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Útdráttur 
Samfélög geta orðið fyrir margvíslegum áhrifum ferðamennsku og getur hún haft mikil áhrif 
á íbúa. Áhrif ferðamennsku snúa að efnahagnum, umhverfinu og félagsmenningarlegum 
þáttum. Lífsgæði heimamanna geta einnig orðið fyrir áhrifum ferðamennsku, bæði til hins 
betra og til hins verra. Áhrif ferðamennsku á heimamenn hefur töluvert verið rannsökuð en 
hvaða áhrif lífsgæði heimamanna verða fyrir hefur ekki verið mikið rannsakað hér á landi. 
Rannsókn þessi fjallar því um áhrif ferðamennsku og lífsgæði og er markmið hennar að átta 
sig á upplifunum og viðhorfi íbúa í Mývatnssveit vegna ferðamennsku og lífsgæðum þar að 
lútandi. Einnig er fjallað um ferðamennsku í Mývatnssveit, uppbygginguna sem hefur átt sér 
stað undanfarin ár og stefnumótun sveitarfélagsins í ferðamennsku. Tekin voru viðtöl við 
tvo Mývetninga og í framhaldi af þeim var mótuð könnun sem lögð var fyrir Mývetninga. 
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Mývetningar eru jákvæðir gagnvart 
ferðamennsku vegna aukinna atvinnutækifæra. Helstu neikvæðu áhrif ferðamennsku sem 
heimamenn upplifa eru hættur í umferðinni, mannmergð, t.d. í verslun sveitarinnar, og 
ágangur á einkarými heimamanna. Helsti munur á milli lýðfræðilegra breyta fól í sér að þeir 
sem starfa í ferðaþjónustu eru jákvæðari gagnvart ferðamennsku en þeir sem gera það ekki.  

Abstract 
Communities can experience variety of tourism effects that can have major influence on 
local people. The influence of tourism appears in the economy, the environment and on 
socialcultural factors. The local people quality of life can be affected by tourism, positively 
and negatively. The influence of tourism on local people has considerably been researched, 
but how the quality of the local people‘s life has not received much attention in Iceland. 
Thus, this research focuses on the impact of tourism and people‘s quality of life. Its aim is 
to understand the experiences and attitudes of locals in Mývatnssveit and the influences of 
tourism on their quality of life. Tourism in Mývatnssveit is also discussed, the development 
in recent years and the municipality planning of tourism. An interview was taken with two 
locals which results were used to construct a survey that was submitted to locals in 
Mývatnssveit. The results indicate that locals in Mývatnssveit are generally positive towards 
tourism due to increased job opportunities. The main negative sides are the dangers in the 
traffic, crowds in the local store and tourist intrusion into people‘s privat spaces. The main 
difference between demographic change was that those working in tourism are more positive 
towards tourism than those who do not.  
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Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, fyrir alla þeirra aðstoð. Eddu Ruth Hlín Waage, fyrir 
ómetanlega hjálp sem hún hefur veitt mér og Ásdísi Aðalbjörgu Arnalds fyrir aðstoð hennar 
við megindlega hluta rannsóknarinnar. En þessi rannsókn hefði ekki orðið að veruleika án 
þátttakendanna. Mývetningar sýndu mér traust og þakka ég þeim frábærar viðtökur 
undantekningalaust. Sérstakar þakkir fá viðmælendur mínir sem gáfu sér tíma til að tala við 
mig. Þá er ég þakklát öllum þeim er gáfu sér tíma til að svara könnuninni. Einnig fær Auður 
Pálsdóttir góðar þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 
Það er miður júlí mánuður. Ferðamaður er á ferðalagi um Ísland og er Mývatnssveit einn af 
áfangastöðum á leið hans. Hann ekur niður Mývatnsheiðina og við honum blasir Mývatn 
sjálft í allri sinni dýrð með öllum sínum eyjum og hólmum og í fjarska sér hann gufustróka 
stíga uppúr jörðinni. Margvíslegar hraunmyndanir má sjá meðfram vatninu og þar utan við 
afmarkar fjallahringurinn þetta stórkostlega svæði. Ferðamaðurinn stígur út úr bílnum til að 
virða fyrir sér náttúruna, en drífur sig fljótt inn þar sem mýflugurnar eru með mesta móti og 
er varla líft úti fyrir þeim. Nú til dags er mikið talað um áhrifavalda en mýflugurnar er 
áhrifavaldar á annan hátt, þær valda því að lífríki svæðisins er fjölbreytt og blómstrar eins 
og raun ber vitni, enda ber vatnið nafnið sitt af þeim. Hvar sem ferðamaðurinn kemur virðist 
allt iða af lífi. Straumendurnar hafa sig allar við að koma sér upp á móti straumnum í Laxá, 
Duggendur synda á vatninu með allt upp í 12 unga hver og Lómurinn vælir. Úr fjarska má 
sjá eitthvað sem líkist mauraþúfu uppi á hól, en þegar nær dregur sést að þetta er fjöldinn 
allur af ferðamönnum að virða fyrir sér Skútustaðagíga. Í Dimmuborgum má sjá móta fyrir 
allskyns verum í klettunum, hvert sem litið er og er bílaröðin að Hverfjalli samfelld frá 
þjóðveginum. Þegar komið er enn austar tekur ferðamaðurinn fyrir nefið á sér þar sem hann 
ekur inn í lykt af soðnum eggjum. Ekki eru þó um soðin egg að ræða heldur er þetta 
brennisteinslyktin sem er á jarðhitasvæðinu í Bjarnaflagi og á Hverarönd þar sem 
leirhverirnir sjóða og gufuhverirnir spúa.  

Þessi lýsing er mjög dæmigerð fyrir upplifun ferðamanna sem aka í gegnum Mývatnssveit á 
fallegum sumardegi. Því er engin furða þótt Mývatnssveit sé afar vinsæll staður meðal 
ferðamanna en fjöldi þeirra hefur margfaldast þar á síðastliðnum árum. Í ljósi þróunar 
ferðamennsku sem hefur verið í Mývatnssveit á undanförnum árum vakna ýmsar spurningar 
um ferðamennina, t.d. hvernig þeir hafa áhrif á samfélagið. Þegar fjöldi gesta hvern dag er 
margfaldur fjöldi íbúa hlýtur það að setja strik í reikninginn hjá heimamönnum, eða jafnvel 
finnst þeim þetta aukna líf í samfélaginu jákvæð þróun. Þar sem ferðaþjónusta snýst um að 
veita þjónustu þá skipta heimamenn og þeir sem starfa við ferðaþjónustu lykilatriði. Því er 
mikilvægt að skilja hvað það er sem heimamönnum finnst í raun og veru um ferðamennsku 
á svæðinu. Áhugavert er því að skoða þau áhrif sem íbúar Mývatnssveitar verða fyrir af 
völdum ferðamennsku. 

Áhrif ferðamennsku er hægt að flokka í hagræn, umhverfis- og félagsmenningarleg 
(Andereck, Valentine, Knopf & Vogt, 2005). Ferðamennska getur haft margvísleg áhrif á 
lífsgæði einstaklinga og geta þau bæði verið jákvæð og neikvæð (Sharpley, 2014). 
Áhugavert er að vita hvaða áhrif ferðamennska hefur á lífsgæði Mývetninga en það hefur 
ekki verið rannsakað svo vitað sé. Gæti ný og áhugaverð sýn fengist með niðurstöðum slíkrar 
rannsóknar. Nú þegar fjöldi ferðamanna eykst jafn hratt milli ára og raun ber vitni þá er 
mikilvægt að fá skýrari sýn á þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu einstakra áfangastaða, 
sem og á landinu öllu (Edward Hákon Huijbens & Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á upplifun og viðhorfum Mývetninga til 
ferðamennsku á svæðinu og hvaða áhrif hún hefur á lífsgæði þeirra. Leitast verður eftir að 
svara eftirfarandi spurningum: 
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• Hvernig upplifa Mývetningar áhrif ferðamennsku? 
• Hver eru tengslin á milli lýðfræðilegra þátta og viðhorfa íbúa til ferðamennsku? 
• Hvernig hefur ferðamennska áhrif á lífsgæði Mývetninga? 

Til að svara þessum spurningum var framkvæmd blönduð rannsókn þar sem fyrst voru tekin 
viðtöl við tvo íbúa Mývatnssveitar. Í kjölfar þeirra var mótuð könnun sem lögð var fyrir íbúa 
Mývatnssveitar í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla að inngangi meðtöldum. Á eftir þessum inngangi er í öðrum 
kafla fjallað um fræðilegan grundvöll sem ritgerðin byggir á, þar sem gerð er grein fyrir 
áhrifum ferðamennsku, lífsgæðum og rannsóknum sem hafa verið gerðar á þessum tveimur 
sviðum. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir Mývatnssveit, ferðamennsku þar, uppbyggingu í 
sveitarfélaginu og stefnumótun í ferðamennsku. Í fjórða kafla er kynnt aðferðafræði og 
rannsóknarsnið sem beitt var við öflun og úrvinnslu gagna og kynningu á niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar sem fjalla um viðhorf heimamanna 
og stýringu ferðamennsku, hagræn-, umhverfis- og félagsmenningarleg áhrif ferðamennsku. 
Í sjötta kafla eru niðurstöðurnar ræddar í fræðilegu samhengi og rannsóknarspurningum 
svarað. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar er gert grein fyrir hvernig þekkingin sem 
sköpuð var í þessari rannsókn er gagnleg, takmörkunum rannsóknarinnar og síðan bent á 
hvaða frekari rannsóknir niðurstöðurnar kalla á.  
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2 Áhrif ferðamennsku og lífsgæði 
Í þessum kafla er fjallað um hvaða áhrif ferðamennska hefur á samfélög. Greint er frá 
mælikvörðum sem notaðir eru til að mæla viðhorf heimamanna til ferðamennsku: Þolmörk 
ferðamennsku, áreitisskala Doxeys og Lífsferil Butlers. Í kjölfarið er fjallað um hugtakið 
lífsgæði og hvernig ferðamennska getur haft áhrif á lífsgæði heimamanna. Næst er fjallað 
um þær viðhorfs- og lífsgæðarannsóknir sem framkvæmdar hafa verið og að lokum er fjallað 
um þær rannsóknar sem gerðar hafa verið í Mývatnssveit.  

2.1 Áhrif ferðamennsku 
Ferðaþjónusta er ein hraðast stækkandi atvinnugrein í heimi og hefur áhrif á mismunandi 
hliðar lífs okkar. Eftir því sem ferðamennska þróast, því meiri áhrifum verður svæðið fyrir 
(Shafaei & Mohamed, 2015). Skilningur á áhrifum allra hliða ferðamennsku er mikilvægur 
fyrir þá sem skipuleggja hana og er nauðsynlegur til þess að hægt sé að taka upplýstar 
ákvarðanir. Án þessa grundvallar geta jákvæð áhrif ferðamennskunnar fljótt breyst í neikvæð 
(Martin & Uysal, 1990).  

Áhrifum ferðamennsku á samfélag er oftast skipt í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn eru hagræn 
áhrif (e. economic), t.d. skatttekjur, aukin atvinnutækifæri, hærri tekjur, verðbólga, 
skattbyrgði og skuldir yfirvalda. Annar flokkurinn felur í sér áhrif á umhverfi (e. 
environmental), t.d. varðveisla almenningsgarða og dýralífs, mannmergð, loft-, vatns- og 
hljóðmengum, skemmdarverk og rusl. Þriðji flokkurinn felur í sér félagsmenningarleg áhrif 
(e. sociocultural), t.d. endurvakning hefðbundinna muna og athafna, aukin alþjóðleg 
samskipti, aukin glæpatíðni og breytingar á menningu (Andereck o.fl., 2005).  

Sharpley (2014) segir grundvallaratriði í árangursríkri þróun ferðamennsku vera að það sé 
jafnvægi á milli ferðamanna, íbúa, áfangastaða og ferðaþjónustufyrirtækja. Ferðamennska 
feli í sér eina af stærstu tilfærslum auðs, hún veiti innkomu, gjaldeyri, tekjur fyrir ríkið, 
atvinnu og þar með efnahagslegan ávinning. Þannig er ferðamennska mikilvæg fyrir 
efnahagslegan vöxt og þróun, en slíkur ávinningur verður þó ekki án kostnaðar. 
Ferðamennska hefur áhrif á umhverfi og samfélög og þá sérstaklega á heimamennina. Við 
þróun áfangastaða verður alltaf einhver fórnarkostnaður því munur er á milli ávinnings af 
ferðamennsku og neikvæðra samfélags- og umhverfislegra afleiðinga. Árangur áfangastaða 
veltur á því að ferðamenn séu ánægðir með upplifun sína og er það að miklum hluta háð því 
hvernig samskipti þeirra eru við þá sem veita þeim þjónustuna. Því er mikilvægt að átta sig 
á hver upplifun íbúa er á því hvort það sé meiri ávinningur eða ókostur af ferðamennsku. 
Ánægðir gestgjafar eru ómissandi vegna þess að árangur og farsæl þróun greinarinnar ræðst 
af velvild heimamanna. Af þessu leiðir að ef heimamenn upplifa ókosti ferðamennsku meiri 
en ávinning, minnka þeir stuðning sinn og ógna þar með framtíðar greinarinnar (Sharpley, 
2014).  

Hegðun og viðmót heimamanna skiptir miklu máli í uppbyggingu á traustum grunni 
ferðamennsku. Munur getur verið á fyrirframgefnum hugmyndum heimamanna í garð 
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ferðamanna og þeim raunverulegu, en talið er að fyrirframgefnu hugmyndirnar séu jafn 
mikilvægar og þær raunverulegu. Ef íbúar telja til dæmis að neikvæð áhrif ferðamanna á 
samfélag þeirra séu til staðar, þá er líklegt að hegðun þeirra breytist samkvæmt því. Því er 
mikilvægt að íbúar hafi jákvætt viðhorf gagnvart ferðamennsku. Ef íbúar eru neikvæðir 
gagnvart ferðamennsku getur það leitt til þess að erfitt sé að fá fólk til að vinna við 
ferðaþjónustu eða jafnvel óvildar í garð ferðamanna (Pearce, 1995). 

Ferðaþjónusta hefur í för með sér kraftmiklar breytingar í samfélögum þar sem stuðlað hefur 
verið að henni (Ap & Crompton, 1993). Þegar staður verður að áfangastað ferðamanna hafa 
athafnir ferðamanna áhrif á líf þeirra sem þar búa. Þetta hefur sést í samfélögum þar sem 
ferðaþjónusta hefur lengi verið meðhöndluð sem mikilvæg atvinnugrein og hún svo skapað 
efnahagslega fjölbreytni (Kim, Uysal & Sirgy, 2013). Fjölmargar rannsóknir benda til þess 
að íbúar á ferðamannastöðum upplifa að efnahagsleg áhrif af völdum ferðamennsku séu 
jákvæð fyrir samfélagið, en að sama skapi hafi íbúar áhyggjur af neikvæðum umhverfis- og 
félagsmenningarlegum áhrifum (Uysal, Sirgy, Woo & Kim, 2016).  

En ekki er nóg að rýna í efnahagsáhrif ferðamennskunnar. Rýna verður í félagsmenningarleg 
áhrif ferðamennskunnar sem að margra mati eru talin svo mikilvæg að þau ættu að vera í 
forgangi. Í gegnum tíðina hafa rannsóknir hérlendis á áhrifum ferðaþjónustu snúið fyrst og 
fremst að því að skoða efnahagslegu áhrifin sem atvinnugreinin hefur (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir Sigurjónsson & 
Bergþóra Aradóttir, 2001) en nú er ljóst að það dugar skammt.  

Ferðaþjónusta getur haft meiri áhrif á samfélög en nokkur önnur atvinnugrein. Því hafa 
félagsmenningarleg áhrif ferðamennsku vakið mikla athygli og þar með skilningur 
heimamanna á ferðamennsku og áhrifum hennar (Sharpley, 2014). Að skilja og meta áhrif 
ferðamennsku á samfélög er mikilvægt til að viðhalda langtíma árangri í ferðamennsku. 
Þegar efnahagur svæðis byggir að stórum hluta á ferðamennsku, getur hnignun á markaðnum 
haft gífurlegar afleiðingar (Diedrich & Garcia, 2009).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að margir mismunandi þættir hafa áhrif á hvernig íbúar upplifa 
ferðamennsku, bæði jákvætt og neikvætt. Upplifunin getur snúið að breytum eins og tegund 
ferðamennskunnar, hraða þróunar, árstíðarsveiflum, efnahagslegum áreiðanleika, tengingu 
við samfélagið, samfélagslegri stöðu og lýðfræðilegum breytum. Þetta er einungis brot af 
þeim breytum sem hafa áhrif á skynjun íbúa og sýnir fjölbreytileikann sem rannsakendur 
hafa skoðað (Sharpley, 2014). Þá þarf að hafa í huga að ekki horfa allir íbúar hvers samfélags 
á hlutina með sömu augum. Einstaklingar innan hvers samfélags geta haft mismunandi 
viðhorf til ferðamennsku (Ap & Crompton, 1993).  

Viðhorf íbúa gagnvart ferðamennsku ræðst oft af persónulegum efnahagslegum ávinningi 
sem atvinnugreinin hefur í för með sér en ekki endilega vegna þróunar greinarinnar í 
samfélaginu (Shafaei & Mohamed, 2015). Þeir sem hafa hagsmuna að gæta í ferðamennsku, 
t.d. þeir sem vinna í ferðaþjónustu eða eiga ferðaþjónustufyrirtæki hafa almennt jákvæðara 
viðhorf gagnvart henni og styðja meira við þróun hennar en þeir sem hagnast ekki á henni 
(Andereck o.fl., 2005; Andereck & Nyaupane, 2011). Þrátt fyrir það eru þessir sömu 
einstaklingar líka meðvitaðir um neikvæðar afleiðingar hennar. Aðrir þættir sem geta sagt 
fyrir um viðhorf eru lengd frá heimili að vinsælum áfangastöðum ferðamanna, þátttaka í 
ákvörðunartöku, þekking á greininni og í hversu miklum samskiptum einstaklingar eru við 
ferðamenn. Einnig hefur áhrif hversu lengi einstaklingur hefur búið á staðnum. Hins vegar 
birtist ákveðin mótsögn í rannsóknum á þessu sviði. Sumar rannsóknir benda til að þeir sem 
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eru meira tengdir stöðunum sjálfum hafi neikvæðara viðhorf gagnvart ferðamennsku og 
aðrar hið andstæða. En þeir sem hafa meiri tengsl við samfélagið hafa meiri áhyggjur af 
framtíð þess, þeir vilja sjá samfélagið blómstra og finnst að ferðamennska geti haft þar 
ákveðið hlutverk. Þá hafa þeir sem þekkja meira til ferðamennsku og eru í meiri samskiptum 
við ferðamennina sjálfa jákvæðara viðhorf gagnvart henni og eru meðvitaðari um hvernig 
ferðamennska getur bætt efnahaginn og aðra minna sýnilega hluta samfélagsins (Andereck 
o.fl., 2005).  

Nokkrir mælikvarðar eru þekktir til þess að mæla viðhorf heimamanna til ferðamennsku og 
þar með hver áhrif ferðamennsku eru. Slíkar rannsóknir er hægt að nota til að varpa ljósi á 
þróun ferðamannastaða, skoða áreitisstuðul heimamanna eða þolmörk ferðamannastaða 
(Sharpley, 2014). Þau tól eru m.a. þolmörk ferðamennsku (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún 
Gísladóttir, Bergþóra Aradóttir, Arnar Már Ólafsson & Gunnþóra Ólafsdóttir, 2003), 
Áreitisskali Doxeys (Doxey, 1975) og Lífsferill Butlers (Butler, 2008).  

Með auknum áhyggjum af áhrifum ferðamennsku á samfélag og umhverfi hefur áhugi á 
sjálfbærri ferðamennsku aukist (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003). Sjálfbær 
ferðamennska snýr að því að viðhalda jafnvægi milli efnahags-, félagsmenningar- og 
umhverfislegra þátta til þess að tryggja jákvæðan vöxt ferðaþjónustunnar til langs tíma 
(Edward Hákon Huijbens & Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Spurt hefur verið hver 
æskilegur fjöldi ferðamanna á áfangastöðum sé og í því samhengi hefur hugtakið þolmörk 
ferðamennsku verið notað (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003). Fjallað hefur verið um 
sjálfbærni áfangastaða í samhengi við þolmörk ferðamennsku, því þegar þolmörkum hefur 
verið náð telst staðurinn ekki lengur sjálfbær (Diedrich & Garcia, 2009).  

Fyrsti mælikvarðinn sem mælir viðhorf heimamanna til ferðamennsku og áhrif 
ferðamennsku snýr að mælingum á þolmörkum ferðamannastaða. Margar mismunandi 
skilgreiningar hafa verið gerðar á hugtakinu þolmörk ferðamennsku, en þær snúa allar að 
umhverfinu, upplifun ferðamanna og að samfélaginu og íbúum þess. Áður voru þolmörk 
ferðamennsku skilgreind sem þolmörk hins efnislega umhverfis en hefur breyst og er nú 
sjónum meira beint að félagslegum þolmörkum sem snúa að hugarheimi ferðamanna og 
heimamanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003). Þolmörkum ferðamennsku er gjarnan 
skipt upp í tvo meginflokka, þolmörk umhverfis og félagsleg þolmörk. Undir félagslegum 
þolmörkum eru þolmörk ferðamanna og þolmörk heimamanna. Þolmörk heimamanna snúa 
einna helst að því hvort að heimamenn telji að það sé meiri ávinningur heldur en ókostir af 
ferðamennsku. Með framangreint í huga má því segja að þolmörk ferðamennsku séu sá fjöldi 
ferðamanna sem svæði getur tekið við áður en kemur að neikvæðum áhrifum á umhverfið, 
að viðhorf ferðamanna verði neikvæð eða að heimamenn vilja ekki taka lengur á móti 
ferðamönnum (Martin & Uysal, 1990).  

Á mörgum vinsælum ferðamannastöðum víðs vegar um heiminn hafa heimamenn gjarnan 
haft orð á því að fjöldi ferðamanna í þeirra samfélagi sé yfirþyrmandi, það séu of margir 
ferðamenn (Mak, 2017). Hugtakið of-ferðamennska (e. over tourism) kom fram vegna þess 
að ferðamenn og heimamenn orðuðu áhyggjur sínar af of mörgum ferðamönnum (Goodwin, 
2017). Þessar áhyggjur hafa kallað á rannsóknir á þolmörkum svæða svo betur sé hægt að 
átta sig á þróun þeirra og til að geta unnið markvissar að stefnumótun þeirra. Með 
rannsóknum á þolmörkum á sama svæði með reglulegu millibili fæst þannig skýrari sýn á 
þróun ferðamennsku og uppbyggingu ferðaþjónustu sem er sérstaklega mikilvægt nú á 
tímum hraðs vaxtar ferðamennsku á Ísland (Edward Hákon Huijbens & Gunnar Þór 
Jóhannesson, 2013).  
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Annar mælikvarðinn sem mælir viðhorf heimamanna til ferðamennsku og áhrif ferðamanna 
snýr að áreitisstuðli heimamanna. Áreitisskali Doxeys lýsir því hvernig hægt er að greina 
viðbrögð heimamanna í samhengi við áhrif ferðamennsku í fjórum stigum. Fyrsta stigið er 
ánægja, sem síðan þróast yfir í áhugaleysi. Næst er gremja og að lokum er óvild (Doxey, 
1975). Áreitisskali Doxeys er gagnleg nálgun til að greina þessi fjögur stig en þrátt fyrir það 
hefur líkanið fengið töluverða gagnrýni fyrir takmarkanir þess. Líkanið á að standa fyrir öll 
gestgjafasamfélög og gerir ráð fyrir að öll samfélög endi með óvild í garð ferðamanna. Hins 
vegar er það mjög mismunandi eftir samfélögum og ekki hægt að setja þau öll undir sama 
hatt (Shafaei & Mohamed, 2015).  

Þriðji mælikvarðinn sem mælir viðhorf heimamanna til ferðamennsku og áhrif ferðamanna 
snýr að lífsferli ferðamannastaða. Lífsferill Butlers snýr að greiningu lífsferils einstakra 
ferðamannastaða og byggir á svipaðri nálgun og áreitisskali Doxeys (Ap & Crompton, 
1993). Þegar áfangastaður stækkar og mótast, verða breytingarnar af völdum ferðamennsku 
eftirtektarverðari og neikvæðari. Breyting verður á viðhorfi heimamanna frá samþykki í 
andstöðu og verður breyting á hverju stigi líkansins. Butler notar S-laga kúrvu til að útskýra 
mismunandi stig vinsælda staðarins. Hann gerir grein fyrir sex stigum sem ferðamannastaðir 
fara í gegnum. Þau eru uppgötvun, þátttaka, þróun, styrking, stöðnun og hnignun. Lokastigið 
getur einnig falið í sér endurnýjun, en þá hefst lífsferillinn upp á nýtt (Butler, 2008). Greining 
á lífsferlinum gefur innýn í hvaða breytingar geta átt sér stað en hægt er að koma í veg fyrir 
þær með vandaðri skipulagningu. Þá krefjast mismunandi stig lífsferils ferðamannastaða 
mismunandi stjórnunarstíla (Martin & Uysal, 1990).  

Þessir þrír mælikvarðar, eða kenningar sem þeir byggja á, tengjast allir. Þegar heimamenn 
finna fyrir óvild í garð ferðamanna og ferðamannastaðurinn er á lokastigi lífsferilsins, þar 
sem neikvæð áhrif eru orðin meiri en þau jákvæðu, þá er þolmörkum staðarins náð (Diedrich 
& Garcia, 2009). Vegna þess hve flókin ferðamennska er þá verður aldrei hægt að nota eitt 
líkan til að greina stöðu allra áfangastaða. Fjöldi ferðamanna sem hver og einn staður getur 
tekið á móti er mismunandi á milli staða vegna umhverfis- og samfélagslegra aðstæðna á 
hverjum stað. Þolmörk eru því hreyfanleg (Diedrich & Garcia, 2009) og ekki nóg að horfa á 
þau ein og sér. Eins er ekki nóg að horfa á tengsl heimamanna og ferðamanna eingöngu því 
slík greining lítur fram hjá víðara félags- og menningarlegu samhengi. Í þessu ljósi hafa 
nýlegar rannsóknir einnig beint augum að áhrifum ferðamennsku á lífsgæði og/eða vellíðan 
heimamanna (Sharpley, 2014). 

2.2 Lífsgæði 
Ferðamennska hefur ekki einungis áhrif á viðhorf íbúa til þróunar ferðamennsku heldur 
einnig á lífsgæði þeirra. Þess vegna láta þeir sem stjórna samfélögum sig varða lífsgæði íbúa 
samfélagsins og er megin tilgangur þróunar ferðamennsku í þeirra augum að auka lífsgæði 
íbúa með efnahagslegum, félagsmenningarlegum og annarskonar ávinningi af ferðamennsku 
í huga (Uysal o.fl, 2016). Áhrif ferðamennsku leika mikilvægt hlutverk í lífsgæðum íbúa, 
jákvæðu áhrifin auka lífsgæðin og neikvæðu áhrifin draga úr þeim. En það skynja ekki allir 
áhrif ferðamennsku á lífsgæði eins. Þeir sem hagnast beint af ferðamennsku eru líklegri til 
að styðja hana og finnast lífsgæði sín betri en þeir sem tengjast ekki ferðamennsku. Búseta 
getur haft áhrif, hvort íbúar búa í þéttbýli eða dreifbýli, ásamt því hverjar tekjur þeirra eru. 
Einnig skiptir það máli hvar áfangastaðurinn er staddur í þróun, en heimamenn upplifa 
mestan ávinning á byrjunarstigum þróunarinnar. Þegar lífsgæði eru skoðuð eru hegðun og 
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gildi heimamanna tekin til greina. Einnig ytri þættir sem ráða því af hverju fólk ákveður að 
búa á tilteknum stað eins og t.d. loftslag, atvinnutækifæri, húsnæðismöguleikar ásamt nánd 
við fjölskyldu og vini. Betri skilningur á lífsgæðum heimamanna og þar með á viðhorfi þeirra 
fæst með nálgunum úr fleiri áttum (Sharpley, 2014).  

Að skilgreina lífsgæði er erfitt vegna þess að þau eru sumpart huglæg reynsla sem byggð er 
á upplifun og tilfinningum einstaklings. Til eru fjölmargar skilgreiningar á lífsgæðum en á 
síðustu árum hefur fræðimönnum komið saman um að meginþráður þeirra felur í sér þætti í 
lífi og umhverfi fólks. Lífsgæði vísa þannig til ánægju hvers og eins með lífið og eru þau 
breytileg milli menningarheima og einstaklinga sem upplifa lífsgæði mismunandi (Andereck 
& Nyaupane, 2011). Shalock o.fl. (1996) drógu saman úr rannsóknum átta meginþætti sem 
einkenna lífsgæði. Þessir þættir eru:  

1. Tilfinningaleg og andleg vellíðan: Öryggi, hamingja, áhyggjuleysi, sjálfsímynd og 
ánægja. 

2. Persónuleg og félagsleg tengsl: Nánd, ástúð, fjölskylda, samskipti, vinátta og 
stuðningur. 

3. Efnisleg vellíðan: Atvinna, eignarhald, efnahagslegt öryggi, matur og þak yfir 
höfuðið. 

4. Persónuleg þróun, hæfni og markmið: Menntun, hæfileikar, lífsfylling, tilgangur og 
framfarir. 

5. Líkamleg vellíðan og afþreying: Heilsa, næring, skemmtun, hreyfanleiki, 
sjúkratryggingar, frístund og daglegar athafnir.  

6. Stjórn í eigin málum og ákvörðunum: Sjálfstæði, val, stefna í lífinu og persónuleg 
markmið/gildi. 

7. Félagsleg þátttaka, virðing og samþykki: Staða, stuðningur, vinnuumhverfi, 
samfélagslegar athafnir, hlutverk, sjálfboðaliðastarf og nærumhverfi.  

8. Réttur: Einkalíf, kosningaréttur, aðgengi, eignarréttur og borgaraleg ábyrgð (Shalock 
o.fl., 1996).  

Til að mæla lífsgæði er hægt að nota bæði hlutlægar mælingar á þáttum á borð við andlega 
heilsu og einnig huglægar mælingar á ánægju t.d. með fjölskyldu eða lífið almennt (Uysal 
o.fl., 2016). Þegar einstaklingar leggja sjálfir mat á lífsgæði sín er það huglægt mat og hefur 
matið að geyma tilfinningar og upplifun af umhverfinu (Andereck & Nyaupane, 2011). Oft 
er horft á ferðamennsku sem grundvöll til að bæta lífsgæði, með aukinni þjónustu í 
samfélaginu. T.d. vegna þróunar á ferðamannavöru sem heimamenn geta einnig notið, svo 
sem hátíðir, veitingastaðir, aðdráttarafl að náttúru og útivistarafþreying. Einnig geta lífsgæði 
aukist þegar lífskjör verða betri, t.d. vegna atvinnutækifæra eða aukinna skatttekna sem skila 
sér í þjónustu til íbúa (Ap & Crompton, 1993).  

Þó hafa áhyggjur af neikvæðum áhrifum ferðamennsku gert vart við sig, m.a. vegna 
mannmergðar, umferðar, aukinnar glæpatíðni, aukins kostnaðar við að lifa og breytinga á 
lifnaðarháttum íbúa (Ap & Crompton, 1993). Neikvæð áhrif á lífsgæði geta líka falist í, 
eiturlyfjaneyslu, áfengisneyslu, fjárhættuspilum, félagslegum ágreiningi og 
markaðsvæðingu menningar (Andereck o.fl., 2005).  
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Andereck o.fl. (2005) benda á að flestar rannsóknir sýna fram á jákvæð efnahagsleg áhrif 
ferðamennsku á samfélög, en einnig að einhverjar rannsóknir sýni neikvæð efnahagsleg 
áhrif. Hins vegar hafa efnahagsleg áhrif mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga. Þrátt fyrir að 
efnahagsleg áhrif séu oft metin stærsti þátturinn í að bæta lífsgæði íbúa þá hafa félags- og 
menningarlegir þættir einnig mikil áhrif. Ferðamennska getur þannig haft áhrif á félagslíf, 
trú, gildi og aukinn íbúafjölda. Bent er á að mikill vöxtur getur leitt til þess að staðbundin 
menning glatist og þar með versni lífsgæði einstaklinga (Andereck o.fl., 2005).  

Ferðamennska getur líka valdið skemmdum á umhverfinu, þar sem hún þróast oft þar sem 
viðkvæm náttúra er aðdráttaraflið. Þannig getur ferðamennska ómeðvitað grafið undan 
sjálfri sér þegar ferðmenn átta sig ekki á þeim umhverfisáhrifum sem þeir valda. Mögulegar 
umhverfislegar afleiðingar eru loft-, vatns- og olíumengun, eyðing dýralífs, eyðing votlenda, 
jarðvegs og stranda. Einnig geta stórar byggingar skemmt útsýni. Allt hefur þetta áhrif á 
lífsgæði einstaklinga til hins betra eða verra (Andereck o.fl., 2005). Hins vegar benda 
rannsóknir til að ferðamennska geti einnig minnkað fátækt og stuðlað að verndun 
náttúrulegra auðlinda. Þá hafa rannsóknir á sjálfbærri þróun ferðamannastaða og hvernig 
megi viðhalda langtíma árangri í ferðamennsku sífellt verið að aukast. Rannsóknir á 
lífsgæðum þurfa því að horfa til lífsgæða bæði núverandi og komandi kynslóða (Uysal o.fl., 
2016). 

2.3 Viðhorfs- og lífsgæðarannsóknir 
Margar rannsóknir eru til sem skoða viðhorf heimamanna og upplifun þeirra á áhrifum 
ferðamennsku en fáar rannsóknir virðast til sem rýna í hvaða áhrif ferðamennska hefur á 
lífsgæði íbúanna (Aref, 2011). Fyrstu rannsóknirnar sem athuguðu sjónarhorn heimamanna 
til ferðamennsku eru frá um 1980 (sjá t.d. Pizam, 1978; Rothman, 1978; Sharpley, 2014; 
Thomason, Crompton & Kamp, 1979). Síðan þá hafa fjölmargar rannsóknir beint sjónum að 
viðhorfi heimamanna til ferðamennsku og hvaða áhrif ferðamennska getur haft á samfélög 
þeirra. Talsvert færri rannsóknir hafa rýnt í áhrif ferðamennsku á lífsgæði í samfélögum. 
Munurinn á þessum tveimur tegundum rannsókna er í hnotskurn sá að rannsóknir á viðhorfi 
spyrja hvernig einstaklingar upplifa áhrif ferðamennsku á samfélög þeirra og umhverfi en 
rannsóknir á lífsgæðum snúa að því hvernig ferðamennska hefur áhrif á lífsánægju 
einstaklinga. Viðhorfsrannsóknir spyrja heimamenn yfirleitt hvort þeir séu sammála eða 
ósammála staðhæfingum sem varða upplifun þeirra á samfélagið án þess að tengja það við 
lífsánægju eða lífsgæði þeirra. Tilgangurinn með því að kanna lífsgæði er að sjá hvernig 
svæðinu gengur, ekki bara frá áþreifanlegu sjónarhorni, t.d. tekjum eða innkomu, heldur líka 
frá huglægu sjónarhorni, t.d. ánægju einstaklings með ákveðnar hliðar lífsins. Viðfangsefni 
lífsgæðarannsókna er því hvernig íbúar upplifa það sem einkennir samfélagið og hefur áhrif 
á lífsgæði þeirra (Andereck & Nyaupane, 2011).  

Eftir að áreitisskali Doxeys kom fram hafa viðhorf heimamanna til ferðamennsku orðið eitt 
kerfisbundnasta og best rannsakaða svið ferðamennskunnar. Ástæðan er fullvissan um að 
það að skilja hvað heimamönnum finnst í raun og veru um ferðamennsku á svæðinu sé 
grundvallaratriði í árangursríkri og sjálfbærri þróun ferðamennsku. Þannig hafa vísindamenn 
lært að viðhorf heimamanna er stór þáttur í hinum efnahagslega þætti ferðamennskunnar. 
Samt sem áður hefur viðhorfið verið minna rannsakað í þeim löndum sem ferðamennska er 
ráðandi og efnahagur treystir á ferðamennsku, eins og t.d. í löndum í Karíbahafinu og 
þróunarlöndum. Sharpley (2014) bendir á að einmitt þessi lönd séu þau sem myndu græða 
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einna mest á slíkum rannsóknum. Uysal o.fl. (2016) benda á að rannsóknir á lífsgæðum hafi 
fengið meira vægi á síðustu áratugum og muni að öllum líkindum fá meiri athygli á komandi 
árum. Ástæðan sé að menn hafi áttað sig á því að mælingar á vergri þjóðarframleiðslu eru 
ekki nóg og ná ekki til mikilvægra þátta þróunar eins og vellíðunar, og þar á meðal lífsgæða.  

2.3.1 Viðhorf heimamanna 

Rannsóknir á ferðamennsku hafa bætt þekkingu okkar og hjálpað til við að koma auga á og 
meta áhrif hennar. Upplifun heimamanna á ferðamennsku og áhrifum hennar hefur verið 
rannsökuð til að fá innsýn inn í samfélögin (Diedrich & Garcia, 2009). Í þeim rannsóknum 
sem gerðar hafa verið á upplifun heimamanna á áhrifum ferðamennsku var niðurstaðan nær 
alltaf að heimamenn hafa almennt jákvætt viðhorf til ferðamennsku og að neikvæðu áhrifin 
væru ekki til vandræða, nema helst umferðin og ruslið. Þetta þýðir þó ekki að heimamenn 
hafi ekki áhyggjur af áhrifunum sem ferðamennska getur haft á samfélagið. Greinilegt er að 
aukin menntun og herferðir til að vekja meðvitund, eru mikilvæg skref til að auka skilninginn 
á greininni og þar með fá meiri stuðning og jákvæðara viðhorf til þess hvað ferðamennska 
gerir fyrir samfélög. Einnig er hægt að fá heimamenn með í ákvarðanatöku um 
ferðamennsku sem getur leitt til þess að þeir opni betur faðm sinn fyrir ferðamönnum. Með 
upplýsingar um ástæður fyrir ólíkum viðhorfum heimamanna gagnvart ferðamönnum geta 
skipuleggjendur ferðamennsku á svæðinu þróað ferðamennskuna á árangursríkari hátt og 
með samstöðu um framtíðarsýnina (Andereck o.fl., 2005).  

Margar af rannsóknum á félagsmenningarlegum áhrifum ferðamennsku hafa beint sjónum 
að upplifun heimamanna og skoðað neikvæð og jákvæð áhrif ferðamennsku á samfélög. Þess 
vegna er mjög mikilvægt að heimamenn séu með í skipulagningu og stefnumótun því þannig 
má draga betur fram það jákvæða og þannig draga úr neikvæðum áhrifum. Rannsóknir sýna 
að með því að draga þannig fram bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar ferðamennskunnar 
eykst skilningur íbúa á ferðamennsku og þátttaka þeirra í ákvarðanatöku, verður til þess að 
þeir hafi meiri ávinning af henni (Shafaei & Mohamed, 2015). Galli við svona rannsóknir á 
viðhorfi fela stundum í sér það sem kallast „value-action gap“ en það er þegar svör 
einstaklinga um viðhorf þeirra rýma ekki við það sem þeir gera í raun. Þannig endurspeglar 
viðhorf þeirra ekki hegðun þeirra í raunveruleikanum. Því bendir Sharpley (2014) á, að 
neikvætt viðhorf heimamanna til ferðamennsku getur birst, sem kemur ekki fram í hegðun 
þeirra á sviði ferðamennskunnar.  

Moghavvemi o.fl. (2017) kynntu rannsókn sem gerð var í Malasíu en tilgangur hennar var 
að skoða sambandið milli heimamanna og þeirra áhrifa sem þeir geta haft á ferðamennsku í 
sínu samfélagi. Þá var skoðað hvernig persónuleiki heimamanna, tilfinningaleg samstaða og 
skuldbinding þeirra til samfélagsins hafði áhrif á ferðamennsku í samfélaginu. Niðurstöður 
leiddu í ljós að það að vera skilningsríkur og með mikla gestrisni eru í eðli sínu áhrifaríkustu 
þættirnir í viðhorfum heimamanna til uppbyggingar á ferðaþjónustu og stuðningi við þróun 
hennar. Rannsókn sem gerð var í Arizona-fylki í Bandaríkunum leiddi í ljós að íbúar voru 
sammála um að ferðamennska hefði bæði jákvæð og neikvæð áhrif á samfélagið, þjónustan 
væri betri, en umferð, mannmergð og troðningur voru það helsta neikvæða. Þar kom einnig 
í ljós að allir voru jafn meðvitaðir um ókostina en ekki um ávinninginn. Það gæti verið vegna 
þess að neikvæðu áhrif ferðamennsku á samfélög eru beinni og augljósari en þau jákvæðu 
(Andereck o.fl., 2005).  
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2.3.2 Lífsgæði heimamanna 

Rannsóknir á lífsgæðum heimamanna tengdum ferðamennsku má skipta í þrjá flokka. Sá 
fyrsti felur í sér að bera kennsl á tengslin á milli áhrifa ferðamennsku og lífsgæða. Yamada, 
Heo og Fu (2009) komust að því að menningarferðamennska, heilbrigði, velmegun, öryggi 
og stolt af samfélagi tengjast jákvæðu viðhorfi og hafa áhrif á lífsánægju heimamanna.  

Annar flokkur rannsókna á lífsgæðum heimamanna felst í að bera saman ólíka hópa 
heimamanna. Lankford (1994) fann út að almennir borgarar væru neikvæðari í garð áhrifa 
ferðamennsku en starfsmenn ríkisins eða eigendur fyrirtækja. Woo (2013) bendir á að 
viðhorf heimamanna á áhrif ferðamennsku eru jákvæðari eftir því sem þeir eru ánægðari með 
samfélagið, heilsu sína og öryggi. Einnig kom fram að þeir sem eru tengdir ferðamennsku 
eru líklegri til að upplifa efnahagslega velmegun samfélagsins vegna ferðamennsku.  

Þriðji flokkurinn á rannsóknum á lífsgæðum heimamanna tengdum ferðamennsku snúa að 
lífsgæðum íbúa út frá stigi þróunar ferðamennsku yfir langt tímabil. Allen, Long og 
Kieselbach (1988) segja ferðamennsku hafa ávinning á fyrstu stigum þróunar og að hann 
minnki eftir því sem áfangastaðurinn þróast meira. Þetta er í takt við Lífsferil Butlers, þegar 
stig þróunar hækkar geta viðhorf og almenn lífsgæði íbúa breyst frá jákvæðum í neikvæð 
(Uysal o.fl., 2016).  

Rannsókn sem gerð var í Nadi á Fiji-eyjum um áhrif ferðamennsku leiddi í ljós að 
heimamenn styðja ferðamennsku á svæðinu og vildu jafnvel að hún myndi aukast. Þrátt fyrir 
að ferðamennirnir væru mjög ólíkir þeim sjálfum höfðu þeir ekkert neikvætt út á þá að setja, 
heldur höfðu þeir bara jákvæðar tilfinningar gagnvart þeim og ferðaþjónustu. Þeir bentu þó 
á nokkra neikvæða þætti eins og áfengisneyslu, fíkniefnaneyslu, glæpi og hættu í umferðinni. 
Jákvæð atriði sem þeir bentu á voru aðallega hagrænn ávinningur, skatttekjur, betri 
lífsskilyrði, betri lífsgæði og sjálfsöryggi (King, Pizam & Milman, 1993). Í rannsókn sem 
gerð var í Shiraz í Íran, voru viðmælendur sammála því að ferðamennska hafi jákvæð áhrif 
á lífsgæði þeirra. Þau lífsgæði sem þátttakendum fannst hafa orðið einna helst betri voru þau 
sem snéru að tilfinningalegri vellíðan, t.d. afþreyingu, menningu og frítíma. Einnig tekjum 
og atvinnu, t.d. öryggi í vinnu og innkomu fjölskyldunnar sem þeim þótti ferðamennska hafa 
mjög góð áhrif á. Það sem verra þótti sneri að vellíðan fólksins eins og heilsu og öryggi, t.d. 
loftgæði, slysatíðni og glæpatíðni. Þá þótti þeim vellíðan hafa aukist í samfélaginu, t.d. út af 
bættri samfélagsþjónustu við íbúana (Aref, 2011).  

Hérlendis hafa verið gerðar allmargar rannsóknir á viðhorfi heimamanna til ferðamennsku 
og hvaða áhrif hún hefur haft á samfélögin. Hins vegar hefur lítið verið spurt um hvaða áhrif 
ferðamennska hefur á lífsgæði einstaklinga hérlendis. Til eru þrjú BS verkefni á þessu sviði 
í Háskóla Íslands. Tveimur var lokið árið 2018, annað um áhrif ferðamennsku á lífsgæði 
heimamanna í Öræfum, sem leiddi í ljós að ferðamennska hefur sérstaklega neikvæð áhrif á 
félagsmenningarlega þætti og það þurfi að bæta umgjörðina um ferðamennsku til að 
lágmarka neikvæð áhrif hennar á heimamenn (Sigrún Elfa Bjarnadóttir, 2018). Hitt um 
lífsgæði heimamanna á Hjalteyri eftir aukningu ferðamanna á svæðinu sem leiddi í ljós að 
ekki væri samband á milli þess að hagnast á ferðamennsku og að vera jákvæðari gagnvart 
henni, heimamenn geti nýtt sér aukna þjónustu og meira mannlíf er á staðnum (Margrét 
Vignisdóttir, 2018). Því þriðja lauk snemma árs 2019 og snerist um viðhorf Ísfirðinga til 
skemmtiskipaferðamennsku og áhrif hennar á lífsgæði þeirra. Sú rannsókn leiddi í ljós að 
heimamenn höfðu áhyggjur af loftmengun, vanvirðingu á einkarými íbúa, en einnig aukinni 
umferðarhættu (Lilja Sif Magnúsdóttir & Margrét Björg Hallgrímsdóttir, 2019). 
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2.4 Rannsóknir á viðhorfi til ferðamennsku í 
Mývatnssveit 

Sambærilegar rannsóknir og þessi á viðhorfi heimamanna hafa verið gerðar áður í 
Mývatnssveit. Árið 2011 var unnið BS verkefni í Háskólanum á Akureyri sem fjallaði um 
viðhorf heimamanna í Mývatnssveit til ferðamanna og ferðaþjónustu. Helstu niðurstöður 
voru að Mývetningar voru jákvæðir gagnvart ferðamennsku og frekari uppbyggingu. 
Niðurstöður leiddi einnig í ljós að samband væri á milli þess að einstaklingar hefðu 
efnahagslegan ávinning af ferðamennsku og afstöðu þeirra, þeir sem höfðu ávinning voru 
jákvæðari (Margrét Hólm Valsdóttir, 2011).  

Eyrún Jenný Bjarnadóttir, Arnar Þór Jóhannesson og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (2016) 
unnu að rannsókn fyrir Rannsóknarmiðstöð ferðamála, með þátttöku heimamanna í þremur 
sveitarfélögum, þar á meðal Mývatnssveit. Niðurstöður bentu til að upplifun Mývetninga 
hafi falist í að fjárhagslegur ávinningur af ferðaþjónustu væri ekki í samræmi við umfang 
hennar og að innviðir samfélagsins hafi ráðið illa við þáverandi fjölda ferðamanna. 
Heimamenn töldu ferðamenn ekki hafa truflandi áhrif. Þrátt fyrir það sögðu heimamenn 
ferðamenn villast inn á heimreiðar í leyfisleysi og sagði meirihluti ferðamenn valda meira 
ónæði í daglegu lífi en áður. Ferðamennska þótti vera farin að reyna á þolinmæði íbúanna 
og töldu þeir uppbyggingu innviða ekki í takt við fjölgun ferðamanna og því væri fjöldi 
þeirra of mikill. Í hnotskurn þótti ástand innviða ábótavant á sviði öryggis ferðamanna og 
heimamanna. Álag á náttúru, vegakerfi og bílastæði var of mikið og þótti ástand 
almenningssalerna slæmt. Niðurstöður þóttu benda til að mikilvægt væri að fara í endurbætur 
t.d. að leggja stíga, bæta fráveitumál og sorphirðu. 

En niðurstöður Eyrúnar o.fl. (2016) bentu líka til að hagrænn ávinningur af ferðamennsku 
væri augljós. Ferðaþjónusta væri orðin undirstaða atvinnutækifæra, en tekjur sveitarfélagsins 
væru ekki í takt við vöxt og því þyrfti að finna leið til að koma til móts við það, til dæmis í 
tengslum við útsvar og fasteignaskatta. Einnig töldu heimamenn neikvætt að starfsfólk í 
ferðaþjónustu dveldist einungis tímabundið í sveitinni og að skortur væri á íbúðarhúsnæði 
vegna aukinna umsvifa í ferðaþjónustu. Því þyrfti að reyna að dreifa fjölda ferðamanna betur 
á milli árstíða. Hins vegar þóttu ferðamennirnir hafa glætt samfélagið lífi og hafa eflt bæði 
verslun og hagkerfi sveitarfélagsins í heild. Ferðaþjónustan hafi þannig skapað störf og því 
myndi það hafa alvarlegar afleiðingar fyrir samfélagið ef ferðamenn hættu að koma. Íbúar 
virtust stoltir yfir áhuga ferðamanna á að heimsækja þeirra heimabyggð. Þetta hafi valdið 
því að ungt fólk væri að flytja í sveitina og lífsgæði í samfélaginu hafi batnað. Því sé brýn 
þörf á að skoða betur hvaða áhrif ferðamennska hefur á lífsgæði íbúa í Mývatnssveit og áhrif 
ferðaþjónustu og ferðamanna innan samfélagsins (Eyrún Jenný Bjarnadóttir o.fl., 2016). 

Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á ferðaþjónustu í Mývatnssveit snúa að 
ferðamanninum sjálfum, samtals fimm rannsóknir á árunum 2001–2016, sem nefndar eru 
hér að neðan. Ásamt því að tvær rannsóknir voru gerðar árið 2017 sem sneru að náttúrunni 
(sjá Þingskjal 717, 2018).  

Árið 2001 var gerð rannsókn á þolmörkum ferðamanna í Mývatnssveit og var rannsóknin 
endurtekin árið 2013. Þá kom í ljós að þónokkur breyting hafði orðið á ferðamennsku á 
svæðinu. Meginbreytingin var að færri svarendum fannst fámenni mikilvægt (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, Gyða Þórhallsdóttir, Margrét Sævarsdóttir, 
Rögnvaldur Ólafsson & Þorkell Stefánsson, 2013). Ferðamálastofa (2016; 2017) gekkst fyrir 
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könnun bæði yfir vetrartímann og sumartímann meðal erlendra ferðamanna um fjölda 
ferðamanna í Mývatnssveit. Niðurstöðurnar bentu til að fjöldinn þætti ásættanlegri að vetri 
en að sumri til. Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir (2017) rannsakaði ferðavenjur erlendra gesta 
í Mývatnssveit árið 2015 og árið 2017 (sjá umfjöllun kafla 3.1).  
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3 Mývatnssveit 
Í þessum kafla verður fjallað um Mývatnssveit. Fyrst um ferðamennsku á svæðinu, þ.á.m. 
hvers vegna ferðamenn koma, fjölgun ferðamanna á svæðinu og þá þjónustu sem boðið er 
upp á fyrir ferðamenn. Þar á eftir er fjallað um uppbyggingu sem hefur átt sér stað í 
sveitarfélaginu og hvernig íbúafjöldi hefur þróast. Að lokum er fjallað um stefnumótun 
sveitarfélagsins í ferðamennsku og komið inn á Áfangastaðaáætlun Norðurlands.  

3.1 Ferðamennska í Mývatnssveit  
Vegna stöðu Mývatnssvæðisins á Mið-Atlantshafshryggnum er margt þar að sjá sem tengist 
jarðhita og eldvirkni. Mývatn sjálft hefur mikið aðdráttarafl en það er 37 km2 stórt með yfir 
50 eyjum og hólmum sem eru mest megnis gervigígar (mynd 1). Mývatnssveit er eitt besta 
fuglaskoðunarsvæði landsins. Þar eru margir athyglisverðir staðir t.d. Krafla, Hverir, 
Hverfjall, Dimmuborgir og Skútustaðagígar (Markaðsstofa Norðurlands, 2018). Mývatn er 
friðlýst með lögum um verndaráætlun Mývatns og Laxár og er því verndarsvæði (Lög um 
verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 97/2004). 

 

Mynd 1: Mývatn séð frá Skútustaðagígum, Stakhólstjörn í forgrunni 

Mývatnssveit er staðsett á norðaustur hluta Íslands (mynd 2), í Skútustaðahreppi og liggur 
þjóðvegur 1 meðfram Mývatni. Meginástæða þess að ferðamenn koma til Mývatnssveitar er 
fegurð staðarins, náttúra og landslag og einnig laðar jarðhitinn mikið að. Mikil ánægja er 
meðal ferðamanna í Mývatnssveit og eru 96% þeirra ánægðir með dvöl sína. Mikill hluti 
ferðamanna hugsar komu sína til þess að ganga um svæðið og fara í náttúruböð (Lilja 
Berglind Rögnvaldsóttir, 2016).  
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Mynd 2: Staðsetning Mývatnssveitar sýnd á Íslandskorti með rauðum punkti. 
(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018) 

Fjölmennasti hópur gesta í Mývatnssveit eru Bandaríkjamenn og þar á eftir koma ferðamenn 
frá Þýskalandi og eru þetta tveir lang fjölmennustu hóparnir. Lang flestir eru á ferð með 
fjölskyldu og vinum (80%) og þar á eftir í hópferð (15%). Meðaldvalarlengd erlendra gesta 
fer minnkandi og er nú innan við sólarhringur. Samhliða styttri dvalartíma hefur nýting 
afþreyingar minnkað en þó eru gönguferðir, ljósmyndun og náttúruböð vinsælustu 
afþreyingarnar (Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir, 2017).  

Mikil uppbygging á sér stað í ferðamennsku og er ýmis þjónusta í boði. Á mynd 3 má sjá 
þrjár tegundir gististaða, en í sveitinni eru 5 hótel, 7 gistiheimili, 11 heimagistingar sem 
samtals hafa yfir 1200 svefnpláss. Ásamt því eru 3 tjaldsvæði og 13 veitingastaðir (sjá 
viðauka A). Einnig eru fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar í boði svo sem Jarðböðin við 
Mývatn, jeppaferðir, rútuferðir, útsýnisflug, hestaferðir, snjósleðaferðir, hundasleðaferðir, 
gönguskíðaferðir, reiðhjólaferðir, Fuglasafn Sigurgeirs o.fl. (Soffía Kristín Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri Mývatnsstofu, munnleg heimild, 30. janúar 2019).  

Gífurleg fjölgun hefur verið á ferðamönnum til Mývatnssveitar á síðastliðnum árum (mynd 
4) og má það sjá t.d. á fjölda gesta í Jarðböðunum við Mývatn. Árið 2008 var fjöldi gesta 
þar rúmlega 65 þúsund og árið 2018 voru rúmlega 210 þúsund gestir (Guðmundur Þór 
Birgisson, framkvæmdastjóri Jarðbaðanna við Mývatn, tölvupóstur, 24. janúar 2019). Árið 
2014 er áætlað að fjöldi erlendra ferðamanna til Mývatnssveitar hafi verið um 268 þúsund 
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2015). Sú tala var komin upp í 290-350 þúsund árið 2015 (Lilja 
Berglind Rögnvaldsdóttir, 2016), og um 409 þúsund árið 2017 (Hagfræðistofnun, 2018). 
Árið 2017 er talið að staðbundin störf við ferðaþjónustu, þ.e. störf íbúa í nágrenni við 
Mývatn, hafi verið 232 en bein störf við ferðaþjónustu 469 talsins. Hafa verður í huga að 
margir sem vinna í ferðaþjónustu í Mývatnssveit vinna þar einungis part af ári og eiga ekki 
lögheimili þar (Hagfræðistofnun, 2018). Árið 2018 voru heilsársstöðugildi í ferðaþjónustu í 
kringum 225 (Markaðsstofa Norðurlands, 2018). 
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Mynd 3: Eitt af hótelum sveitarinnar, Sel- Hótel Mývatn. Á myndinni má einnig sjá tvo 
bæi þar sem boðið er upp á heimagistingu og gistiheimili. 

Ferðaþjónustutengd velta vegna erlendra ferðamanna í Mývatnssveit árið 2015 var talin vera 
um 3 ma.kr (Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir, 2016). Gistinætur í Skútustaðahreppi árið 2017 
voru rúmlega 184 þúsund. Ríkissjóður fékk 30-35 milljónir króna í tekjur af gistináttaskatti 
í Skútustaðahreppi það ár, en Sveitarstjórn Skútustaðahrepps hefur gagnrýnt það og vill að 
tekjur af gistináttaskatti renni til sveitarfélaganna til að mæta útgjöldum vegna ferðamennsku 
(Skútustaðahreppur, 2018a). Því er ljóst að ferðamennska hefur vaxið gífurlega hratt í 
Mývatnssveit á undanförnum árum.  

Bifreiðateljurum hefur verið komið fyrir á þremur stöðum í Mývatnssveit sem hafa talið frá 
því í byrjun júlí 2015. Þessir þrír staðir eru afleggjararnir að Dimmuborgum, Hverfjalli og 
að Hverarönd. Gögn úr teljurunum sýna að hlutfallsleg fjölgun milli áranna 2016 og 2017 
var gríðarleg og þá sérstaklega yfir vetrartímann þar sem mest var fjölgunin að Hverfjalli. 
Umferð þangað var 416% meiri í febrúar 2017 en í febrúar 2016 (Rögnvaldur Ólafsson & 
Gyða Þórhallsdóttir, 2018). Þegar litið er á heildartölur hefur gestum fækkað á milli áranna 
2017 og 2018 um 1,5% í Dimmuborgum en fjölgað á Hverarönd um 2,2%. Ekki eru til 
mælingar við Hverfjall í október árið 2017 en ef teknar eru út mælingar í október 2018, þá 
fækkaði gestum við Hverfjall milli ára. Fjöldi gesta yfir vetrarmánuðina hefur aukist en 
fækkað yfir sumarmánuðina (Rögnvaldur Ólafsson & Gyða Þórhallsdóttir, 2019). 

 

Mynd 4: Áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna í Mývatnssveit eftir mánuðum árin 2009, 
2013 og 2014, í þúsundum (Rögnvaldur Guðmundsson, 2015). 
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3.2 Uppbygging í sveitarfélaginu 
Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu hefur vaxið mikið síðastliðin ár (mynd 4) og voru skráðir íbúar 
Skútustaðahrepps þegar flestir voru 502 talsins árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2019a). Milli 
áranna 2017 og 2018 fjölgaði íbúum um 68 sem samsvarar rúmlega 15%. Þessi fjölgun var 
ekki jöfn heldur var hún hlutfallslega meiri í þéttbýlinu Reykjahlíð, eða um rúmlega 25%, á 
meðan fjölgun í dreifbýli nam tæplega 10%. Mest er fjölgunin meðal ungs fólks og barna. Á 
árunum 2014-2018 fjölgaði mest í aldurshópnum 25-29 ára og er það orðinn fjölmennasti 
hópur íbúa Skútustaðahrepps. Þar á eftir kemur hópurinn 20-24 ára. Þar má sjá mikla 
breytingu frá því sem var þegar skortur var á ungu fólki á barneignaraldri (Óli Halldórsson 
& Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, 2018). Erlendu vinnuafli hefur fjölgað mikið en í lok árs 
2009 voru erlendir ríkisborgarar 10 talsins og í lok árs 2018 voru þeir orðnir 130 talsins. 
Mest var aukning þeirra frá árinu 2016 til ársins 2017 þegar fjöldi þeirra tvöfaldaðist og fór 
úr 60 í 120 (Hagstofa Íslands, 2019b).  

Þessa miklu íbúafjölgun má rekja til öflugs atvinnulífs og þá einna helst uppgangs í 
ferðaþjónustu sem nú er orðin heilsárs atvinnugrein (Skútustaðahreppur, 2018b). Áður fyrr 
var landbúnaður og silungsveiði meginatvinna Mývetninga. Kísiliðjan var stærsti 
atvinnuveitandi í Mývatnssveit og starfaði hún í tæpa fjóra áratugi þar til að henni var lokað 
árið 2004. Einnig er þó nokkur fjöldi starfa við raforkuframleiðslu. Ferðaþjónusta hefur verið 
stunduð lengi í Mývatnssveit en er nú orðin stærsta atvinnugreinin (Skútustaðahreppur, 
2017). Íbúum sveitarfélagsins fækkaði mikið eftir lokun Kísiliðjunar en fjölgaði aftur með 
uppgangi ferðaþjónustunnar. Ljóst er að íbúafjöldinn er nátengdur atvinnulífi svæðisins.  

Samhliða mikilli fólksfjölgun hefur verið mikil uppbygging íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu 
en á árunum 2015-2018 voru byggð 15 íbúðarhús með alls 20 íbúðum. U.þ.b. helmingur 
þessara íbúða voru byggðar af ferðaþjónustuaðilum fyrir starfsfólk þeirra. Í upphafi árs 2019 
er hafin bygging á tveimur íbúðarhúsum með alls 8 íbúðum (Guðjón Vésteinsson, 
skipulagsfulltrúi Skútustaðahrepps, munnleg heimild, 30. janúar 2019). 

 
Mynd 5: Íbúafjöldi í Mývatnssveit síðastliðin 20 ár (Hagstofa Íslands, 2019a). 
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3.3 Stefnumótun í ferðamennsku 
Að vera í fararbroddi varðandi umhverfisvernd og að vera aðlaðandi áfangastaður fyrir 
ferðamenn, innlenda sem erlenda, til að njóta náttúrunnar, er hluti af stefnu sveitarfélagsins 
(Skútustaðahreppur, 2017), en verið er að vinna að stefnumótun í ferðaþjónustu. 
Upprunalega átti að innleiða nýjan kafla í aðalskipulag sveitarfélagsins um stefnumótun í 
ferðaþjónustu þar sem leggja átti áherslu á að stýra því í hvaða farveg ferðaþjónustan og 
uppbygging hennar færi, í sátt og samlyndi við íbúa, náttúruna og hagsmunaaðila. 
Ráðgjafafyrirtækið Alta var fengið til að taka við verkefninu. Sett var upp beinagrind hvað 
þyrfti að gera, ástandsskoðun og hvað það væri sem sveitarfélagið vildi byggja 
ferðaþjónustuna á (t.d. matar- og baðmenningu). Skipuð var nefnd sem hafði fimm fulltrúa 
úr mismunandi nefndum sveitarfélagsins og átti nefndin að skila tillögu til sveitarstjórnar í 
apríl 2019. Í lok janúar 2019 kom það upp að markvissara og hagkvæmara væri að móta 
stefnuna um ferðamál sem hluta af heildar endurskoðun aðalskipulagsins heldur en að bæta 
við nýjum kafla í aðalskipulagið. Því var ákveðið að taka upp aðalskipulagið í heild sinni 
þar sem stefnumótun í ferðaþjónustu verður bætt inn (Alma Benediktsdóttir, formaður 
nefndar um stefnumótun í ferðaþjónustu, munnleg heimild, 30. janúar 2019). 

Áfangastaðaáætlun Norðurlands var útbúin af Markaðsstofu Norðurlands árið 2018. Hún er 
tækifæri fyrir íbúa og hagaðila áfangastaðar, að gera sameiginlega viljayfirlýsingu 
mismunandi hagaðila og framtíðaráætlun um ferðaþjónustu á svæðinu og til að draga úr 
neikvæðum áhrifum. Eitt af forgangsverkefnum sem fram kom í henni eru hjóla- og 
göngustígar umhverfis Mývatn, samtals 36 kílómetrar að lengd. Aðstaða til hjólreiða og 
göngu er einungis í vegkantinum og eru þessar aðgerðir því mikilvægar til að auka 
umferðaröryggi, en umferð er afar þung á háannatíma ferðamennsku (Markaðsstofa 
Norðurlands, 2018). 
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4 Um rannsóknina 
Hér að neðan er fjallað um rannsóknina, gögn og aðferðir sem notaðar voru til þess að 
framkvæma hana. Fyrst er fjallað um rannsóknarsnið hennar, könnunarraðsnið. Þar á eftir er 
fjallað um viðtalsrannsóknina, þátttakendur hennar, hvernig hún var framkvæmd og hvernig 
gögn hennar voru greind. Næst er fjallað um könnunina, þátttakendur hennar, mælitæki sem 
notuð voru við gagnaöflun og hvernig úrvinnsla gagna fór fram. Að lokum er fjallað um 
siðferðileg álitamál rannsóknarinnar.  

4.1 Rannsóknarsnið 
Til að leita svara við rannsóknarspurningum var ákveðið að nota könnunarraðsnið við 
mótun/hönnun rannsóknarinnar. Könnunarraðsnið er snið sem felur í sér tvö tímaþrep. 
Byrjað er á eigindlegri rannsókn, en henni er síðan fylgt eftir með megindlegri rannsókn. 
Niðurstöður beggja rannsóknarhluta eru túlkaðar saman (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna 
Ólafsdóttir, 2013). Könnunarraðsnið þessarar rannsóknar fólst annars vegar í 
viðtalsrannsókn, og hins vegar í könnun.  

4.2 Viðtalsrannsókn 
Eigindlegur hluti rannsóknarinnar byggir á tveimur viðtölum sem tekin voru í janúar 2019 
við íbúa í Mývatnssveit. Undirbúningur fyrir viðtölin fór fram með þeim hætti að mótaður 
var viðtalsrammi (sjá viðauka B) þar sem koma fram atriði sem rannsakandi vildi koma inn 
á í samtali sínu við viðmælendur. Atriði viðtalsrammans voru meðal annars fjöldi 
ferðamanna, umferð, hagrænn ávinningur, nýting þjónustu, uppbygging og stjórnun 
ferðamennsku. Sami viðtalsrammi var notaður fyrir bæði viðtölin þótt aðeins önnur áhersla 
hefði verið á atriði þess í seinna viðtalinu byggt á reynslunni í því fyrra. Tekin voru 
hálfstöðluð viðtöl sem felur í sér að viðtalsramminn er notaður til stuðnings og það gefst 
svigrúm fyrir eðlilega þróun samtalsins (Bryman, 2016). 

4.2.1 Þátttakendur 

Val á viðmælendum fór fram með markvissu úrtaki, það er að úrtakið var valið með tilliti til 
þess sem á að rannsaka (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Forsendur fyrir 
valinu voru að viðmælendur væru íbúar Mývatnssveitar og að annar viðmælandinn starfaði 
í ferðaþjónustu en hinn ekki. Leitað var að einstaklingum með því að deila innleggi inn á 
Facebook-síður íbúa Mývatnssveitar þar sem greint var frá rannsókninni og óskað eftir 
þátttakendum. Þannig varð úrtakið einnig sjálfboðaliðúrtak, en það er þegar rannsakandi þarf 
að treysta á þátttakendur til að bjóða sig fram til þess að taka þátt í rannsókninni (Katrín 
Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Hópur einstaklinga gaf sig fram og voru tveir úr 
þeim hópi valdir til þátttöku með hliðsjón af forsendunum. 
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Báðir viðmælendurnir voru konur sem búa í Mývatnssveit og voru þeim gefin gervinöfnin 
Kristín og Anna. Kristín er um sextugt, býr í dreifbýlinu, hefur búið í Mývatnssveit í um 30 
ár og starfar ekki við ferðaþjónustu. Anna er um fertugt, býr í Reykjahlíð, hefur búið í 
Mývatnssveit í um 5 ár og starfar við ferðaþjónustu.  

4.2.2 Framkvæmd viðtala 

Í upphafi beggja viðtala skrifuðu viðmælendur undir yfirlýsingu um upplýst samþykki (sjá 
viðauka C) þar sem fram kom að nöfnum sem og öllum persónugreinanlegum upplýsingum 
yrði haldið leyndu. Viðmælendur völdu sjálfir hvar viðtölin fóru fram, en fyrra viðtalið fór 
fram á heimili viðmælanda og það seinna á vinnustað viðmælanda. Viðtölin fóru fram 
dagana 28. og 29. janúar 2019, annað var um 30 mínútna langt og hitt rúmlega 40 mínútna 
langt.  

4.2.3 Greining viðtala 

Viðtölin voru hljóðrituð og svo afrituð samdægurs orð fyrir orð. Að því loknu voru viðtölin 
prentuð út og hafist handa við greiningu þeirra. Við gagnagreiningu var notuð 
greinandi/túlkandi kóðun sem fólst í að búin voru til hugtök sem þóttu túlka það sem kom 
fram í viðtalinu. Stuðst var við þrjú stig í kóðunarferli í aðferðum grundaðrar kenningar (e. 
grounded theory). Grunduð kenning felur í sér að greiningarvinnan hefst samhliða 
gagnaöfluninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fyrsta stig felur í sér opna kóðun sem snýst 
um að skipta innihaldi rannsóknargagnanna niður í flokka, merkja textann með þeim 
hugtökum sem passa og greina þannig smátt og smátt þau hugtök sem gögnin geta innihaldið. 
Þannig geta gögnin fengið mikið magn af kóðum. Næsta stig fólst í öxulkóðun þar sem öll 
hugtökin úr opnu kóðuninni eru tengd saman með yfirhugtökum. Þriðja og lokastigið í kóðun 
gagnanna fólst í lokaðri kóðun sem felur í sér að meginhugtökin eru samþætt við undirflokka 
í eina heild. Samhliða því er farið markvisst í gegnum gögnin til þess að fínpússa kenningu 
eða skýringu sem eru niðurstöður rannsóknarinnar (Bryman, 2016).  

Í opnu kóðuninni komu fram 18 lyklar, þ.á.m. atvinna, fólksfjölgun, verslunin, umferð, 
einkarými og ávinningur. Í öxulkóðuninni urðu kóðarnir 6 talsins, þ.e. umferðaröryggi, fjöldi 
ferðamanna, stjórnun, uppbygging, ávinningur og náttúran. Í lokuðu kóðuninni voru allir 
lyklarnir sameinaðir í þrjú meginþemu: félagsmenningarleg-, umhverfis- og hagræn áhrif 
sem mynda undirkafla niðurstöðukaflans.  

4.3 Könnun 
Megindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á könnun meðal íbúa í Mývatnssveit. Slóð að 
könnuninni var sett inn í þrjá Facebook-hópa íbúa Mývatnssveitar: Mývatnssveitin, 
Ferðaþjónustan í Mývatnssveit og Samferða í Mývatnssveit, ásamt stuttri kynningu á 
rannsókninni og að könnunin væri órekjanleg til einstaklinga. Ásamt því deildi rannsakandi, 
ættingjar og vinir hans könnuninni á Facebook-síðum sínum. Gagnaöflun stóð frá 27. febrúar 
til 6. mars 2019.  
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4.3.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar, fjöldi einstaklinga sem gátu tekið þátt í könnuninni (Þórólfur 
Þorlindsson & Þorlákur Karlsson, 2013) voru þeir íbúar Mývatnssveitar, 18 ára og eldri, sem 
skilja íslensku. Af 502 íbúum í sveitarfélaginu eru 120 með erlent ríkisfang (Hagstofa 
Íslands, 2019b) og 78 eru yngri en 18 ára (Hagstofa Íslands, 2019a). Þýðið telur því 304 
manns. Samtals bárust 130 svör við könnuninni, þar af 124 frá einstaklingum búsettum í 
Mývatnssveit. Því voru 124 svör notuð við úrvinnslu. Því svöruðu 40,8% þýðisins 
könnuninni. Hér verður gerð grein fyrir bakgrunnsupplýsingum þeirra þátttakanda sem 
svöruðu könnuninni. Mismunandi fjöldi svara standa á bak við lýðfræðilegar upplýsingar 
þar sem sumir kusu að svara ekki einstaka spurningum.  

Tafla 1 sýnir svör þátttakenda við spurningum um lýðfræðilegar upplýsingar. Kynjahlutfall 
svarenda var ekki  jafnt. Alls svöruðu 48 karlar könnuninni og 75 konur. Því var kynjahlutfall 
svaranda 39% karlar og 61% konur en kynjaflutfall íbúa Mývatnssveitar er nánast jafnt þar 
sem það búa tvær fleiri konur í sveitarfélaginu en karlar (Hagstofa Íslands, 2019b). 
Aldursdreifing svarenda var nokkuð jöfn og í takt við aldursdreifingu íbúa Mývatnssveitar. 
Nokkuð svipað hlutfall var á milli svarenda sem störfuðu einungis í ferðaþjónustu, þeirra 
sem gera það meðal annars og þeirra sem starfa ekki í ferðaþjónustu. Mývatnssveit var skipt 
í fjögur svæði í könnuninni og bjuggu flestir svarenda í Reykjahlíð, sem er í takt við 
búsetudreifingu íbúa Mývatnssveitar. Sex svarenda svöruðu að þeir byggu ekki í 
Mývatnssveit og voru þeirra svör ekki tekin með þar sem könnunin átti aðeins við um íbúa 
Mývatnssveitar. Rúmlega helmingur svarenda hafði búið 21 ár eða lengur í sveitarfélaginu.  

          Tafla  1: Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur 

Hvers kyns ertu? Tíðni  %  

Karl 48 39% 
Kona 75 61% 
Samtals 123  
   

Á hvaða aldri ertu?     

25 ára og yngri 23 18,5% 
26-45 ára 52 41,9% 
46-65 ára 38 30,6% 
66 ára eða eldri 11 8,9% 
Samtals 124  
   

Starfar þú með einhverjum hætti í ferðaþjónustu?     

Já einungis 37 30,3% 
Já meðal annars 37 30,3% 
Nei 48 39,3% 
Samtals 122  

 
 
 
  

 (Framhald) 
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Hvar ertu búsett(ur)? Tíðni  %  

Reykjahlíð 65 52,4% 
Norðan við vatn (Frá Grímsstöðum í Geirastaði) 10 8,1% 
Sunnan við vatn (Frá Stöng í Kálfaströnd) 33 26,6% 
Austan við vatn (Geiteyjarströnd/Vogar/Birkiland) 16 12,9% 
Samtals 124  
   

Hvað hefur þú búið lengi í Mývatnssveit?   

5 ár eða skemur 22 17,7% 
6-10 ár 12 9,7% 
11-20 ár 27 21,8% 
21 ár eða lengur 63 50,8% 
Samtals 124  

   
   

 

4.3.2 Mælitæki  

Eins og áður sagði voru spurningarnar mótaðar út frá niðurstöðum eigindlega hluta 
rannsóknarinnar. Einnig voru spurningalistar tveggja BS ritgerða hafðir til hliðsjónar við 
gerð könnunarinnar. Það voru ritgerð Margrétar Hólm Valsdóttur (2011) um viðhorf 
Mývetninga til ferðaþjónustu og ritgerð Lilju Sifjar Magnúsdóttur og Margrétar Bjargar 
Hallgrímsdóttur (2019) um viðhorf Ísfirðinga til skemmtiskipaferðamennsku.  

Könnunin innihélt samtals 17 spurningar, þar af voru fimm bakgrunnsspurningar og tvær 
fjölvalsspurningar (sjá viðauka D). Spurningarnar sneru meðal annars að viðhorfum 
Mývetninga til ferðamennsku, þáttum sem komu sterkt fram í niðurstöðum eigindlega hluta 
viðtalsins og hversu oft svarendur nota þjónustu svæðisins. Flestir svarmöguleikarnir höfðu 
fimm möguleika þar sem miðju kosturinn var hlutlaus. Einnig var hægt að sleppa því að 
svara spurningum með því að merkja við veit ekki /vil ekki svara.  

4.3.3 Gagnagreining 

Svörin við spurningum könnunarinnar voru greind með lýsandi tölfræði sem er aðferð til að 
kerfisbinda, draga saman og lýsa gögnum og er notuð til þess að lýsa dreifingu hverrar breytu 
fyrir sig og til að lýsa því hvort munur væri á svörum eftir bakgrunnsþáttum með 
svokölluðum krosstöflum. Krosstöflur gefa mynd af sambandi tveggja breyta á nafn- eða 
raðkvarða (Bryman, 2016). Við tölfræðiúrvinnslu var notast við töflureikni í Excel. Ekki 
voru reiknuð marktektarpróf vegna þess að um var að ræða þýðisrannsókn, þar sem allir í 
þýðinu gátu tekið þátt. Marktektarpróf eru yfirleitt reiknuð þegar draga á ályktanir um þýði 
á grundvelli úrtaks sem valið er með tilviljun úr þýðinu, sem ekki átti að gera hér. Fjöldi 
svara sem standa að baki hverrar spurningar er mismunandi vegna þess að sumir kusu að 
taka ekki afstöðu til einstakra spurninga.  
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4.4 Siðferðileg álitamál 
Alltaf þarf að hafa í huga siðferðileg sjónarmið í rannsóknum. Í þessari rannsókn þarf ekki 
að sækja um leyfi þar sem ekki er fjallað um viðkvæmar persónuupplýsingar, heldur um 
samfélagið sem heild. Ætlunin var að þátttakendur skildu tilgang rannsókarinnar og hvernig 
farið yrði með gögn hennar.  

Til að tryggja nafnleynd voru nöfn viðmælenda í viðtölunum ekki notuð og ekki sagt frá 
atvinnu þeirra. Auk þess byggði megindlegi hluti rannsóknarinnar ekki á 
persónugreinanlegum upplýsingum. Þá hefur verið tryggt að öll gögn verði einungis 
aðgengileg þeim sem hafa heimild til að skoða þau. Þegar bakgrunnspurningarnar voru 
valdar þurfti einnig að hafa í huga að ekki væru of fáir einstaklingar í hverjum flokki fyrir 
sig.   
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður sem fengust úr úrvinnslu viðtalanna og 
könnunarinnar. Kaflinn er fjórskiptur þar sem fyrst er gerð grein fyrir almennu viðhorfi 
Mývetninga til ferðamennsku og hvernig þeir telja að eigi að stýra henni. Næst er fjallað um 
hagræn áhrif ferðamennsku, síðan áhrif ferðamennsku á umhverfi og að lokum hvaða 
félagsmenningarlegu áhrif ferðamennska hefur. Í lok kaflans er samantekt á niðurstöðum. 

5.1 Viðhorf og stýring ferðamennsku 
Hér er fjallað um hvert viðhorf Mývetninga er almennt til ferðamennsku, fjölda ferðamanna 
og hvaða fyrirkomulag sé best til að stýra ferðamennsku. 

5.1.1 Viðhorf heimamanna til ferðamennsku 

Svör viðmælanda við því hvernig þeim finnst viðhorf heimamanna í Mývatnssveit almennt 
til ferðamennsku vera báru vitni um tvö andstæð sjónarmið. Önnu fannst heimamenn 
almennt frekar jákvæðir gagnvart ferðamennsku og virtist reynsla hennar af ferðamönnum 
vera almennt frekar góð. Hins vegar fannst Kristínu viðhorf heimamanna almennt ekki gott.  

Könnunin leiddi í ljós að almennt voru þátttakendur jákvæðir gagnvart ferðamennsku í 
Mývatnssveit. Eins og mynd 6 sýnir var mikill meirihluti svarenda mjög eða frekar jákvæður 
(76%) gagnvart ferðamennsku í sveitarfélaginu. Þó voru einhverjir neikvæðir, en þeir voru 
einungis tæplega 7%.  

 
Mynd 6: Þegar á heildina er litið, ertu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) í garð 

ferðamennsku í Mývatnssveit? (N=123) 
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Þegar skoðaður var munur á dreifingu svara eftir því hvort svarendur starfa í ferðaþjónustu 
(sjá töflu E1 í viðauka E), kom í ljós að þeir sem starfa eingöngu í ferðaþjónustu voru 
jákvæðastir gagnvart ferðamennsku, en 95% þeirra voru mjög eða frekar jákvæðir gagnvart 
ferðamennsku í Mývatnssveit. Mun lægra hlutfall, eða 64% þeirra sem starfa ekki í 
ferðaþjónustu voru mjög eða frekar jákvæðir gagnvart ferðamennsku í Mývatnssveit. Sem 
gefur til kynna að eftir því sem tengingin er minni við ferðaþjónustu virðist viðhorfið vera 
ekki eins jákvætt.  

Þegar svör voru greind eftir kynjum (sjá töflu E3 í viðauka E), kom í ljós að hlutfallslega 
fleiri konur voru mjög eða frekar jákvæðar (83%) gagnvart ferðaþjónustu heldur en karlar 
(77%).  Þegar svör voru greind eftir aldri (sjá töflu E4 í viðauka E) kom í ljós að hlutfallslega 
flestir svarenda á aldrinum 26-45 ára voru mjög eða frekar jákvæðir gagnvart ferðamennsku 
í Mývatnssveit (88%) og einnig í elsta aldurshópnum (80%). En hið sama átti við um 
hlutfallslega færri, eða 70% þeirra sem tilheyrðu yngsta aldurshópnum og þeim sem voru 
46-65 ára. 

Til að fá betri sýn á almenna upplifun heimamanna af ferðamennsku voru þeir spurðir hversu 
hæfilegur fjöldi ferðamanna sem kemur til Mývatnssveitar væri. Mynd 7 sýnir að flestum 
svarenda þótti fjöldinn hæfilegur (40%), en rúmlega 53% fannst hann of mikill en aðeins 
rúmlega 7% fannst hann of lítill.  

 
Mynd 7: Hvað finnst þér almennt um fjölda ferðamanna sem kemur til Mývatnssveitar? 

Finnst þér fjöldi ferðamanna vera of mikill, hæfilegur eða of lítill? (N=124) 

Þegar skoðaður var munur á dreifingu svara eftir því hvort svarendur starfi í ferðaþjónustu 
(sjá töflu E1 í viðauka E), kom í ljós að þeir sem starfa ekki í ferðaþjónustu voru mun líklegri 
til að telja fjöldann of mikinn (60%) en þeir sem starfa eingöngu í ferðaþjónustu (35%). 

5.1.2 Stýring ferðamennsku 

Í tengslum við stefnumótun í ferðamennsku fannst Kristínu vanta betri stefnu um málefnið 
hjá sveitarfélaginu og sagði:  

Þá meina ég aðalega samspil ferðamanna og heimamanna. Af því að þetta er svo 
lítill staður, náttúrulega bara sveit og þegar kemur nýr iðnaður inn á svona lítinn 
stað þá þarf þetta að gerast í svo miklu samráði við heimamenn.   
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Kristínu finnst sveitarfélagið eiga að sjá um stefnumótunarvinnu ásamt öðrum 
hagsmunaaðilum. Fólk þurfi að átta sig á að allir verða að vinna saman, og enn sé hægt að 
vernda svæðið í samtali við samfélag heimamanna. Anna var sammála Kristínu um 
mikilvægi þess að stefnumótunarvinnan fari fram í samtali við heimamenn en telur að svo 
sé gert. Hún sagði:  

Mér finnst bara ágætlega fyrirkomið eins og er, það eru fulltrúar frá sveitarfélaginu, 
ferðaþjónustuaðilum og það er bara mjög blandaður hópur. Ég held að það sé 
mikilvægast að þeir sem þar séu hafi mismunandi raddir og mismunandi sýn og ég 
held að það sé það sem er verið að gera. Það eru ekki bara ferðaþjónustuaðilar, það 
er úr skipulagsnefnd, ferðaþjónustuaðilar og almennir íbúar. 

Anna sagði ferðaþjónustuna fela í sér hagsmunaárekstra og þess vegna sé mjög gott að það 
náist einhver sátt um hvaða þróun sé ákjósanleg og að það þurfi að horfa lengra fram í 
tímann.  

5.2 Hagræn áhrif 
Í þessum kafla er fjallað um þau hagrænu áhrif sem heimamenn upplifa vegna ferðamennsku. 
Fyrst er gerð grein fyrir hagrænum áhrifum á sveitarfélagið, svo áhrifum á atvinnulífið og 
að lokum áhrifum sem hafa orðið á fólksfjölgunina og hvort þau tengist ferðamennsku á 
svæðinu. 

5.2.1 Hagræn áhrif á sveitarfélagið 

Viðmælendur voru sammála um að sveitarfélagið sé ekki að græða mikið miðað við hversu 
mikill fjöldi ferðamanna er. Útsvarstekjurnar séu vandamál, fyrirtæki þurfi að ráða fólk utan 
frá og þar af leiðandi fari útsvar þeirra ekki til sveitarfélagsins. Anna nefnir einnig: 

Þá er nefnilega hin hliðin á því að það er heilmikil útgjöldaaukning vegna álagsins 
sem skilar sér á engan hátt. Ég hef ekkert reiknað það nákvæmlega út en það getur 
vel verið að það hafi íþyngt á ákveðnum tímabilum. Það er krafa um að hreinsa 
[snjó] á ákveðnum stað, en það kemur ekkert inn í staðinn.  

Sveitarfélagið þurfi því að leggja meira út vegna fjölda ferðamanna, til dæmis vegna 
snjómoksturs á ýmsa áfangastaði ferðamanna. Einnig segir Kristín: 

Mér finnst vera ferðaþjónustufyrirtæki hér í Mývatnssveit sem mala svolítið gull á 
ferðaþjónustu, gististaðir og veitingastaðir. Mér finnst þau gefa allt of lítið til baka 
til samfélagsins og ég myndi vilja sjá miklu meira frá þeim, að þau myndu taka þátt 
í uppbyggingu. 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu þó annað í ljós þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir 
telji ferðamennsku í Mývatnssveit hafa góð eða slæm áhrif á fjárhagslega afkomu 
sveitarfélagsins. Mynd 8 sýnir að mikill meirihluti svarenda (85%) taldi ferðamennsku í 
Mývatnssveit hafa mjög eða frekar góð áhrif á fjárhagslega afkomu sveitarfélagsins.  
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Mynd 8: Telur þú ferðamennsku í Mývatnssveit hafa góð eða slæm áhrif á fjárhagslega 

afkomu sveitarfélagsins? (N=123) 

Þegar svör þátttakenda voru brotin upp eftir bakgrunnsþáttum kom í ljós að töluverður munur 
var á svörum eftir því hvort þátttakendur störfuðu við ferðaþjónustu eða ekki (sjá töflu E1 í 
viðauka E). Hlutfallslega fleiri (68%) þeirra sem starfa eininungis í ferðaþjónustu telja 
ferðamennsku hafa mjög góð áhrif á fjárhagslega afkomu sveitarfélagsins en þeirra sem 
störfuðu við ferðaþjónustu samhliða öðru (35%) og þeirra sem störfuðu ekki við 
ferðaþjónustu (32%). Hlutfallslega flestir þeirra sem starfa ekki í ferðaþjónustu telja 
ferðamennsku hafa frekar slæm eða mjög slæm áhrif á fjárhagslega afkomu sveitarfélagsins, 
eða tæp 9%.  

5.2.2 Atvinna 

Kristín sagði það vera jákvætt að upp spretti fyrirtæki, hún sjái þó alltaf eitthvað neikvætt í 
samhenginu. Ferðaþjónusta gefi henni og fleirum hagrænan ávinning með því að veita þeim 
atvinnu. Anna sagði hagrænan ávinning ferðamennskunnar vera mestan fyrir þá sem starfa 
við hana. Kristín nefndi að nánast sama hvað þú starfar við tengist það alltaf ferðaþjónustu, 
hvort sem það er á heilsugæslunni á dekkjaverkstæðinu eða annað. 

Aðspurðar hvaða önnur atvinnutækifæri en ferðaþjónustu þær sjái fyrir sér í sveitinni tengdu 
þær báðar við betri nýtingu jarðvarma og að nýta umhverfið á ábyrgan hátt. Kristín nefndi 
að opna neðanjarðarbakaríið sem ferðamenn eru alltaf að leita að og sagði Anna að hún vildi 
meiri afurðaþjónustu í landbúnaði, handverki og nýsköpun tengda sérstöðu náttúrunnar og 
sagði: 

Við gætum orðið sjálfum okkur nóg á svo einfaldan hátt ef það vildi einhver byggja 
upp aðstöðuna. Já, eða nýtingu náttúruauðlinda eins og ég get tekið sem dæmi 
fjallagrös og þróa  fjallagrasabrauð. Möguleikarnir eru margir og ég held það mætti 
blanda meira saman og að staðurinn yrði meira aðlaðandi með því að hægja kannski 
á, eða sem sagt ekkert endilega bæta við í fjölda heldur gera betur við þá sem koma. 

Þessar hugmyndir þeirra eru engin undantekning frá því sem Kristín sagði með að allt tengist 
ferðaþjónustu en þessar hugmyndir þeirra snúa m.a. að því að koma til móts við ferðamenn. 
Anna nefnir einnig að henni finnist þurfa að halda ákveðnum böndum í samfélaginu og að 
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henni finnist hluti af ásýndinni og því að búa á landsbyggðinni að vera með lifandi búskap 
og finnst Mývatnssveit vera komin að neðri mörkum í búskap.  

5.2.3 Fólksfjölgun 

Í sambandi við þá fólksfjölgun sem hefur átt sér stað undanfarin ár eru viðmælendur ekki á 
sama máli hvað veldur henni. Kristín tengir hana ekki við ferðaþjónustu, segir það hafa 
verið hjartað sem hafi togað brottflutta Mývetninga heim aftur, eins og raunin var með 
hennar fjölskyldu. Hún segir það auðveldara fyrir ungt fólk, barnafólk, að koma undir sig 
fótum hér en t.d. í Reykjavík. Því sé fólksfjölgunin ekki beintengd ferðaþjónustunni þrátt 
fyrir að fólk komi ekki til baka nema að hafa atvinnu. Hennar orð beinast því einungis að 
brottfluttum Mývetningum en ekki þeim sem eru að flytja í sveitina án tengsla við hana. 
Anna aftur á móti telur fólksfjölgunina vera vegna ferðaþjónustu og nefnir meðal annars 
hversu mörg ársstörf séu orðin í ferðaþjónustu. Hún segir:  

Ég held að þessi mannfjöldaþróun hérna myndi annars hafa farið ennþá neðar. Við 
vitum það að stærsti vinnustaðurinn í sveitinni er rekinn vegna ferðamanna, hann 
myndi aldrei vera rekinn bara fyrir okkur. 

Á mynd 9 má sjá að könnunin leiddi í ljós að 91% svarenda töldu að rekja mætti 
fólksfjölgun að miklu, eða frekar miklu leyti, til aukinnar ferðamennsku.  

 
Mynd 9: Að hve miklu eða litlu leyti telur þú að rekja megi fólksfjölgin í Mývatnssveit á 

undanförnum árum til aukinar ferðamennsku á svæðinu? (N=124) 

Þegar svör þátttakenda eru greind eftir hvort þeir starfi í ferðaþjónustu eða ekki (sjá töflu 
E1 í viðauka E), má sjá að hlutfallslega flestir (73%) þeirra sem starfa einungis í 
ferðaþjónustu telja að rekja megi fólksfjölgunina að mjög miklu leyti til ferðamennsku, en 
aðeins um 40% hinna tveggja hópanna.   
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5.3 Áhrif á umhverfið 
Í þessum kafla er fjallað um þau áhrif á umhverfið sem Mývetningar upplifa vegna 
ferðamennsku. Fyrst er gerð grein fyrir innviðum og fjallað sérstaklega um umferð og gerð 
göngu/hjólastíga. Síðast er fjallað um áhrif ferðamennsku á náttúruna. 

5.3.1 Innviðir 

Uppbygging innviða fylgir auknum fjölda ferðamanna og eru viðmælendur á sama máli um 
að uppbyggingin hafi ekki verið í takt við þann aukna fjölda ferðamanna sem komi í 
Mývatnssveit. Önnu finnst uppbygging innviða á sumum svæðum til fyrirmyndar, eins og 
til dæmis í Dimmuborgum, þar sem er þjónustuhús, salerni og búið er að laga stígana vel. 
Göngustígar séu sumir hverjir malbikaðir og því geti einnig fatlaðir átt greiðan aðgang að 
þessari einstöku náttúru. Aftur á móti finnst henni Skútustaðagígar hafa verið skemmdir með 
manngerðum pöllum sem úr fjarska séð séu skelfilegir. Kristín nefnir einnig 
framkvæmdirnar við Skútustaðagíga og segist vita að skiptar séu skoðanir á uppbyggingunni 
þar, en að þetta sé allt gert til þess að vernda svæðið. Hún segir að náttúruvernd fylgi svo 
litlir fjármunur og því hafi gerð göngustíga ekki orðið eins og best hefði verið á kosið.  

Önnu fannst starf Umhverfisstofnunar vera ábótavant á verndarsvæði sem þessu og nefnir 
þar dæmi um bráðabirgðaskilti sem hafa verið prentuð og sett í plastumslag. Af þeim sé ekki 
sómi. Hins vegar hafi nýverið komið fín skilti ein við Laxá, en tilfinning hennar sé að það 
sé ekki jafnræði á milli náttúruverndarsvæða á landsvísu og þeir njóti forgangs sem næstir 
séu höfuðborgarsvæðinu. Hún sagði:  

Ég er ekkert að fullyrða það en kannski líðum við fyrir það að vera langt frá 
Reykjavík og höfuðstöðvunum og hér er færra fólk. Þeir soga mest til sín sem eru 
næst og tala hæst. Það er verið að vernda ákveðin svæði en það tekur samt alveg 
óratíma að það fylgi því eitthvað líka, jafnvel þótt að fólk gefi eftir sitt eigið land, 
eins og mér dettur í hug tíminn sem hefur tekið uppbyggingin við Hverfjall.  

Kristín nefndi einnig á þessum nótum að á sama tíma og fjöldi ferðamanna hefur aukist hefur 
t.d. landvarsla ekki aukist, ef eitthvað er hafi hún dregist saman.  

Viðmælendur voru á sama máli um að umferðin í Mývatnssveit sé hættuleg og að umferðin 
sem fylgi fjölgun ferðamanna sé eitt það helsta sem hafi áhrif á íbúa sveitarfélagsins. Kristín 
nefndi að umferðin sé það sem heimamenn verða helst varir við ásamt fjölgun fólks í búðinni. 
Þá bendir hún á að þrátt fyrir að minna sé af ferðamönnum á veturna sé hættan af völdum 
umferðar sú sama, það séu bara aðrar hættur sem birtist í að snjórinn hylji merkingar og að 
margir ferðamenn séu ekki vanir að aka í snjó. Hún segir: 

Þessir útlendingar náttúrulega gera sér ekki grein fyrir hvert þeir eru komnir. Þeim 
finnst þeir vera einir í heiminum. Auðvitað hérna í Mývatnssveit þá keyrir þú nokkra 
metra og þá er kominn annar áhugaverður staður og útlendingarnir eru náttúrulega 
bara að snarstoppa út á götu, keyra mjög hægt, eru að leggja útí kanti og horfa í 
kringum sig. Maður sem íbúi hér er meðvitaður um það að passa sig í umferðinni af 
því að maður veit þetta af reynslunni, að útlendingarnir eru einhvernveginn í eigin 
heimi og stoppa á fáranlegustu stöðum. 
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Anna segir að þetta væri annað ef það væru bara fólksbílar, en það eru þungaflutningar, 
mikið af rútum og að það sé nokkuð ljóst að vegirnir beri ekki umferðina og þeir séu 
skemmdir af álagi. Einnig finnst henni hraðinn vera of mikill. Í tengslum við vetrarumferðina 
sagði hún:  

Hún er öðruvísi. Ég hugsa stundum um það að það eru margir að keyra sem hafa 
kannski aldrei keyrt í hálku. Maður sér það og finnur óöryggi þegar fólk er að keyra 
á miðjum veginum í staðinn fyrir að vera úti í kanti. En það er allt öðruvísi, auðvitað 
dregur það úr hættunni hvað umferðin er mikið minni [á veturna].  

Könnunin leiddi í ljós að þátttakendur telja sig í hættu í umferðinni. Mynd 10 sýnir að mikill 
meirihluti svarenda telur sig í hættu í umferðinni, töldu 78% svarenda sig í mjög mikilli eða 
frekar mikilli hæutt. Þegar svör þátttakenda voru greind eftir kyni (sjá töflu E3 í viðauka E) 
kom í ljós að hlutfallslega fleiri konur (85%) telja sig í mjög eða frekar mikilli hættu, en 
karlar (67%).  

 
Mynd 10: Telur þú þig vera í mikilli eða lítilli hættu í umferðinni af völdum vaxandi 

fjölda ferðamanna? (N=124) 

Að gera hjóla og göngustíga meðfram veginum hringinn í kringum vatnið er báðum 
viðmælendum mikið hjartans má. Segir Anna að ef það væri eitthvað sem hún mætti breyta 
væri það að leggja áherslu á að þessir stígar yrðu sem fyrst að raunveruleika. Kristín talaði 
um að stöðugt sé fólk á gangi á vegunum og hvort sem það sé í þorpinu eða á þjóðveginum 
sé maður ekki öruggur í umferðinni. Anna sagði í þessu samhengi:  

Það er líka mikilvægt fyrir okkur bara uppá samgöngur og geta sjálf borið okkur um 
hjólandi ef við viljum. 

Samhljómur var í frásögnum viðmælenda og svörum þátttakenda í könnuninni um mikilvægi 
göngu-og hjólastíga. Mynd 11 sýnir dreifingu svara þátttakenda þegar þeir voru spurðir 
hversu mikla þörf þeir teldu á að setja upp göngu/hjólastíga meðfram veginum til að auka 
öryggi þeirra í umferðinni. Langstærstur hluti svarenda (73%) taldi mjög mikla þörf á því og 
tæplega 18% frekar mikla þörf. 
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Mynd 11: Telur þú mikla eða litla þörf á að setja upp göngu/hjólastíg meðfram 

veginum til að auka öryggi þitt í umferðinni? (N=124) 

Þegar svör þátttakenda eru greind eftir búsetu (sjá töflu E2 í viðauka E) má sjá að allir 
(100%) íbúar norðan við vatn telja mjög mikla þörf á göngu/hjólastíg, 81% íbúa austan við 
vatn, 72% íbúa í Reykjahlíð og 64% sunnan við vatn.  

5.3.2 Náttúran 

Ferðamennska getur haft mikil áhrif á náttúruna og segja báðir viðmælendur að þeim finnist 
víða sjá á náttúrunni í Mývatnssveit af völdum ferðamanna. Anna sagði álag vera of mikið 
á svæðið og segir það sem er alvarlegast af öllu í tengslum við ferðamennsku í Mývatnssveit 
vera það sem er óafturkræft. Henni finnst fjöldinn orðinn of mikill fyrir svæðið, það sé ekki 
búið að setja þak á fjölda og að sum svæði séu að missa aðdráttarafl sitt. Hún sagði:  

Mér finnst við ekki ráða við meira. Ef að ég réði ein þá myndi ég segja nú skulum 
við stoppa við og ekki bæta við  fleirum, við skulum hugsa hvað við getum boðið 
uppá. Passa uppá að áníðslan sé ekki svo mikil að hún skemmi auðlindina okkar.  

Kristín var á sama máli þótt hún orðaði það á annan hátt: 

Ég held að við þurfum aldrei að hafa áhyggjur af því að fá ekki ferðamenn hingað, 
einfaldlega bara út af því sem svæðið hefur upp á að bjóða, sem er bara náttúran. 

Kristín nefnir ekki náttúruna sem endanlega auðlind eins og Anna gerir en virðist vera að 
vísa til hins sama, að fólk komi í Mývatnssveit til að njóta náttúruunnar og ef hún verður 
skemmd eyðileggjast tækifærin sem ferðamennirnir sækjast eftir. Kristín segist sjá mjög 
mikinn mun á sumum svæðum og nefnir sem dæmi Grjótagjáarsvæðið, Leirhnjúk, 
Hverarönd og Víti. Báðar tilgreindu þær að stefnumótunarvinna sveitarfélagsins sé mikilvæg 
til þess að setja einhver mörk og að náttúran eigi að njóta vafans. Anna sagði: 

Ég held að vinnan í sambandi við skólpmálin hafi verið fyrsta skrefið í átt að því að 
við vöndum okkur meira í umhverfismálum og vera svolítið gagnrýnin á það sem er 
verið að gera til þess að gera staði aðgengilega. Það er allt í lagi að allir komist ekki 
á augnablikinu þar sem þeim langar, því miður er bara uppselt í dag. Frekar en að 
láta þá skemmast.  
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5.4 Félagsmenningarleg áhrif 
Í þessum kafla er fjallað um þau félagsmenningarlegu áhrif sem Mývetningar upplifa vegna 
ferðamennsku. Fyrst er gerð grein fyrir þjónustunni, Jarðböðunum, veitingastöðum og 
verslun sveitarinnar. Næst er fjallað um einkarými heimamanna og þar á eftir um 
útivistarsvæði. Að lokum er fjallað um áhrif ferðamennsku á lífsgæði heimamanna.  

5.4.1 Þjónusta  

Með aukinni ferðamennsku fylgir aukin þjónusta, en spurningin er hvort sú þjónusta sé að 
nýtast heimamönnum. Kristín sagðist ekki nýta sér veitingastaði sveitarinnar mikið, einna 
helst þegar hún geri sér glaðan dag með vinum. Hún sagði:  

Jújú, auðvitað er maður alveg ánægður með það að hafa einhverja fjölbreytni og 
geta valið úr. Það er ofboðslega gott í svona litlu samfélagi sem hefur í rauninni 
bara þessa litlu kjörbúð.  

Önnu finnst heimamenn nýta sér þessa auknu þjónustu. Hún segist sjálf nýta sér þjónustuna, 
en ekki mikið og segir augljósar jákvæðar afleiðingar ferðaþjónustu vera matsölustaði.  

Ef það væri engin ferðaþjónusta þá myndum við ekki fara út að borða í janúar. 
Auðvitað njótum við líka framboðs eins og Jarðböðin, eða geta farið á kaffihús eða 
eitthvað sem þú myndir ekki gera annars. 

Viðmælendurnir voru sammála um að þær fara ekki í Jarðböðin á sumrin, það sé algjör 
undantekning og ef þær gera það sé það á kvöldin þegar þær vita að það eru yfirleitt færri 
þar. Eins og Kristín sagði aðspurð um hvernig sé að fara í Jarðböðin á sumrin:  

Þá er bara troðið af einhverjum útlendingum og maður nær ekki að njóta.  

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að svarendur virtust nýta sér Jarðböðin meira á 
veturna en sumrin (sjá mynd 12), en tæplega 28% nýttu sér Jarðböðin á hverjum degi eða í 
hverri viku yfir vetrartímann en tæplega 21% yfir sumartímann. Um 26% segjast aldrei eða 
næstum aldrei nýta sér Jarðböðin yfir vetrartímann en tæp 34% aldrei yfir sumartímann.  
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Mynd 12: Hversu oft eða sjaldan nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu (Jarðböðin) yfir 
sumartímann? (N=122). Hversu oft eða sjaldan nýtur þú þér eftirfarandi þjónustu 

(Jarðböðin) yfir vetrartímann? (N=122) 

Á mynd 13 má sjá svör þátttakenda um hversu oft þeir nýta sér veitingastaði og kaffihús 
Mývatnssveitar. Yfir sumartímann nýta rúmlega 17% sér þjónustuna í hverri viku, en yfir 
vetrartímann einungis 9%. Þó eru fleiri, eða tæplega 20% svarenda, sem nýta sér aldrei eða 
næstum aldrei þjónustuna á sumrin og rúmlega 13% aldrei eða næstum aldrei á veturna. 

 
Mynd 13: Hversu oft eða sjaldan nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu 

(Veitingastaði/kaffihús) yfir sumartímann? (N=123), Hversu oft eða sjaldan nýtir þú 
þér eftirfarandi þjónustu (Veitingastaði/kaffihús) yfir vetrartímann? (N=122) 

Kjörbúð staðarins, eða búðin eins og hún er kölluð af heimamönnum, virðist vera einn af 
þeim þjónustuþáttum í samfélaginu sem ferðamenn hafa sett einna mestan svip á með veru 
sinni í sveitinni og hefta daglegt aðgengi heimamanna þar að. Viðmælendur sögðust forðast 
að nota hana á sumrin, en á veturna sé það allt annað vegna þess hve mikið færra fólk sé þar. 
Þegar Kristín talaði um reynslu sína af búðinni á sumrin sagði hún hana ömurlega og útskýrði 
hún að hún sé ekki ein um þessa reynslu. Margir hafi hætt við að fara í búðina þegar 
bílaplanið er fullt. Eins og hún sagði:  
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Þetta er pínu lítil búð og hún er náttúrulega bara full af túristum á sumrin og 
heimamenn forðast það að fara í hana. Það vita það allir sem búa hér að ef þú ert 
komin í búðina eftir klukkan 10-11 á morgnana þá er bara allt búið.  

Anna tók undir þetta:  

Ég finn að það truflar fólk hvað búðin er lítil, þú getur ekki skotist neitt, og stundum 
bara klárast allt. Ég held að það sé það sem í daglega lífinu truflar mest. 

Þátttakendur könnunarinnar voru í flestu sammála um að aukinn fjöldi ferðamanna hafi haft 
áhrif á upplifun þeirra af því að versla í kjörbúð sveitarinnar. Tæplega 83% svarenda telja 
að aukinn fjöldi ferðamanna hafi áhrif á upplifun þeirra af því að versla í verslun sveitarinnar. 
Af þeim sem telja aukinn fjölda ferðamanna hafa áhrif á upplifun þeirra á að versla í búðinni 
telur meirihlutinn að upplifun þeirra hafi orðið verri. Mynd 14 sýnir að stærstur hluti 
svarenda (81%) töldu upplifun sína mun verri eða aðeins verri. Sex þátttakenda sem svöruðu 
fyrri spurningu játandi svöruðu ekki þessari tilteknu spurningu.  

Þegar svör þátttakenda voru brotin upp eftir bakgrunnsþáttum kom í ljós að töluverður munur 
var á svörum eftir því hvort þátttakendur störfuðu við ferðaþjónustu eða ekki (sjá töflu E1 í 
viðauka E). Hlutfallslega flestir þeirra sem starfa ekki við ferðaþjónustu (86%) telja upplifun 
sína af versluninni hafa orðið aðeins eða mun verri samanborið við 79% þeirra sem starfa að 
samhliða öðru í ferðaþjónustu og 67% þeirra sem starfa einungis í ferðaþjónustu.  

 
Mynd 14: Ef já, hefur upplifun þín orðið betri eða verri? (N=95) 

5.4.2 Einkarými 

Í viðtölunum nefndi Anna að eitt það neikvæðasta sem fylgi ferðamennsku í Mývatnssveit 
væri ágangur ferðamanna á einkarými heimamanna. Hún sagði: 

Ég verð fyrir mikilli truflun í dag af ferðamönnum miðað við það sem ég var. Fólk 
keyrir heim og eins og í verstu tilfellum kíkir á glugga. 

Hún tengir meiri ágang nú en áður við að það séu fleiri ferðamenn. Hún segir ferðamenn 
jafnvel opna hlið þar sem eru skepnur, fari hvert sem er og haldi að það sé í lagi ef ekki sé 
skilti sem segi að það sé bannað. Hún sagði ferðamenn fara yfir mörk einkalífs og virði ekki 
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einkalóðir og heimili fólks. Kristín hafði svipaða sögu að segja og tiltók að íbúar vilji fá að 
vera í friði fyrir þessu áreiti. Þannig sé mikilvægt að halda gististöðum utan við staði þar sem 
fólk býr. Anna bætti við og sagði: 

Mér finnst skipta miklu máli að taka vel á móti fólki, en jafnframt að hafa ákveðin 
mörk. Af því að það reynir á umburðarlyndi og ég til dæmis skil mjög vel fólk sem 
býr í þéttbýli og vill ekki hafa 20 bíla í kringum sig og eilífan ágang. Ég bý úti í sveit 
svo það er örugglega minna hjá mér. En þetta er rosalega fín lína og mér finnst rétt 
að taka vel á móti gestum en eiginlega þarf að finna þennan „balance“. 

Könnunin leiddi í ljós að íbúar finna fyrir áreiti vegna komu ferðamanna. Mynd 15 sýnir 
dreifingu svara þátttakenda þar sem hlutfallslega fleirum (43%) finnst þeir verða fyrir mjög 
miklu eða frekar miklu áreiti en þeim sem finnst þeir verða fyrir frekar litlu eða mjög litlu 
eða engu áreiti (26%) vegna ferðamanna sem koma til Mývatnssveitar.  

 
Mynd 15: Í þínu daglega lífi, hefur þú orðið fyrir miklu, litlu eða engu áreiti vegna 

ferðamanna sem koma til Mývatnssveitar? (N=123) 

Þegar svörin eru greind eftir búsetu (sjá töflu E2 í viðauka E) má sjá að hlutfallslega flestir 
íbúar norðan við vatn (60%) verða fyrir mjög eða frekar miklu áreiti. Um 50% íbúa austan 
við vatn töldu sig verða fyrir mjög eða frekar miklu áreiti af ferðamönnum, rúmlega 48% 
íbúa Reykjahlíðar en um 24% íbúa sunnan við vatn. Íbúar norðan við vatn verða því fyrir 
mesta áreiti af völdum ferðamanna í daglegu lífi sínu og íbúar sunnan við vatn verða fyrir 
minnsta áreitinu.  

Þegar svörin voru greind eftir kynjum (sjá töflu E3 í viðauka E) voru hlutfallslega fleiri 
konur (48%) sem verða fyrir frekar eða mjög miklu áreiti en karlar (34%).  

Þegar svörin voru greind eftir því hvort svarendur starfa í ferðaþjónustu (sjá töflu E1 í 
viðauka E) sést að hlutfallslega flestir (54%) sem starfa meðal annars í ferðaþjónustu telja 
sig verða fyrir mjög miklu eða frekar miklu áreiti, samanborið við 43% þeirra sem starfa 
ekki í ferðaþjónustu og 35% þeirra sem starfa eingöngu í ferðaþjónustu. Því er ljóst að þeir 
sem starfa einungis í ferðaþjónustu finnst þeir verða fyrir minnsta áreitinu og þeir sem starfa 
meðal annars í ferðaþjónustu fyrir mesta áreitinu af völdum komu ferðamanna til 
Mývatnssveitar.  
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5.4.3 Útivist 

Þar sem einstök náttúra er eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna í Mývatnssveit fylgir 
ferðamennsku mikil útivist og þjónusta á þeim útivistarsvæðum. Viðmælendur hafa báðar 
nýtt sér þá auknu þjónustu sem er til útivistar. Um þjónustuna á svæðunum sagði Kristín:  

Staðir sem ég vel mér, eða ég vel að fara ekki á þá vegna lélegrar umhirðu og 
uppbyggingar, eða bara engrar uppbyggingar eru eins og Hverir, Leirhnjúkur og 
Víti. Af því að ég veit bara, hvernig það er að koma þangað. Það er enginn sem 
hugsar um þennan stað og þar af leiðandi þá fer ég miklu frekar á þá staði sem eru 
með góða merkta göngustíga og er vel viðhaldið. 

Anna aftur á móti sagði að það hafi engin áhrif á hana hvort fyrir sé góð þjónusta á 
útivistarsvæðum eða ekki. Anna sagðist einnig nýta sér útivistarsvæði, þá sérstaklega þegar 
hún fær gesti en bætti svo við: 

Það er kannski svolítið eins með þessa staði eins og Jarðböðin að maður fer kannski 
frekar á þá þegar er ekki háannatími. 

Hvorugur viðmælandi virtist þekkja hver raunveruleg ásókn heimamanna í útivistarsvæðin 
er og byggði orð sín á eigin tilfinningu. Kristín taldi Mývetninga almennt ekki nýta sér 
umrædd útivistarsvæði. Anna sagðist ekki vita hvort heimamenn séu almennt að nýta sér 
þjónustuna en sagði:  

En ég hef samt á tilfinningunni að það aukist. Ég hef á tilfinningunni að foreldrar í 
dag séu meira vakandi og áhugasamir um að fara með börnin sín á þessa staði.  

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að nýtingin á útivstarsvæðum t.d. Dimmuborgum 
og Skútustaðagígum er meiri yfir sumartímann en vetrartímann (mynd 16). Tæplega 18% 
svarenda nýta sér þjónustua í hverri viku eða á hverjum degi yfir sumartímann en tæplega 
11% yfir vetrartímann.  

 
Mynd 16: Hversu oft eða sjaldan nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu (Útivistarsvæði t.d. 
Dimmuborgir og Skútustaðagíga) yfir sumartímann? (N=123), Hversu oft eða sjaldan 
nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu (Útivistarsvæði t.d. Dimmuborgir og Skútustaðagíga 

yfir vetrartímann? (N=122) 
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5.4.4 Upplifun á breyttum lífsgæðum vegna aukinnar 
ferðamennsku 

Báðir viðmælendurnir sögðu að áhrif ferðamennsku hefði haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif 
á lífsgæði þeirra. Kristín sagði að fleira neikvætt kæmi upp í huga hennar en bætti þó við:  

En svo getur maður ekkert alveg fullyrt um það því að ef það væri ekki ferðaþjónusta 
hér þá væri kannski ekki Kaffiborgir í Dimmuborgum sem er veitinga og kaffihús sem 
heimamenn geta nýtt sér. En svo auðvitað veit ég ekkert alveg hvað það er mikið nýtt 
af heimamönnum.  

Anna nálgaðist þetta aðeins með öðrum hætti og sagði:  

Það getur glætt líf þitt og það er mjög gaman að fylgjast með og fylgja fólki sem er 
að upplifa eitthvað í fyrsta skipti. Fólk sem hefur aldrei verið í myrkri eða fólk sem 
hefur aldrei séð norðurljós, að geta gefið eitthvað af sér til þeirra. En svo er hinn 
endinn þegar þú ert ekki tilbúinn og færð fólk á stofugluggann. 

Anna tilgreindi augljós jákvæð áhrif á íbúa sem felist bæði í atvinnu af ferðaþjónustu og að 
ákveðinn fjölbreytileiki og þroski felist í að kynnast fólki annarsstaðar frá. Þannig þroski 
aðkoma ferðamanna heimamenn, þeir kynnist menningarmun, heyri mismunandi sjónarmið, 
og ferðamenn glæði samfélagið ákveðnu lífi. Hræðslu við ferðamenn kannaðist hvorugur 
viðmælandi við og fullyrtu þær að fólk sé almennt ekki hræddara vegna þeirra. Ótti tengist 
frekar umferðinni sem ferðmönnum fylgi heldur en ferðamönnunum sjálfum.  

Niðurstöður könnunarinnar leiddi í ljós að nánast helmingur svarenda, eða rúm 49%, töldu 
lífsgæði sín hafa orðið aðeins betri á undanförnum árum (sjá mynd 17). Auk þess töldu 18% 
þátttakenda lífsgæði sín hafa orðið mun betri og einungis rúm 3% að þau hafi orðið aðeins 
verri.  

 
Mynd 17: Þegar á heildina er litið, finnst þér lífsgæði þín hafa orðið betri eða verri 

undanfarin ár? (N=122) 
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Þegar svör voru greind eftir búsetu (sjá töflu E2 í viðauka E) töldu um 70% íbúa allra 
svæðanna, nema austan við vatn þar sem hlutfallið var 62%, að lífsgæði sín hafi orðið mun 
eða aðeins betri á undanförnum árum. Hlutfallslega flestir af þeim sem búsettir eru austan 
við vatn (6%) töldu lífsgæði sín aðeins verri en fyrir nokkrum árum.  

Þegar svör voru greind eftir lengd búsetu í Mývatnssveit (sjá töflu E5 í viðauka E), kemur í 
ljós að þeir sem hafa búið 11–20 ár í Mývatnssveit finnst lífsgæði sín hafa orðið mun eða 
aðeins betri á undanförnum árum (74%). Af þeim sem búið hefur í Mývatnssveit í 6–10 ár 
sögðu rúmlega 8% að lífsgæði sín væru aðeins verri. Þegar svör voru greind eftir kyni (sjá 
töflu E3 í viðauka E) má sjá að hlutfallslega fleiri körlum (73%) finnst lífsgæði sín hafa 
orðið mun eða aðeins betri á síðustu árum en konum (65%).  

Þegar svör voru greind eftir því hvort svarendur starfi í ferðaþjónustu (sjá töflu E1 í viðauka 
E) má sjá að hlutfallslega flestir þeirra sem starfa einungis í ferðaþjónustu (33%) telja 
lífsgæði sín hafa orðið mun betri, en tæp 22% þeirra sem starfa meðal annars í ferðaþjónustu 
en rúm 4% sem starfa ekki í ferðaþjónustu. Hlutfallslega flestir þeirra sem töldu lífsgæði sín 
aðeins verri (8%) starfa meðal annars í ferðaþjónustu. Enginn þeirra sem starfar einungis í 
ferðaþjónustu taldi lífsgæði sín hafa versnað á nokkurn hátt. 

5.5 Samantekt á niðurstöðum 
Niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar leiddu í ljós að Mývetningum finnst 
ferðamennska hafa haft góð áhrif á fjárhagslegu afkomu sveitarfélagsins. Helsti hagræni 
ávinningur ferðamennsku í Mývatnssveit virðist snúa að þeim sem við hana starfa. Talið er 
að fólksfjölgun undanfarin ár hefði ekki orðið nema vegna aukinna atvinnutækifæra og telur 
meirihluti Mývetninga að rekja megi fólksfjölgunina til aukinnar ferðamennsku á svæðinu.  

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að uppbygging innviða hafi ekki verið í takt við aukinn 
fjölda ferðamanna. Á sumum svæðum sé uppbygging innviða til fyrirmyndar, t.d. í 
Dimmuborgum, en á öðrum svæðum eins og við Skútustaðagíga sé henni ábótavant. 
Könnunin leiddi í ljós að umferðin í Mývatnssveit þykir hættuleg og virðist hvíla þungt á 
Mývetningum. Sögðu viðmælendur hana öðruvísi á veturna en að þá væru hættur til staðar 
en bara aðrar. Forgangsverkefni sé því að setja upp göngu/hjólastíg meðfram veginum til að 
auka öryggi fólks í umferðinni að mati svarenda könnunarinnar. Viðmælendum finnst orðið 
sjá mikið á náttúrunni og það sé vísbending um að fjöldinn sé orðinn of mikill fyrir svæðið. 
Þá séu sum svæði farin að missa aðdráttarafl sitt og mikilvægt sé að passa að áníðslan 
skemmi ekki náttúruna sem er auðlind heimamanna. Í því samhengi sé stefnumótunarvinnan 
mikilvæg og þarf leiðarljósið að vera að náttúran eigi að njóta vafans.  

Viðmælendur upplifa aukna þjónustu tilkomna vegna aukins fjölda ferðmanna. Það telja þeir 
jákvætt því án ferðamennskunnar væri ekki öll þessi þjónusta, t.d. Jarðböðin við Mývatn, 
veitingastaðir/kaffihús og bættir möguleikar til útivistar, í boði. Aukinn fjöldi ferðamanna í 
verslun sveitarinnar virðist einn veigamesti samfélagsþáttur sem hefur áhrif á daglegt líf 
Mývetninga. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að upplifun þeirra af þjónustu á sviði 
verslunar virðist hafa versnað í kjölfar aukins fjölda ferðamanna. Viðmælendur sögðu 
einhverja forðast að nota búðina á sumrin því vöruskorts gætir oft fyrir hádegi. Ástandið sé 
hins vegar betra á veturna. Þá upplifðu viðmælendur ágang á einkarými sín og svarendur 
könnunarinnar sögðust verða fyrir ónæði af völdum ferðamanna í sínu daglega lífi. 
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6 Umræður 
Markmið þessarar rannsóknar var að leita skilnings á upplifun og viðhorfum Mývetninga til 
ferðamennsku á svæðinu og hvaða áhrif hún hefur á lífsgæði þeirra. Í þessum kafla verða 
niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í samhengi við fræðilega umfjöllun og reynt að varpa 
ljósi á hvaða þýðingu þær hafa. Þá verða sett fram svör við rannsóknarspurningunum 
þremur; Hvernig upplifa Mývetningar áhrif ferðamennsku, hver eru tengslin á milli 
lýðfræðilegra þátta og viðhorfa íbúa til ferðamennsku og hvernig hefur ferðamennska áhrif 
á lífsgæði Mývetninga? 

6.1 Upplifun Mývetninga af áhrifum 
ferðamennsku 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Mývetningar virðast almennt jákvæðir í garð 
ferðamennsku og finnst fjöldi ferðamanna vera hæfilegur. Það er annað viðhorf en birtist í 
rannsókn Eyrúnar Jenný Bjarnadóttur o.fl. (2016) sem gaf til kynna að Mývetningum fyndist 
fjöldi ferðamanna vera orðinn of mikill. Líkt og í rannsókn Margrétar Hólm Valsdóttur 
(2011) upplifa Mývetningar efnahagslegan ávinning af ferðamennsku en hafa þó nokkrar 
áhyggjur af umhverfis- og félagsmenningarlegum áhrifum hennar. Þetta hafa erlendar 
rannsóknir einnig leitt í ljós (Uysal o.fl., 2016). 

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa leitt í ljós að hagræn áhrif ferðamennsku eru t.d. skattekjur, 
hærri tekjur, verðbólga, skattbyrgði og skuldir yfirvalda (Andereck o.fl., 2005). Því kom 
ekki á óvart að Mývetningar upplifa jákvæð hagræn áhrif af fjárhagslegri afkomu 
sveitarfélagsins. Viðtölin gáfu þó betri innsýn í viðhorf íbúa en í þeim komu fram áhyggjur 
af því að útsvarstekjur skili sér ekki til sveitarfélagsins og að sveitarfélagið þurfi að standa 
straum af auknum kostnaði vegna ferðamennskunnar. Þetta rýmar við niðurstöður Eyrúnar 
Jenný Bjarnadóttur o.fl. (2016) um að tekjur sveitarfélagsins væru ekki í takt við umfang og 
þjónustu þess. Fyrri rannsóknir benda einnig til að aukin atvinnutækfæri séu hagræn áhrif 
ferðamennsku (Andereck o.fl., 2005) og hafa þau aukist mikið í Mývatnssveit og telja 
Mývetningar að fólksfjölgun á undanförnum árum sé í kjölfar aukinnar ferðamennsku og 
aukinna atvinnutækifæra.  

Áhyggjur íbúa af því að tekjur skili sér ekki nægilega til sveitarfélagsins er vísbending sem 
bendir til að sveitarfélagið þurfi að huga að því hvernig það nær tekjum sem koma af 
ferðaþjónustu inn í sveitarfélagið. Ein leið gæti verið í gegnum gistináttaskatt og önnur væri 
að hvetja þá sem starfa í sveitarfélaginu til þess að borga útsvar sitt þangað. Með þessum 
leiðum myndi sveitarfélagið að öllum líkindum auka tekjur sínar og gæti með þeim stutt við 
betri uppbyggingu handa íbúum þess. Einnig væri þörf á að upplýsa íbúa sveitarfélagsins um 
stöðu mála varðandi þetta, ekki síður ef að þessar áhyggjur reynast óþarfar.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram líkt og hjá Andereck o.fl. (2005) að umferðin 
og hættur í henni hvíla þungt á heimamönnum, m.a. vegna þess að ferðamenn stoppa þar 
sem þeim sýnist (sjá mynd 18). Því hlýtur forgangsverkefni sveitarfélagsins að vera að setja 
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göngu- og hjólastíg meðfram vatninu en slíkt myndi auka öryggi fólks í umferðinni mikið. 
Tillaga þess efnis kom fram í viðtölunum og niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að 
mikill meirihluti íbúa er henni fylgjandi. Því er það gleðiefni að slíkir stígar hafa verið 
skilgreindir sem forgangsverkefni Áfangastaðaáætlunar Norðurlands en þessar niðurstöður 
geta þjónað sem þrýstingur á enn frekari forgangsröðun þeirra.  

 

Mynd 18: Bílum lagt við afleggjarann að Hverfjalli. Ljósmynd: Ragnhildur Hólm 
Sigurðardóttir 

Fjölgun ferðamanna hefur ekki bara neikvæð áhrif og ókosti. Rannsóknir Andereck o.fl. 
(2005) benda til að heimamenn hafi tilhneigingu til að horfa aðallega á neikvæðu þættina 
þótt þjónusta heima í héraði hafi aukist og heimamenn njóti hennar. Þetta kom einnig fram í 
þessari rannsókn þar sem neikvæðu atriðin virtu vega þyngra en þau jákvæðu. Ljóst er að 
heimamenn nýta sér aukna þjónustu, sem er tilkomin vegna aukins fjölda ferðamanna. Því 
er mikilvægt að beina sjónum líka að því sem er jákvætt því það hefur áhrif á viðhorf 
heimamanna til ferðamannanna.  

Hins vegar er mikilvægt að taka mark á þeim ábendingum sem niðurstöður leiddu í ljós. 
Upplifun íbúa af þjónustu verslunar sveitarinnar virðist neikvæð vegna aukins fjölda 
ferðamanna og heimamenn upplifa vöruskort í versluninni. Sambærilegar niðurstöður komu 
fram hjá Eyrúnu Jenný Bjarnadóttur o.fl.  (2016). Því er nokkuð ljóst að bregðast þarf við 
óánægju tengdri verslun sveitarinnar. Aðkoma sveitarfélagsins gæti verið að leggja til nýtt 
svæði fyrir bílastæði, en bílastæðið við hana er notað fyrir aðra starfsemi en einungis 
verslunina líkt og fyrir bíla ferðamanna í dagsferðum og stoppistöð fyrir Strætó. Óljóst er 
hvert framlag sveitarfélagsins gæti verið annað, þar sem verslunin er í eign einkafyrirtækis 
og því ekki á forsjá þess. 

Ágangur á persónulegt rými fólks virðist ekki áberandi í erlendum rannsóknum. Hins vegar 
hefur það þema komið nokkuð skýrt fram í íslenskum rannsóknum og svo var einnig í 
þessari. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að Mývetningar upplifa ágang inn á 
persónulegt rými sitt af hálfu ferðamanna. Til dæmis nefndu viðmælendurnir tveir 
vanvirðingu við einkarými þeirra þegar ferðamenn aka inn á einkalóðir þrátt fyrir lokuð hlið 
(sjá mynd 19), komu þeirra upp að íbúarhúsum og að þeir kíkja jafnvel inn um glugga. Þetta 
kom einnig fram í rannsókn um komu skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar (Lilja Sif 
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Magnúsdóttir og Margrét Björg Hallgrímsdóttir, 2019) og í rannsókn Eyrúnar Jenný 
Bjarnadóttur o.fl (2016) á viðhorfum Mývetninga til ferðamanna.  

 

Mynd 19: Ferðamenn búnir að keyra inn á tún í leyfisleysi. Ljósmynd: Ragnhildur Hólm 
Sigurðardóttir 

Einnig birtast reglulega fréttir í fjölmiðlum af öllu landinu með efni tengdu þessu, eins og 
t.d. þar sem ferðamenn fæla hesta með drónum og noti salerni í leyfisleysi (Magnús Hlynur 
Hreiðarsson, 2019). Því er ljóst að þetta vandamál er ekki einskorðað við Mývatnssveit. Það 
sem sveitungar gætu gert væri að koma fyrir skýrum skiltum sem segja „Aðgangur 
bannaður“ en í því felst líklega engin langtímalausn á vandamálinu. Ef þessi þróun heldur 
áfram og ferðamenn valda heimamönnum auknu ónæði í sínu daglega lífi er ekki ólíklegt að 
viðhorf heimamanna til ferðamennsku muni verða neikvæðara. Upplifun heimamanna af 
áhrifum ferðamennsku getur haft áhrif á hegðun þeirra og getur leitt til þess að erfitt sé að fá 
fólk til vinnu við ferðaþjónustu (Pearce, 1995). Er því mikilvægt fyrir samfélag sem byggir 
jafn mikið á ferðaþjónustu og Mývatnssveit gerir að reyna að sporna gegn þessari þróun.  

Til að svara rannsóknarspurningunni á hnitmiðaðan hátt má því segja að niðurstöður benda 
til að Mývetningar eru almennt jákvæðir gagnvart ferðamennsku og finnst fjöldi ferðamanna 
hæfilegur. Ferðamennska hefur jákvæð hagræn áhrif með tekjum til sveitarfélagsins og 
auknum atvinnutækifærum heimamanna, þó einhverjir hafi áhyggjur af því að tekjur af 
ferðamennsku renni ekki til sveitarfélagsins jafn mikið og þær ættu að gera. Umferðin, 
verslunin og ágangur ferðamanna á persónuleg rými fólks eru helstu neikvæðu áhrifin. 
Umferðin er hættuleg vegna fjölda ferðamanna og þörf er á göngu- og hjólastígum til að 
auka öryggi fólks í umferðinni.  

6.2 Tengsl á milli lýðfræðilegra þátta og 
viðhorfa íbúa til ferðamennsku 

Þegar rýnt var í hvort munur væri á svörum við könnuninni eftir atvinnu í ferðaþjónustu, 
búsetu, kyni, aldri og lengd búsetu í Mývatnssveit kom fram, líkt og í rannsóknum Andereck 
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o.fl. (2005) og Sharpley (2014) að þeir sem hafa efnahagslegan ávinning af ferðamennsku 
hafa almennt jákvæðara viðhorf gagnvart henni. Mesti munur kom fram í svörum eftir því 
hvort einstaklingar störfuðu í ferðaþjónustu eða ekki. Þeir voru jákvæðari gagnvart 
ferðamennsku sem í greininni starfa og jákvæðastir gagnvart fjölda ferðamanna. Þannig 
tengdu þeir sem starfa í greininni jákvæðar breytingar samfélagsins frekar við áhrif af 
ferðamennsku, og voru þeir sem síst töldu sig verða fyrir ágangi af hálfu ferðamanna í 
daglegu lífi sínu. Því kom ekki á óvart að lífsgæðin þóttu hafa batnað mest hjá þeim sem 
starfa eingöngu í ferðaþjónustu en minnst hjá þeim sem starfa ekki við greinina.  

Líkt og í rannsókn Andereck o.fl. (2005) kom fram í þessari rannsókn að lengd frá heimili 
að vinsælum áfangastöðum ferðamanna hefur áhrif á viðhorf þeirra til ferðamennsku og 
benti Sharpley (2014) á að hvort einstaklingur býr í þéttbýli eða dreifbýli geti skipt máli. 
Þetta birtist t.d. í sýn íbúa norðan við Mývatn sem telja þörfina meiri á göngu- og hjólastíg í 
kringum vatnið til að auka öryggi sitt í umferðinni. Þá voru það íbúar norðan við vatn sem 
töldu sig verða fyrir meiri ágangi í sínu daglega lífi vegna ferðamennsku. Þetta kom á óvart 
því fæst af því sem dregur ferðamenn að í Mývatnssveit er norðan við vatn og því hefði mátt 
búst við annarri niðurstöðu en hér fékkst. Kallar þetta á nánari rannsókn, bæði á því hvort 
íbúar annars staðar en norðan við Mývatn upplifa nærveru ferðamanna á annan hátt en íbúar 
norðan við vatnið og hvort lega þjóðvegar 1 sem liggur norðan við vatnið hafi hér áhrif.  

Á óvart kom í þessari rannsókn að konur í Mývatnssveit eru frekar jákvæðari en karlar 
gagnvart ferðamennsku vegna þess hve svör kvennana við öðrum spurningum voru á 
neikvæðum nótum. Konur telja sig í meiri hættu en karlar í umferðinni og upplifun þeirra af 
því að versla í búðinni er neikvæðari en hjá körlum. Einnig upplifðu þær meiri ágang af hálfu 
ferðamanna en karlar og virðist upplifun karla af lífsgæðum hafa batnað meira en hjá konum. 
Áhugavert væri að rannsaka betur hvað er sem veldur þessari neikvæðu upplifun kvenna sem 
karlar upplifa ekki eins neikvætt.   

Hins vegar kom ekki á óvart að upplifun af ferðamennsku var jákvæðust á aldursbilinu 26–
45 ára sem er að öllum líkindum það unga fólk sem hefur flutt á síðastliðnum árum í sveitina 
og hefur atvinnu af ferðaþjónustu.  

Til að svara rannsóknarspurningunni á hnitmiðaðan hátt má því segja að sá lýðfræðilegi 
þáttur sem hefur einna helst áhrif á viðhorf íbúa til ferðamennsku er hvort einstaklingurinn 
starfi í ferðaþjónustu eða ekki. Eftir því sem tengingin er meiri við ferðaþjónustu þeim mun 
jákvæðari eru íbúar gagnvart ferðamennsku, fjölda ferðamanna, efnahagslegri afkomu 
sveitarfélagsins, fólksfjölgun vegna ferðamennsku, áreiti og lífsgæði. Einnig hafa aðrir 
þættir áhrif á viðhorf en þó virðast íbúar norðan við vatn verða fyrir mestu ónæði. Konur eru 
jákvæðari en karlar, verða fyrir meiri hættu í umferðinni, upplifa meira áreiti, en karlar telja 
að lífsgæði þeira hafa batnað meira en konur. 

6.3 Áhrif ferðamennsku á lífsgæði Mývetninga 
Lífsgæði vísa til ánægju hvers og eins með lífið (Andereck & Nyaupane, 2011). Í þessari 
rannsókn kom fram að Mývetningum finnst almennt lífsgæði sín hafa batnað á undanförnum 
árum. Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar Eyrúnar Jenný Bjarnadóttur o.fl. (2016). Í 
niðurstöðum þessarar rannsóknar komu einnig fram skýr merki um að aukin atvinnutækifæri 
hafi bætt lífsgæði íbúanna þeirra, sem er í samræmi við ábendingar Ap og Crompton (1993).  
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Ap og Crompton (1993) bentu einnig á að vörur og þjónusta sem þróaðar eru fyrir ferðamenn 
geti bætt lífsgæði heimamanna. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist þetta 
hafa orðið raunin í Mývatnssveit, t.d. Jarðböðin, fjölgun veitingastaða og ýmiskonar 
útivistarafþreying. Þjónustan er orðin fjölbreyttari að mati viðmælendanna tveggja og 
aðgengi að sumum svæðum, eins og í Dimmuborgum (mynd 20), er orðið töluvert betra. 
Þrátt fyrir að ekki noti allir sér þá þjónustu sem boðið er upp á er þó meirihlutinn sem notar 
hana reglulega eða oft.  

 

Mynd 20: Göngustígur í Dimmuborgum sem er malbikaður og veitir því öllum jafnt 
aðgengi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Mývetningar upplifa mannmergð og birtist 
augljósasta dæmið um mannmergð í upplifun heimafólks af kjörbúðinni (sjá mynd 21), þá 
sérstaklega á sumrin. Rannsóknir Ap og Crompton (1993) sýna að mannmergð hafi neikvæð 
áhrif á lífsgæði. Á vinsælum áfangastöðum eins og Jarðböðunum og útivistarsvæðum virðast 
einhverjir upplifa mannmergð og kjósa því að fara þangað utan háannatíma. Þrátt fyrir það 
eru fleiri sem nýta sér útivistarsvæðin á sumrin en á veturna, þó fjöldi ferðamanna sé meiri 
þá. Hér gæti veðrið verið meginskýring en það mætti rannsaka nánar. Þjónustuþátturinn gæti 
verið efni í nýja rannsókn þar sem hann yrði skoðaður í þaula og fundið út hversu mikið 
heimamenn nýta sér þjónustu. Einnig hvenær þeir nýta hana og hver ástæðan fyrir mun milli 
árstíða er, hvort það sé t.d. veðrið eða hvort það sé fjöldi ferðamanna.  

Einnig upplifa heimamenn í Mývatnssveit aukna hættu í umferðinni af völdum ferðamanna 
eins og áður hefur komið fram og er það skýrasta dæmið um auknar áhyggjur heimamanna 
vegna ferðamennsku. Það rímar við rannsóknir Ap og Crompton (1993) að aukin hætta og 
umferðarvandamál hefðu neikvæð áhrif á lífsgæði heimamanna. Því er nokkuð ljóst eins og 
fyrr hefur komið fram að göngu/hjólastígar ættu að vera forgangsatriði og einnig væri 
möguleiki að finna leiðir til að auka fræðslu til ferðamanna um hættur í umferðinni. 
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Mynd 21: Eina verslun Mývatnssveitar. Óalgeng sjón er að sjá nánast enga bíla við 
hana en hún er tekin að vetri til þegar fjöldi ferðamanna er minni. 

Bílaleigan Hertz hefur tekið upp próf um akstur við íslenskar aðstæður sem ferðamenn þurfa 
að gangast undir til þess að fá að leigja bílaleigubíl (Ökumenn taki próf, 2019). Það er afar 
góð þróun og munu vonandi fleiri bílaleigur taka það upp og að það leiði til þess að 
umferðaröryggi aukist. 

Til að svara rannsóknarspurningunni á hnitmiðaðan hátt má því segja að ferðamennska hefur 
bæði jákvæð og neikvæð áhrif á lífsgæði Mývetninga. Jákvæð áhrif eru einna helst aukin 
atvinnutækifæri og aukin þjónusta. Neikvæð áhrif á lífsgæði eru einna helst mannmergð, 
hætta í umferðinni, og ónæði í daglegu lífi.   

6.4 Samantekt á umræðum 
Í hnotskurn má segja að tækifæri Mývetninga á sviði ferðamennsku virðast liggja í jákvæðu 
viðhorfi heimamanna enda hafa þeir upplifað aukin atvinnutækifæri og fjölbreyttari þjónustu 
sem komið hafi í kjölfar aukins fjölda ferðamanna auk þess að íbúum hefur fjölgað. 
Áskoranir sem Mývetningar standa frammi fyrir virðast lúta að fernu. Í fyrsta því að vernda 
náttúruna sem er auðlind heimamanna og ferðamennskan hvílir á. Í öðru lagi að tekjuöflun 
sveitarfélagsins af ferðamennskunni. Í þriðja lagi að alvarlega þurfi að huga að verslun 
heimamanna á staðnum. Í fjórða lagi umferðaöryggi á veginum umhverfis Mývatn. Sumt 
snýr að sveitarfélaginu en annað að einkaðilum. 
 
Í þessari rannsókn var ekki margt sem kom á óvart og rýmuðu niðurstöðurnar vel við flest 
sem þær erlendu og innlendu rannsóknir sem kynntar voru gerðu grein fyrir.  
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7 Lokaorð 
Með þessari rannsókn hefur verið sköpuð þekking um upplifun og viðhorf Mývetninga til 
ferðamennsku á svæðinu og hvaða áhrif hún hefur á lífsgæði þeirra. Þessi rannsókn er 
gagnleg viðbót við rannsóknir á upplifun heimamanna á lífsgæðum valinna svæða á landinu. 
Sú þekking sem hér hefur orðið til hefur gildi fyrir fræðilega umræðu til þess að skilja 
hvernig íbúar fámennra samfélaga eins og í Mývatnssveit upplifa áhrif ferðamennsku og 
hvernig hún hefur áhrif á lífsgæði þeirra. Rannsóknin getur nýst samfélaginu sem og 
sveitarstjórn við stefnumótunarvinnu og til að skipuleggja ferðaþjónustu svæðisins með 
hliðsjón af viðhorfi íbúanna. Rannsóknin getur einnig verið innlegg í samfélagsumræðu. 
Með því að skoða hvaða áhrif ferðaþjónusta hefur á lífsgæði íbúanna geta íbúarnir og 
sveitarstjórn betur áttað sig á hversu mikil eða lítil, góð eða slæm áhrif ferðaþjónustan hefur 
á lífsgæði íbúanna. Þá getur þátttaka íbúanna í rannsókninni sem fólst í að svara könnuninni 
einnig orðið til að hjálpa þeim að beina sjónum að eigin viðhorfum til ferðaþjónustu á 
svæðinu, hvað er vel gert og hvað síður og hvaða áhrif ferðaþjónustan hefur á lífsgæði þeirra. 
Ef til vill er það eitthvað sem þeir hefðu ekki hugleitt nema vegna þátttöku sinni. 

Þegar horft er til baka er ýmislegt sem hefði mátt gera betur í námsverkefni sem þessu. 
Mögulega hefði mátt fá dýpri skilning á viðfangsefninu með því að taka fleiri viðtöl. Eins 
hefði getað fengist skýrari niðurstöður með ítarlegri könnun og að vinna úr honum með 
greinandi tölfræði. En slíkt var metið utan umfang þessa BS verkefnis. Rannsókn sem þessi 
er ýmsum tökmörkunum háð sem kemur í veg fyrir að alhæfa megi um niðurstöðurnar yfir 
á allt þýðið – íbúa Mývatnssveitar. Öflun gagnanna var í gegnum samfélagsmiðilinn 
Facebook sem aðeins hluti íbúanna notar reglulega. Það gæti skýrt fá svör elstu 
kynslóðarinnar. Hins vegar voru þeir sem tóku þátt beðnir um að aðstoða þá sem ekki hafa 
aðgang að Facebook við að svara könnuninni. Öflun gagna fór einungis fram á íslensku, en 
hluti íbúa Mýatnssveitar eru af erlendu bergi brotnir og gátu því margir ekki skilið 
könnunina. Annað sem vert er að hafa í huga er að könnunin var á opinni slóð og því hefði 
verið hægt svara oftar en einu sinni.  

Eins og við var að búast var vinnan við þessa rannsókn höfundi nokkur áskorun. Hins 
vegar var þetta ánægjulegt lærdómsferli. Höfundur er einn af yngri íbúum Mývatnssveitar 
og horfir til þróunar samfélagsins með öðrum augum en áður en lagt var af stað í þessa 
vinnu. Og þá er kannski eðlilegt að spyrja hver verði þróunin á næstunni? Líklegt svar 
myndi fela í sér að forysta í málefnum Mývatnssveitar þurfi að byggjast á viðhorfi íbúanna 
sjálfra og hvaða stefnu þeir vilja taka. Gildir þá einu hvort það er á sviði 
sveitarstjórnarmála eða í málefnum einstaklinganna. Jákvætt viðhorf er forsenda framsýnar 
sem svo leiðir til aðgerða. Á það bæði við um áherslur sveitarfélagsins í heild og viðhorf til 
þeirra gesta sem sækja Mývatnssveit heim. 
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Viðauki A: Gististaðir og veitingastaðir 
í Mývatnssveit 
Hótel: 
Sel- Hótel Mývatn 
Hótel Gígur 
Hótel Laxá 
Fosshótel Mývatn 
Icelandair Hotel Myvatn 
 
Gistiheimili: 
Vogar Travel Service 
Vogafjós 
Dimmuborgir Guesthouse 
Skútustaðir Farm Guesthouse 
Gistiheimilið Stöng 
Eldá Guesthouse 
Hlíð ferðaþjónusta 
 
Heimagistingar: 
Óli‘s homestay 
JAK homestay 
Helluhraun 13 
Miðhús apartment 
Birkilauf 
Geiteyjarströnd 4 
Litla Stella 
Stella Rósa 
Litla Rósa 
Amma Dedda apartment 
Álftagerði Guesthouse 
 
Tjaldsvæði: 
Hlíð ferðaþjónusta 
Bjarg 
Vogar Travel Service 
 
 

  

Veitingastaðir: 
Mylla Restaurant (Icelandair Hotel Myvatn) 
Gamli bistro 
Kaffi Kvika 
Vogafjós 
Daddi‘s Pizza 
Kaffi Borgir 
Sel-Hótel Mývatn 
Kaffi Sel 
Hótel Gígur 
Eldey Restaurant (Hótel Laxá) 
Stöng Restaurant 
Fuglasafn Sigurgeirs 
Fosshótel Mývatn 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 
• Bakgrunnsupplýsingar (búseta, hversu lengi, aldur, atvinna, menntun) 
• Viðhorf (þitt og annara) 
• Fjöldi ferðamanna 
• Helsta jákvæða/neikvæða við ferðamennsku 
• Áhrif ferðamennsku á líf þitt 
• Umferð 
• Mannmergð 
• Reynslu af ferðamönnum utan vinnu og í vinnu 
• Hagrænn ávinningur  
• Atvinnuvegir 
• Veitingastaðir 
• Jarðböðin 
• Búðin 
• Útivistarsvæði 
• Náttúran 
• Hræðsla  
• Uppbygging (fólksfjögun) 
• Stjórnun ferðamennsku 
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Viðauki C: Yfirlýsing um upplýst 
samþykki 
Yfirlýsing um upplýst samþykki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á viðhorfi Mývetninga til 
ferðamennsku og áhrifum hennar á lífsgæði þeirra. 
 
Rannsóknin er unnin af Huldu Maríu Þorláksdóttur og er leiðbeinandi Edda R. H. Waage. 
 
Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal um viðhorf til ferðamennsku í Mývatnssveit og 
áhrif hennar á lífsgæði. Viðmælendum er heitið trúnaði, í því felst að farið verður með 
viðtalsgögnin sem trúnaðarmál. Einnig að í umfjöllun um rannsóknina og í niðurstöðum 
hennar verður nöfnum viðmælenda haldið leyndum, sem og öllum persónugreinanlegum 
upplýsingum.  
 
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindrar rannsóknar.  
 
 
 
 
 
______________________________                          ______________________________ 
   
          Staður og dagsetning                    Nafn þátttakanda   
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Viðauki D: Könnun 
1. Hvað finnst þér almennt um fjölda ferðamanna sem kemur til Mývatnssveitar? 

Finnst þér fjöldi ferðamanna vera of mikill, hæfilegur eða of lítill? 
a. Allt of mikill 
b. Aðeins of mikill 
c. Hæfilegur 
d. Aðeins of lítill 
e. Allt of lítill 
f. Veit ekki/Vil ekki svara 

2. Í þínu daglega lífi, hefur þú orðið fyrir miklu, litlu eða engu áreiti vegna 
ferðamanna sem koma til Mývatnssveitar? 

a. Mjög miklu 
b. Frekar miklu 
c. Hvorki miklu né litlu 
d. Frekar litlu  
e. Mjög litlu eða engu 
f. Veit ekki / vil ekki svara  

3. Telur þú ferðamennsku í Mývatnssveit hafa góð eða slæm áhrif á fjárhagslega 
afkomu sveitarfélagsins? 

a. Mjög góð 
b. Frekar góð 
c. Hvorki góð né slæm 
d. Frekar slæm 
e. Mjög slæm 
f. Veit ekki / vil ekki svara  

4. Að hve miklu eða litlu leyti telur þú að rekja megi fólksfjölgun í Mývatnssveit á 
undanförnum árum til aukinnar ferðamennsku á svæðinu? 

a. Að mjög miklu leyti 
b. Að frekar miklu leyti 
c. Hvorki miklu né litlu 
d. Að frekar litlu leyti 
e. Að mjög litlu leyti 
f. Veit ekki / vil ekki svara 

5. Telur þú þig vera í mikilli eða lítilli hættu í umferðinni af völdum vaxandi fjölda 
ferðamanna? 

a. Mjög mikilli 
b. Frekar mikilli 
c. Hvorki mikilli né lítilli 
d. Frekar lítilli 
e. Mjög lítilli 
f. Veit ekki / vil ekki svara  

6. Telur þú mikla eða litla þörf á að setja upp göngu/hjólastíg meðfram veginum til að 
auka öryggi þitt í umferðinni? 

a. Mjög mikla 
b. Frekar mikla 
c. Hvorki mikla né litla 
d. Frekar litla 
e. Mjög litla 
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f. Veit ekki / vil ekki svara 
7. Þegar þú hugsar um verslun sveitarinnar, hefur aukinn fjöldi ferðamana haft áhrif á 

upplifun þína af að versla í henni? 
a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki / vil ekki svara 

8. Ef nei, slepptu þessari spurningu og farðu í næstu. Ef já, hefur upplifun þín orðið 
betri eða verri? 

a. Mun betri 
b. Aðeins betri 
c. Hvorki betri né verri 
d. Aðeins verri 
e. Mun verri 
f. Veit ekki / vil ekki svara 

9. Hversu oft eða sjaldan nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu yfir sumartímann? 
 Á 

hverjum 
degi 

Í hverri 
viku, 
einu 
sinni 
eða 
oftar 

Í hverjum 
mánuði, 
einu sinni 
eða oftar 

Sjaldnar 
en einu 
sinni í 
mánuði 

Aldrei 
eða 
næstum 
aldrei 

Veit 
ekki / 
vil 
ekki 
svara  

Jarðböðin       

Veitingastaði / 
kaffihús 

      

Útivistarsvæði t.d. 
Dimmuborgir og 
Skútustaðagíga 

      

 
10. Hversu oft eða sjaldan nýtir þú þér eftirfarandi þjónustu um vetur? 

 Á 
hverjum 
degi 

Í hverri 
viku, 
einu 
sinni 
eða 
oftar 

Í hverjum 
mánuði, 
einu sinni 
eða oftar 

Sjaldnar 
en einu 
sinni í 
mánuði 

Aldrei 
eða 
næstum 
aldrei 

Veit 
ekki / 
vil 
ekki 
svara  

Jarðböðin       

Veitingastaði / 
kaffihús 

      

Útivistarsvæði t.d. 
Dimmuborgir og 
Skútustaðagíga 

      

 
11. Þegar á heildina er litið, finnst þér lífsgæði þín hafa orðið betri eða verri undanfarin 

ár? 
a. Mun betri 
b. Aðeins betri 
c. Hvorki betri né verri 
d. Aðeins verri 
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e. Mun verri 
f. Veit ekki / vil ekki svara  

12. Þegar á heildina er litið, ertu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) í garð ferðamennsku í 
Mývatnssveit?  

a. Mjög jákvæð(ur) 
b. Frekar jákvæð(ur) 
c. Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur) 
d. Frekar neikvæð(ur) 
e. Mjög neikvæð(ur) 
f. Veit ekki / vil ekki svara  

13. Hvar ertu búsett(ur)?  
a. Reykjahlíð 
b. Norðan við vatn (Frá Grímsstöðum í Geirastaði) 
c. Sunnan við vatn (Stöng – Kálfaströnd) 
d. Austan við vatn (Vogar- Birkiland-Strönd) 
e. Bý ekki í Mývatnssveit 

14. Starfar þú með einhverjum hætti í ferðaþjónustu? 
a. Já einungis 
b. Já meðal annars  
c. Nei 
d. Veit ekki / vil ekki svara 

15. Hvers kyns ertu? 
a. Karl 
b. Kona 
c. Annað 
d. Vil ekki svara 

16. Á hvaða aldri ertu? 
a. 25 ára og yngri 
b. 26-45 ára 
c. 46-65 ára 
d. 66 ára eða eldri 

17. Hvað hefur þú búið lengi í Mývatnssveit? 
a. 5 ár eða skemur 
b. 6-10 ár 
c. 11-20 ár 
d. 21 ár eða lengur 
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Viðauki E: Svör við könnun eftir 
lýðfræðilegum breytum 
Tafla E 1: Starfar þú með einhverjum hætti í ferðaþjónustu? 

Þegar á heildina er litið, ertu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) í garð 
ferðamennsku í Mývatnssveit? Já einungis Já meðal annars Nei 
Mjög jákvæð(ur) 43% 22% 19% 
Frekar jákvæð(ur) 51% 54% 45% 
Hvorki jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) 5% 14% 32% 
Frekar neikvæð(ur) 0% 11% 4% 
Mjög neikvæð(ur) 0% 0% 0% 

    
Í þínu daglega lífi, hefur þú orðið fyrir miklu, litlu eða engu 
áreiti vegna ferðamanna sem koma til Mývatnssveitar? Já einungis Já meðal annars Nei 
Mjög miklu 8% 8% 9% 
Frekar miklu 27% 46% 34% 
Hvorki miklu né litlu 35% 24% 30% 
Frekar litlu 11% 16% 19% 
Mjög litlu eða engu 19% 5% 9% 

    
Þegar á heildina er litið, finnst þér lífsgæði þín hafa orðið betri 
eða verri undanfarin ár? Já einungis Já meðal annars Nei 
Mun betri 33% 22% 4% 
Aðeins betri 47% 49% 49% 
Hvorki betri né verri 19% 22% 45% 
Aðeins verri 0% 8% 2% 
Mun verri 0% 0% 0% 

    
Telur þú ferðamennsku í Mývatnssveit hafa góð eða slæm áhrif 
á fjárhagslega afkomu sveitarfélagsins? Já einungis Já meðal annars Nei 
Mjög góð 68% 35% 32% 
Frekar góð 27% 51% 47% 
Hvorki góð né slæm 3% 14% 13% 
Frekar slæm 3% 0% 6% 
Mjög slæm 0% 0% 2% 

 
 
 
 
 
 
  

  (Framhald)  
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Að hve miklu eða litlu leyti telur þú að rekja megi fólksfjölgun í 
Mývatnssveit á undanförnum árum til aukinnar ferðamennsku á 
svæðinu? Já einungis Já meðal annars Nei 
Að mjög miklu leyti 73% 43% 40% 
Að frekar miklu leyti 16% 49% 50% 
Hvorki miklu né litlu 8% 8% 8% 
Að frekar litlu leyti 0% 0% 2% 
Að mjög litlu leyti 3% 0% 0% 
 
    
Ef nei, [varðandi verslun] slepptu þessari spurningu og farðu í 
næstu. Ef já, hefur upplifun þín orðið betri eða verri? Já einungis Já meðal annars Nei 
Mun betri 17% 4% 3% 
Aðeins betri 3% 4% 6% 
Hvorki betri né verri 13% 14% 6% 
Aðeins verri 47% 20% 36% 
Mun verri 20% 50% 50% 
    

Hvað finnst þér almennt um fjölda ferðamanna sem kemur til 
Mývatnssveitar? Finnst þér fjöldi ferðamanna vera of mikill, 
hæfilegur eða of lítill? Já einungis Já meðal annars Nei 
Allt of mikill 8% 19% 25% 
Aðeins of mikill 27% 43% 35% 
Hæfilegur 49% 35% 38% 
Aðeins of lítill 16% 0% 2% 
Allt of lítill 0% 3% 0% 
    
    
    

 
Tafla E 2: Hvar ertu búsett(ur)? 

Telur þú mikla eða litla þörf á að 
setja upp göngu/hjólastíg meðfram 
veginum til að auka öryggi þitt í 
umferðinni? Reykjahlíð Norðan við vatn  Sunnan við vatn  Austan við vatn  

Mjög mikla 72% 100% 64% 81% 
Frekar mikla 20% 0% 24% 6% 
Hvorki mikla né litla 5% 0% 9% 6% 
Frekar litla 2% 0% 3% 0% 
Mjög litla  2% 0% 0% 6% 
     
    (Framhald) 
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Í þínu daglega lífi, hefur þú orðið 
fyrir miklu, litlu eða engu áreiti 
vegna ferðamanna sem koma til 
Mývatnssveitar? Reykjahlíð Norðan við vatn  Sunnan við vatn  Austan við vatn  

Mjög miklu 13% 10% 0% 6% 
Frekar miklu 36% 50% 24% 44% 
Hvorki miklu né litlu 25% 30% 48% 19% 
Frekar litlu 16% 10% 18% 13% 
Mjög litlu eða engu 11% 0% 9% 19% 
     

     
Þegar á heildina er litið, finnst þér 
lífsgæði þín hafa orðið betri eða 
verri undanfarin ár? Reykjahlíð Norðan við vatn  Sunnan við vatn  Austan við vatn  

Mun betri 17% 10% 19% 25% 
Aðeins betri 50% 60% 50% 38% 
Hvorki betri né verri 30% 30% 28% 31% 
Aðeins verri 3% 0% 3% 6% 
Mun verri 0% 0% 0% 0% 
     
     

 
 
Tafla E 3: Hvers kyns ertu? 

Þegar á heildina er litið, ertu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) í garð 
ferðamennsku í Mývatnssveit?  Karl Kona 

Mjög jákvæð(ur) 34% 23% 
Frekar jákvæð(ur) 49% 49% 
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur) 11% 23% 
Frekar neikvæð(ur) 6% 5% 
Mjög neikvæð(ur) 0% 0% 

   

Í þínu daglega lífi, hefur þú orðið fyrir miklu, litlu eða engu áreiti 
vegna ferðamanna sem koma til Mývatnssveitar? Karl Kona 

Mjög miklu 9% 8% 
Frekar miklu 26% 40% 
Hvorki miklu né litlu 32% 31% 
Frekar litlu 15% 16% 
Mjög litlu eða engu 19% 5% 

 
 
 
 
   (Framhald) 
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Þegar á heildina er litið, finnst þér lífsgæði þín hafa orðið betri eða 
verri undanfarin ár? Karl Kona 

Mun betri 19% 18% 
Aðeins betri 54% 47% 
Hvorki betri né verri 25% 31% 
Aðeins verri 2% 4% 
Mun verri 0% 0% 

   

Ef nei [varðandi upplifun af verslun] slepptu þessari spurningu og 
farðu í næstu. Ef já, hefur upplifun þín orðið betri eða verri? Karl Kona 

Mun betri 8% 5% 
Aðeins betri 6% 3% 
Hvorki betri né verri 8% 12% 
Aðeins verri 33% 44% 
Mun verri 44% 36% 

   
Telur þú þig vera í mikilli eða lítilli hættu í umferðinni af völdum 
vaxandi fjölda ferðamanna? Karl Kona 

Mjög mikilli 14% 28% 
Frekar mikilli 53% 57% 
Hvorki mikilli né lítilli 24% 9% 
Frekar lítilli 8% 5% 
Mjög lítilli 0% 0% 
   
   

 

 
Tafla E 4: Á hvaða aldri ertu? 

Þegar á heildina er litið, ertu jákvæð(ur) eða 
neikvæð(ur) í garð ferðamennsku í 
Mývatnssveit?  25 ára og yngri 26-45 ára 46-65 ára  66 ára og eldri 

Mjög jákvæð(ur) 9% 35% 26% 30% 
Frekar jákvæð(ur) 61% 53% 45% 50% 
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur) 30% 12% 18% 20% 
Frekar neikvæð(ur) 0% 0% 11% 0% 
Mjög neikvæð(ur) 0% 0% 0% 0% 
     
     



65 

Tafla E 5: Hvað hefur þú búið lengi í Mývatnssveit? 

Þegar á heildina er litið, finnst þér 
lífsgæði þín hafa orðið betri eða 
verri undanfarin ár? 5 ár eða skemur 6-10 ár 11-20 ár 21 ár eða lengur 

Mun betri 14% 0% 30% 18% 
Aðeins betri 48% 58% 44% 50% 
Hvorki betri né verri 33% 33% 26% 29% 
Aðeins verri 5% 8% 0% 3% 
Mun verri 0% 0% 0% 0% 
     
     

 
 
 
 
 


