamenn upplifað þátttöku sína í áfangastaðaáætlun DMP á 

Húsavík?  

Til þess að svara þessum spurningum var ákveðið að framkvæma eigindlega 

viðtalsrannsókn. Ástæða þess að sú aðferð varð fyrir valinu var að við vildum kafa á 

dýptina frekar en á breiddina. Við töldum þessa aðferð henta vel til að öðlast sem mestan 

skilning á DMP verkefninu og í hverju raunveruleg þátttaka heimamanna hefur falist til 

þessa. Svo að raunhæft væri að ná settum markmiðum, ákváðum við að tala við 

verkefnastjóra DMP, bæði í Reykjavík og á Norðurlandi, auk heimamanna á Húsavík. 

Þegar upp var staðið þá enduðum við með tíu viðtöl sem við unnum úr. Við lestur þessarar 

rannsóknar er mikilvægt að hafa þann fyrirvara á að DMP verkefnið á Íslandi er í fullum 

gangi og er því öll umgjörð og framgangur þess í stöðugri þróun. Einnig þarf að hafa 

hugfast að þær niðurstöður sem hér verða settar fram byggjast á viðhorfum og 

sjónarmiðum viðmælenda. Þeim er ekki ætlað að hafa alhæfingargildi heldur að veita 

innsýn í framgang verkefnisins auk þess að setja það í samhengi við alþjóðlega strauma í 

stjórnarháttum (e. governance) ferðamála. 

Ritgerðinni er skipt niður í sjö meginkafla, að þessum inngangi  meðtöldum, en farið 

verður lauslega yfir þá hér á eftir. Annar kafli er tileinkaður fræðilegum bakgrunni 

viðfangsefnisins þar sem áhersla er lögð á núverandi stöðu þekkingar á sviðinu. Í upphafi 

kaflans verður ítarlega farið yfir skipulag og stefnumótun ferðaþjónustunnar á Íslandi og í 

lok hans verður hugmyndafræði nýrra stjórnarhátta sett í samhengi við þá umfjöllun. Í 

framhaldinu verður greint frá fræðilegum bakgrunni DMP erlendis sem og hér á landi. Í 

kaflanum þar á eftir verður þátttaka heimanna tekin fyrir, en eins og komið hefur fram þá 

er hún mjög mikilvægur hluti af DMP ferlinu. Þar af leiðandi verður fjallað á greinargóðan 

hátt um hana í fræðilegu samhengi. Í þriðja kafla verður greint frá því hvernig staðið var að 

framkvæmd rannsóknarinnar og fjallað ítarlega um þær aðferðir sem notaðar voru, en 

rannsóknin byggir á aðferðum grundaðrar kenningar. Í kafla fjögur verður ferðaþjónustan á 

Húsavík til umfjöllunar í þeim tilgangi að gefa lesanda skýrari mynd af uppbyggingu 

hennar og samfélaginu þar. Niðurstöðurnar sem fengust út frá viðtölunum verða settar fram 

í fimmta kafla, en þær skiptast niður í tvo undirkafla þar sem annars vegar verður fjallað 

um DMP og hins vegar þátttöku heimamanna. Í kaflanum um DMP verður stuttlega farið 

yfir hvernig verkefnið hófst hér á landi og framkvæmd þess. Síðan verður greint frá helstu 

áskorunum sem verkefnastjórar hafa þurft að takast á við til þessa. Í hlutanum um þátttöku 

heimamanna verður greint frá hvernig þátttökunni hefur verið háttað og þá sérstaklega á 

Húsavík, en þar hefur þátttakan verið fremur dræm. Að lokum munum við svara 

rannsóknarspurningum með því að setja niðurstöður í samhengi við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Í lokaorðum munum við benda á þær takmarkanir sem komu í ljós við 

gerð rannsóknarinnar. Einnig verða settar fram tillögur að frekari rannsóknum tengdum 

viðfangsefninu og hugsanlegum úrbótum. 
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2 Skipulag og stefnumótun 
ferðaþjónustunnar á Íslandi 

Undanfarin ár hefur landslag og umgjörð ferðaþjónustunnar tekið stökkbreytingum og má 

helst rekja það til örs vaxtar greinarinnar. Hún er í dag stærsta útflutningsgrein landsins og 

jafnframt ein sú verðmætasta. Talið er að ferðaþjónustan hafi gegnt lykilhlutverki í 

uppbyggingu hagkerfisins, í kjölfar efnahagshrunsins sem kollvarpaði öllu árið 2008. Síðan 

þá hefur atvinnugreinin skapað fjöldann allan af störfum og hefur verið megindrifkraftur 

hagvaxtar á Íslandi í tæpan áratug (Hagfræðideild Landsbankans, 2015; Greining 

Íslandsbanka hf., 2017; Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 

2015). Þennan mikla vöxt má meðal annars rekja til öflugrar markaðssetningar, en 

umfjöllun um Ísland hefur verið áberandi í erlendum miðlum. Aðrir þættir á borð við aukið 

sætaframboð og gengisþróun hafa einnig verið ákveðnir áhrifavaldar (Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). Undanfarið ár hefur þó dregið 

úr þessum hraða vexti, en fjölgun erlendra ferðamanna til landsins nam tæpum 8% á milli 

febrúarmánaða 2017 og 2018 (Ferðamálastofa, 2018). Þrátt fyrir að um sé að ræða 

töluverða fjölgun á milli þessara ára, er hún lítil miðað við fjölgunina sem átti sér stað 

árinu áður, en hún nam rúmlega 75% á milli janúarmánaða 2016 og 2017 (Ferðamálastofa, 

2017). 

Mikilvægt er að standa vörð um þessa dýrmætu atvinnugrein sem við njótum 

forréttinda af. Því þarf að sjá til þess að hún haldi áfram að dafna og þróist jafnframt í rétta 

átt, svo bæði ferðamenn og landsmenn njóti góðs af. Tækifæri ferðaþjónustunnar til 

aukinnar hagsældar eru mikil. Til þess að  hægt verði að nýta þau til fulls er mikilvægt að 

hagaðilar hennar vinni að sameiginlegum markmiðum svo að úr verði raunhæf málamiðlun 

þeirra á milli. Með árangursríkri samvinnu er líklegra að hægt verði að ná farsælli útkomu í 

greininni fyrir samfélagið í heild. Það er þó hægara sagt en gert því ferðaþjónustan er 

flókin og margslungin atvinnugrein. Ástæða þessa er meðal annars fólgin í því hversu 

margir hagaðilar snerta starfsemi hennar, bæði beint og óbeint, með ólíkar skoðanir, 

bakgrunn og hagsmuni (Dredge o.fl., 2011; Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015). 

Stefnumótun í ferðaþjónustu er langtímaáætlun sem snýst í megindráttum um 

hvernig aðkomu stjórnvalda, að meðtöldum smærri stjórnvaldseiningum, er háttað þegar 

kemur að skipulagi og stjórnun greinarinnar. Hér á landi hefur lengi tíðkast að stjórnvöld 

eigi beina aðild að starfsemi ferðaþjónustunnar og á mynd 1 sést til dæmis hvernig öll 

ráðuneytin koma að starfsemi hennar á einn eða annan hátt. Á myndinni má einnig sjá 

hversu sterkt afl sveitarstjórnirnar eru í stjórnskipun landsins, en þær hafa mesta 

framkvæmdarvaldið þegar kemur að ferðaþjónustunni (Sigríður Logadóttir, 2016; Atvinnu- 

og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 
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Mynd 1Uppbygging ferðaþjónustunnar á Íslandi (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015, bls. 5) 

Þessi aðild stjórnvalda snýst í miklum mæli um hvernig samstarf þeirra við aðila 

ferðaþjónustunnar er háttað og hversu mikið vægi þau setja á greinina. Það má segja að 

stjórnvöld hafi vanmetið greinina á síðastliðnum áratugum þar sem áhersla þeirra á 

uppbyggingu stoðkerfis hennar hefur verið af skornum skammti (Gunnar Þór Jóhannesson, 

2012). Vegna flækjustigs ferðaþjónustunnar getur stefnumótun hennar reynst töluvert 

flóknari en hjá öðrum greinum. Þegar margir hagaðilar snerta einu og sömu 

atvinnugreinina er hætta á að togstreita myndist þeirra á milli þegar kemur að 

ákvörðunartökum sem meðal annars varða stefnumál. Því fylgir töluverð áskorun að stuðla 

að þessari samvinnu, sem mikil þörf er á, svo hægt sé að mynda heildstæða og skýra stefnu 

í greininni til langs tíma litið (Yan & Morpeth, 2015a; Dredge o.fl., 2011; Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 

Tilraun til stefnumótunar í ferðaþjónustu á Íslandi á upphaf sitt að rekja til ársins 

1972. Þá voru bandarískir sérfræðingar á vegum Sameinuðu þjóðanna fengnir til þess að 

skrifa ítarlega skýrslu um ferðaþjónustuna á Íslandi og mögulega uppbyggingu hennar. 

Skýrslan var gefin út árið 1975 og bar heitið „Tourism in Iceland“ (Alþingi, 1990). Segja 

má að þetta hafi verið fyrsta skýrslan þar sem reynt var af einhverri alvöru að móta stefnu í 

greininni, en sú þekking sem skapaðist út frá henni var hins vegar lítið nýtt. Nokkrar 

skýrslur tengdar stefnumótun ferðaþjónustunnar komu í kjölfarið og voru flestar unnar af 

Samgönguráðuneytinu. Þar má nefna skýrslur sem komu út árin 1983, 1990, 1996 og 2005. 

Árið 2011, í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli, setti Iðnaðarráðuneytið fram 

ferðamálaáætlun til ársins 2020. Sú áætlun hlaut samþykki á Alþingi og var það í annað 

skipti sem þingsályktun var samþykkt um stefnu í ferðamálum, en ferðamálaáætlun 2006-



5 

2015 var sú fyrsta. Það sem hefur breyst hvað mest í stefnumótunarvinnu frá þessum tíma 

eru áhersluatriðin, en innihald er í grunninn það sama. Gunnar Þór Jóhannesson (2012) 

rekur helstu áherslubreytingarnar sem orðið hafa á tímabilinu 1972-2011 í grein sinni, Tími 

til að tengja, um stefnumótun í ferðaþjónustu á Íslandi. Hann talar meðal annars um 

áherslubreytingar í umhverfismálum, en hugtakið sjálfbær þróun kom fyrst fram í stefnu 

Samgönguráðuneytisins árið 1996. Þar segir að hugtakið sé tilkomið vegna vaxandi 

umhverfishyggju og vegna þeirra miklu áhrifa sem aukin ferðamennska hefur á bæði 

umhverfi og samfélög. Mikil áhersla var einnig lögð á samkeppnishæfni 

ferðaþjónustufyrirtækja og á aukinn fjárhagslegan ávinning greinarinnar á þjóðarbúið 

(Gunnar Þór Jóhannesson, 2012; Samgönguráðuneytið, 1996). Frá árinu 2011 hafa verið 

gerðar frekari tilraunir til stefnumótunar af hálfu stjórnvalda. Vegvísir í ferðaþjónustu kom 

út árið 2015 og er samstarfsverkefni iðnaðar- og viðskiptaráðherra og Samtaka 

ferðaþjónustunnar (SAF). Ferðamálastofa gaf einnig út eigin stefnu fyrir árin 2017-2020. 

Helstu áherslubreytingar sem greina má í þessum tveimur plöggum er minni áhersla á 

aukna arðsemi og meiri áhersla á gæði í starfsemi greinarinnar. Sem dæmi má nefna að sett 

eru fram markmið sem snúa bæði að jákvæðri upplifun ferðamanna og jákvæðu viðhorfi 

Íslendinga til atvinnugreinarinnar hér á landi. Einnig er lögð meiri áhersla á Vakann, sem 

er á gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar. Í stefnu Ferðamálastofu er einnig lögð 

áhersla á alþjóðlegt samstarf, en það hefur ekki verið gert áður. Í Vegvísi er síðan lögð 

áhersla á svæðisbundna þróun áfangastaða þar sem íbúalýðræði er í forgrunni. Því var lögð 

fram áfangastaðaáætlun DMP (e. destiantion management plan) á landsvísu og er það í 

fyrsta skipti sem þess háttar aðgerðaáætlun er sett fram og henni framfylgt með 

markvissum hætti. Fjallað verður ítarlega um þessa áætlun í kafla 2.1 (Alþingi, 2011; 

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015; Ferðamálastofa, 

2016). 

Ein af helstu breytingunum sem orðið hafa í stefnumótun ferðaþjónustunnar er 

hvernig sjálfri stefnumótunarvinnunni hefur verið háttað. Á síðari hluta tuttugustu aldar, í 

kjölfar nýfrjálshyggjunnar (e. neo-liberalism), spratt fram hugmyndin um nýja 

stjórnarhætti (e. governance). Í dag eru þeir lykilhugtak í opinberri stefnumótun og hafa 

einnig notið vinsælda í stefnumótun ferðaþjónustunnar og verið áberandi þar frá níunda 

áratug síðustu aldar. Hugmyndin um þessa stjórnarhætti snýst í megindráttum um samspil 

hins opinbera, einkaaðila og almennings, hvernig ákvarðanir eru teknar og hvernig þeim er 

framfylgt. Það sem er nýtt í þessum nýju stjórnarháttum er sú sýn að ríkið eigi að halda sig 

til hlés og að rými til ákvarðanatöku og stjórnunar er opnað fyrir ólíkum aðilum. Í takt við 

það er stefnumótun ekki lengur unnin bak við luktar dyr ráðuneyta heldur í samvinnu 

mismunandi hagaðila samfélagsins. Því gefst færi á að bjóða fleirum að borðinu þegar um 

er að ræða ákvarðanatöku er tengist uppbyggingu innan ferðaþjónustunnar. Aðilar geta 

komið víða að og hlotið vettvang til þess að láta í sér heyra, stórir jafnt sem smáir (Hall, 

2011; Hall, 2009; Pierre & Peters, 2000; Dredge & Jenkins, 2007). 

Til þess að lýsa einkennum þessara nýju stjórnarhátta í tengslum við ferðaþjónustuna 

er hægt að skilgreina mismunandi nálganir á hugtakið. Hægt er að skipta þessum nálgunum 

niður í fernt, sjá mynd 2, eins og Hall (2011) setur fram í grein sinni. Þessar nálganir eru 

eftirfarandi: stigveldi (e. hierarchies), markaðir (e. markets), tengslanet (e. networks) og 

samfélög (e. communities). 
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Mynd 2 Fjórar víddir stjórnarhátta (Hall, 2011). 

 

Stjórnarhættir skoðaðir út frá stigveldinu einkennast af ofansæknum nálgunum (e. 

top down) og fyrirskipunum sem koma alfarið frá yfirvöldum eða alþjóðlegum stofnunum. 

Stjórnarhættir út frá mörkuðum einkennast af nánast algjöru afskiptaleysi ríkis. Þessi 

hugmyndafræði tengist markaðs- og einkavæðingu á skyldum hins opinbera. Við upphaf 

nýfrjáls-hyggjunnar var vinsælt að nota markaði sem stjórntæki og voru þeir taldir allt það 

sem stjórnvöld eru ekki. Talið var að markaðir væru skilvirkari og betri leið til að ná 

jafnari dreifingu auðlinda en í gegnum stjórnmálamenn sem höfðu oft einhverra 

sérhagsmuna að gæta (Hall, 2011; Dredge & Jenkins, 2007).  

Stjórnarhættir í samhengi við tengslanet einkennast af stjórnun sem fer fram í 

gegnum tengslanet ólíkra aðila. Þessi hugmynd hefur fengið töluverða athygli í umræðunni 

um skipulag og stefnumótun í ferðaþjónustu. Ástæða þess er meðal annars sú að 

tengslanetin stuðla að samvinnu milli ólíkra hópa, sem verður til þess að fleiri raddir og 

skoðanir hljóti áheyrn. Yfirleitt er talað um að tengslanetsnálgunin sé mitt á milli 

stigveldisins og markaðarins (Hall, 2011; Dredge & Jenkins, 2007).  

Einkenni stjórnarhátta út frá samfélagsnálguninni er að stjórnunin felur í sér 

samvinnu einkaaðila innan samfélagsins. Áhersla er lögð á beina þátttöku íbúa og 

takamarkaða aðild af hálfu hins opinbera, íbúar svæðisins eiga að hafa valdið. Áherslan er 

því á smærri stjórnvaldseiningar á borð við sveitarstjórnir. Þessi tengsl stjórnunar er byggð 

á hefðum á svæðinu og beint að lýðræði á staðnum sem um ræðir (Hall, 2011; Dredge & 

Jenkins, 2007). 

Þetta er þó alls ekki svo klippt og skorið, heldur geta stjórnarhættir einkennst af 

samblöndu af þessu öllu saman. Stigveldið er til dæmis alltaf til staðar að einhverju leyti þó 

svo að staða hins opinbera hafi veikst (Hall, 2011; Pierre & Peters, 2000). Hægt er að 

tengja þessar nálganir við hugmyndafræði áfangastaðaáætlunar DMP samkvæmt skiptingu 

Hall, en hún hefur einkenni stjórnarhátta sem falla best að tengslanetum og samfélögum. 

Tengslanet einkennast af mikilli samvinnu og samtali mismunandi hagaðila og í 

samfélögum er áherslan á íbúalýðræði og að þátttaka íbúa sé í fyrirrúmi. 
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2.1 Áfangastaðaáætlun DMP  

Eins og áður hefur komið fram er áfangastaðaáætlun DMP eitt af forgangsverkefnum 

Vegvísis og mikilvægur liður í þeirri stefnumótun ferðaþjónustunnar sem á sér stað í dag, 

bæði erlendis og hér á landi (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015). Áfangastaðaáætlun DMP hefur þróast út frá svæðisbundinni 

stjórnun (e. destination management). Markmið svæðisbundinnar stjórnunar er að stýra, 

hafa áhrif á og samræma stjórnun allra þeirra þátta sem mynda áfangastað og gera hann að 

því sem hann er. Svo að það sé raunhæft er tekið mið af þörfum ferðamanna sem 

heimsækja staðinn, en einnig þörfum heimamanna, fyrirtækja og náttúru svæðisins. 

Áfangastaðaáætlun DMP er hins vegar sett fram með það að markmiði að stýra eða hafa 

umsjón með áfangastað yfir ákveðinn tíma og hún getur gegnt mjög mikilvægu hlutverki í 

uppbyggingu áfangastaða. Mikilvægi hennar felst meðal annars í því að skilgreina alla þá 

þætti sem snúa að ferðaþjónustu á tilteknum áfangastað. Einnig stuðlar hún að 

uppbyggingu og þróun þjónustu svæðisins sem getur komið sér vel fyrir ferðamenn jafnt 

sem heimamenn. Þannig auðveldar áfangastaðaáætlun DMP þeim sem sjá um skipulag og 

stefnumótun í ferðaþjónustu að sjá heildarmyndina og alla þá þætti er snerta hana (Visit 

England, á.á.a.; Ferðamálastofa, á.á.a.). 

Tafla 1 Ferli DMP (Visit England, á.á.a.) 

 
 

Hægt er að finna áætlun til viðmiðunar hjá Visit England (á.á.a.) þar sem ferli DMP 

er sett upp, sjá töflu 1. Ferlið skiptist í undirbúning, gagnaöflun, stefnumótun, þróun 

aðgerðaráætlunar og eftirlit og endurskoðun. Í töflunni má einnig sjá hversu langur tími á 

að fara í hvern lið fyrir sig í ferlinu. Hins vegar getur ferlið verið mismunandi og getur 

meðal annars oltið á stærð svæðisins. Einnig getur skipt sköpum fyrir framgang 

verkefnisins hversu stóran gagnagrunn skipuleggjendur hafa aðgang að, því mikill tími 

getur farið í gagnaöflun ef lítið er til um gögn. Ef ferli DMP verkefnisins á Íslandi, sjá 

mynd 3 (Ferðamálastofa. á.á.b.), er borið saman við töflu 1, sést að það fellur nokkuð vel 

að viðmiðunarferlinu frá Visit England (á.á.a). 
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Mynd 3 Ferli DMP á Íslandi (Ferðamálastofa. á.á.b.) 

 

Ein af grunnhugmyndum DMP verkefnisins snýst um samtal og samvinnu á milli 

mismunandi hagaðila. Til þess ná því fram er nauðsynlegt að ráða verkefnastjóra sem hafa 

umsjón með undirbúningi og framkvæmd verkefnisins (Visit England, á.á.a.). Á Englandi 

hafa þó nokkrir staðir tekið upp aðferðir DMP, og lokið verkefninu, með það að markmiði 

að skerpa á stefnumótun og skipulagi ferðaþjónustunnar á sínu svæði. Þeim verkefnum, 

sem sett hafa verið á laggirnar þar, hefur yfirleitt vegnað vel og skilað árangri (Visit 

England, á.á.b.) 

Markmið DMP verkefnisins á Íslandi er að móta góðar og vandaðar 

áfangastaðaáætlanir út frá þörfum ferðaþjónustunnar í hverjum landshluta fyrir sig. Einnig 

er dreifing ferðamanna um landið afdrifaríkur þáttur og ákveðinn þröskuldur sem þarf að 

yfirstíga, sérstaklega fyrir mörg minni svæði á landsbyggðinni. Það getur því reynst brýnt 

að markaðssetja þau og þá er mikilvægt að einblína á sérstöðu hvers svæðis fyrir sig. Í því 

samhengi leggur DMP einnig áherslu á að svæði öðlist bætta sjálfsmynd. Svo það sé 

raunhæft þurfa íbúar að gera sér grein fyrir og þekkja auðlindir þess svæðis sem þeir búa á. 

Í framhaldinu er hægt að vinna að skipulagi og stefnumótun áfangastaðarins út frá 

forsendum hans. Það þarf ekki síst að skilgreina og síðan forgangsraða þeirri uppbyggingu 

sem á að eiga sér stað. Annar mikilvægur þáttur, sem skiptir sköpum svo að verkefnið skili 

tilsettum árangri, er að aðilar úr mismunandi áttum samfélagsins taki strax virkan þátt á 

fyrstu stigum ferlisins. Á mynd 4 má sjá uppbyggingu verkefnisins hér á landi, en á henni 

sést hvaða aðilar koma þar að og hvaða verkefnum þeir sinna. Hugmyndafræði DMP fellur 

vel að lykiláherslum Vegvísis, en þær eru eftirfarandi: samhæfing, jákvæð upplifun 

ferðamanna, áreiðanleg gögn, náttúruvernd, hæfni og gæði, aukin arðsemi og dreifing 

ferðamanna (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015; 

Ferðamálastofa, á.á.a.; Ferðamálastofa, á.á.c.). 
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Mynd 4 Uppbygging DMP á Íslandi (Ferðamálastofa, á.á.c.) 

 

Eins og gefið er til kynna er áfangastaðaáætlun DMP grasrótarverkefni þar sem 

unnið er á forsendum svæðanna. Það gerir það að verkum að mikilvægt er að miðstýring 

verkefnisins, Ferðamálastofa, hafi aðgang að einhvers konar stoðkerfi ferðaþjónustunnar í 

hverjum landshluta fyrir sig. Því var leitað til markaðsstofa landshlutanna og þær nýttar 

sem tengiliður við helstu hagaðila ferðþjónustunnar og heimamenn á hverju svæði. 

Mikilvægt er að heimamenn fái að taka bæði beinan og óbeinan þátt í stefnumótun á sínu 

heimasvæði og þeim veittur vettvangur til að tjá sig. Til þess að  þessi aðferðafræði gangi 

upp, er nauðsynlegt að hlustað sé á þá og tekið mark á hugmyndum og skoðunum þeirra. 

Þátttaka heimamanna er því einn af lykilþáttum í hugmyndafræði DMP. Í næsta kafla, 2.2, 

verður greint nánar frá mikilvægi þátttöku heimamanna í skipulagi og stefnumótun 

ferðaþjónustunnar (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015; 

Ferðamálastofa, á.á.a.).  
 

2.2 Þátttaka heimamanna 

Eitt af því sem aðgreinir ferðaþjónustuna frá öðrum útflutningsgreinum er að mest öll 

starfsemi hennar á sér stað innan heimasvæðis, ólíkt flestum öðrum greinum þar sem vörur 

eru seldar utan þess. Varan sem ferðaþjónustan selur er staðbundin og útflutningstekjurnar 

koma frá fólki sem ferðast til vörunnar. Vegna þessa getur ferðaþjónustan haft gífurleg 

áhrif á nærumhverfi sitt og því er mikilvægt að heimamenn taki virkan þátt í 

skipulagsmálum og ákvörðunartöku innan hennar (Garrod, Fyall, Leask & Reid, 2012; 

George, Mair & Reid, 2009). Mikil áhersla hefur verið á þátttöku og þátttökuaðferðir innan 

fræðaheimsins á síðustu árum. Sú áhersla hefur þó mestmegnis verið á þeim aðferðum sem 

notaðar eru þegar búið er að fá fólk til að taka þátt. Til eru rannsóknir um hvernig 

framkvæma á íbúafundi (George, Mair & Reid, 2009), um ágæti rafrænnar þátttöku í okkar 
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síbreytilega samfélagi (Stelzle, Jannack & Noennig, 2017; Rexhepi, Filiposka & Trajovik, 

2018) og annarskonar aðferðir á borð við þátttöku með tækni landupplýsinga (e. 

participatory geographical information systems) (Zolkafli, Liu & Brown, 2017). Lítið er 

hins vegar til um hvernig fólk er virkjað til þátttöku áður en til slíkra viðburða er stofnað. 

Sem dæmi, hvernig fólk er fengið til að mæta á íbúafundi, eða hvernig áhugi er vakinn á að 

láta sig skipulag og stefnumótun í tilteknum málaflokki varða. 

Í ferðamálafræðum hefur hagaðilakenningin (e. stakeholder theory) verið notuð 

þegar kemur að skipulagi og stefnumótun í ferðaþjónustu. Það var Richard E. Freeman 

(1984) sem þróaði þessa kenningu í bók sinni um stefnumótun. Kenningin snýst um að 

fyrirtæki og stofnanir hafi siðferðislegum skyldum að gegna gagnvart hagaðilum sínum en 

ekki einungis að hámarka hagnað fyrir hluthafa sína. Hagaðilar geta þá bæði verið 

einstaklingur eða hópur fólks sem getur haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af starfsemi 

fyrirtækis eða stofnunar. Heimamenn áfangastaða eru einn stærsti hópur hagaðila og einnig 

sá hópur sem verður fyrir hvað mestum áhrifum, bæði beinum og óbeinum, af starfsemi 

ferðaþjónustunnar. Því er mikilvægt að samráð sé milli heimamanna og þeirra sem sjá um 

skipulag og stefnumótun ferðaþjónustunnar. Það getur hins vegar reynst erfitt og 

spurningin því oft sú hversu mikil áhrif heimamenn eiga að hafa og hvernig þeir eiga að 

taka þátt í ákvörðunarferlinu (Garrod o.fl., 2012; George, Mair & Reid, 2009). 

Arnstein (1969) setti upp þrepaferli, sjá mynd 5, sem sýnir mismunandi þrep þátttöku 

heimamanna þegar kemur að ákvörðunarferli í skipulagi og stefnumótun 

ferðaþjónustunnar. Hann skiptir ferlinu niður í átta þrep. Neðstu tvö þrepin eru meðferð og 

algjör stjórnun og tilheyra þau þrepaflokki engrar þátttöku. Þar notfæra skipulagsaðilar sér 

heimamenn til að fyrirbyggja að þeir komi í veg fyrir eitthvað sem þegar hefur verið 

ákveðið. Í næsta þrepaflokki, táknrænt vald,  eru þrjú þrep: upplýsingagjöf, samráð og 

friðun heimamanna með aukinni aðild. Samskiptin þar eru aðeins á einn veg. Þar upplýsir 

skipulagsaðilinn heimamenn um gang mála og leyfir þeim að tjá sig til þess eins að halda 

þeim ánægðum, en ekki vegna skoðana þeirra. Seinasti þrepaflokkurinn, íbúalýðræði, 

inniheldur þrjú efstu þrepin en þau eru samstarf, fulltrúavald og bein áhrif heimamanna. Í 

þessum þrepum taka heimamenn virkan þátt í ákvarðanatöku skipulagsaðilans og í efsta 

þrepinu stjórna heimamenn algjörlega allri ákvarðanatöku (Garrod o.fl., 2012; Arnstein, 

1969).  
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Mynd 5 Þrepaferli Arnstein (1969) og Green & Hunton Clarke (2003) 

Green og Hunton-Clarke (2003) endurbættu þrepaferli Arnstein (1969), sjá mynd 5, 

þannig að það næði bæði til ríkis- og einkarekinna fyrirtækja og stofnana. Öfugt við ferli 

Arnstein, nær þrepaferli þeirra Green og Hunton-Clarke til bæði ríkis- og einkarekinna 

fyrirtækja og stofnana. Í útgáfu þeirra er þátttöku heimamanna skipt upp í þrjú mismunandi 

þrep: þátttöku í formi upplýsingagjafar, ráðgjafar og ákvörðunartöku. Fyrsta þrepið, 

þátttaka í formi upplýsingagjafar, lýsir sér þannig að samskiptin fara eingöngu fram á einn 

veg, skipulagsaðili til hagaðila. Þar snýst hlutverk hagaðila aðeins um að fá upplýsingar 

um ákvarðanir sem þegar hafa verið teknar. Sem dæmi má nefna þegar skipulagsaðilar 

kynna fyrir hagaðilum sínum nýja uppbyggingu á svæði, eins og til dæmis hótel, eftir að 

ákvörðun hefur verið tekin um tiltekna uppbyggingu. Þá gefst hagaðilum ekki kostur á að 

hafa áhrif á ákvörðunartökuna með því að segja sína skoðun. Skipuleggjendur 

uppbyggingarinnar telja þessa nálgun henta sér best, því þá hafa þeir fulla stjórn á gangi 

mála og þurfa ekki að eyða of miklum tíma í ákvörðunarferlið. Heimamenn hins vegar 

missa allan áhuga á skipulagsmálum ef skoðanir þeirra eru ekki teknar gildar. Það getur 

reynst slæmt og jafnvel leitt til þess að heimamenn fari að streitast á móti skipuleggjendum 

(Green & Hunton-Clarke, 2003; Garrod o.fl., 2012). 

Annað þrepið, þátttaka í formi ráðgjafar, lýsir sér þannig að hagaðilar eru beðnir um 

að segja skoðun sína á hlutunum. Í einhverjum tilvikum er þeim leyft að setja fram tillögur 

í skipulagsferlinu, en það þýðir samt ekki að þeim sé endilega fylgt eftir. Hér koma til 

dæmis rýnihópar og íbúafundir til sögu þar sem hagaðilar hafa kost á tjá skoðanir sínar á 

gangi mála. Skipuleggjendur hafa hins vegar frelsi til að velja og hafna hvaða skoðanir þeir 

telja vera hjálplegar og gagnist í starfi þeirra. Skipuleggjendur telja þessa lausn oft góða 

þar sem í sumum tilfellum geta þeir svipt hulunni af áður óþekktu vandamáli. Þessi lausn 

gefur hagaðilum kost á að hafa einhver áhrif á ákvörðunartökuna, en þrátt fyrir það eru það 

skipuleggjendurnir sem hafa valdið í höndum sér (Green & Hunton-Clarke, 2003; Garrod 

o.fl., 2012). 

Þriðja þrepið, þátttaka í formi ákvörðunartöku, lýsir sér þannig að hagaðilar hafa bein 

áhrif á hana með því að taka virkan þátt í henni. Í slíkum tilfellum geta þeir komið sínum 

skoðunum og þekkingu á framfæri á öllum stigum ákvörðunarferlisins, en ekki aðeins í lok 

þess. Þetta gerir hagaðilum kleift að hafa bein áhrif á þróun vörunnar, viðburðar, 

skipulagsmála og þar fram eftir götum á öllum stigum ferlisins. Skipuleggjendum gæti hins 



12 

vegar fundist þessi nálgun tímafrek, en einnig talið hana geta skert eigin þátttöku og frelsi í 

ákvörðunarferlinu. Fylgjendur hagaðilakenningarinnar telja að með því að tengja hagaðila 

sem mest inn í sjálft ákvörðunarferlið sé líklegra að verkefninu vegni vel til lengri tíma 

litið (Green & Hunton-Clarke, 2003; Garrod o.fl., 2012). Það getur þó reynst áskorun að 

finna árangursríkar leiðir sem bæði ná til hagaðila og í framhaldinu ná að virkja þá til 

þátttöku, sérstaklega hinn almenna íbúa áfangastaðar. Íbúafundir eru ein þeirra leiða sem 

hafa verið vinsælar til þessa. Þessir fundir skapa vettvang þar sem hópi fólks er boðið að 

koma saman og ræða fyrirfram ákveðin málefni. Svo íbúafundir skili tilsettum árangri 

hefur reynst vel að byrja ferlið á því að fá fólk á minni og persónulegri fundi sem jafnvel 

einskorðast við ákveðinn samfélagshóp, nokkurs konar eldhúsfund. Þar getur ítarleg 

kynning á verkefninu farið fram og í kjölfarið getur skapast vettvangur fyrir umræður. Með 

þessari aðferð fær fólk tækifæri til að meðtaka upplýsingarnar, sem veitir því færi á að gera 

upp við sig hverjar skoðanir þess á málefninu eru, áður en það mætir á íbúafundinn. Fólk er 

því undirbúið fyrir fundinn og líklegra til virkrar þátttöku í umræðum sem þar skapast. 

Íbúafundirnir mega þó ekki vera of stórir en ráðlagt er að fundargestir séu á bilinu 25-30 

talsins og skynsamlegt er að hafa fundina fleiri frekar en færri (George, Mair & Reid, 

2009). 

Á undanförnum árum hafa töluverðar breytingar átt sér stað á þátttökuaðferðum. 

Tækifærin liggja í heimi tækninnar og er fólk því í meiri mæli farið að horfa til 

tæknivæddra lausna. Í því samhengi má meðal annars nefna mismunandi form 

spurningakannana sem lagðar eru fyrir á netinu. Þegar aðferðir sem þessar eru notaðar er 

bæði hægt að ná til stærri og breiðari hóp fólks innan samfélagsins. Þá er sérstaklega 

einblínt á að ná til þeirra sem erfitt getur reynst að ná til með hefðbundnari aðferðum á 

borð við íbúafundi. Þessi hópur einstaklinga samanstendur yfirleitt af ungu fólki og 

jaðarhópum, auk þeirra sem ekki eru á staðnum (Stelzle, Jannack & Noennig, 2017; 

Rexhepi, Filiposka & Trajovik, 2018). Samráðsverkefni Reykjavíkurborgar, fyrirtækisins 

Íbúa ses og Reykvíkinga, Betri Reykjavík, er gott dæmi um verkefni þar sem vettvangur á 

netinu hefur verið notaður til þess að ná til fólks. Þar eru íbúar hvattir til þess að koma 

fram með hugmyndir um hvað hægt sé að gera betur í skipulagsstarfi í hverfinu þeirra. 

Markmiðið með þessum hugmyndum er að þær eiga að koma á umbreytingum í hverfum 

Reykjavíkur. Þær framkvæmdir þurfa þó að passa inn í fjárhagsáætlanir hverfisins, vera í 

samræmi við tímaramma verkefnisins og skipulag borgarinnar (Betri Reykjavík, á.á.). 

Til þess að virkja íbúa til þátttöku er mikilvægt að skipuleggjendur veki áhuga þeirra á 

verkefninu, þátttaka í formi upplýsingagjafar, en einnig þarf að sýna þeim að á þá sé 

hlustað, þátttaka í formi ráðgjafar. Þegar íbúar hafa farið í gegnum þessi tvö þrep geta þeir 

tekið virkan þátt í ákvörðunarferlinu og eru einnig líklegri til að hafa áhuga á því. Hins 

vegar, eins fram kemur hér að ofan, getur þátttaka íbúa staðnað við annað hvort af neðstu 

þrepum ferlisins. Ástæða þess getur meðal annars verið tímaskortur eða jafnvel áhugaleysi 

skipuleggjenda. Skipuleggjendur geta einnig talið heimamenn síður mikilvæga hagaðila í 

samanburði við aðra hagaðila eins og til dæmis ferðaþjónustufyrirtæki er starfa á svæðinu. 

Þau gætu þótt mikilvægari hagaðilar vegna sterkrar tengingar þeirra við ferðaþjónustuna, 

en einnig vegna þess að þau skila oft beinu fjármagni til samfélagsins. Þannig að þótt áhugi 

heimamanna á viðfangsefninu sé fyrir hendi, ákveða skipuleggjendur að útiloka þá á 

einhverjum eða öllum þrepum ákvörðunarferlisins (Garrod o.fl., 2012; George, Mair & 

Reid, 2009; Yan & Morpeth, 2015b).  

Staða heimamanna innan ferðaþjónustunnar hefur oft verið talin veik og þeir ekki 

taldir mikilvægir í samanburði við aðra hagaðila. Fræðin hafa þó sýnt að nú til dags eru 

rekstraraðilar og skipuleggjendur innan ferðaþjónustunnar að uppgötva mikilvægi þeirra. 

Ástæða þess er meðal annars fólgin í togstreitu sem myndast hefur vegna þeirra miklu 
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áhrifa sem ferðaþjónustan hefur haft á líf heimamanna og heimasvæða þeirra (Garrod o.fl., 

2012; George, Mair & Reid, 2009; Yan & Morpeth, 2015b). Mikilvægt er að kanna þetta 

samband á milli heimamanna og ferðaþjónustunnar og hvernig  þátttaka heimamanna í 

verkefnum eins og DMP er skipulögð. Til þess að gera það var gagna aflað með viðtölum 

og rýni í fyrirliggjandi heimildir. Í næsta kafla munum við lýsa nánar þeim aðferðum sem 

notaðar voru við vinnslu rannsóknarinnar.  
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3 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við gerð 

rannsóknarinnar, en í henni var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Megineinkenni 

þeirra eru að niðurstöðurnar byggja ekki á tölfræðigögnum eða tölulegum mælingum. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar í þeim tilgangi að öðlast bæði dýpri skilning og 

innsýn inn í hinn félagslega heim. Það er gert með því að skoða og meta hvaða merkingu 

einstaklingar setja í viðfangsefni rannsóknarinnar út frá upplifun þeirra. Þannig öðlast 

rannsakendur betri skilning á því hvað fólk er raunverulega að hugsa og meina. Ein af 

aðferðum eigindlegrar rannsóknar er að taka opin viðtöl við einstaklinga úr samfélaginu 

sem verið er að rannsaka. Þegar tekin eru viðtöl við einstaklinga, öðlast rannsakandinn 

heildstæðan skilning á eðli viðfangsefnisins innan samfélagsins. Það er gert með því að 

greina hvað er sameiginlegt með frásögnum þessara einstaklinga. Viðtölin gera 

rannsakandanum kleift að kafa á dýptina og sjá það sem er ekki endilega augljóst á 

yfirborðinu. Eigindlegar aðferðir geta hins vegar bæði verið kostnaðarsamar og tímafrekar, 

það að kafa á dýptina krefst mikillar vinnu og fyrirhafnar. Þetta leiðir til þess að þörf er á 

tilheyrandi mannskap og því getur reynst nær ómögulegt að rannsaka stóran hóp fólks 

(Bryman, 2016). 

Rannsóknin byggist á sniði grundaðrar kenningar (e. grounded theory) en það er 

nálgun sem byggir á aðleiðslu þar sem gögnin leiða að útskýringu eða kenningu um 

viðfangsefnið. Rannsakandinn er því ekki með fyrirfram tilbúna kenningu þegar 

gagnaöflun fer fram, heldur myndast kenning út frá gögnunum. Í grundaðri kenningu er 

reynt að halda notkun fræðilegra heimilda í lágmarki þangað til á síðari stigum 

rannsóknarinnar, þegar niðurstöður hafa verið leiddar í ljós. Í aðdraganda gagnaöflunar, á 

meðan á undirbúningsferli þessarar rannsóknar stóð, höfðu rannsakendur þó kynnt sér 

nokkuð af fræðilegu efni út frá þeim markmiðum sem sett voru fram í upphafi ferlisins. 

Einnig voru einhverjar hugmyndir komnar að rannsóknarspurningu þó svo að hún hafi 

verið í stöðugri mótun í gegnum allt ferlið. Þetta var gert í þeim tilgangi að öðlast vitneskju 

um viðfangsefnið svo hægt væri að mynda einhverja hugmynd um útgangspunkt sem 

viðtölin gætu byggst á. Þetta leiddi til þess að ákveðinna áhrifa gætti við gagnaöflun og 

úrvinnslu þeirra. Megináherslur rannsóknarinnar komu hins vegar ekki fram fyrr en eftir að 

gögnum hafði verið safnað og að greiningu lokinni. Þetta reyndist hafa áhrif á fræðilega 

umfjöllun sem varð til þess að áherslur hennar breyttust lítillega. Þó svo að það hafi verið 

gert, þá hefur aðferðafræði grundaðrar kenningar haldist. Ástæða þess er að sú fræðilega 

umfjöllun, sem greint var frá hér að ofan, er einungis viðbót við gögnin og gegnir aðeins 

því hlutverki að styðja við niðurstöðurnar (Bryman, 2016). 

Fyrir þessa rannsókn voru viðtöl tekin við mismunandi einstaklinga búsetta á 

Húsavík, en einnig við aðila sem koma að vinnu DMP verkefnisins. Rannsóknin var hafin 

með það að markmiði að fá betri innsýn í verkefnavinnu DMP, hvernig sú vinna hefur 

þróast og hver staða verkefnisins er nú. Rannsakendur höfðu einnig áhuga á að sjá hvernig 

og hvort heimamenn hafi fengið að taka þátt í þeirri vinnu, en virk þátttaka heimamanna er 

mikilvægur hluti verkefnisins. Þegar lagt var af stað í gagnavinnuna, var ekki búið að 

fullmóta rannsóknarspurninguna. Hún varð ekki fullmótið fyrr en búið var að vinna úr 

niðurstöðunum, sem er einmitt eitt af einkennum grundaðrar kenningar. Því má í rauninni 

segja að rannsóknarferlið í heild hafi verið mjög sveigjanlegt. Greiningartól grundaðrar 
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kenningar voru notuð en ítarlega verður greint frá notkun þeirra í kafla 3.3. (Bryman, 

2016). 

Húsavík varð fyrir valinu sem aðalrannsóknarsvæði vegna tengsla rannsakenda við 

staðinn. Silja Árnadóttir er fædd og uppalin þar og hefur mikla tengingu við 

ferðaþjónustuna í gegnum ferðaþjónustufyrirtæki í eigu fjölskyldu hennar, Norðursiglingu. 

Guðrún Elín hefur sjálf varið einu sumri á Húsavík við störf í hvalaskoðun hjá sama 

fyrirtæki. Þessi tenging rannsakenda, þá sérstaklega Silju, gæti hafa orsakað ákveðinn 

rannsakandabjaga. Ástæða þess er mikil og náin tengsl hennar við samfélagið á Húsavík. 

Hún þekkir til flestra heimamanna og er það að öllum líkindum gagnkvæmt, en þessi tengsl 

geta mögulega haft áhrif á svör viðmælenda. Sterk sambönd hennar inn í helsta 

ferðaþjónustufyrirtæki bæjarins gætu einnig haft tilheyrandi áhrif á viðmælendur og hvað 

þeir þora að láta flakka í návist hennar. Við teljum þó að þessi sambönd hafi einungis 

hjálpað okkur að ná til viðmælenda en ekki haft mikil áhrif á viðtölin vegna þess að 

viðfangsefnið snerti Norðursiglingu ekki beint. 

3.1 Undirbúningur og framkvæmd 

Í þessari rannsókn voru tekin tíu viðtöl á tveggja vikna tímabili og voru þau á bilinu 14 til 

37 mínútur að lengd. Öll viðtölin, að einu undanskildu, fóru fram í sömu vikunni. Við 

gerðum okkur vikulanga ferð norður á land til Húsavíkur, þar sem átta viðtöl voru tekin en 

það níunda fór fram á Akureyri. Fyrsta viðtalið fór hins vegar fram í vikunni á undan í 

Reykjavík. Viðtölin voru hálfstöðluð (e. semi-structured) (Bryman, 2016) og var 

viðtalsrammi útbúinn fyrir hvert þeirra út frá bakgrunni hvers viðmælenda fyrir sig. Hægt 

er að sjá alla viðtalsrammana í viðauka, en margir þeirra eru mjög svipaðir. Eftir hvert 

viðtal var viðtalsramminn endurskoðaður út frá því sem fram kom í fyrri viðtölum.  

Við val á viðmælendum frá Húsavík var markvisst úrtak (e. purposive sampling) 

notað. Í markvissu úrtaki ráða fyrirframgefnar forsendur vali á viðmælanda. Við val á 

viðmælendum, sem tengjast DMP verkefninu beint, var notast við fræðilegt úrtak (e. 

theoretical sampling). Þegar þess konar úrtak er notað er hver viðmælandi valinn með það 

að markmiði að auka skilning á tilteknum þáttum rannsóknar. Í einstaka tilvikum fengum 

við ábendingar frá viðmælendum um aðra mögulega þátttakendur og kallast það 

snjóboltaúrtak (e. snowballing) (Bryman, 2016). Það allra fyrsta sem við gerðum var að 

senda tölvupóst á verkefnastjóra DMP hjá Ferðamálastofu, Hrafnhildi Ýr Víglundsdóttur, 

þar sem Ferðamálastofa hefur forræði yfir verkefninu. Við fengum því miður ekki svar og 

höfðum því ekki talsmann eða sjónarmið þaðan eins og ákjósanlegt hefði verið. 

Tilgangurinn var fyrst og fremst að heyra í henni til þess að fá yfirlit yfir upprunalegar 

hugmyndir og framgang verkefnisins. Í framhaldinu sendum við því tölvupóst á 

verkefnastjóra Stjórnstöðvar ferðamála, Önnu Katrínu Einarsdóttur, og fengum svar fljótt. 

Hún er ein þeirra sem leiddi fyrsta áfanga DMP verkefnisins og situr nú í stýrihópi DMP á 

Íslandi. Við fengum helstu upplýsingar um stöðu verkefnisins og framgang hjá Önnu 

Katrínu og töldum því ekki nauðsynlegt að fá viðtal við fulltrúa Ferðamálastofu. Við 

bókuðum fund með henni, ásamt Hildi Kristjánsdóttur sem starfar einnig sem 

verkefnastjóri hjá Stjórnstöð ferðamála. Að því loknu sendum við tölvupóst á Björn Hildi 

Reynisson, verkefnastjóra DMP á Norðurlandi. Í viðtalinu við Björn vísaði hann okkur á 

Silju Jóhannesdóttur, en hún er verkefnastjóri DMP á austurhluta Norðurlands en er með 

aðsetur á Húsavík. Við töluðum einnig við sveitarstjóra Norðurþings, Kristján Þór 

Magnússon, til að öðlast frekari skilning á þátttöku og áhuga sveitarstjórnarinnar á 

verkefninu. Við komumst í samband við hann í gegnum persónulegt tengslanet 
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rannsakanda, en sams konar leið var farin með aðra viðmælendur sem búsettir eru á 

Húsavík. Haft var samband við þá annað hvort í gegnum tölvupóst eða samfélagsmiðilinn 

Facebook. 

Við tókum í heildina átta viðtöl á Húsavík á vikulöngu tímabili og fóru þau ýmist 

fram innan veggja Þekkingarnets Þingeyinga, heimahúsi eða vinnustað viðmælanda. 

Viðtalið við Önnu Katrínu fór fram í húsnæði Stjórnstöðvar ferðamála og viðtalið við 

Björn Hildi í húsnæði Markaðsstofu Norðurlands. Viðtölin voru öll hljóðrituð og afrituð 

jafnt og þétt. Á meðan á dvöl okkar stóð á Húsavík fengum við vinnuaðstöðu í húsnæði 

Þekkingarnetsins en þar fór mest öll afritunarvinnan fram. Hún dróst þó aðeins á langinn 

og kláruðum við að afrita öll viðtölin viku eftir að síðasta viðtali lauk. 

3.2 Viðmælendur 

Hægt er að skipta viðmælendum okkar í tvo hópa; þá sem koma beint að DMP verkefninu 

á Íslandi og svo íbúa Húsavíkur. Þeir sem koma beint að verkefninu hafa verið 

nafngreindir hér að ofan og búið að greina frá því hvaða stöðum þeir gegna. Við ákváðum 

að setja okkur í samband við þessa ákveðnu aðila vegna beinna tengsla þeirra við verkefnið 

og þar af leiðandi sérþekkingar á framkvæmd þess. Okkur fannst því mikilvægt að 

nafngreina þá til þess að sýna fram á ákveðinn áreiðanleika að baki því sem kemur fram 

um verkefnið og starfsemi þess. Við upplýstum þá um málið og gáfum þeim færi á að gera 

athugasemdir áður en rannsóknin var birt. Með þessu tryggðum við samþykki þeirra. Til að 

halda trúnaði við aðra viðmælendur, verða þeir ekki nafngreindir en þess í stað verða þeim 

gefin gervinöfn. Allir þeir viðmælendur eru búsettir á Húsavík og hafa annað hvort beina 

eða óbeina tengingu við ferðaþjónustuna. 

Ásmundur er á níræðisaldri og hefur verið búsettur á Húsavík í meira en hálfa öld. 

Hann hefur aldrei unnið við ferðaþjónustu en margir í fjölskyldu hans hafa gert það. Vegna 

þess hversu lengi hann hefur búið á Húsavík hefur hann upplifað breytingar í bænum með 

tilkomu ferðaþjónustunnar. Andrea er erlendur ríkisborgari á þrítugsaldri og er eini 

viðmælandi okkar sem talar ekki íslensku. Hún bjó um tíma á Húsavík sem barn og kom 

aftur seinna til að vinna við hvalaskoðun. Hún hefur nú verið búsett á Húsavík um 

nokkurra ára skeið. Óskar er á fertugsaldri, fæddur og uppalinn á Húsavík og býr þar ásamt 

fjölskyldu sinni. Hann hefur tengingu við ferðaþjónustu, meðal annars í gegnum störf sín 

fyrir sveitarfélagið. Guðlaug er Húsvíkingur á fertugsaldri sem er nýlega flutt aftur til baka 

eftir að hafa búið annars staðar á landinu í nokkur ár. Hún hefur bein tengsl við 

ferðaþjónustuna í gegnum störf sín á ýmsum sviðum hennar. Lára er Húsvíkingur á 

þrítugsaldri sem flutti frá Húsavík þegar hún hóf háskólanám sitt í Reykjavík. Hún er núna 

búsett á Húsavík og hefur unnið í hvalaskoðun í nokkur ár. Hildur er Húsvíkingur á 

fertugsaldri sem einnig flutti frá Húsavík í nokkur ár en hefur verið viðloðandi 

ferðaþjónustuna á Húsavík í mörg ár í gegnum störf sín í hvalaskoðun og á Hvalasafninu. 

3.3 Gagnagreining 

Greining gagna í eigindlegum rannsóknum felur í sér ítarlegan og kerfisbundinn lestur á 

gögnum í þeim tilgangi að útskýra þau og túlka (Bryman, 2016). Greiningin hófst því um 

leið og viðtölin voru tekin. Almenn vinna við greininguna hófst hins vegar þegar á 

afrituninni stóð eftir að viðtölin voru tekin. Á meðan unnið var að afritun skrifuðum við 
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niður allar þær hugleiðingar sem komu við þá vinnu í skjölin, ásamt einstaka 

athugasemdum um túlkun á orðum viðmælenda. Eftir afritun lásum við yfir viðtölin í sitt 

hvoru lagi og lykluðum. Litakóðun var notuð og voru mismunandi svör og setningar sett í 

ákveðna lykla sem voru ákveðnir af þeim sem var að lesa yfir. Við skiptum viðtölunum í 

tvo flokka, DMP og Húsvíkingar, og hvor flokkur skiptist niður í fimm til sjö megnþemu. 

Þegar sú vinna var búin var hafist handa við að greina rauða þráðinn í viðtölunum og til að 

sjá hvað var sameiginlegt og hvað ekki í hverjum flokki fyrir sig. Þessi aðferð kallast opin 

kóðun (e. open coding). Þar á eftir var önnur kóðunaraðferð, öxulkóðun (e. axial coding) 

(Bryman, 2016) notuð, þar sem hvert þema var lesið út af fyrir sig. Þegar þeirri vinnu lauk 

sáum við að við höfðum mjög mikið af mismunandi þemum. Þá unnum við í að grisja til í 

flokkunum og á endanum mótuðum við þau þemu sem niðurstöðukaflinn er byggður á. 

Fyrst verður greint frá framkvæmd DMP verkefnisins og innihaldi. Þar á eftir 

munum við fjalla um þær áskoranir sem hafa komið upp við framgang verkefnisins. Í 

seinni hluta niðurstaðnanna munum við fara yfir hvernig þátttöku íbúa á Húsavík hefur 

verið háttað og þar af leiðandi um mikilvægi heimamanna sem hagaðila. Áður en farið 

verður yfir niðurstöður verkefnisins munum við kynna og fjalla stuttlega um 

ferðaþjónustuna á Húsavík til þess að lesandi geti gert sér hugmynd um stöðu og 

uppbyggingu hennar. 
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4 Ferðaþjónustan á Húsavík 

Húsavík er fjölmennasti byggðarkjarninn í Norðurþingi. Þar hefur búseta verið allt frá 

landnámi og hefur sjávarútvegur, auk landbúnaðar og matvælavinnslu, verið einn 

mikilvægasti atvinnuvegur bæjarins. Eins og víðar á landsbyggðinni hefur mikill 

samdráttur átt sér stað í meginatvinnuvegum Húsavíkur. Líkt og algengt er í litlum 

samfélögum, þar sem þjónusta er af skornum skammti, er brottflutningur ungs fólks mikill 

til stærri bæjarfélaga þar sem möguleikarnir eru fleiri (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2014). Á 

árunum 1998-2017 fækkaði íbúum um 295; íbúafjöldinn var 2.491 árið 1998 en árið 2017 

var hann orðinn 2.196 (Hagstofa Íslands, á.á.a; Hagstofa Íslands, á.á.b). 

Ferðaþjónustan á Húsavík byrjaði að blómstra árið 1995 með tilkomu hvalaskoðunar. 

Í aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 er nú litið á ferðaþjónustu sem einn aðalhornstein 

atvinnulífsins. Styrkleikar svæðisins eru náttúrleg og menningarleg arfleifð og kostir til 

afþreyingar. Veikleikar svæðisins eru hins vegar lélegar samgöngur og stutt 

ferðamannatímabil, sem er þó stöðugt að lengjast. Í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu 

hefur hvalaskoðun verið í fararbroddi og markaðssetur Húsavík sig sem höfuðborg 

hvalaskoðunar í Evrópu. Með tilkomu ferðaþjónustu hefur ásýnd bæjarins einnig breyst. 

Miklar breytingar hafa meðal annars orðið á hafnarsvæðinu, þar sem 

hvalaskoðunarfyrirtæki hafa tekið stóran hluta bryggjunnar undir starfsemi sína ásamt því 

að reka veitingastaði og kaffihús á svæðinu (Norðurþing, 2010; Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 

2014). 

Rögnvaldur Guðmundsson (2015) áætlaði, eftir rannsóknir á fjölda erlendra 

ferðamanna í Þingeyjarsýslum á árunum 2004-2014, að erlendir ferðamenn á Húsavík yrðu 

um 193.000 árið 2015 og svo 247.500 árið 2016. Hlutfall erlendra ferðamanna árið 2016, 

sem lögðu leið sína til Húsavíkur, er 14% af öllum þeim sem komu til Íslands það ár 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2015; Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2016). Samkvæmt gögnum frá 

Ferðamálastofu (á.á.d) var áætlaður fjöldi ferðamanna sem heimsóttu Húsavík árið 2017 

346.200. Þeir skiptast í 258.300 yfir sumartímann og 87.900 yfir veturinn. Af þeim rúmum 

2,2 milljónum erlendra ferðamanna sem heimsóttu Ísland árið 2017 má áætla að 15,8% 

hafi heimsótt Húsavík, það eru 33,2% yfir sumarið og 6,2% yfir veturinn. Samkvæmt 

þjónustukönnun, sem Gallup gerði árið 2016 fyrir Norðurþing, er viðhorf bæjarbúa 

almennt jákvætt til erlendra ferðamanna sem og áhrifa þeirra á bæinn. Bæjarbúar telja að 

erlendir ferðamenn hafi haft jákvæð áhrif á framboð þjónustu og menningu í bæjarfélaginu 

og að fjöldinn sé ekki of mikill (Norðurþing, 2016). 

Vorið 2018 verða sjóböðin við Húsavíkurvita tekin í notkun. Þannig bætist 

heilsutengd ferðaþjónusta við það margþætta aðdráttarafl sem Húsavík hefur og gegnir 

vonandi mikilvægu hlutverki í framtíðinni. Markmið þess verkefnis er að gera sjóböðin að 

aðdráttarafli fyrir bæði heimamenn og ferðamenn. Í deiliskipulagi er einnig gert ráð fyrir 

að seinna meir muni rísa hótel við böðin. Framkvæmdum við kísilver á Bakka lýkur á 

þessu ári og verður áhugavert að sjá hvernig samspil milli iðnaðar og ferðaþjónustu verður 

á Húsavík (Basalt arkitektar, 2015; Verkís, 2016; PCC Bakki Silicon hf., á.á.). Framtíðin er 

einnig björt fyrir Húsavík varðandi samgöngumál með tilkomu Vaðlaheiðarganga en 

framkvæmdir standa yfir og á að ljúka samkvæmt áætlun í ágúst 2018 (Friðrik Friðriksson, 

2015). Einnig hafa samgöngur til Húsavíkur skánað til muna eftir að Flugfélagið Ernir hóf 

áætlunarflug milli Húsavíkur og Reykjavíkur árið 2012 (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2014). 
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5 Niðurstöður 

Þessum kafla er skipt niður í tvo kafla sem síðan hafa hvor sinn undirkaflann. Greint 

verður frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim gerð skil. Fyrsti kaflinn er 

tileinkaður áfangastaðaáætlun DMP sem stendur nú yfir á landsvísu og verður stuttlega 

farið yfir aðdraganda og framvindu verkefnisins. Verkefnið snýr að uppbyggingu 

áfangastaða ferðaþjónustunnar og stoðkerfi þeirra með þarfir áfangastaðarins að leiðarljósi. 

Í framhaldinu verður fjallað um þær áskoranir sem upp hafa komið í DMP ferlinu út frá 

upplifun viðmælenda. Í öðrum kafla verður fjallað um þátttöku heimamanna og mikilvægi 

hennar í verkefnum á borð við DMP. Þar verður sérstaklega einblínt á þær aðferðir sem 

nýttar hafa verið til þess að ná til heimamanna á Húsavík. Með þessum aðferðum er bundin 

von við að ná að virkja þátttöku þeirra, en spurning er hvort þær leiðir, sem hafa verið 

notaðar hingað til, hafi skilað tilætluðum árangri. Að lokum verður síðan greint frá 

mikilvægi heimamanna sem hagaðila út frá þátttöku þeirra í DMP. 

5.1 Áfangastaðaáætlun DMP á Íslandi   

Aðeins eru nokkur ár frá því að áfangastaðaáætlun DMP og hugmyndafræði hennar festi 

rætur sínar á Íslandi. Frá þeim tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar en upphaf og 

aðdraganda verkefnisins má rekja út fyrir landsteinana. Anna Katrín Einarsdóttir, 

verkefnastjóri hjá Stjórnstöð ferðamála, lýsir aðdraganda og þróun DMP vinnunnar til 

þessa. Samkvæmt henni þá hófst þetta allt þegar:     

Ólöf Ýr Atladóttir, fyrrverandi ferðamálastjóri, fór til Noregs og kynntist þessari 

hugmyndafræði og þessari aðferðafræði og kemur með hana til Íslands, 2013-14, og 

fer að vinna áfram með þessa hugmynd.  

Í framhaldinu er ráðinn inn verkefnastjóri fyrir hönd Ferðamálastofu. Honum er falin 

umsjá með svæðisbundinni þróun og fellur áfangastaðaáætlun DMP þar undir. 

Á þessum tíma, í kringum árið 2014, þegar verkefnið leit fyrst dagsins ljós á Íslandi, 

voru aðstæður erfiðar því hagkerfið var enn að jafna sig eftir efnahagshrunið árið 2008. 

Árin þar á undan einkenndust af miklum niðurskurði sem bitnaði á fræðastarfi á borð við 

rannsóknarvinnu, meðal annars tengdri ferðaþjónustunni. Stefnumótunarvinna fyrir 

greinina hafði einnig setið á hakanum, en mjög takmörkuð endurskoðun hafði verið á 

stefnumótun frá Ferðamálaáætlun Iðnaðarráðuneytisins sem út kom árið 2011. Í kjölfar 

útgáfu hennar tók ferðaþjónustan mikinn vaxtarkipp sem meðal annars má rekja til 

Inspired by Iceland markaðsherferðarinnar. Svo þegar hefjast átti handa við skýrari og 

ítarlegri stefnumótunarvinnu ferðaþjónustunnar en áður hafði verið gert, kom upp sú staða 

að mjög lítið reyndist til af áreiðanlegum gögnum. Þau gögn sem til voru reyndust bæði 

tvístruð og ómarkviss. Það var ekki nóg með að gögn vantaði, heldur hafði skipulagið 

bersýnilega verið af skornum skammti í þessum málum. Lítið utanumhald hafði verið, 

bæði um hvaða gagna var verið að afla og hvernig þeirri vinnu var háttað. Þessi uppgötvun 

opnaði augu stjórnvalda og helstu hagaðila ferðaþjónustunnar. Í kjölfarið var ákveðið að 

grípa í taumana og því var hafist handa við gerð Vegvísis í ferðaþjónustu, sem er nokkurs 

konar stefnumótunarplagg. Að þeirri vinnu komu mismundandi hagaðilar 

ferðaþjónustunnar, þar á meðal ,,SAF, sveitarstjórnarstigið og ráðuneytið” (Anna Katrín). 

Markmið þessara aðila var að koma sér saman um  ákveðið leiðarljós og í framhaldinu 
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skilgreina og forgangsraða þeim verkefnum sem mest lá á að framkvæma. Þetta reyndist 

óhjákvæminlegt svo mögulegt væri að ráðast í einhverskonar stefnumótunarvinnu. Anna 

telur þó að það sé ekki til neins að ráðast í þess konar vinnu ef aðgangur að nauðsynlegum 

gögnum sé ekki fyrir hendi, því mikilvægt er að allar stórar ákvarðanir byggist á 

áreiðanlegum gögnum. Í framhaldinu var stofnaður stýrihópur sem sá um að ákveða þau 

verkefni sem hljóta myndu forgang í Vegvísi. Ólöf Ýr lagði áfangastaðaáætlun DMP fyrir 

hópinn. Verkefnið var síðar samþykkt sem eitt af forgangsverkefnum hans og reyndist það 

mikill sigur. Í kjölfarið hófst fyrsti áfangi í ferli DMP verkefnisins en hann snéri aðallega 

að undirbúningi og grunnvinnu þess. Umsjá þessa fyrsta áfanga var falin Ferðamálastofu 

og Stjórnstöð ferðamála. Í öðrum áfanga verkefnisins, áætlunargerðinni, tók 

Ferðamálastofa við verkefninu. Stjórnstöð ferðamála var þó ekki laus allra mála heldur var 

henni falið sæti í stýrihóp verkefnisins þar sem hún sá meðal annars um öll samskipti við 

markaðsstofurnar. 

Þegar verkefnið hófst var stoðkerfi ferðaþjónustunnar á landsvísu mjög veikt. DMP 

flokkast til grasrótarverkefnis því „verið er að vinna út frá þörfum ferðaþjónustunnar og 

hverju landsvæði”. Viðhorf íbúanna skipta þar ekki síður máli og mikilvægt er að þetta sé 

unnið í sátt við þá. Því reyndist mikilvægt að finna aðila sem hefðu tök á að brúa bilið á 

milli miðstýringarinnar, Ferðamálastofu, sem staðsett er í Reykjavík, og íbúa svæða á 

landsbyggðinni. Leitað var til markaðsstofa á hverju landsvæði fyrir sig því þær búa yfir 

stóru tengslaneti og þekkja svæði sín vel. Þær komust næst því að vera stoðkerfið sem 

vantaði og hægt var að leita til. Markaðsstofurnar tóku að sér að sjá um annan áfanga 

verkefnisins, áætlunargerðina, sem er í vinnslu núna og verður skilað í skýrsluformi í lok 

apríl 2018. Meginmarkmið þessarar áætlunargerðar er að skilgreina þarfir hvers svæðis 

fyrir sig, en Anna lýsir þessu eftirfarandi:  

Þetta er svona svolítið sjálfsmyndarvinna, hver erum við, hvað stöndum við fyrir, 

hvað er það sem að við viljum kynna, hvaða auðlindir eigum við á svæðinu, hvaða 

ferðamannastaðir eru á hverju landssvæði og hvaða ferðamannastaði viljum við 

byggja upp eða eru einhverjir staðir sem eru svona organic, sem eru sjálfssprottnir  

Svo mögulegt væri að vinna að áætlunargerðinni þurfti að safna saman áreiðanlegum 

gögnum á hverju svæði fyrir sig og halda utan um þau, en um það sáu markaðsstofurnar. 

Íbúafundir eru hluti af þessu ferli og falla einnig í umsjá markaðsstofanna, en þær sjá um 

að þeir séu auglýstir og haldnir á umráðasvæði þeirra. Þessir fundir eru ætlaðir öllum 

hagaðilum ferðaþjónustunnar á tilteknu svæði og hugsaðir sem leið til að ná til sem 

breiðasta hóps samfélagsins. Einnig kom í hlut markaðsstofanna að stofna svæðisráð. Þau 

skipa mismunandi aðilar samfélagsins, þar á meðal helstu hagaðilar ferðaþjónustunnar á 

svæðinu ásamt fulltrúa íbúa. Af þessu má sjá að stór hluti DMP vinnunnar er falinn 

markaðsstofunum og bera þær því gríðarlega mikla ábyrgð í gegnum mestallt ferlið. Því 

má velta fyrir sér hvort þessi verkaskipting sé sanngjörn. Markaðsstofurnar fengu þó, upp 

að vissu marki, leiðsögn í gegnum ferlið frá skoskum ráðgjafa, Tom Buncle. Vinna hans 

einkenndist af samvinnu við bæði Ferðamálastofu og markaðsstofur landshlutanna. Þessi 

samvinna fólst meðal annars í þátttöku í vinnustofum með verkefnastjórum frá öllum 

landshlutunum. Staða verkefnisins í dag er sú að markaðsstofurnar, og þá öll landssvæðin, 

hafa farið í gegnum þennan feril. Þau eru þó á mismunandi stað í ferlinu, sum eru komin 

mjög langt í þessari vinnu á meðan önnur sitja aðeins á eftir. Anna ber saman nokkur svæði 

og útskýrir í hverju þessi munur felst:  

Þau svæði sem lengst eru komin voru búin að vinna svolítið mikið í sínu, sína 

heimavinnu og voru búin að skilgreina þessa grunnþætti, fara í gegnum svona „mini 
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DMP“ bara sjálf og það náttúrulega flýtir fyrir framvindunni. En svo er náttúrulega 

bara eðlilega, svona kaldari svæði sem eru ekki komin eins langt með 

ferðaþjónustuna og ferðaþjónustan er kannski ekki í forgangi eins og kannski á 

öðrum stöðum. 

Á þeim stöðum er hugsanlega meiri áhersla lögð á aðrar atvinnugreinar. Lítill hvati getur 

verið fyrir hendi að byggja upp ferðaþjónustuna þegar aðrar greinar eru taldar mikilvægari. 

Hins vegar má einfaldlega velta fyrir sér hvort þessi „kaldari“ svæði hefðu þurft meira 

svigrúm til þess að vinna þessa heimavinnu. Því er ekki endilega hægt að setja öll svæði á 

Íslandi undir einn og sama hattinn, þar sem veittur tímarammi er sá sami, þegar snýr að 

framgangi verkefnisins.  

 Vegna þessa þykir verkefnastjórum DMP mikilvægt að koma þessari vinnu og 

þessum skilaboðum inn á sveitarstjórnarstigið, á öllum svæðum. Með verkefninu er vonast 

eftir aukinni vitundarvakningu á landsvísu um það hversu mikilvægt afl ferðaþjónustan er 

og öll aukin lífsgæði innan samfélagsins sem henni kunna að fylgja. Anna telur einnig 

nauðsynlegt að sveitastjórnir átti sig á því að áfangastaðaáætlunin er í raun nokkurskonar 

byggðarþróun. Hún heldur áfram og færir rök fyrir máli sínu:  

Þetta er samfélagslegt verkefni, þetta er ekki bara áfangastaðaáætlunargerð, þetta 

hefur svo rosalega marga snertifleti. Samfélögin og landshlutarnir eru gestgjafar, 

þannig það er líka verið að halda því á lofti að við þurfum svolítið að vanda okkur 

hvernig við gerum þetta. Ef við ætlum að leyfa ferðaþjónustunni að hafa þessi góðu 

áhrif á þessi samfélög, þetta er í rauninni svona ígildi stefnumótunar fyrir hvern 

landshluta.  

Kjarni þessarar vinnu er að landshlutar, og svæði innan þeirra, skilgreini sérstöðu sína út 

frá því hvernig íbúar kjósa að sjá heimasvæði sitt í framtíðinni. Í framhaldinu leggur Anna 

áherslu á að nú þegar er vinna hafin við að „fá sveitarfélögin meira að borðinu, hvetja til 

meira samtals og Stjórnstöðin er svolítið að leiða það“. Hún, ásamt öðrum aðilum er snúa 

að þessari vinnu, bindur vonir við að DMP ferlið verði gert að lögbundnu ferli hjá 

sveitarfélögunum í framtíðinni. Þá muni sveitarfélögin „koma til með að taka þennan 

prósess og í raun og veru grípa svolítið boltann, þannig að þau geti unnið áfram með þessa 

verkferla“. Hún segir flest sveitarfélögin vera jákvæð í garð verkefnisins en segir jafnframt 

verkefnið vera: 

langhlaup, tekur tíma. Þetta er eitthvað nýtt, þetta er stórt og umfangsmikið verkefni 

og það er einhvern veginn ekkert hægt að ætlast til þess að allir gleypi það í einum 

bita og átti sig strax á virði þessa verkefnis eða hvað þetta þýðir. 

 

5.1.1 Helstu áskoranir DMP 

Þó svo að verkefnið hafi gengið ágætlega fyrir sig til þessa, er ljóst, á orðum ýmissa 

viðmælenda okkar, að áskoranir leynast víða. Þessar áskoranir hafa gert verkefninu erfitt 

uppdráttar og ýtt undir ákveðna togstreitu á milli samstarfsaðila þess. Sumar þessara 

áskorana voru meira áberandi en aðrar. Allir þeir viðmælendur er tengjast DMP vinnunni 

voru meðal annars sammála um að ein helsta áskorunin fælist í vöntun á gögnum á öllum 

sviðum ferðaþjónustunnar. Björn tekur það mjög skýrt fram og segir að:  



24 

stærsta vandamálið í þessu verkefni er, held ég bara óhætt að segja númer eitt, tvö 

og tíu, skortur á gögnum. Það er bara rosalega lítið til af svæðisbundnum gögnum 

og það er auðvitað forsenda þess, að þegar maður gerir DMP áætlunina, að hafa 

einhver gögn til þess að byggja á. 

Samkvæmt Birni var markmiðið í upphafi að DMP yrði stefnumótandi áætlun fyrir svæði, 

en hann taldi svoleiðis vinnu ekki mögulega þegar aðeins takmarkaður gagnagrunnur væri 

fyrir hendi. Þau gögn sem vantar eru af ýmsum toga, en Björn nefnir helst að það vanti 

„mikið gögn um hegðun ferðamanna á svæðinu, um upplifun ferðaþjónustuaðila, um 

hvernig þeir eru að vinna, hvaða fókus þeir eru með og svo vantar upplifun íbúa“. Hann 

segir þó að þess konar gagnaöflun hafi farið fram að einhverju leyti, meðal annars í formi 

íbúakannana. Hins vegar hafi þær kannanir aðeins verið framkvæmdar í þremur 

byggðarkjörnum á öllu Norðurlandi, sem gefi vissulega ekki glögga mynd af svæðinu í 

heild því svæðið hafi að geyma „tuttugu og átta þéttbýliskjarna“. Það þyrfti því að fara í 

mun skilvirkari og dreifðari vinnu þar sem öll byggðarlög kæmu inn í myndina að 

einhverju leyti. Þessi staða lýsir þó almennu ástandi á landsvísu, en ekki aðeins á 

Norðurlandi. Þrátt fyrir allt þá er Norðurland það svæði sem geymir hvað mest af gögnum 

tengdum ferðaþjónustunni, en þeim hefur meðal annars verið safnað af 

Rannsóknarsmiðstöð ferðamála. Því er athyglisvert að sjá hversu mikinn gagnagrunn 

vantar enn á þetta svæði. Algengt var að greina mátti ákveðna uppgjöf í rödd 

verkefnastjóranna þegar þeir töluðu um þennan takmarkaða gagnagrunn, eins og þeir vissu 

ekki alveg í hvorn fótinn þeir ættu að stíga. Silja tekur svo til orða: 

Ég hugsa að það sé svipað og annars staðar en, stundum finnst mér bara vanta gögn 

varðandi ferðaþjónustu. Það tók mig til dæmis langan tíma að reyna að fá lista yfir 

alla ferðaþjónustuaðila á svæðinu og jafnvel þó ég fái alla sem eru með útgefin leyfi 

frá sýslumanni þá er það gríðarlegur fjöldi líka. Það er rosaleg vinna ef maður ætlar 

að fara í svoleiðis gagnavinnu og það er ekki tími til þess þannig að það vantar bara 

svona allt. Stundum finnst manni bara vanta alla samhæfingu og upplýsingar. 

Eins og Silja segir hér að ofan, hefur farið gífurlega mikill tími og vinna í gagnaöflun í 

þessum áfanga verkefnisins. Hún telur einnig ekki nógu afdráttarlaust hver beri ábyrgð á 

þeirri vinnu, en hún segir: „svo veit enginn hver á að fara í hana heldur, það er svo óljóst 

og svo er maður með svo mörg verkefni sem maður þarf að skila af sér, að þú veist að það 

er enginn að fara gera þetta pro bono“. Þetta vekur upp spurningar um hvort hlutverk og 

ábyrgð í svona verkefnum séu yfirhöfuð nógu skýr. Allt bendir til þess að heildstæðan 

gagnagrunn hafi vantað fyrir ferðaþjónustuna til að sækja í áður en verkefnið hófst, en 

einungis var nýlega byrjað að vinna að Mælaborði ferðaþjónustunnar, sem á að sinna því 

hlutverki í framtíðinni. Eins og sjá má á frásögn Björns, að ofan, þá hefði þessi vinna 

líklega ekki lagst svo þungt á Markaðsstofu Norðurlands ef allt hefði gengið samkvæmt 

áætlun DMP ferlisins. Samkvæmt ferlinu þá hefði átt að vera búið að vinna mikið af 

þessari vinnu, gagnaöfluninni, og ákveðinn gagnagrunnur hefði því átt að vera til staðar 

þegar Markaðsstofa Norðurlands fékk verkefnið í hendurnar. Takmörkuð stefnumótun í 

ferðaþjónustunni á árunum á undan er líklega ein af orsökum þess, en greinin var 

einfaldlega ekki tekin nógu alvarlega (Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). Því má velta fyrir 

sér hvort seinka hefði átt verkefninu um stund og þess í stað verja meiri tími 

undirbúningsvinnu þess. Það er þó ekki aðeins að gögn vanti, heldur upplifir Markaðsstofa 

Norðurlands tímapressu, eins og lesa má úr frásögnum bæði hér að ofan og neðan. Þeir 

telja sig hafa lítið svigrúm tímalega séð og telja eitt ár alltof stuttan tíma í þessa vinnu. 

Björn talar mikið um þetta og segir meðal annars hann hafa verið ráðinn tímabundið til 
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starfa, eða til eins árs. Hins vegar þá hafi margt bent til þess að sjálf DMP vinnan myndi 

taka lengri tíma, jafnvel þrjú ár. Hann telur það mun eðlilegri lengd fyrir svo stórt verkefni 

og segir að „ef það eru skoðuð sambærileg verkefni erlendis þá taka þau alltaf mun lengri 

tíma en þessi tími gefur.” Stærð Norðurlands er síðan enn ein áskorunin, en landsvæðið er 

gríðarlega stórt og veigamikið. Björn setur svæðið í samhengi við aðra landshluta: 

Þetta er stórt svæði, þetta er auðvitað einn þriðji af landinu og þetta er langstærsta 

svæðið sem er verið að taka fyrir í áfangastaðaáætluninni. Norðurland er þrjátíu og 

sex þúsund ferkílómetrar sem við erum með á meðan Suðurlandið, sem er þá 

næststærsta svæðið, er tuttugu og sjö þúsund ferkílómetrar.  

Í því samhengi er hægt að velta fyrir sér hvort ráðlagt sé að skipta Áfangastaðaáætlun 

DMP eftir landshlutum, eða hvort einfaldlega væri betra að skipta í minni einingar á borð 

við sveitarfélög. Markaðsstofurnar hafa hins vegar þann möguleika á að geta unnið með 

sveitarfélögunum og markaðssett þannig stærri svæði saman, sem er einmitt tilgangur 

DMP. Mikilvægt er að horfa á heildarmyndina í markaðssetningu svæða og 

markaðsstofurnar mjög aðgengilegur tengiliður við öll sveitarfélög svæðanna og annarra 

hagaðila. Fyrir utan það hversu stórt landssvæðið er, eru sveitarfélögin innan þess mjög 

mörg, eða tuttugu talsins. Það er í verkahring markaðsstofanna að vera í samskiptum við 

sveitarstjórnir og kynna fyrir þeim DMP verkefnið í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Á 

Norðurlandi er öllum þessum sveitarfélögum skipt niður á þrjá verkefnastjóra, sem þeir 

telja ekki nóg, eða eins og Silja tekur til orða: „Ég er náttúrlega að díla við 1-2-3-4-5-6 

sveitarfélög á þessu svæði“. Þess má einnig geta að starfshlutfall Silju er aðeins fimmtíu 

prósent, sem veitir henni enn minna svigrúm en ella. Tveir af verkefnastjórum DMP á 

Norðurlandi gagnrýna einnig miðstýringu verkefnisins og telja að samskipti við 

Ferðamálastofu þurfi að vera skýrari. Silja lýsir þessu eftirfarandi: 

Þetta svæði hefur bara verið líkt og önnur svæði, við erum búin að ákveða hvað við 

viljum setja í forgang í verkefnum og viljum koma til stjórnvalda hvað það varðar. 

Gengur frekar hægt að koma sjálfri skýrslunni saman og reyna að vinna allar 

greiningarnar, það er bæði vegna vöntunar á gögnum og vegna þess að miðstýringin 

er mjög óljós, við fáum ein skilaboð núna og svo önnur næst þannig að maður er 

einhvern veginn að byrja og hætta.  

Silja tekur þó einnig fram jákvæðar hliðar verkefnisins. Hún segir meðal annars að það 

muni stuðla að auknum samskiptum á milli ferðaþjónustuaðila, sem er afar jákvætt. Að 

lokum segist hún binda vonir við að verkefnið muni halda áfram, í kjölfar útgáfu 

áfangastaðaáætlunarinnar. Svo að verkefnið skili árangri þá telur hún mikilvægt að unnið 

verði að frekari innleiðingu og að framgangur verkefnisins verði sífellt endurskoðaður og 

metinn.  

Það er nokkuð ljóst að skýra þurfi hlutverk miðstýringarinnar og fara eftir þeirri 

áætlun sem lagt var upp með í fyrstu, ef verkefnið á að skila tilsettum árangri. Það gæti 

stuðlað að bættum samskiptum á milli Markaðsstofu Norðurlands og miðstýringarinnar. 

Ástæða fyrir þessum stirðu samskiptum má hugsanlega rekja til flókins og margbreytilegs 

umhverfis ferðaþjónustunnar hér á landi. Þó er vert að hafa í huga að verkefni á borð við 

DMP er síbreytilegt og í stöðugri þróun. Það veldur því að erfitt getur reynst að hafa umsjá 

með umfangi þess og þess vegna ekki óeðlilegt að verkefni sem þetta sé undir frekar sterkri 

miðstýringu á fyrstu stigum þess. Samt sem áður hefur DMP nú þegar haft jákvæð áhrif á 

ferðaþjónustuna á Íslandi meðal annars með aukinni vitundarvakningu og aukinni 

gagnaöflun. Vitað var að skortur væri á gögnum áður en farið var af stað með verkefnið og 
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var því pressan mikil á ferðaþjónustuna á að gera eitthvað í sínum málum. Það er því hægt 

að segja að DMP hafi verið ákveðin prófraun fyrir skipuleggjendur til þess að láta verkin 

tala. Að lokum má nefna að það er alltaf ákveðin áskorun að ná til heimamanna á 

árangursríkan hátt, en Anna telur þetta ferli ekki mögulegt án þess „að fá íbúana með í 

þessa vinnu, þeir þurfa að eiga rödd og þeir þurfa að hafa áhrif inn í þessa vinnu“. Mikil 

áhersla er því á þátttöku heimamanna í DMP verkefninu eins og greint verður frekar frá hér 

að neðan. 
 

5.2 Vettvangur heimamanna 

Allir þeir sem komið hafa að DMP verkefninu eru sammála því að þátttaka heimamanna sé 

mikilvæg á einn eða annan hátt. Strax og verkefnið hófst, var stefnan sett í þeim efnum: 

Það var stofnað svæðisráð fyrir hvern landshluta og svo eru vinnuhópar þar sem að 

íbúar eiga í raun og veru að eiga rödd inni og koma með sín sjónarmið (Anna 

Katrín). 

Einnig nefndi hún að: „Íbúar verða bara opnari og finnst þeir kannski meiri hluti af 

ferðaþjónustunni ef þeir fá að vera þátttakendur í einhverri svona mótun“. Það er því hægt 

að meta það þannig að þeim sem koma að DMP verkefninu finnist mikilvægt að fá 

heimamenn til að taka þátt í ferlinu. Hins vegar getur verið flókið að finna bestu leiðina til 

þess að ná til þeirra. Þegar verkefnastjórar DMP voru spurðir út í hvernig þátttöku 

heimamanna væri háttað, virðist einungis ein aðferð hafa verið notuð, fundarhöld. Þau voru 

í formi svæðisfunda og vinnuhópa innan hvers svæðis. Þeir fundir voru auglýstir og var 

öllum frjálst að mæta. Eins og Björn tekur fram: ,,Við héldum svæðisfund sem við buðum 

öllum á, það máttu allir koma”, og, „öllum gefið tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri“. Björn tekur einnig fram að það hafi verið „hátt í hundrað og þrjátíu manns sem 

mættu á öllum svæðunum, á þessa fimm fundi sem að voru”. Í takt við þessar ákvarðanir 

var eins farið að á Norðausturlandi: 

Samskipti við heimamenn hafa bara verið í formi tveggja funda sem hafa verið 

haldnir, einn þá á austursvæðinu og einn þá hér aðeins vestar og þátttaka var mjög 

góð hérna vestan megin og austan megin var hún ásættanleg miðað við fjölda og 

vegalengdir (Silja). 

Margt var rætt á þessum fundum og á hverjum fundi voru þrjú forgangsverkefni valin, sem 

gera verkefnin fimmtán talsins á Norðurlandi. Fundirnir voru oft á tíðum langir, en lengd 

þeirra náði allt að fjórum tímum samkvæmt Birni. Bæði Anna og Björn tala þá um að 

ákveðin fundarþreyta sé í samfélaginu, en það séu ekki allir tilbúnir að fara á fjögurra tíma 

fund. 

Þegar horft er til ummæla frá viðmælendum okkar frá Húsavík, þá lítur út fyrir að 

þessir fundir hafi ekki náð til mjög fjölbreytts hóps heimamanna. Allir þeir heimamenn 

sem við fengum á tal sögðust ekki hafa farið á þennan fund sem haldinn var á Húsavík og 

þrír höfðu ekki einu sinni heyrt á hann minnst. Hildur rifjar eftirfarandi upp:  

Einhvern veginn í minningunni þegar ég hugsa um það þá vakti hann ekki einhvern 

veginn athygli að bara ,,vá ég verð að fara” og ég verð að fá þessa til að fara með 

mér, það var ekki einhvern veginn þannig.  
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Hildur vissi af fundinum en fannst hann ekki nógu áhugaverður til að eyða tíma sínum í 

hann. Hægt er að velta fyrir sér hver möguleg ástæða þess sé fyrir utan áhugaleysi. Þegar 

heildarmyndin er skoðuð varðandi almenn íbúafundarhöld í bænum þá kemur í ljós að það 

er ekki endilega viðfangsefnið sem aftrar fólki í að mæta eins og einn viðmælandi okkar 

greinir frá: 

Það er á ársfresti eða eitthvað búið að halda undanfarin ár einhverjar stórar 

kynningar, bara inn í hóteli, í stærsta sal, 300-500 manns að koma saman. Á öllum 

þessum fundum svona ef maður leyfir sér að alhæfa yfir, þá tjá sig fullorðnir kallar 

um iðnað. Þetta eru þeir sem taka míkrófóninn og hafa skoðanir fyrir hönd 

samfélagsins og tjá sig, fullorðnir kallar. Þannig að þetta er vettvangur sem að 

hentar ekki til að ná þverskurði á, held ég, röddum samfélagsins. (Óskar) 

Miðað við þessi ummæli má meta það svo að fundurinn sem haldinn var á Húsavík hafi 

alls ekki náð til allra, hann hafi ekki þótt nógu áhugaverður. Í samfélagi, þar sem 300-500 

manna fundir eru haldnir á ársfresti, er líklegt að fólk sé ekki spennt fyrir öðrum fundum ef 

þeir þykja ekki nógu áhugaverðir eða að því finnist að ekki sé á það hlustað. Fólk vill ekki 

eyða tíma sínum í langa fundi þar sem því finnst sínar skoðanir ekki ná eyrum fólks. Eins 

og Óskar nefnir einnig hér að ofan þá eru þessir íbúafundir oft mjög karlægir, þar sem 

einungis ,,fullorðnir kallar” tjá sig. Mögulega getur það haft neikvæð áhrif á áhuga fólks til 

þess að mæta og jafnvel komið í veg fyrir að ákveðnir hópar samfélagsins, eins og ungt 

fólk og konur, tjái sig eða einfaldlega mæti ekki. Fleiri tala um að það séu einungis 

ákveðnir aðilar sem taka þátt í umræðunni á þessum fundum. Sumir séu jafnvel hræddir 

við að móðga náungann en það getur haft gríðarleg áhrif á daglegt líf fólks í litlu samfélagi 

eins og Húsavík er, eins og Kristján Þór segir frá þessu: 

Þá er rosalega mikilvægt að fólk hafi vettvang og treysti sér til þess að segja sína 

skoðun og gera það með þannig hætti að menn beri virðingu fyrir öðru fólki. Á litlum 

stöðum, hvort sem það er hér eða Raufarhöfn eða Akureyri, svo er Ísland bara 

pínulítið, [...] umræðan er oft mjög grimm og það er ekkert fyrir alla að tjá sig. 

Af þessu má álykta að stórir íbúafundir séu ekki endilega rétta leiðin til að ná fram 

mismunandi röddum innan lítils samfélags eins og Húsavík er. Þá er spurningin hvaða 

aðferðir hægt sé að nota til að fá fólk til að taka þátt í skipulagsmálum innan samfélaga. Í 

því samhengi segir Kristján Þór að, ,,auðvitað má alltaf velta fyrir sér hvernig best er, hvar 

best er að ná til fólks” og,  ,,auðvitað eru samfélagsmiðlarnir mjög sniðug leið til þess 

svona að virkja fólk”. Í viðtölunum nefndu flestir rafrænan máta, meðal annars á borð við 

samfélagsmiðla, sem mögulega leið til þess að ná til heimamanna. Þá er einnig nefnt að nú 

til dags eru margir mun sjálfsöruggari á bak við tölvuskjáinn og það sé líklegri vettvangur 

fyrir yngra fólk til að tjá sínar skoðanir. Eins og Óskar segir um íbúafundina: ,,Þetta er ekki 

vettvangur sem hentar fólki innan við þrítugt, það bæði kemur ekki og það tjáir sig ekki”. 

Andrea lýsir þessu einnig á eftirfarandi máta: 

I think that a lot of people are very comfortable behind a computer, they feel very 

safe, they don’t have to show up and give any of their time because it’s just on a 

computer. They feel like they can say what they think and I think that is one of the 

powers of the internet now a days, how people can really communicate through it 

just so easily. It’s not always a good thing but if you want to try to get people's 

opinion it can be a good way.  
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Margt sem tengist þátttöku okkar í samskiptum og umræðum innan samfélagsins 

hefur færst mikið yfir á rafrænan miðil, og þá sérstaklega á samfélagsmiðla. Þar hefur fólk 

upplifað að það þori frekar að láta allt flakka og finnst það vera minna berskjaldað fyrir 

áliti annarra. Þá spyr maður sig: Hvers vegna var ákveðið að hafa aðeins fundi til að virkja 

heimamenn til þátttöku í umræðunni um áfangastaðaáætlunina. Silja, verkefnastjórinn sem 

staðsettur er á Húsavík, segir: ,,Ég vissi að þetta var eitthvað íhugað og hugsað um að safna 

þessum upplýsingum í gegnum tölvur eða eitthvað þannig, en það var ákveðið að gera 

þetta svona”. Kristján nefnir að oft sé það spurning um fjármagn til að framkvæma 

svoleiðis verkefni. Því má álykta að þau hafi einfaldlega ekki haft tíma og fjármagn til þess 

að framkvæma bæði könnun á netinu og íbúafundi. Einnig kom fram í viðtölunum að það 

mætti upplýsa fólk betur um stöðu mála og möguleg áhrif aðgerða. Þá er háskólasetrið, eða 

Þekkingarnet Húsavíkur, nefnt sem ,,frábær vettvangur til þess að kynna hluti og hjálpa 

fólki að koma, miðla alls konar hlutum” (Guðlaug). Varðandi hinar ýmsu skipulagsáætlanir 

segir Hildur: 

Þetta er ekkert matreitt ofan í fólk nema bara eitthvað smá tekið, þannig að fólk veit 

ekkert hvað er að fara gerast og það má ekkert spurja heldur. Þetta á bara að vera 

æðislegt og allir eiga að vera ánægðir, þetta er bara að fara gera svo mikið fyrir 

bæinn.  

Hér talar hún þá aðallega um hvernig umhverfismatsskýrslur og skipulagsáætlanir eru 

uppsettar. Hún gagnrýnir að þær séu settar upp þannig að hinn almenni borgari muni ekki 

hafa áhuga á að lesa yfir þær. Þó svo að áhuginn væri fyrir hendi þá væri innihaldið oft 

alltof flókið. Þetta gefur einnig til kynna hvernig þátttöku heimamanna hefur almennt verið 

háttað innan stjórnsýslunnar, að framkvæmdin sjálf sé ekki mikilvæg, heldur að þetta sé 

bara eitthvað sem þarft er að merkja við og strika út af fyrirfram ákveðnum 

framkvæmdalista. Það virðist oft vera að ekki sé mikill áhugi að upplýsa almenning um 

hvað sé raunverulega í gangi í skipulagsmálum. Samkvæmt Hildi liggja skýrslur oft inni á 

síðum stofnana fyrir fólk til að skoða en það er ekki endilega látið vita af tilvist þeirra.  

Hér sést að þó svo að heimamenn hafi fengið tækifæri til þess að taka þátt, í formi 

íbúafunda, er það ekki endilega rétta leiðin til að virkja þá til þátttöku. Miðað við svör 

viðmælenda okkar hafa margir ekki áhuga á að sækja þannig fundi vegna þreytu, hættu á 

að móðga aðra eða telja að þeir hafi ekkert til málanna að leggja. Þess vegna má álykta að 

til þess að ná almennum þverskurði af samfélaginu og skoðunum sem þar liggja, þurfi að 

nota mismunandi aðferðir til þess að ná til fólks. 
 

 

5.2.1 Mikilvægi heimamanna 

Lykilhagsmunaaðilar í DMP verkefninu eru í raun og veru ferðaþjónustuaðilarnir og 

síðan sveitarfélögin, þá „slass“ íbúar. Svo eru auðvitað aðrir óbeinir aðilar eins og 

bara bifvélavirkjar eða þeir sem að geta haft óbeinan hag af ferðaþjónustunni inni á 

sínu svæði. (Björn Hildir) 

Eins og greint er frá hér að framan, var öll þátttaka heimamanna og annarra hagaðila í 

formi fundarsóknar, þá annaðhvort eða bæði á svæðisfundi og í vinnuhópa. Í þessum hluta 

verður farið aðeins dýpra ofan í hverjir það voru sem fengu sérstakt boð á þessa fundi og 

hverjir mættu. Ennfremur hvort sumir hagaðilar voru mögulega taldir mikilvægari en aðrir 
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í þessari verkefnavinnu. Áður en svæðisfundirnir voru haldnir, sendi Markaðsstofa 

Norðurlands markpóst á alla: 

ferðaþjónustuaðila, formenn ferðamálasamtaka og sveitarstjórnendur sem að hafa 

ekki ferðamálafulltrúa. Það fengu allir tækifæri á að senda topp fimm lista yfir þau 

atriði sem þau töldu mikilvægust að verða gerð á næstu þremur árum inni á svæðinu. 

Síðan héldum við svæðisfund sem við buðum öllum á. (Björn Hildir)  

Þannig fékk hópur af hagaðilum að leggja sitt innlegg í umræðuna áður en 

svæðisfundurinn var haldinn. Af þessu má álykta að mikilvægi ferðaþjónustuaðila, 

ferðamálasamtaka og sveitarstjórnarfólks hafi verið talið meira en mikilvægi heimamanna. 

Hins vegar má líka túlka það þannig að þar sem heimamenn geti einnig tilheyrt þessum 

hópum, hafi að einhverju leyti verið náð til þeirra. 

Þegar fundurinn á Húsavík er sérstaklega skoðaður, og mæting á hann, gaf Silja 

okkur þverskurð af þeim hóp sem mætti:  

Það voru þarna sveitarstjórnaraðilar og það kom frá öllum sveitarfélögum hérna 

vestan megin nema Tjörnesi. Þannig að þrír af fjórum þá héðan og svo afgangur 

voru ferðaþjónustuaðilar og svo einn sem að kom sem íbúi en vinnur samt í 

ferðaþjónustu þannig að það var enginn svona bara áhugasamur íbúi sem að mætti 

þó að það hefði verið virkilega gaman.  

Samkvæmt Silju var íbúafundurinn auglýstur í staðarblöðum á svæðinu og í gegnum 

samfélagsmiðla tengdum svæðunum. Einnig var sendur markpóstur á netfangalista sem 

samanstóð af ferðaþjónustuaðilum, ferðaþjónustusamtökum og sveitarfélögum. Þannig var 

einblínt á að fá þá aðila á fundinn sem eru tengdir beint við starfsemi ferðaþjónustunnar. 

Þó svo að hluti heimamanna tilheyri hópi ferðaþjónustuaðila í bænum, hefur 

ferðaþjónustan mikil áhrif á daglegt líf þeirra allra. Sem dæmi má nefna að allir þeir aðilar 

sem við töluðum við, og fóru ekki á fundinn, höfðu samt eitthvað til málanna að leggja 

varðandi áhrif ferðaþjónustunnar á bæinn. Það er því ekki samasemmerki á milli þess að 

fólk hafi áhuga á að mæta á fundinn og að það hafi ekkert um málið að segja. Eins og 

Andrea segir: 

[...] so local people have something to say about what is happening without maybe 

the companies just taking the decisions, because even though the company maybe 

thinks that they are taking the right decisions [...] That’s maybe not what the 

population wants around it. So just so it is respectful to everybody around, since it’s 

not just business [… ], tourism implicates way more, it’s the people in your town, 

and a lot more people, you know it’s traffic, it’s using facilities that should be for 

local people are being used by tourists and no extra money is put into it.  

Eins og sést á þessu hefur fólk skoðun á þessum málaflokki og áhrifunum sem 

ferðaþjónustan hefur. Hún hefur bein og óbein áhrif á íbúa Húsavíkur, bæði með 

jákvæðum og neikvæðum hætti. Sem neikvæð áhrif nefndu flestir húsnæðisskort og nefndi 

Guðlaug meðal annars að: ,,það vantar að setja í húsnæði fyrir venjulegt fólk, það er alltaf 

verið að kaupa upp fyrir túrista eða fyrir aðkomufólk en ekki verið að hugsa um fólkið sem 

„actually“ ætlar að vera hérna og býr hérna”. Fólk hefur einnig tekið eftir því hvernig 

ferðaþjónustan hefur haft góð áhrif á samfélagsgerð Húsavíkur. Þar búa einungis um 

,,2.300 manns sem myndu að óbreyttu standa undir kannski einni sjoppu eða 

hamborgarastað” (Óskar). Kristján Þór leggur áherslu á aukin lífsgæði og segir:  
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Fólk áttar sig á því hversu mikilvæg ferðaþjónustan er í sjálfu sér bara upp á eigin 

lífsgæði hér á staðnum, fólk er að uppgötva [...] svona smám saman hversu 

mikilvægt það er bara fyrir það að hafa val um átta veitingastaði eða eitthvað á 

sumrin. Eða bara hvað það er mikið líf í bænum, hvað það er mikið skemmtilegra að 

fara og fá sér kaffi einhvers staðar þar sem er fólk.  

Miðað við athugasemdir viðmælenda hér að framan um áhrif ferðaþjónustunnar, er ekki 

hægt að segja að fólk hafi ekki mætt á íbúafundina vegna skoðanaleysis á málefninu. 

 ,,I think that if they would feel like what they have to say would make a difference, 

yes because it does affect a lot of people”. Hérna má álykta að Andrea sé að gefa í skyn að 

þegar heimamenn setji sitt innlegg í umræðuna, líði þeim eins og ekki sé tekið mikið mark 

á þeim og skoðunum þeirra. Út frá þessu virðast heimamenn, sem hagaðili 

ferðaþjónustunnar, ekki vera jafn mikilvægir og hagaðilar hennar á borð við ferðaþjónustu- 

og sveitarstjórnaraðila. Stór þáttur í af hverju heimamenn hafa ekki verið taldir jafn 

mikilvægir og aðrir hagaðilar er líklega sá að verkefnastjórar DMP hafa fengið stuttan tíma 

til að framkvæma öll þau verkefni er snúa að áfangastaðaáætluninni. Vegna þessa hafa 

skoðanir hins almenna heimamanns verið álitnar lítilvægar í samanburði við skoðanir 

þeirra sem koma beint að ferðaþjónustunni, hvort sem það eru aðilar úr atvinnulífinu eða 

stjórnsýslunni. 

 Þegar rætt var við heimamenn höfðu þeir allir eitthvað til málanna að leggja og flestir 

höfðu sterkar skoðanir á skipulagsmálum á borð við kísilverið á Bakka og Sjóböðin. 

Ásmundur talaði mikið um nýtingu hótelherbergja á Húsavík og hversu lítil hún væri yfir 

vetrartímann. Hann nefndi, sem og aðrir, einnig hversu lítil þjónusta væri í boði fyrir 

ferðamenn yfir vetrartímann á Húsavík. Lára, Hildur og Guðlaug nefndu lélegt skipulag 

varðandi upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og ekki er hægt að tala um ferðaþjónustu á 

Íslandi án þess að umræðan um skort á almenningssalernum komi upp. 

Út frá þessu er hægt að álykta að Húsvíkingar hafi almennt áhuga á að taka þátt í 

skipulagi og stefnumótun á einn eða annan hátt. Tíminn hefur hins vegar ekki unnið með 

verkefnastjórum DMP áætlunarinnar sem og skortur á gögnum. Allt þetta hefur haft þau 

áhrif að heimamenn hafa ekki tekið jafn mikinn þátt í verkefninu og upphaflega stóð til. Að 

lokum er mikilvægt að skoða hvernig hægt er að virkja heimamenn á fleiri vegu en í 

gegnum íbúafundi þar sem fáir aðilar mæta og enn færri tjá sig:  

Mér finnst bara vanta heildstæða stefnumótun í ferðaþjónustu fyrir svæðið og  ég er 

alltaf að segja það, þetta er búið að vera í svo mörg ár að það eru eitthvað allir í 

sínu horni [...] Það væri hægt að markaðssetja bæinn miklu betur sem heild, þúst 

þetta er ekki bara hvalaskoðunin, þetta er bara ótrúlega fallegur lítill bær á Íslandi. 

(Hildur) 
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6 Umræður 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum, sem settar voru fram í inngangi, svarað. Það 

verður gert með því að setja niðurstöðurnar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Fyrsta 

spurningin, sem hér verður svarað, er: Hvernig hefur framkvæmd DMP verkefnisins verið 

háttað á Íslandi? Hvernig hefur sú framkvæmd verið á Norðurlandi og þá sérstaklega á 

Húsavík? 

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur verið helsti drifkraftur hagvaxtar á Íslandi frá 

efnahagshruninu árið 2008. Þrátt fyrir augljóst mikilvægi starfsemi ferðaþjónustunnar í 

hagkerfi landsins, tók um fimm ár að útbúa og samþykkja nýja stefnu í greininni. Það var 

ekki gert fyrr en árið 2011, í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli, sem olli miklum usla. 

Greinilegt er að eitthvað stórt þurfti til þess að það yrði gert (Hagfræðideild Landsbankans, 

2015; Greining Íslandsbanka hf., 2017; Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015; Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). Árin eftir hrun einkenndust af 

miklum niðurskurði og var fræðastarf þar engin undantekning. Þegar Ólöf Ýr 

ferðamálastjóri kom heim frá Noregi með hugmyndina að DMP verkefninu, sást hversu 

mikil þörf var á gögnum tengdum starfsemi ferðaþjónustunnar. Það var þó ekki aðeins 

gagnagrunnur sem þurfti að bæta heldur þurfti að skerpa á skipulagi ferðaþjónustunnar í 

heild hér á landi. Samkvæmt niðurstöðum okkar vantaði bersýnilega einhvers konar 

leiðarvísi og aðgerðaáætlun fyrir ferðaþjónustuna og því var hafist handa við undirbúning 

og gerð Vegvísis. Áfangastaðaáætlun DMP varð síðan eitt forgangsverkefna hans 

(Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015).  

 Í dag eru nýir stjórnahættir lykilhugtak í opinberri stefnumótun og er stefnumótun 

ferðaþjónustunnar þar engin undantekning (Hall, 2011; Hall, 2009; Pierre & Peters, 2000; 

Dredge & Jenkins, 2007). Ljóst er að hugmyndafræði þessara nýju stjórnarhátta hefur sett 

ákveðið strik í stefnumótun á Íslandi, sem og annars staðar, og að áfangastaðaáætlun DMP 

er í raun dæmi eða afurð þessara nýju stjórnarhátta. Hægt er að tengja DMP verkefnið beint 

við tvenns konar nálganir þeirra; annars vegar samfélagsnálgunina en hins vegar 

tengslanetsnálgunina, en báðar voru  settar  fram af Hall (2011), sjá kafla 2. Svo að 

verkefnið nái tilsettum árangri er nauðsynlegt að stuðla að samvinnu milli ólíkra hópa, en 

fellur vel að tengslanetsnálguninni. Áhersla er einnig lögð á að íbúar svæðanna taki beinan 

þátt í ákvörðunarferlinu, sem samsvarar samfélagsnálguninni. Út frá niðurstöðum okkar að 

dæma er tengslanetsnálgunin þó ríkjandi í DMP ferlinu hér á landi, þar sem 

Ferðamálastofa, í hlutverki miðstýrandi aðila heldur í taumana og markaðsstofurnar sjá um 

alla framkvæmd verkefnisins. Markaðsstofurnar nota síðan eigið tengslanet til að stofna 

svæðisráð sem ýmsir aðilar samfélagsins skipa; þar á meðal helstu hagaðilar 

ferðaþjónustunnar á svæðinu ásamt fulltrúum íbúa. Heimamenn hafa hins vegar ekki 

ákvörðunarvald á endanlegri útfærslu á DMP, en samkvæmt Hall (2011) og Dredge og 

Jenkins (2007), ættu þeir að hafa valdið, það er að segja ef tekið er mið af 

samfélagsnálguninni.  

 Ef ferli DMP er skoðað út frá Visit England (á.á.a.) og svo sérstaklega ferli DMP hjá 

Ferðamálastofu (á.á.b), er verkefnið statt í þriðja áfanga ferlisins, þ.e. mótun og gerð DMP 

áætlana. Stjórnstöð ferðamála og Ferðmálastofa sáu um fyrsta áfangann, forvinnu og 

undirbúning. Í öðrum áfanga ferlisins; skilgreiningu, yfirfærslu og samræmingu, tók 

Ferðamálastofa við verkefninu en Stjórnstöð ferðamála skipaði sæti í stýrihóp. Í þriðja 

áfanganum er Ferðamálastofa enn við stjórnvölin, en hlaut þó aðstoð frá markaðsstofum 
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landshlutanna til að vinna að DMP áætlun fyrir sín svæði. Í þessari rannsókn var 

Norðurland tekið sérstaklega fyrir og vegna stærðar svæðisins þá voru fjórir 

verkefnastjórnar ráðnir, einn í 100% starf og tveir í 50%. Það samsvarar leiðbeiningum 

Visit England (á.á.a.) um að nauðsynlegt sé að hafa verkefnastjóra í DMP. Út frá 

niðurstöðum okkar, eftir viðtöl við bæði Björn Hildi og Silju, er ljóst að þó nokkrar 

áskoranir fylgdu verkefninu. Þau nefndu þar helst tímaskort og vöntun á gögnum fyrir 

svæðið. Stór hluti af þeim tíma sem þau höfðu aflögu til vinnu að áætlunargerðinni fór í 

það að safna viðeigandi gögnum fyrir svæðið, en ekki er mögulegt að útbúa aðgerðaáætlun 

þegar svo takmarkaður gagnagrunnur áreiðanlegra gagna er til staðar. Samkvæmt ferli 

DMP hefði sú gagnavinna átt að eiga sér stað á fyrstu stigum ferlisins (Ferðamálastofa, 

á.á.b.; Visit England á.á.a.). 

Markaðsstofa Norðurlands finnur fyrir pressu á að klára aðgerðaáætlun sína fyrir lok 

apríl 2018. Hugsanlegt var ekki tekið nægilegt tillit til þess að hefja þurfti DMP ferlið á 

gagnaöflun, en dýrmætur tími fór í það. Eins og áður hefur komið fram þá hefði sú vinna 

átt að vera afstaðin þegar verkefnastjórarnir hófu störf, samkvæmt uppsetningu DMP ferlis 

Ferðamálastofu (á.á.c), sjá mynd 3. Mikilvægt er að samskipti á milli stofnana í svona 

verkefni séu skýr, en það getur reynst erfitt þegar umhverfi þeirra er flókið og 

umfangsmikið. Mögulegt er stofnanaumhverfi ferðaþjónustunnar hafi verið áhrifavaldur í 

því að aðilar í ferlinu hafi upplifað samskipti sem takmörkuð. Það getur hafa leitt til þess 

að verkefnastjórar á Norðurlandi telja fyrirskipanir frá Ferðamálastofu ekki hafa verið 

nógu skýrar og áframhaldandi starf þeirra sé því í lausu lofti. Niðurstöður okkar leiða í ljós 

að vegna þessa hefur ákveðin togstreita myndast á milli Markaðsstofu Norðurlands og 

miðstýringarinnar, Ferðamálastofu.  

 Við áætlanagerðina var það á ábyrgð verkefnastjóranna að sjá um samskipti og 

upplýsingaflæði við alla hagaðila ferðaþjónustunnar á þeirra svæði, ferðaþjónustuaðila, 

ferðaþjónustusamtök, sveitarfélög og heimamenn. Það getur reynst veigamikið verkefni að 

ná til þessa stóra hóps á stuttum tíma og ætlast til að ná að virkja all meðlimi hans til 

þátttöku. Vegna lítils hvata til þátttöku hjá íbúum, hefur samtalið að mestu leyti átt sér stað 

á milli hins opinbera og einkageirans. Það passar við þau einkenni stjórnarhátta sem sett 

eru í samhengi við tengslanet (Hall, 2011; Dredge & Jenkins, 2007). Þó svo að í 

verkefnalýsingu DMP sé mikil áhersla lögð á þátttöku íbúa og hlut þeirra í 

ákvörðunarferlinu; samfélagsnálgun á stjórnarhætti (Hall, 2011; Dredge & Jenkins, 2007), 

hafa verkefnastjórarnir ekki fengið nógu rúman tímaramma til þess að geta virkjað 

heimamenn nægilega. Því virðist liggja í augum uppi að til þess að gera heimamenn að 

þátttakendum í þessu ferli, þurfi að gefa ferlinu meiri tíma. Þetta snýst þó ekki aðeins um 

tímarammann, heldur virðist vera lögð meiri áhersla á að ná góðu samstarfi við 

sveitarstjórnir og beina hagaðila ferðaþjónustunnar heldur en heimamenn. Rætur þess má 

hugsanlega rekja til þeirrar hugmyndar að sveitastjórnir landshlutanna taki við verkefninu 

og haldi innleiðingu þess áfram að lokinni vinnu verkefnastjóranna (Ferðamálastofa, á.á.b).  
 Það er þó alls ekki hægt að segja að vinnan hafi ekki skilað neinu jákvæðu inn í 

samfélagið. Hún hefur opnað augu skipuleggjenda, auk annarra hagaðila 

ferðaþjónustunnar, fyrir því hversu mikil vöntun er á gögnum í ferðaþjónustunni. Það hefur 

meðal annars skilað sér í aukinni gagnavinnu á sjálfum svæðunum og einnig stutt við 

stofnun Mælaborðs ferðaþjónustunnar. Verkefnavinnan hefur einnig stuðlað að auknum 

samskiptum á milli margra hagaðila ferðaþjónustunnar. Það er gríðarlega jákvætt fyrsta 

skref því fólk er að einhverju leyti byrjað að vinna saman í þágu uppbyggingar hennar. 

Þessi samskipti og mikilvægi þeirra eru það sem hagaðilakenningin leggur hvað mesta 

áherslu á. Einnig er þarft að finna árangursríkar leiðir sem ná að virkja heimamenn til 

þátttöku á þeim vettvangi þar sem samskiptin eiga sér stað, en  þörf er á að rödd þeirra 
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heyrist í grasrótarverkefni sem þessu (Richard E. Freeman, 1984; Garrod o.fl., 2012; 

George, Mair & Reid, 2009). Það leiðir okkur að næstu spurningu: Hvernig hafa 

heimamenn tekið þátt í verkefninu á Húsavík? 

Ferðaþjónustan hefur gífurleg áhrif á daglegt líf heimamanna og eru þeir einn stærsti 

hagaðilahópur hennar (Garrod o.fl., 2012; George, Mair & Reid, 2009). Þessari fullyrðingu 

eru verkefnastjórar DMP sammála og telja þátttöku heimamanna mikilvæga fyrir 

áfangastaðaáætlunina. Sú aðferð, sem ákveðið var að nota til að ná til heimamanna, voru 

íbúafundir sem haldnir voru á svæðunum. Á Húsavík var haldinn einn íbúafundur sem 

auglýstur var í staðarblaðinu, Skránni, og á samfélagsmiðlum tengdum svæðinu og var 

öllum frjálst að mæta. Ef horft er til útgáfu Green og Hunton-Clarke (2003) á þrepaferli 

Arnstein (1969), sjá kafla 2, er hægt að flokka þátttöku íbúa á Húsavík í þrep 2, þátttöku í 

formi ráðgjafar. Á fundinum fengu heimamenn tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri eftir að kynning á verkefninu hafði farið fram. Verkefnastjórar voru undir 

gífurlegri tímapressu á meðan á ferlinu stóð. Eins og  Green og Hunton-Clarke (2003) 

nefna, velja skipuleggjendur DMP verkefnisins að einskorða þátttöku heimamanna aðeins 

við annað þrep þrepaferlisins þegar lítill tími er fyrir hendi. Þátttaka í formi ráðgjafar 

hentar vel þeim skipuleggjendum sem vilja hafa fullkomna stjórn á gangi mála og vilja eða 

geta ekki eytt miklum tíma í ákvörðunarferlið. Þessi fundur var langur og fjölmennur, en 

engin viðmælenda okkar úr hópi heimamanna mætti á hann. Þar spilaði inn í áhugaleysi á 

málefnum hans, en það virtist einnig sem fólk hafi almennt ekki vitað af honum. George, 

Mair & Reid (2009) ráðlögðu að áður en boðað væri til stórs íbúafundar væri sniðugt að 

hefja þátttökuferli íbúa á smærri fundum í samfélaginu. Þeir fundir yrðu síðan notaðir til 

þess að miðla upplýsingum til heimamanna með ítarlegri kynningu fyrirhugaðs verkefnis. 

Þannig gæfist fólki tími til þess að fullmóta skoðanir sínar áður en haldið væri á stærri 

fund. Með þessari aðferð er líklegra að fleiri hafi eitthvað til málanna að leggja sem og 

kjark til að tjá sig á stórum íbúafundi. Á Húsavík hlutu heimamenn mjög takmarkaða 

kynningu á verkefninu í aðdraganda íbúafundarins og að auki var ekki boðið upp á smærri 

fundi. Þetta getur verið ein af ástæðum þess að fundarsókn var lítil. 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar virðast flestir viðmælendur okkar sammála 

um að íbúafundur sé ekki endilega besta leiðin til að ná til fólks, þá sérstaklega til 

mismunandi hópa samfélagsins. Flestir nefndu að sniðugt gæti verið að nýta rafrænar gáttir 

í því samhengi, því margir upplifi meira sjálfsöruggi á bak við tölvuskjáinn. Á 

síðastliðnum árum hafa rannsóknir sýnt að skipuleggjendur sækjast í auknum mæli eftir 

tæknivæddum lausnum til að ná til heimamanna. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða 

niðurstöðu þar sem þessar leiðir geta gert það að verkum að hægt sé að ná til þeirra sem 

lítinn áhuga hafa á aðferðum á borð við íbúafundi (Stelzle, Jannack & Noennig, 2017; 

Rexhepi, Filiposka & Trajovik, 2018). Áhugavert væri að sjá hvort þessar gáttir gætu 

skilað betri árangri í DMP verkefninu, en nú þegar hefur meðal annars Reykjavíkurborg 

notað þess konar aðferð með góðum árangri í verkefninu Betri Reykjavík (á.á.).   

 Til þess að virkja íbúa áfangastaðar til þátttöku í skipulagsferlum er mikilvægt að 

byrjað sé á að upplýsa þá um stöðu mála og því næst að leita eftir skoðunum þeirra (Garrod 

o.fl., 2012; George, Mair & Reid, 2009; Yan & Morpeth, 2015b). Svo virðist vera að fyrsta 

þrep þátttökuferlisins, þátttaka í formi upplýsingagjafar, hafi ekki skilað tilætluðum árangri 

og því hafi íbúafundurinn ekki náð til heimamanna. Einnig eru dæmi um að heimamenn 

hafi ekki þótt eins mikilvægir hagaðilar og aðrir. Í því sambandi má nefna að 

ferðaþjónustuaðilar, ferðaþjónustusamtök og sveitarfélög fengu sendan markpóst í gegnum 

tölvupóst þar sem þeim var sérstaklega  boðið á íbúafundinn.  

 Eins og áður hefur komið fram er aðkoma heimamanna að ferðaþjónustunni oft 

óbein, en hún getur samt sem áður haft mikil áhrif á daglegt líf þeirra. Heimamenn hafa 
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yfirleitt eitthvað til málanna að leggja um það sem er að gerast og það sem á að gerast á 

eigin heimasvæði. Ef tilraunir til að ná að virkja þá til þátttöku mislukkast, getur það leitt 

til þess að togstreita myndist á milli heimanna og annarra hagaðila ferðaþjónustunnar 

(Garrod o.fl., 2012; George, Mair & Reid, 2009; Yan & Morpeth, 2015b). Til þess að sjá 

hver skoðun heimamanna er á þátttöku sinni í DMP verkefninu, spurðum við okkur að 

lokum: Hvernig hafa heimamenn upplifað þátttöku sína í áfangastaðaáætlun DMP á 

Húsavík?  

 Eins og við nefndum hér að framan, tók enginn viðmælenda okkar þátt í þessum eina 

íbúafundi sem haldinn var á Húsavík í tengslum við áfangastaðaáætlun DMP. Við getum 

því sagt að þeir hafi ekki upplifað sig sem þátttakendur í verkefninu. Í fyrsta lagi nefndu 

margir viðmælendur, með einum eða öðrum hætti, að kynning verkefnisins hafi algjörlega 

farið fram hjá þeim. Í sumum tilfellum sögðust þeir aldrei hafa heyrt minnst á 

áfangastaðaáætlun DMP og vissu því ekkert í hverju hún fælist. Í öðru lagi telja þau sig 

sjálf ekki hafa jafn mikilvægar skoðanir fram að færa og aðrir hagaðilar, þá sérstaklega 

vegna þekkingarleysis á málefninu. Annar þáttur, sem kemur fram í þessu samhengi, er að 

mörg þeirra telja að þrátt fyrir að þau myndu tjá sig, þá yrði ekki á þau hlustað eða tekið 

mark á því sem þau hafa að segja. Hvatinn fyrir þátttöku á hins vegar að liggja í þrepi 

upplýsingagjafarinnar, sem var mjög takmarkaður í tilviki íbúafundarins á Húsavík 

(Garrod o.fl., 2012; George, Mair & Reid, 2009; Yan & Morpeth, 2015b). Það segir sig 

sjálft að ef fólk veit ekki um hvað málin snúast, mun reynast þeim erfitt að tjá skoðanir 

sínar. Fæstir vilja segja eitthvað sem hljómar heimskulega, og sérstaklega ekki í návígi við 

fólk sem það þekkir. Þrátt fyrir að heimamenn telji sig ekki virka þátttakendur í verkefninu 

að svo stöddu, þýðir það ekki endilega að áhuginn til þátttöku sé ekki fyrir hendi. Þegar 

viðmælendur okkar voru spurðir hvort vilji væri á að taka þátt í svona verkefni svöruðu 

þeir allir játandi, vitaskuld sumir áhugasamari en aðrir. Í framhaldinu spurðum við því íbúa 

Húsavíkur út í viðhorf þeirra til tveggja framkvæmda sem nú eru í gangi á Húsavík, 

Sjóböðin annars vegar og kísilverið á Bakka hins vegar. Allir reyndust hafa sterka skoðun 

á þessari uppbyggingu, þó svo að verksmiðjan vægi þyngra. Þegar við spurðum síðan hvort 

þeir hefðu fengið tækifæri til að tjá skoðun sína áður en þessar framkvæmdir hófust, tjáðu 

þeir okkur að svo hafi ekki verið. Þegar við spurðum svo nánar út í hvort þeir hefðu viljað 

hafa vettvang til þess, þá sögðu þeir já. Út frá þessu er hægt að meta það svo að áhuginn og 

sterkar skoðanir á framkvæmdum séu fyrir hendi, en að þær koma oft ekki í ljós fyrr en 

framkvæmd hefur þegar verið hafin á svæðinu.  

Þú getur lítið gert sem íbúi þegar bygging er hafin á til dæmis verksmiðju. Hins 

vegar hefðir þú mögulega getað fengið hljómgrunn ef þú hefðir fengið tækifæri til að tjá 

þig í upphafsferlinu, þegar framkvæmdin er enn á hugmyndastigi. Því er nauðsynlegt að 

ganga úr skugga um að upplýsingar um framkvæmdir, og þess háttar, skili sér til íbúa á 

byrjunarstigi (Green & Hunton-Clarke, 2003; George, Mair & Reid; 2009). Mikilvægt er 

að þetta sé gert áður en ákvörðun hefur verið tekin um framkvæmd og íbúum þannig gefið 

færi á að taka þátt í ákvörðunarferlinu frá upphafi. Ekki er hægt að ætlast til að fólk taki 

þátt í einhverju og segi skoðun sína þegar það hefur enga vitneskju um málið. Ef 

upplýsingagjöfin væri meiri og skilvirkari, gæti það hindrað togstreitu og ágreining sem oft 

getur skapast í kringum stórar framkvæmdir er snerta stóran hóp hagaðila innan samfélags. 

Þar er ferðaþjónustan engin undantekning (Green & Hunton-Clarke, 2003; Garrod o.fl., 

2012). Gott dæmi um þetta er einmitt Húsavík og hvernig framkvæmdin á Bakka er eitt 

mesta hitamálið þar í augnablikinu. Framkvæmd Sjóbaðanna hefur hins vegar fallið í 

skuggann af Bakka. Flestir hafa þó sterkar skoðanir á báðum framkvæmdunum, bæði 

jákvæðar og neikvæðar. Þær eru hins vegar til einskis nú þegar framkvæmdir eru á 

lokastigi: 
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Til dæmis  þegar að gröfur eru komnar í gang eða eiturský eru komin upp úr 

einhverjum strompi, þá er hægt að kveikja grasrótarhreyfinguna. Þá er allt brjálað 

og þú getur virkjað alla, fengið alla með, bæði með og á móti. En í skipulagsferlum 

þarft þú helst að vera fimm árum á undan að hugsa fyrir (Óskar). 
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7 Lokaorð 

Þegar litið er til framgangs DMP verkefnisins hér á landi er ljóst að verkefnið og ferli þess 

reynist erfiðari biti að kyngja en talið var í fyrstu. Margt hefur gengið vel, en við 

undirbúning og framkvæmd verkefnisins kom þó fljótt í ljós að margar áskoranir yrðu á 

vegi þess. Margar þessara áskorana komu upp vegna skorts á undirbúningi í aðdraganda 

verkefnisins. Ein helsta áskorunin var mikill skortur á gögnum tengdum ferðaþjónustunni 

um land allt og var Norðurland þar engin undantekning. Þegar litið er til þátttöku 

heimamanna í verkefninu var einnig margt sem betur hefði mátt fara. Vegna takmarkaðs 

tíma reyndist krefjandi verkefni að virkja heimamenn í ferlinu, en það eitt að vekja áhuga 

þeirra getur til dæmis reynst tímafrekt. Ennfremur teljum við nauðsynlegt að endurhugsa 

þær aðferðir sem notaðar eru til þess að ná til heimamanna og virkja þá til þátttöku. Betra 

væri að notast við fjölbreyttari aðferðir sem dregið gætu fram skoðanir mismunandi hópa 

samfélagsins og náð þannig fram heildarmynd þess. Jákvæðar hliðar verkefnavinnunnar 

hafa þó einnig skilað sér, að einhverju leyti, til þessa. Vinnan hefur meðal annars náð að 

vekja upp þarft samtal á milli mismunandi hagaðila ferðaþjónustunnar og stuðlað að 

samráði þeirra á milli, en það er vissulega góð byrjun og ákveðinn áfangi út af fyrir sig. 

Það er einnig greinilegt að verkefnið hefur skilað einhverjum árangri þar sem mörg ný 

gögn hafa orðið til í kjölfar þess. Ástæðurnar fyrir því er líklega hægt að rekja til þess að 

verkefnið hefur náð að skapa ákveðinn hvata fyrir hagaðila ferðaþjónustunnar til frekari 

gagnaöflunar.  

Þegar farið er af stað með veigamikið verkefni á borð við DMP er nauðsynlegt að 

taka inn í myndina alla grunnþætti þess, svo að sem minnst komi á óvart við 

framkvæmdina. Mikilvægt er að hafa aðgang að öllum tilheyrandi tækjum og tólum sem 

gera vinnuna mögulega, en yfirleitt er einnig þörf á töluverðum mannskap í svo 

umfangsmikið verkefni. Svo allir þessir grunnþættir þjóni tilgangi sínum þarf verkefnið 

fyrst og fremst að hafa aðgang að nægu fjármagni, en það er einmitt hindrun sem getur 

reynst framkvæmd verkefnis erfið og jafnvel óyfirstíganleg. Þegar þar er komið sögu er 

það á ábyrgð stjórnvalda að grípa frekar inn í og setja fram skýra og heildstæða stefnu í 

ferðaþjónustu. Þegar um er að ræða úthlutun fjármagns er mikilvægt að forgangsraða 

verkefnum skynsamlega og vega og meta hvaða verkefni eru brýnust hverju sinni. 

Að okkar mati gekk rannsóknin vel og öllum spurningum hefur verið svarað á einn 

eða annan hátt. Yfirleitt er þó alltaf eitthvað sem gera má betur þegar kemur að því að 

framkvæma rannsókn. Meðal annars er mikilvægt að horfa til þess að þar sem um 

eigindlega viðtalsrannsókn er að ræða, var úrtakið veigalítið, en aðeins voru tekin viðtöl 

við lítinn hóp einstaklinga. Ekki er hægt að alhæfa um íbúa Húsavíkur í heild út frá 

tilteknum niðurstöðum, en þær gefa okkur litla mynd af aðstæðum. Því væri áhugavert að 

framkvæma meigindlega spurningakönnun sem næði breiðari mynd af þýðinu. Sú viðbót 

gæti þá stuðst frekar við niðurstöðurnar og þannig náð fram heildstæðari mynd af 

samfélaginu, en þá væri um blandaða rannsóknaraðferð að ræða. Einnig er vert að hafa í 

huga að annar rannsakandinn er mjög tengdur inn í samfélagið á Húsavík. Þar gæti 

mögulega myndast ákveðinn rannsakandabjagi sem gæti haft áhrif á svör viðmælenda. Við 

erum hins vegar nokkuð vissar um að það hafi ekki haft veruleg áhrif. Á hinn bóginn gætu 

þessi tengsl einnig reynst heppileg að einhverju leyti, eins og í okkar tilfelli, þar sem þau 

gerðu það að verkum að auðvelt reyndist að ná sambandi við viðmælendur. 

 Við gerð rannsóknarinnar vöknuðu upp margar spurningar, bæði á meðan á 
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gagnaöflun stóð og við gagnagreininguna, sem gaman væri að fá svör við. Þessar 

spurningar gáfu okkur hugmyndir að frekari rannsóknum tengdum viðfangsefninu. Við 

teljum að hægt sé að framkvæma samanburðarrannsókn á DMP verkefnum á öllum 

landssvæðum og skoða hvað hefur gengið vel á hverju svæði fyrir sig og forsendur þess. 

Við teljum einnig mikilvægt að benda á að ekki náðist í neinn frá Ferðamálastofu en 

áhugavert væri að bæta við þeirra sjónarhorni í þessa rannsókn, ekki síst ef markmiðið væri 

að greina betur tengsl og samvinnu framkvæmdaraðila verkefnisins. Við vonumst 

jafnframt til þess að hægt verði að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar á uppbyggilegann 

hátt við frekari þróun á DMP ferlinu hér á landi og að hugsanlega geti það skila sér í betri 

heildarávinningi verkefnisins. Þegar kemur að þátttöku íbúa þá væri meðal annars 

áhugavert að skoða hversu stór hluti íbúa á Húsavík tengist með beinum og óbeinum hætti 

ferðaþjónustunni og starfsemi hennar. Þetta gæti haft marktæk áhrif á viðhorf þeirra til 

ferðaþjónustunnar og viljann til þess að taka þátt í uppbyggingu hennar. Í tengslum við það 

gæti hugsast að viðhorf fólks almennt sé jákvæðara nú en áður vegna þess hversu margir 

hagaðilar ferðaþjónustunnar eru orðnir. Einnig væri áhugavert að skoða hversu vel 

verkefnið hefur gengið út frá stærð svæðis, þá hvort munur sé á stórum og litlum svæðum. 

Í því samhengi væri hægt að kanna hvort skynsamlegt sé að notast við ólíkar aðferðir, til að 

stuðla að virkni þátttöku íbúa, út frá ákveðnum forsendum svæðisins þar sem einblínt er á 

hvaða aðferðir virka hverju sinni. Niðurstöðurnar gefa í skyn að ein og sama aðferðin virki 

ekki endilega á heildina, enda er fólk eins mismunandi og það er margt. Einnig mætti 

sérstaklega einblína á gerð rannsókna er snúa að því hvernig fólk er virkjað til þátttöku, en 

það er mjög mikilvægt stig í þátttökuferlinu og mætti því áherslan á þann þátt vera meiri. 

Við spurjum okkur því, afhverju megin áherslan hefur verið á þátttökuaðferðirnar sjálfar en 

ekki aðferðir til að fá fólk til þess að taka þátt í þátttökuferlinu?   

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar teljum við það liggja í augum uppi að þátttaka 

heimamanna í stórum verkefnum á borð DMP, og þær aðferðir sem notaðar eru til að virkja 

þá, þarf að endurskoða. Ljóst er að stíga þyrfti út fyrir rammann til þess að hægt sé að 

fanga þessa lágværu, en jafnframt mikilvægu rödd heimamannsins. 
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Viðauki  

Viðtalsrammi - Verkefnastjórar DMP  
 

Kynning á verkefni:   

Við erum að skrifa lokaritgerð um viðhorf heimamanna á Húsavík til uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar á svæðinu, hvort þeir hafi fengið að taka þátt í henni og hvort yfirhöfuð 

sé áhugi fyrir því. Við einblínum á áfangastaðaáætlun DMP.  
 

Spurningar: 
 

1. Geturðu nokkuð aðeins sagt okkur frá þér og því sem þú ert að gera? Og í 

framhaldinu hvernig þú komst þú inn í DMP verkefnið? 

2. Hver er staðan á verkefninu á Íslandi/Norðurlandi/Norðausturlandi? Hvernig var 

viðhorf sveitarstjórna á landsvísu/svæðinu? 

3. Hverjar hafa verið helstu áskoranirnar við þetta verkefni? 

4. Telurðu raunhæft að fá íbúa til þess að taka virkan þátt í hugmyndasköpun varðandi 

skipulag og uppbyggingu svæða/svæðisins?  

5. Hvernig hafið þið náð að virkja heimamenn? Með hvaða aðferðum er ætlunin að ná 

til þeirra?  

 

Á aðeins við um Silju Jóhannesdóttur, verkefnastjóra Markaðsstofu Norðurands á 

Norðausturlandi: 

1. Hvert telur þú almennt viðhorf fólks í kringum þig vera til ferðaþjónustunnar hér?  

2. Viðhorf til Bakka og til sjóbaðanna?  

3. Geturðu sagt okkur aðeins frá Húsavík fyrir tíma ferðaþjónustunnar og hvað hefur 

breyst með tilkomu hennar?  

4. Hver eru næstu skref verkefnisins?  

5. Hvernig sérðu næstu ár fyrir þér?  

  
Stikkorð: 

 Um þau og aðkomu þeirra í DMP verkefninu 

 Staða verkefnis 

 Viðmót og þátttaka sveitarstjórnar 

 Áskoranir 

 Þátttaka heimamanna 

 Aðferð til að virkja þá 

 Viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu 

 Bakki vs Sjóböð 

 Húsavík fyrir og eftir ferðaþjónustu 

 Framtíðarsýn 
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Viðtalsrammi - Sveitarstjóri Norðurþings  
 

Kynning á verkefni:  

Við erum að skrifa lokaritgerð um viðhorf heimamanna á Húsavík til uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar á svæðinu, hvort þeir hafi fengið að taka þátt í henni og hvort yfirhöfuð 

sé áhugi fyrir því. Við einblínum á áfangastaðaáætlun DMP.  
 

Spurningar: 
  

1. Geturðu nokkuð aðeins sagt okkur frá þér og því sem þú ert að gera?  

2. Hefur þú heyrt um áfangastaðaáætlun DMP sem er nú í vinnslu á landsvísu? Ef svo 

er hvernig heyrðirðu um hana?  

3. Telurðu raunhæft að fá íbúa á til þess að taka virkan þátt í hugmyndasköpun 

varðandi skipulag og uppbyggingu svæðisins?  

4. Hvernig telur þú að best væri að ná til íbúanna?  

5. Hvert telur þú almennt viðhorf fólks í kringum þig vera til ferðaþjónustunnar hér?  

6. Viðhorf til Bakka og viðhorf sjóböðin  

7. Geturðu sagt okkur aðeins frá Húsavík fyrir tíma ferðaþjónustunnar og hvað hefur 

breyst með tilkomu hennar?  

 

 Stikkorð:  

 Um hann  

 Heyrt um DMP 

 Áhugi á þátttöku við skipulag og uppbyggingu svæðisins 

 Besta leiðin til að ná til þeirra?  

 Viðhorf heimamanna  

 Bakki vs. Sjóböð  

 Húsavík fyrir og eftir  

 Frekari þátttaka sveitarstjórnar í DMP 

 

Viðtalsrammi - Íbúar Húsavíkur með engin tengsl við DMP verkefnið  

 

Kynning á verkefni:  

Við erum að skrifa lokaritgerð um viðhorf heimamanna á Húsavík til uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar á svæðinu, hvort þeir hafi fengið að taka þátt í henni og hvort yfirhöfuð 

sé áhugi fyrir því. Við einblínum á áfangastaðaáætlun DMP.  
 

Spurningar:  

1. Geturðu nokkuð aðeins sagt okkur frá þér og því sem þú ert að gera?  

2. Hefur þú heyrt um áfangastaðaáætlun DMP sem er nú í vinnslu á landsvísu? Ef svo 

er hvar og hvernig heyrðirðu um hana?  

3. Telurðu raunhæft að fá íbúa á til þess að taka virkan þátt í hugmyndasköpun 

varðandi skipulag og uppbyggingu svæðisins?  
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4. Hvernig telur þú að best væri að ná til íbúanna?  

5. Hvert telur þú almennt viðhorf fólks í kringum þig vera til ferðaþjónustunnar hér?  

6. Viðhorf til Bakka og viðhorf sjóböðin  

7. Geturðu sagt okkur aðeins frá Húsavík fyrir tíma ferðaþjónustunnar og hvað hefur 

breyst með tilkomu hennar?  

 

 

 

Stikkorð: 
 

 Tækifæri til þátttöku 

 Áhugi á þátttöku við skipulag og uppbyggingu svæðisins 

 Fyrir ferðaþjónustu 

 Eftir ferðaþjónustu 

 Viðhorf heimamanna gagnvart breytingum 

 Bakki  

 Sjóböðin  

 


