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Útdráttur 
Þegar uppbygging ferðaþjónustu á sér stað er mikilvægt að taka tillit til heimamanna því ef 
uppbygging á að vera farsæl til langs tíma þá er þýðingarmikið að heimamenn og 
ferðaþjónustuaðilar séu saman í liði. Ferðamennska getur haft mikil áhrif á samfélög og 
lífsgæði þeirra sem þar búa. Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar var að 
kanna viðhorf heimamanna á Fljótsdalshéraði til uppbyggingar ferðaþjónustu og hvernig 
ferðamennska í héraðinu hefur áhrif á þá. Jafnframt voru könnuð viðhorf sama hóps til nýs 
áfangastaðar sem er í uppbyggingu. Um er að ræða baðstað sem ber heitið Vök (Vök Baths). 
Unnin var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við þrjá heimamenn. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að heimamenn eru jákvæðir gagnvart uppbyggingu 
ferðaþjónustu og sjá enn fleiri tækifæri á svæðinu til frekari uppbyggingar. Einnig kom í ljós 
ferðamennska hefur áhrif á lífsgæði viðmælenda með ýmsum hætti.  

 

 

 

 

 

 

Abstract 
It is important to think about the residents and the local communities when developing 
tourism in that area so the tourism will be successful in the long run. When a community 
becomes a tourist destination the residents and the community will be affected in many ways. 
The main goal of this paper is to research residents attitudes towards tourism development, 
how tourism affects their lives and their ideas and expectations on a new tourism destination 
in the area; Vök Baths. Qualitative research was made where three local residents were 
interviewed. The research found out that the local residents have a positive attitude towards 
tourism development in the area and see a lot of more opportunities for further development. 
The result also shows that tourism affects quality of life of the local residents in many ways.  
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1 Inngangur 
Erlendum ferðmönnum hefur fjölgað hratt á Íslandi síðustu ár og því hefur mikil uppbygging 
átt sér stað í ferðaþjónustu hér á landi samhliða því. Fjölgun ferðamanna og tilheyrandi 
uppbygging hefur áhrif á samfélög og íbúa viðkomandi svæða. Þróunin á Austurlandi hefur 
verið hægari en víða annarsstaðar á landinu vegna fjarlægðar landshlutans frá 
Keflavíkurflugvelli en mun færri ferðamenn skila sér þangað í fríum sínum til Íslands.  
Ferðamönnum á Austurlandi eru þó að fjölga og aukin markaðssetning og uppbygging hefur 
átt sér stað og má þar nefna uppbyggingu ferðaþjónustu á Fljótsdalshéraði. Hluti af þeirri 
uppbyggingu er hinn nýi áfangastaður Vök Baths; baðstaður sem tekinn verður í notkun 
sumarið 2019. Hér eftir verður orðið Vök notað því það er heitið sem heimamenn brúka í 
daglegu tali.  

Markmið þeirrar  rannsóknar, sem hér er fjallað um, er að leita skilnings á gildi uppbyggingar 
ferðaþjónustu fyrir samfélagið á Héraði. Leitað var svara við þremur rannsóknarspurningum:  

• Hvað einkennir viðhorf heimamanna til uppbyggingar í ferðaþjónustu á Héraði? 
• Hvernig upplifa heimamenn áhrif ferðamennsku á lífsgæði? 
• Hverjar eru væntingar heimamanna til Vakar?  

Til að svara þessum spurningum gerði ég eigindlega rannsókn þar sem ég tók 
einstaklingsviðtöl við þrjár manneskjur sem búsettar eru á Héraði. 

Rannsóknir á áhrifum ferðamennsku á Fljótsdalshéraði eru enn sem komið er takmarkaðar. 
Þótt Austurland hafi að einhverju leyti verið rannsakað þá hefur það verið heildstætt 
(Þingskjal 717, 2018). Austurland er hinsvegar fjölbreytt svæði og margir þéttbýliskjarnar 
innan þess. Rannsóknir sem beina sérstsklega augum að heimamönnum á Héraði skortir því 
tilfinnanlega. Ég kem frá þessu svæði og hyggst flytja þangað að námi loknu og starfa við 
ferðaþjónustu. Áhugi minn á viðfangsefni þessa verkefnis er því jafnframt persónulegur.  

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla. Að inngangi loknum er fræðileg umfjöllun um 
viðfangsefnið. Hún hefst á umræðu um áhrif ferðamennsku á samfélag og einstaklinga, síðan 
er fjallað um lífsgæði í tengslum við uppbyggingu í ferðaþjónustu ásamt skilgreiningu á 
hugtakinu lífsgæði. Þar á eftir er fjallað um viðhorf heimamanna til uppbyggingar í 
ferðaþjónustu og endar kaflinn á því að farið er yfir þær viðhorfsrannsóknir sem hafa verið 
gerðar á Austurlandi. Í kafla þrjú verður fjallað um Fljótsdalshérað og Vök, því næst kemur 
kafli um gögn og aðferðir rannsóknarinnar. Þar er fjallað um hvernig gagnaöflunin fór fram, 
hvernig viðmælendur voru valdir og hvaða aðferðir voru notaðar til að greina gögnin. Þar á 
eftir eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og skiptist sá kafli í þrjá undirkafla. Í fyrsta 
hlutanum er fjallað um viðhorf til ferðaþjónustu, síðan er fjallað um áhrif ferðaþjónustu á 
einstaklinga og samfélög og síðasti hlutinn fjallar um viðhorf til Vakar. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að heimamenn eru jákvæðir gagnvart uppbyggingu 
ferðaþjónustu á svæðinu og gagnvart Vök ásamt því að lífsgæði þeirra verða fyrir áhrifum 
af ferðaþjónustunni og ferðamennskunni sem stunduð er á svæðinu 
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 Á eftir niðurstöðunum er umræðukafli þar sem fræðin og niðurstöður rannsóknarninnar eru 
bornar saman. Að lokum er farið yfir takmarkanir þessarar rannsóknar og lagðar fram 
tillögur að frekari rannsóknum á viðfangsefninu.  
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2 Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður fjallað um áhrif sem ferðamennska hefur á samfélög og einstaklinga 
innan þeirra. Þar á eftir verður fjallað um lífsgæði í samhengi við uppbyggingu í 
ferðaþjónustu ásamt skýringu á hugtakinu lífsgæði. Að lokum verða skoðuð viðhorf 
heimamanna til uppbyggingar í ferðaþjónustu og litið á viðhorfsrannóknir í tengslum við 
ferðamál á Austurlandi.   

2.1 Áhrif ferðamennsku á samfélög og 
einstaklinga 

Af allri ferðamennsku verða samfélög heimamanna fyrir áhrifum, bæði jákvæðum og 
neikvæðum. Þau eru breytileg og hafa mismikil áhrif á samfélögin. Það getur til dæmis farið 
eftir því hversu lengi ferðamennska hefur verið stunduð á svæðinu, hvort aukningin er hröð 
eða hæg, hver samfélagsgerðin er og aðstæðum á hverjum stað. Þessum áhrifum sem 
samfélagið verður fyrir, vegna aukinnar ferðamennsku á svæðinu og uppbyggingar samhliða 
henni, hefur gjarnan verið skipt upp í fjóra flokka: Efnahagsleg, umhverfisleg, menningarleg 
og félagsleg (Kim, Uysal & Sirgy, 2013).  

Efnahagsleg áhrif ferðamennsku geta verið jákvæð og mörg samfélög styða við uppbyggingu 
ferðaþjónustu á sínu svæði vegna þess að þau gera ráð fyrir efnahagslegum ávinningi sem 
muni bæta lífskjör þeirra (Yu, Cole & Chanellor, 2016). Jákvæðu áhrifin geta verið fjölgun 
atvinnutækifæra, auknar skatttekjur, fleiri fjárfestingar koma inn á svæðið og uppgangur í  
atvinnurekstri. Neikvæð efnahagsleg áhrif geta verið verðhækkun á vörum og þjónustu á 
svæðinu, þannig það verður dýrara að lifa á svæðinu (Andereck, Valentine, Knopf & Vogt, 
2005). Þessi neikvæðu áhrif geta dregið úr lífsgæðum fólks (Yu o.fl., 2016). Í rannsókn Kim 
o.fl. (2013) kom í ljós, eins og hefur komið fram í fleiri rannsóknum, að jákvæð tengsl eru á 
milli efnahagslegra áhrifa ferðaþjónustu og tilfinningar fólks til efnislegar velferðar þess. Í 
rannsókninni litu íbúar á ferðaþjónustu sem leið til þess að bæta lífskjör sín þar sem 
ferðaþjónustan átti þátt í því að fjölga atvinnutækifærum og auka tekjur staðbundinna 
fyrirtækja.  

Umhverfisleg áhrif ferðamennsku geta verið uppbyggileg eins og efling innviða í formi 
almenningsgarða (Yu o.fl., 2016), aukin umhverfisvitund og verndun svæða (Kim, o.fl., 
2013). En með aukinni umferð af fólki, bílum og flugvélum ásamt uppbyggingu í 
ferðaþjónustu eykst loft-, sjón-, og hljóðmengun á svæðinu (Andereck o.fl., 2005). 

Það getur haft neikvæð áhrif á náttúruna þegar ferðamennska eykst mikið á viðkvæmum 
svæðum (Andereck o.fl.,2005). Á það sérstaklega við á Íslandi þar sem helsta aðdráttarafl 
Íslands er náttúran og er hún mjög viðkvæm hér vegna veðurskilyrða og eldfjallajarðvegs. 
Heimamenn taka eftir þessum áhrifum á umhverfið.  Umhverfi og náttúra sem farin eru að 
láta á sjá geta stuðlað að neikvæðu viðhorfi gagnvart ferðaþjónustu og ferðamönnum 
(Figueroa & Rotarou, 2016). Einnig hafa rannsóknir sýnt að hætta er á að bæjaryfirvöld og 
ferðaþjónustuaðilar hugsi meira um þarfir ferðamanna heldur en hag umhverfisins (Figueroa 
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& Rotarou, 2016). Í rannsókn Kim o.fl. (2013) kom í ljós að ef heimamenn skynjuðu jákvæð 
umhverfisleg áhrif af ferðamennsku þá voru þeir líklegri til heilbrigðra lífshátta og að búa 
sér öruggt umhverfi.   

Menningarleg áhrif á samfélög vegna ferðamennsku geta birst þannig að íbúar verða 
meðvitaðari um sína menningu og arfleifð og eru líklegir til þess að vilja viðhalda stöðum 
sem hafa menningarlegt gildi. (Yu o.fl., 2016). Niðurstöður úr rannsókn þar sem leitað var 
skilnings á menningarlegum ávinningi vegna ferðaþjónustu, í huga heimamanna, leiddi 
meðal annars í ljós að heimamenn horfa á ferðaþjónustu sem leið til að hjálpa þeim að læra 
um sína menningu með því að deila henni með öðrum. Flestir voru sammála því að líkleg 
útkoma þess að deila menningu með ferðamönnum væri að það myndi hjálpa þeim að 
varðveita sögur og þjóðsögur sem höfðu gengið á milli manna frá árum áður (Besculides, 
Lee & McCormick, 2002). En ef ekki er rétt staðið að uppbyggingu ferðaþjónustu geta 
áhrifin verið neikvæð. Ef ferðaþjónusta vex hratt á svæðinu og lítil eða léleg stjórnun og 
áætlanagerð á sér stað í skipulagi á ferðaþjónustu samhliða, þá geta heimamenn tapað 
einkennum sínum (e. resident identity) og menning staðarins glatast (Andereck o.fl., 2005). 

Þar sem ferðaþjónusta er efld verður það hvati fyrir ferðaþjónustuaðila og bæjaryfirvöld til 
að bæta og þróa innviði og hefur jákvæð félagsleg áhrif á samfélagið. Fjölbreytt úrval 
verslana, þjónustu, afþreyingar og viðburða verða til vegna ferðamennskunnar, sem nýtist 
heimamönnum jafnt sem ferðamönnum (Kim o.fl., 2013). Hvað varðar neikvæð félagsleg 
áhrif á samfélög þá má nefna aukna glæpatíðni og mannþröng, áhrif á félagslíf íbúa sem og 
daglegt líf. Þessir þættir geta haft áhrif á samfélagslega ímynd heimamanna og geta leitt til 
félagslegrar spennu. Þar sem mikil ferðamennska er kann íbúum að fækka þar sem þeir flytja 
sig til nálægra svæða eða úthverfa til að forðast hringiðu ferðamennskunnar (Andereck o.fl., 
2005). Í rannsókn Kim o.fl. (2013) kom fram að því meiri jákvæð félagsleg áhrif sem 
heimamenn finna fyrir því ánægðari verða þeir með samfélagið og umhugað um velferð þess.  

En það er ekki bara samfélagið sem heild sem verður fyrir áhrifum ferðamennsku og 
uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu heldur líka einstaklingar. Einstaklingar innan 
samfélagins verða fyrir persónulegum áhrifum vegna ferðamennsku og ferðaþjónustu, hvort 
sem þeir taka eftir því eða ekki. Áhrif vegna aukins fjölda ferðamanna á svæðinu og 
uppbyggingu ferðaþjónustu hefur áhrif á daglegt líf fólks með ýmsum hætti og hefur þannig 
áhrif á lífsgæði fólks. Í mörgum tilfellum skilar það sér með auknum lífsgæðum fyrir 
heimamenn þar sem frekari þjónusta byggist upp á svæðinu, innviðir batna og afþreying 
eykst. 

2.2 Lífsgæði og uppbygging ferðaþjónustu 
Uppbygging ferðaþjónustu leiðir til mikilla og fjölbreyttra áhrifa á heimamenn. Um leið og 
svæði verður að áfangastað ferðamanna þá verða lífsskilyrði og upplifun heimamanna fyrir 
bæði jákvæðum og neikvæðum áhrifum frá ferðamennskunni. Það er mikilvægt fyrir þá sem 
koma að uppbyggingunni að gera sér grein fyrir þessum áhrifum og taka mið af þeim þegar 
ákvarðanir er teknar. Það er ekki nóg að uppbygging í ferðaþjónustu taki tillit til 
umhverfismála og efnahagsmála heldur þarf líka að taka tilliti til heimamanna og upplifun 
þeirra af ferðaþjónustunni. Ef að uppbyggingin tryggir að lífsgæðum heimamanna sé 
viðhaldið þá hafa heimamenn tilhneigingu til að styðja við hana. Þannig þurfa 
ferðaþjónustaðilar að láta sig varða vilja og óskir heimamanna til að viðhalda stuðningi 
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þeirra. Það þarf að kanna hvernig uppbygging passar við hvert og eitt samfélag og sérsníða 
uppbygginguna eftir því. Þó svo að eitt virki á einum stað eða samfélagi virkar það ekki 
endilega á öðrum stað (Andereck & Vogt, 2000). 

Gróðahyggja er oft hvati frumkvöðla til þess að byggja upp ferðaþjónustu og er oft hugsað 
til skamms tíma, en færa má rök fyrir því að bætt lífsgæði heimamanna ætti frekar að vera 
hvati til uppbyggingar ferðaþjónutu. Yu o.fl. (2016) líta svo á að einn megintilgangur í að 
efla ferðaþjónustu ætti að vera bætt lífsgæði heimamanna. Það kemur einnig fram hjá þeim 
að uppbygging eigi ekki eingöngu að snúast um að uppfylla eftirspurn ferðamanna heldur 
þurfi að huga að óskum og væntingum heimafólks. Ferðaþjónustuaðilar ættu því að hugsa 
til langs tíma og byggja upp ferðaþjónustu á ábyrgan og sjálfbæran hátt í sátt við samfélagið. 
Ef samfélög eru sátt með ferðaþjónustuna þá eru einstaklingar innan þeirra líklegri að vera 
jákvæðir í garð ferðamanna sem skilar sér í góðri upplifun þeirra af svæðum. Framkoma og 
viðhof heimafólks hafa áhrif á þá sem heimsækja þeirra byggð (Yu, o.fl., 2016). Einnig ef 
viðhorf heimamanna er jákvætt þá styðja þeir frekar ferðaþjónustuaðila og eflir það 
ferðaþjónustuna á svæðinu (Andereck & Vogt, 2000). Þannig spilar þetta allt saman og til 
verður árangursrík ferðaþjónusta. 

Þegar viðhorf fólks til ferðamennsku og ferðaþjónustu hafa verið könnuð er oft notuð til 
hliðsjónar „Social Exchange Theory“ (Andereck & Vogt, 2000). Samkvæmt þeirri kenningu 
eru heimamenn líklegri til þess að styðja við ferðaþjónstu ef þeim finnst þeir fá einhvern 
persónulegan ávinninig af henni. Það er að segja að ef einstaklingi finnst uppbygging vegna 
ferðaþjónustu bæta sína velferð þá er hann líklegri til að styðja aukna uppbyggingu á 
svæðinu (Figueroa & Rotarou, 2016). Heimamenn bera saman kosti og galla uppbyggingar 
í ferðaþjónustu og stuðningur þeirra við ferðaþjónstu fer svo eftir því hvort þeim finnst vega 
þyngra. Líklegra er að samfélög styðji við ferðaþjónustu sem þau bera hag af (Figueroa & 
Rotarou, 2016). Innan samfélaga eru ólíkir einstaklingar og hópar þar sem sitt sýnist 
hverjum. Sumir styðja ferðaþjónstuna því þeim finnst þeir njóta góðs af henni meðan aðrir 
styðja hana ekki þar sem þeim finnst þeir bera skarðann hlut frá borði (Figueroa & Rotarou, 
2016). 

Margar rannsóknir hafa stutt þessa kenningu en til dæmis í rannsókn sem Figueroa og 
Rotarou (2016) gerðu á Páskaeyju kom í ljós að ferðaþjónusta leiddi til margra jákvæðra 
sem og neikvæðra áhrifa á heimamenn en heimamenn studdu þó engu að síður 
ferðaþjónustuna þar sem þeim fannst kostirnir vega þyngra en ókostirnir.  

2.3 Lífsgæði 
Lífsgæði eru marglaga hugtak sem er allt frá því að uppfylla grunnþarfir yfir í huglæga 
vellíðan. Lífsgæði geta verið helstu lífsnauðsynjar eins og matur og húsnæði sem og 
huglægir þættir eins og hamingja (Kolbrún Albertsdóttir, Björn Guðbjörnsson & Helga 
Jónsdóttir, 2009). Lífsgæði fólks er það sem fólki finnst skipta máli í sínu lífi og er því mjög 
einstaklingsbundið hugtak. Það byggir á huglægri reynslu og tilfinningum hvers og eins. 
Lífsgæði vísar til ánægju fólks af lífinu og tilfinngum þess við að upplifa hamingju og öðlast 
lífsfyllingu. Lífsgæði vísa til þess hvernig fólk horfir á líf sitt og hvað því finnst um það. 
Einstaklingar eru mismunandi eins og þeir eru margir og geta því skynjað svipaðar aðstæður 
á ólíkan hátt (Andereck & Nyaupane, 2011). 
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Ýmsir fræðimenn hafa sett fram skilgreiningar á hugtakinu, en þar sem erfitt er að skilgreina 
hvað nákvæmlega felst í lífsgæðum þá hafa fræðimenn ekki komist að sameiginlegri 
niðurstöðu. En þeir eru þó sammála um að hugtakið hefur margar víddir og byggir á mörgum 
þáttum í lífi og umhverfi fólks (Andereck & Nyaupane, 2011). 

Sökum þess hve einstaklingsbundið hugtakið er kjósa margir fræðimenn að rannsaka 
lífsgæði út frá sjónarmiði einstaklingsins (Andereck & Nyaupane, 2011).   

Eftirfarandi þættir eru yfirleitt notaðir í rannsóknum á lífsgæðum (Schalock, 1996).  

1. Andleg vellíðan (tilfinningaleg og sálfræðileg): Öryggi, hamingja, stressleysi, 
sjálfsmynd og ánægja.  

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

3. Efnisleg velferð: Atvinna, fjárhagslegt öryggi, matur og eignir.  
4. Persónuleg þróun, hæfni og markmið: Menntun, hæfileikar og framfarir.  
5. Líkamleg vellíðan: Heilsa, hreyfing, sjúkratryggingar, læknisþjónusta, daglegt líf 

og afþreying/tómstundir.  
6. Sjálfsákvarðanir: Sjálfsstjórn, sjálfstæði, val, ákvarðanir og persónuleg 

markmið/gildi 
7. Félagsleg þátttaka, reisn og virði: Samþykki, staða, stuðningur, vinnuumhverfi, 

þátttaka í samfélagi, hlutverk, sjálfboðavinna og nærumhverfi.  
8. Réttindi: Einkalíf, kosningaréttur, aðgengi, borgaraleg ábyrgð og réttur til 

eignarhalds.  

2.4 Viðhorf heimamanna til uppbyggingar í 
ferðaþjónustu 

Viðhorfsrannsóknir snúast um að kanna hvernig fólk upplifir áhrif ferðaþjónustu og 
ferðamennsku á samfélagið og umhverfið (Andereck & Nyaupane, 2011).  Fjölmargar 
rannsóknir á viðhorfum heimamanna til ferðaþjónustu hafa verið gerðar síðustu ár ásamt 
þeim áhrifum sem ferðaþjónusta hefur á samfélög. (Andereck & Nyaupane, 2011). Í fyrstu 
var aðallega einblínt á jákvæða þætti sem komu til vegna ferðaþjónustu, seinna var einblínt 
á neikvæðu þættina, en segja má að nú séu jákvæðu og neikvæðu þættirnir skoðaðir saman í 
meira jafnvægi. Flestar rannsóknir hafa sýnt að almennt eru heimamenn jákvæðir gangvart 
ferðaþjónustu þó svo að þeir finni líka fyrir neikvæðum áhrifum vegna hennar (Andereck & 
Vogt, 2000).  

Síðustu ár hefur hugtakið lífsgæði orðið meira áberandi í ferðamálafræðum og er farið að 
flétta lífsgæðahugtakinu inn í viðhorfsrannsóknir. Í hefðbundnum viðhorfsrannsóknum er 
aðallega horft til þess hvernig fólk upplifir áhrif ferðaþjónustu á umhverfið og samfélagið á 
meðan lífsgæða rannsóknir líta yfirleitt til þess hvernig ferðaþjónustan hefur áhrif á 
lífsánægju einstaklinga eða fjölskyldna. Þar með talið ánægju þeirra af samfélaginu, hverfinu 
og nánasta umhverfi (Andereck & Nyaupane, 2011). Hefur það sýnt sig í rannsóknum á 
viðfangsefninu að íbúar eru í síauknum mæli farnir að taka eftir því sem ferðaþjónusta á 
svæðinu gerir fyrir samfélagið og hvernig það hefur áhrif á lífsgæði þeirra (Yu o.fl., 2016). 
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Út frá persónulegum og samfélagslegum áhrifum þá mynda heimamenn sér skoðun á 
ferðamennsku og mótar það afstöðu þeirra gagnvart uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæðinu. 
Oft er gert ráð fyrir því að ef viðhorf heimamanna gagnvart ferðaþjónustu sé jákvætt þá séu 
þeir jákvæðir gagnvart uppbyggingu í ferðaþjónustu en það þarf ekki að vera. Í rannsókn 
Andereck og Vogt (2000) kom fram að sumir heimamenn voru neikvæðir gagnvart 
ferðaþjónustu en þó jákvæðir gagnvart uppbyggingu í ferðaþjónustu þar sem þeir sjá 
möguleika í uppbyggingunni. Í því samhengi skiptir máli hvort heimamenn geti nýtt sér 
uppbygginguna  þar sem þeir eru líklegri til að styðja við hana ef þeir geta notið góðs af 
henni. Einnig kom fram í þessari rannsókn að almennt þá skynja heimamenn ferðaþjónustu 
á jákvæðan hátt og styðja uppbyggingu hennar. Allir íbúar samfélaganna sem skoðuð voru, 
voru sammála því að ferðaþjónusta geti haft jákvæð áhrif á uppbyggingu samfélagsins og 
lífsgæði þeirra. En þó svo að öll samfélögin í rannsókninni styddu uppbyggingu í 
ferðaþjónustu þá kom greinilega fram að ein uppbygging var ásættanlegri en önnur.  

Í rannsókn Woo, Kim og Uysal (2015) kom fram að tengsl séu á milli þess hvernig 
heimamenn upplifi ferðaþjónustu , ánægja þeirra með sín lífsgæði og hvort þau styðji frekari 
uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæðinu. Samkvæmt þeim þá þurfa þeir sem koma að 
ferðaþjónustu í samfélaginu að reyna að auka lífsgæði heimamanna til þess að uppbyggingin 
verði sjálfbær og samkeppnishæf. Til að svo verði þurfa ferðaþjónustu skipuleggjendur að 
hugsa til langs tíma (Kim o.fl., 2013).   

Uppbygging í ferðaþjónustu getur líka haft neikvæð áhrif á heimamenn. Samkvæmt  Jordan 
og Vogt (2017) er streita einn þeirra þátta sem getur haft áhrif á samfélag heimamanna sem 
skapast vegna uppbyggingar ferðaþjónustu. Niðurstöður rannsóknar þeirra á samfélag í 
Jamica leiddi í ljós að 78% heimamanna fundu fyrir streitu sem fylgdu aukinni uppbyggingu 
í ferðaþjónustu á svæðinu. Heimamenn höfðu of háar væntingar, mikill troðningur var á 
götum og almenningssvæðum, þjónusta og vörur hækkuðu í verði, mengun jókst og fleiri 
þættir voru streituvaldandi fyrir heimamenn (Jordan & Vogt, 2017). Uppbyggingin hafði því 
margvísleg sálfræðileg áhrif á heimamenn sem er hluti af lífsgæðum fólks.  

2.5 Viðhorfsrannsóknir á Austurlandi 
Á Austurlandi hafa fáar rannsóknir farið fram í tengslum við ferðamál og því lítið hægt að 
álykta um stöðu mála en almennt virðast íbúar Austurlands vera bjartsýnir og jákvæðir í garð 
greinarinnar (Þingskjal 717, 2018). Árið 2017 var þó gerð rannsókn á vegum 
Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála þar sem kannað var viðhorf heimamanna til ferðamanna 
og ferðaþjónustu á Austurlandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddi í ljós að íbúar á 
Austurlandi eru almennt mjög jákvæðir í garð ferðmanna og ferðaþjónustu á svæðinu. Flestir 
telja ferðamennsku og ferðaþjónustu hafa jákvæð áhrif á samfélagið þar sem það taldi meðal 
annars að ferðaþjónusta auki fjölbreytni í atvinnulífinu og ferðamenn auðgi mannlífið (Eyrún 
Jenny Bjarnadóttir, 2018). 

Einnig kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að heimamenn meta að með ferðaþjónustu 
fylgi tækifæri til atvinnusköpunar og tekjuöflunar sem styrkir landshlutann og bæti 
búsetuskilyrðin. Auk þess finnst íbúum á Austurlandi að ferðaþjónustan hafi leitt til betri 
þjónustu á svæðinu sem íbúar landshlutans eru duglegir að nýta sér (Eyrún Jenny 
Bjarnadóttir, 2018).
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3 Fljótsdalshérað 
Fljótsdalshérað er stærsta sveitarfélag Íslands að flatarmáli en það er 8.884 ferkílómetrar og 
nær því yfir um 10 % af flatarmáli landsins (Landmælingar Íslands, á.á.). Sveitarfélagið var 
stofnað árið 2004 þegar Norður-Hérað, Austur-Hérað og Fellahreppur sameinuðust (Jón 
Steinar Garðsson Mýrdal, Tinna Halldórsdóttir, Guðrún Á. Jónsdóttir & Jón Knútur 
Ásmundsson, 2018). Fljótsdalshérað nær yfir stærstan hluta láglendis og hálendis 
Austurlands. Eitt helsta kennileiti svæðisins er Lagarfljótið sem rennur í gegnum allt héraðið 
frá jökli til sjávar. Við bakka fljótsins stendur Hallormsstaðaskógur sem er stærsta skóglendi 
Íslands. Það sem einkennir svæðið eru dalir, heiðar, skóglendi, fossar, fljót og lækir.  

Stærsta þéttbýli sveitarfélgsins er Egilsstaðir. Bærinn var stofnaður árið 1947 og er því eitt 
yngsta þéttbýli Íslands og einn af fáum bæjum sem stendur ekki við sjó. Aðrir smærri 
byggðakjarnar svæðisins eru Fellabær, Brúarás, Hallormsstaður og Eiðar. Á mynd 1 má sjá 
afmörkun sveitarfélagsins og staðsetningu Egilsstaða.  

 

Mynd 1: Hér má sjá afmörkun Fljótsdalshéraðs og staðsetningu Egilsstaða (Landmælingar 
Íslands, 2019, útfærsla höfundar).  

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir íbúum og ferðamönnum á svæðinu, hvaða afþreying 
er í boði á svæðinu fyrir ferðamenn og fjallað verður um Vök Baths verkefnið.  
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3.1 Íbúar á Héraði 

 

Mynd 2: Þróun íbúafjölda á Fljótsdalshéraði á tímabilinu 2005-2019 (Hagstofa Íslands, 
2019, 10. mars).  

Íbúaþróun Fljótsdalshéraðs náði hátindi árið 2007 í kringum uppbyggingu vegna 
Kárahnjúkavirkjunar og álversins á Reyðarfirði. Þá voru íbúar flestir rúmlega 4.600 en 
fækkaði stórlega eftir að framkvæmdunum lauk. Frá árinu 2016 til dagsins í dag hefur íbúum 
svæðisins smá saman verið að fjölga aftur. Í dag búa 3.600 manns á Fljótsdalshéraði og er 
það er næst fjölmennasta sveitarfélag Austurlands á eftir Fjarðabyggð (Hagstofa Íslands, 
2019, 10. mars). 

Íbúar sveitarfélagsins búa flestir á Egilsstöðum sem er í dag helsti þjónustukjarni 
Austurlands. Flestir íbúar Héraðsins starfa við þjónustu og opinbera starfsemi 
(Fljótsdalshérað, á.á.).  

3.2 Ferðamenn á Héraði 
Þeim fjölgar stöðugt ferðamönnum sem leggja leið sína til Fljótsdalshéraðs. Ein leið til þess 
að meta fjölda þeirra eru gistinætur en gistinóttum á Fljótsdalshéraði hefur fjölgað hratt frá 
árinu 2011. Árið 2011 voru gistinætur ferðamanna tæplega 80 þúsund og voru orðnar 
rúmlega 180 þúsund árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2018, 29. mars). Á mynd 3 má sjá þróun í 
fjölda gistinátta á Héraði.  

Í grennd við Egilsstaði er Seyðisfjörður en hann er eini viðkomustaður farþegaferjunnar 
Norrænu hér á landi. Tvisvar í viku flykkjast ferðamenn til og frá ferjunni og fara í gegnum 
Egilsstaði. Ýmist keyra þeir í gegn, stoppa og versla inn eða jafnvel gista eina nótt. Norræna 
siglir allt árið um kring á milli Seyðisfjarðar, Færeyja og Danmerkur og tengir þannig 
Austurland við meginland Evrópu. Tíðni ferða og fjöldi farþega hefur aukist verulega frá 
árinu 2013 en dróst heldur saman árið 2018. Árið 2013 kom Norræna 10 sinnum til Íslands 
og var fjöldi farþega um 1.800. Árið 2018 voru ferðirnar orðnar 39 og voru farþegar orðnir 
rúmlega 18.000. Háanna tímabil Norrænu er frá byrjun júní til lok ágúst en þá eru 
farþegafjöldin mestur (Mælaborð ferðaþjónustunnar, 2018, 1. september). Norræna getur 
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tekið allt að 1.482 farþega og því ljóst að mikil traffík getur myndast í kringum Seyðisfjörð 
þegar mest lætur.  

 

Mynd 3: Fjöldi gistinátta á Fljótsdalshéraði á tímabilinu 2008-2017 (Hagstofa Íslands, 
2018, 29. mars). 

Á Héraði og í nágrenni eru fjölmörg hótel og gistiheimili sem hafa smá saman stækkað við 
sig með fjölgun erlendra ferðamanna á Íslandi. Eins hafa annars konar gistimöguleikar 
sprottið upp eins og Airbnb, bændagisting og sumarhús. Á svæðinu eru einnig fjölmörg 
tjaldstæði. Eitt af því sem einkennir Fljótsdalshérað og svæðið í kring er veðursæld og því 
vinsælt svæði meðal íslenskra ferðamanna á sumrin. Einstaklega vinsælt er hjá þeim að gista 
á tjaldstæðinu í Atlavík sem er lítil og skjólsæl vík sem liggur við Lagarfljótið.  

3.3 Afþreying í boði 
Athyglisvert er að samkvæmt könnun Deloitte (2017), þar sem meðal annars var skoðuð 
samsetning ferðaþjónustaðila á Íslandi eftir landshlutum, kom fram að á Austurlandi er 
langstærstur hluti ferðaþjónustu í formi gistingar. Þannig buðu 70% ferðaþjónusuaðila 
gistingu og þar á eftir 7% veitingaþjónustu. Í öðrum landshlutum var skiptingin heldur 
jafnari en var gisting þó algengust og þar á eftir komu ýmis afþreyingarfyrirtæki og þjónusta 
ferðaskrifstofa (Deloitte, 2017). Af þessu má sjá að svæðið býður upp á mikil tækifæri til 
uppbyggingar á afþreyingu. Færa má rök fyrir því að það sé mikilvægt fyrir svæðið að byggja 
upp afþreyingu sé ætlunin að það verði samkepnishæfur áfangastaður ferðamanna. Gistingin 
ein og sér laðar tæplega ferðamenn á svæðið. Samkvæmt Ferðamálastofu hafa þrettán aðilar 
og fyrirtæki á Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi leyfi til ferðaskipulagningar 
(Ferðamálastofa, á.á.). Það er þó ekki ljóst hversu mörg þeirra eru starfandi og hversu mikið 
er lagt í markaðssetningu þar sem aðeins örfá þeirra eru áberandi í ferðaþjónustu á svæðinu. 
Þau afþreyingarfyrirtæki sem eru áberandi eru staðsett á Héraði en það eru Wildboys sem 
bjóða upp á skipulagðar gönguferðir, East Highlanders sem bjóða upp á jeppaferðir og 
fjórhjólaferðir og Jeep Tours sem bjóða einnig upp á jeppaferðir. Jafnframt eru nokkrir aðilar 
sem eru með hestaleigur og bjóða upp á hestaferðir.  

Fljótsdalshérað og Fljótsdalur eru rík af náttúruperlum sem hægt er að ganga um og njóta en 
má þar nefna Stórurð, Stapavík, Hengifoss og Fardagafoss. Einnig eru nokkur söfn á svæðinu 
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svo sem Minjasafn Austurlands, Trjásafnið í Hallormsstaðaskógi, Skriðuklaustur og 
Sænautasel.  

Á Egilsstöðum er margt í boði. Góðir göngu- og hjólastígar hafa víða verið lagðir og úrval 
kaffi- og veitingahúsa. Í bænum er sundlaug sem laðar að ferðamenn jafnt sem heimafólk, 
frisbígolfvöllur, og minigolfvöllur. Á veturna eru lagðar gönguskíðabrautir og í boði er að 
leigja gönguskíðabúnað. Golfvöllur er í grennd við bæinn sem er opinn á sumrin. Í 
miðbænum er upplýsingamiðstöð, Egilsstaðastofa, þar sem hægt er að að nálgast upplýsingar 
um svæðið. Þau sjá einnig um tjaldstæðið og þjónustu því tengdu. Við hlið Egilsstaðastofu 
er  Sláturhúsið sem er menningarsetur þar sem boðið er upp á ýmsa viðburði eins og tónleika, 
leiksýningar og myndlistasýningar.  

Í Fljótsdal sem er fyrir innan Egilsstaði er ýmsa afþreyingu að finna. Á vegum 
Vatnajökulsþjóðgarðs er rekin gestastofa og upplýsingamiðstöð fyrir austursvæði 
þjóðgarðarins sem nefnist Snæfellsstofa. Í Laugarfelli er gisting og matsala og hægt er að 
fara í heita náttúrulaug sem hlaðin er úr íslensku grjóti. Á innsta bæ í Fljótsdal var nýlega 
opnað Óbyggðasetur þar sem í boði er gisting, veitingar, heit laug, safnasýning og 
skipulagðar göngu- og hestaferðir. 

3.4 Baðstaðurinn Vök 
Urriðavatn (mynd 4) er staðsett um 5 km frá Egilsstöðum. Vatnið er mjög lífríkt og er eitt 
besta veiðivatn hérðaðsins og er þar hægt að veiða bleikju. Á hverju sumri er þar haldið 
Urriðavatnssund sem er hluti af íþróttaviðburði þar sem þátttakendur þurfa að ljúka fjórum 
þrautum í sitt hverjum landhluta til að verða landvættur. Á Austurlandi þarf að synda 2,5 km 
í Urriðavatninu (Halla Ólafsdóttir, 2016, 23. júlí).  

 

 

Mynd 4: Kort sem sýnir staðsetningu Urriðavatns með tilliti til þéttbýlisins á Egilsstöðum 
og í Fellabæ (Google Maps, 2019).  
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Hugmynd að ylströnd við Urriðavatn kom fyrst fram árið 1999 og var hún þá hugsuð sem 
ókeypis afþreying fyrir heimamenn (Rúnar Snær Reynisson, 2018, 29. maí). Ekkert varð þó 
af slíkri uppbyggingu en hugmyndin lifði áfram í samfélaginu. Það var svo upp úr 2012 sem 
nokkrir heimamenn á Héraði tóku aftur upp þessa hugmynd og skoðuðu hvort ekki væri hægt 
að stækka verkefnið, útbúa heilsárs afþreyingu fyrir heimamenn jafnt og ferðamenn og skapa 
ný störf á svæðinu. Þeir leituðu til Bláa Lónsins og Jarðbaðanna við Mývatn um samstarf.  
Vel var tekið í hugmyndina (Kristborg Bóel Steindórsdóttir, 2017, 17. janúar) og verkefnið 
Vök Baths varð til. Jarðböðin urðu stærsti hluthafinn í verkefninu ásamt þrettán öðrum 
einstaklingum og fyrirtækjum á Héraði (Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Vök, 
munnleg heimild, 25. febrúar 2019). Framkvæmdir fóru af stað árið 2018 og stefnt er að 
opnun baðstaðarins þann 1. júlí 2019 (Rúnar Snær Reynisson, 2018, 29. maí). Heitið Vök 
vísar í vakir sem mynduðust á vatninu á veturna þegar ís lagði, en þannig uppgvötaðist að 
heitt vatn væri að finna undir vatninu sem hægt væri að nýta. Það vatn er notað til að hita 
upp hús á Egilsstöðum og í nágrenni. Það sem er sérstakt við heita vatnið sem finnst undir 
Urriðavatni er að það er svo tært að það hefur fengið vottun sem eina drykkjarhæfa heita 
vatnið á Íslandi (Rúnar Snær Reynisson, 2018, 29. maí). 

Vök verður baðstaður þar hægt verður að baða sig í fljótandi vökum út á vatninu (Kristján 
Már Unnarsson, 2018, 12. júlí). Þar verður um þúsund fermetra þjónustuhús með 
búningsklefum og veitingastað (Kristborg Bóel Steindórsdóttir, 2017, 17. janúar). Á mynd 
5 má sjá hvernig baðstaðurinn mun koma til með að líta út.  

 

 

Mynd 5: Tölvugerð mynd sem sýnir hvernig baðstaðurinn Vök mun koma til með að líta út 
(Basalt, á.á.).  

Eitt af markmiðum Vakar er að bjóða upp á veitingar sem hafa sögu og tengjast svæðinu Á 
veitingastaðnum verða afurðir af Héraði í fyrirrúmi og verður rauði þráðurinn að nota 
staðbundin hráefni sem mun gefa staðnum ákveðna sérstöðu. Matur verður meðal annars 
unnin úr korni og grænmeti frá Vallanesi og mjólkurafurðum frá Fjósahorninu. Bruggaður 
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verður bjór á Héraði úr heita vatninu úr Urriðavatni. (Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri 
Vök, munnleg heimild, 25. febrúar 2019).  

Með tilkomu Vakar munu skapast um tólf bein störf fyrsta sumarið og átta yfir veturinn. 
Miklar væntingar eru bundnar við að fleiri afleidd störf og tækifæri muni skapast í kringum 
þetta verkefni og efli atvinnulífið á svæðinu.  

Að sögn framkvæmdastjóra Vakar hefur samfélagið tekið mjög vel í þetta verkefni og virðast 
allir vera jákvæðir yfir því. Uppbygging sem þessi hefur vantað á svæðið. Þó svo að 
markhópur Vakar séu fyrst og fremst erlendir ferðamenn þá finnst þeim sem standa að 
verkefninu mikilvægt að heimamenn njóti líka góðs af og geti nýtt þessa afþreyingu. Stefnt 
er að því að koma til móts við heimamenn með sölu árskorta og ná þannig að lækka 
aðgangseyri til þeirra.  

Þau sem koma að verkefninu eru spennt að sjá hvað þessi uppbygging muni gera fyrir 
svæðið. Þau vona að í kjölfar þessa verkefnis fæðast fleiri hugmyndir og tækifæri opnist fyrir 
enn frekari uppbyggignar á svæðinu. Vonast er til að verkefnið efli svæðið og auki atvinnu 
þannig að svæðið verði enn eftirsóknarverðari staður til búsetu (Heiður Vigfúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Vök, munnleg heimild, 25. febrúar 2019). 

Vök mun verða í samvinnnu við fyrirtæki og ferðaþjónustaðila á svæðinu bæði með því að 
bjóða upp á staðbundnar vörur og vera í samstarfi við hótel og ferðaþjónustaðila. Hugmyndir 
eru um að gera samninga við hótelin á svæðinu þar sem inn í gistingu væri mögulega 
aðgangur að Vök (Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Vök, munnleg heimild, 25. 
febrúar 2019). 

Þau sem koma að Vök hafa miklar væntingar til þess að ferðamönnum fjölgi og að þeir stoppi 
lengur á svæðinu með tilkomu baðstaðarins. Þannig verði Vök segull sem dregur ferðamenn 
á svæðið, þeir dvelji mögulega lengur og þeir njóti alls sem svæðið hefur upp á að bjóða eins 
og gönguleiðir og aðra afþreyingu. Þannig geti Vök og önnur afþreying á svæðinu tvinnast 
saman (Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Vök, munnleg heimild, 25. febrúar 2019). 

Markið er sett hátt þar sem gert er ráð fyrir um 40 – 50 þúsund gestum í Vök á fyrsta heila 
starfsári hennar (Gunnar Gunnarsson, 2018, 13. apríl). 
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4 Um rannsóknina 
Þessi rannsókn byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð en megin einkenni þess konar 
rannsókna er að rannsakandi leitar skilnings á viðhorfi og upplifun einstaklinga. Rannsóknin 
sjálf fer fram í raunverulegum aðstæðum og rannsakandi safnar gögnum í gegnum 
viðmælendur út frá þeirra sjónarhorni. Tilgangur rannsóknarinnar er því ekki að alhæfa 
heldur að leita skilning á viðhorfi viðmælenda.  

Í þessari rannsókn var stuðst við nálgun grundaðar kenningar. Sú nálgun byggir á því að 
rannsakandi vinnur ekki með fyrirfram ákveðna kenningar heldur þróar sína eigin kenningu 
út frá gögnunum. Gagnasöfunin fór fram í formi viðtala þar sem tekin voru þrjú hálfstöðluð 
einstaklingsviðtöl.   

Hér á eftir verður gert grein fyrir hvernig öflun gagna fór fram, val á viðmælendum og 
greining á gögnunum. 

4.1 Gagnaöflun og val á viðmælendum 
Við val á viðmælendum var notast við markvisst úrtak en það er þegar fyrirfram gefnar 
forsendur ráða vali á viðmælandum og er þessi aðferð yfirleitt notuð þegar farið er af stað í 
eigindlega rannsókn (Bryman, 2016).  

Ég fékk ábendingar um hugsanlega viðmælendur frá einstakling sem þekkir vel til á Héraði. 
Þau skilyrði sem ég setti í leit minni af viðmælendum var að tveir þeirra tengdust 
ferðaþjónustu ekki neitt og að einn starfaði við ferðaþjónustu. Fyrstu samskipti mín við 
viðmælendur fóru fram símleiðis, í gegnum skilaboð á samskiptamiðlinum Facebook og með 
tölvupóst. Þeir einstaklingar sem ég hafði samband við voru allir mjög jákvæðir og tilbúnir 
að taka þátt í rannsókninni. Í ritgerðinni er viðmælendum gefið gervinafn til þess að gæta 
nafnleyndar en ein grundvallarreglan í rannsóknarsiðfræði er að gæta trúnaðar viðmælenda 
og virða þeirra einkalíf svo ekki sé hægt að rekja svörin til þeirra: 

• Birna er á fertugsaldri og er heimavinnandi með ung börn. Hún er fædd og uppalin 
á Héraði. 

• Arnar er á fertugsaldri og starfar í ferðaþjónustu. Hann er fæddur og uppalinn á 
Héraði.  

• Jón er áttræðisaldri og kominn á eftirlaun. Hann hefur búið á Héraði í rúm 40 ár.  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 22. – 26. febrúar 2019. Viðmælendurnir fengu sjálfir að velja 
hvar viðtölin færu fram. Tveir viðmælendur óskuðu eftir að viðtalið færi fram á heimilum 
þeirra og tók hvort um sig rúman klukkutíma. Einn viðmælandinn vildi hinsvegar að viðtalið 
færi fram á vinnustað hans og tók það um hálftíma. Fyrir viðtölin voru viðmælendur beðnir 
um að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu þar sem þeir samþykktu að viðtölin yrðu hljóðrituð 
(sjá viðauka A). Viðtölin voru hálfstöðluð sem þýðir að ekki var notaður spurningalisti 
heldur stuðst við viðtalsramma þar sem komu fram punktar sem rannsakandi vildi koma inn 
á í viðtalinu. Viðmælendur höfðu frelsi til að að tjá sig og áhersla var lögð á að þátttakendur 
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tjáðu sig með eigin orðum til að öðlast sem bestan skilning á viðfangsefninu (Bryman, 2016). 
Uppbygging í ferðaþjónustu og ferðamenn, þjónusta og afþreying og Vök voru þau atriði 
sem aðallega var stuðst við innan viðtalsrammanns.  

4.2 Greining gagna 
Greining gagna hófst um leið og fyrsta viðtalinu lauk og er það í samræmi við aðferðafræði 
grundaðar kenningar þar sem að skipulögð gagnagreining fer fram samhliða gagnaöflun 
(Bryman, 2016). Ég afritaði viðtölin jafnóðum og skrifaði hjá mér athugasemdir. Af því 
loknu ritaði ég hugleiðingu til að öðlast betri skilning á því sem fram kom í viðtölunum.  

Þegar búið var að afrita öll viðtölin prentaði ég þau út, las vel yfir og punktaði hjá mér 
meginatriðin sem komu fram. Þá var farið í að kóða viðtölin en í greiningu grundaðar 
kenningar er farið í gegn um þrjú stig kóðunar (Bryman, 2016). Það er opin kóðun, 
öxulkóðun og markviss kóðun.  

Fyrst var farið í opna kóðun þar sem viðtölin voru lesin vel yfir og texti sem mér fannst 
einkenna innihaldið merktur sem og hugtök sem komu fram skrifuð á spássíuna. Með þessari 
opnu kóðun þá fæst betri skilningur á því sem kemur fram í gögnunum (Bryman, 2016). 

 Næst var farið í öxlukóðun þar sem skýrðist betur hvernig opnu kóðarnir tengdust og þá 
urðu til þemu og flokkar út frá þeim. Af því loknu sá ég betur hvaða þrjú meginþemu komu 
fram og áttað mig betur á undirflokkum innan hvers þema. Meginþemun voru:  

• viðhorf til ferðaþjónustu 
• áhrif ferðamennsku á samfélag og einstaklinga  
• væntingar og hugmyndir um Vök  

Loka stig gagnagreiningarinnar var að fara í markvissa kóðun þar sem söguþráður var unnin 
til frekari skýringar á inntaki verkefnisins. Samhliða þeirri vinnu var markvisst farið í 
gegnum gögnin og kenningin sem leiddi að niðurstöðu rannsóknarinnar var fínpússuð 
(Bryman, 2016). 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Fyrst verður farið yfir viðhorf 
heimamanna til ferðaþjónustu, næst er fjallað um áhrif ferðamennsku og ferðaþjónustu á 
samfélagið og heimamenn og að lokum verða skoðuð viðhorf heimamanna til Vakar.  

5.1 Viðhorf til ferðaþjónustu 
Í samtali við viðmælendur kom í ljós hvað þeim finnst um uppbyggingu í ferðaþjónustu á 
svæðinu og hvað þeir álíta helstu afþreyingu og aðdráttarafl svæðisins fyrir ferðamenn. 
Einnig kom í ljós að þeim virðast fjölmörg frekari tækifæri í ferðaþjónustu leynast á svæðinu 
og komu í ljós misjafnar skoðanir þeirra á fjölda ferðamanna sem heimsækja svæðið. 

5.1.1 Uppbygging 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendurnir virtust allir mjög jákvæðir gagnvart 
uppbyggingunni sem hefur átt sér stað á svæðinu síðustu ár og það hafi verið vel að henni 
staðið. Það sem þau nefna helst sem dæmi um vel heppnaða uppbyggingu í ferðaþjónustu á 
svæðinu eru handverkshúsin sem bjóða upp á ýmsa hönnunarvöru, nýja tjaldstæðið, 
upplýsingamiðstöðin og öll þjónustan þar í kring. Einnig benda þau á Óbyggðasetrið sem 
viðbót við framboð svæðisins á afþreyingu og þjónustu. Þannig sagði Jón:  

Mér finnst eins og Óbyggðasetrið hafi lyft talsverðu lífi í ferðamennsku [á svæðinu]. 

Jón og Birna sem ekki starfa í ferðaþjónustu voru sammála um að mikil uppbygging hefur 
verið síðustu ár í gistingu og ekki sé vöntun á meiri gistingu í bili allavega. Því virðast þau 
áhugasöm um ýmiskonar afþreyingu, þjónustu og viðburði fyrir ferðamenn.  

Birnu finnst ,,öll uppbygging vera af hinu góða“ og finnst heimamenn alla jafna vera 
duglegir í að skapa eitthvað nýtt en hún vill þó ekki gera sér of háar væntingar til nýrrar 
uppbyggingar eins og hér kemur fram:   

En svo hefur þetta ótrúlega oft gerst á Egilsstöðum. Þú veist það hefur komið einhver 
uppbygging og svo hefur allt hrunið aftur því það hefur ekki gengið. Og manni langar 
náttúrlega ótrúlega mikið að þetta skuli geta gengið, þú veist bara fyrir alla. 

Af þessu má sjá að jákvæðni er einkennandi fyrir viðhorf þeirra til uppbyggingar í 
ferðaþjónustu en þó vottar fyrir ákveðnum efasemdum.  

Arnar sem starfar í ferðaþjónustu sagði að það væri mikilvægt í allri uppbyggingu að 
heimamenn taki þátt og séu jákvæðir. Hann sagði að í allri sinni vinnu að þá finnist honum 
mikilvægt að heimamenn séu með honum í liði því þá sé líklegra „að eftirleikurinn verði 
auðveldur“. Það er að ef heimamenn eru jákvæðir strax frá upphafi og fái jafnvel að taka 
þátt í hugmyndavinnu þá muni þeir frekar styðja við verkefnin eða uppbygginguna. Slík 
samvinna liðkar fyrir frekari uppbyggingu.   
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Þrátt fyrir almennt mikla jákvæðni hjá viðmælendunum þá komu fram neikvæðir punktar er 
varða heimagistingu og þjónustustig hjá fyrirtækjum á svæðinu. Birna sagði að með 
uppbyggingu sé mikilvægt að gæta þess að að bjóða alltaf upp á góða þjónustu svo svæðið 
skapi sér gott orðspor. 

Mér finnst við þurfa að hugsa soldið um það að vera ekki með lélegt þjónustustig ... 
maður hefur soldið heyrt hérna á þessum veitingastöðum og svona að það sé bara 
ógeðslega léleg þjónusta.  

Jón hafði meiri áhyggjur af heimagistingu eða Airbnb. Honum finnst að þeir sem standa að 
því séu ekki að gera neitt sem eflir ferðaþjónustuna sem atvinnugrein eða taki þátt í 
uppbyggingu samfélagsins, líkt og þeir sem starfa í ferðaþjónustu gera. Það má túlka það 
svo að honum finnist fólk sem er með heimagistingar vera að gera það í gróðaskyni en ekki 
að hugsa um heildarmyndina, það er velferð samfélagsins og ferðaþjónustunnar á svæðinu 
sem heild.  

5.1.2 Aðdráttarafl og afþreying 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í afþreyingu á svæðinu og hvaða afþreyingu þeir mæla 
helst með við ferðamenn sem heimsækja svæðið kom ýmislegt fram. Þeir nefndu helst 
Fljótsdalshringinn og þar með talið Hallormsstaðaskóg, Hengifoss, Óbyggðasetrið og 
Skriðuklaustur. Nefndu þau ýmsar gönguleiðir svo sem vinsæla gönguleið ofan við 
Egilsstaði upp að Fardagafossi. 

Viðmælendurnir töluðu um að á Egilsstöðum væri mikið úrval af ókeypis eða ódýrri 
afþreyingu eins og sundlaugina, spa á Gistihúsinu á Egilsstöðum, Selskóg, leiksvæði fyrir 
börn, gamla bæinn, útsýnisskífuna fyrir ofan tjaldstæðið, Eyvindarárstökk, Minjasafnið, 
kíkja á kýrnar við Egilsstaðabýlið, minnismerki um þrístökkið hans Vilhjálms Einarssonar 
(hann hlaut silfurverðlaun á Ólympíuleikunum 1956 í Melbourne) og mikið úrval 
veitingastaða og kaffihúsa. Einnig voru nefndir fótboltavellir svæðisins, frjálsíþróttavöllur, 
golfvöllur að Ekkjufelli, minigolfvöllur í miðbæ Egilsstaða og frisbígolfvöllur í 
Tjarnagarðinum á Egilsstöðum.  

Viðmælendum finnst þó vanta eitthvað ákveðið aðdráttarafl. Birna og Jón töluðu bæði um 
að þeim fyndist þau alltaf að vera að senda ferðamenn út úr bænum þegar fólk leitar 
leiðbeininga með hvað það geti gert á svæðinu. Þeim finnst vanta aðdráttarafl á Egilsstöðum 
sem fær ferðamenn til þess að stoppa á staðnum. Þá sagði Birna:  

Mér finnst svolítið þegar það koma túristar hérna, maður veit ekki alveg hvert maður 
á að beina þeim. Maður er alltaf að beina þeim út úr þorpinu. Það er dálítið 
leiðinlegt sko ... Þannig það er kannski ekki skrýtið að það skuli ekki vera lengri 
stopp hérna en ein nótt ef það er svona takmarkað um að vera hérna. ... En kannski 
veit maður ekki eða áttar sig ekki á einhverju sem er mjög spennandi sem er hérna 
innanbæjar. 

Af þessu má sjá að viðmælendurnir vita að það er ýmislegt hægt að gera á svæðinu en finnst 
þó ekki vera neitt ákveðið aðdráttarafl sem þau geta bent á og fær ferðamenn til að stoppa í 
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bænum en greinilegt er að þeir hafa áhuga á því að ferðamenn stoppi á svæðinu þar sem þeir 
eru bæði stoltir af bænum og svæðinu í kring.  

Arnari finnst hann líka oft mæla með stöðum í kring en hann hefur annað viðhorf til þess 
heldur en Birna og Jón. Arnar sagði að fólk í ferðaþjónustu á Egilsstöðum væri alltaf að velta 
fyrir sér hvað eigi að gera til þess að fá fólk til þess að verja lengri tíma á Egilsstöðum en 
honum finnst að heimamenn eigi að benda á staði í kring eins og Austfirðina og jafnvel 
Mývatn. Greinlegt er að honum finnst ekki jafn mikilvægt að svæðið hafi eitt ákveðið 
aðdráttarafl heldur að horfa til fjórðungsins sem heild. 

5.1.3 Tækifæri 

Kom það greinilega fram í viðtölunum að viðmælendurnir sjá mikið af tækifærum í frekari 
uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæðinu.  

Allir viðmælendur sögðu alþjóðaflugvöllinn á Egilsstöðum vera stórt tækifæri í 
ferðaþjónustu sem ekki væri nýtt til hlítar. Jón mælti svo:  

Eitt sem mér finnst vera ótrúlegt er að það skuli ekki vera hægt að nýta þennan 
flugvöll ... ég botna ekki í því ... [við ættum að] reyna að fá vélar til þess að koma 
hingað við, annaðhvort til að millilenda og taka eldsneyti eða ég tala nú ekki um ef 
fólk sem er að koma með vélum og vill ferðast um landið, er því ekki alveg sama hvar 
það byrjar?... Það er ekki verið að tala um traffík eins og á Keflavíkurflugvelli ... en 
þó það væri ekki nema ein vél á dag. 

Birna tekur í sama streng: 

Mér finnst að við ættum soldið að vera einblína meira á flugvöllinn. Reyna að koma 
meira af sko beinu flugi, við myndum fá fleiri túrista hingað kannski og reyna miða 
meira á vetrartímann eða eitthvað svoleiðis. 

Það er greinilegt að að þeim finnst flugvöllurinn bjóða upp á tækifæri til að fá fleiri erlenda 
ferðamenn inn á svæðið og sjá sérstakan kost við beint millilandaflug á veturna til að minnka 
árstíðarsveiflu í komu erlendra ferðamanna á svæðið.  

Arnar talaði um að að það sé margt hægt að gera með því að nýta það sem er þegar til staðar 
og taka þannig lítil skref sem ekki þurfa að kosta svo mikið. Nefnir hann í því samhengi 
möguleika á skipulagðri gönguferð um bæinn þar sem helstu kennileiti væru skoðuð og 
greint frá sögu staðarins. Hann talaði einnig um að farnar væru skipulagðar ferðir 
Fljótsdalshringinn þar sem stoppað væri á leiðinni og eitthvað skemmtilegt gert. Sjálfur hefur 
hann lagt inn þá hugmynd að gera gamlan vatnstank í bænum að útsýnispalli. Í máli hans 
kom fram að hægt væri að leggja hjólastíga um svæðið og laða þannig að hjólreiðafólk. Kom 
það jafnframt fram í samtali við Jón að hann sjái tækifæri í hjólaferðamennsku á svæðinu:  

Það hefur oft verið talað um eins og afhverju í ósköpunum nýtum við okkur ekki t.d. 
hjólaleiðina í kringum Lagarfljótið. ... Ef að fjölskyldur gætu hjólað eftir hjólastíg 
kringum Lagarfljótið, þá er ég alveg sannfærður um að það væru flott og margir 
myndu stoppa hérna. ... Til þess að stoppa ferðamenn þá myndi ég segj það að það 
væri rosalega gaman að hafa almennilegan hjólastíg inn á Hallormsstað og 
hringinn. 
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Viðmælendum finnst að hægt væri að bæta göngustíga á svæðinu, til dæmis með því að gera 
göngustíginn að útsýnisskífunni aðgengilegri þar sem núvernadi stígur er falinn og illa 
merktur. Skífan er staðsett á hömrunum fyrir ofan tjaldstæðið á Egilsstöðum og mögulegt 
væri að koma því í verk að leggja stíg frá tjaldstæðinu upp að skífunni. Einnig væri hægt að 
bæta við göngustíginn upp að Fardagafossi þannig að úr verði hringleið.  

Jóni finnst að hægt væri að gera gönguleið um svæði sem hefur skemmtilega sögu þar sem 
haldnir voru viðburðir og íþróttamót í kringum árið 1900. Hann lýsti því svo:  

Taglarétt er bara gömul fjárrétt og liggur á skemmtilegum stað. ... En það væri hægt 
að búa til svona hringleið, það vantar bara göngubrú yfir ána til að tengja saman 
Taglarétt og Vémörk. Það er svo heilmikil saga í kringum þetta svæði ... en þetta 
svæði er hvergi merkt og fólk er ekki að tala um þetta og veit ekkert um þetta.  

Þessi gönguleið væri gerð fyrir heimamenn sem hafa gaman af sögu svæðisins og gæti líka 
verið tækifæri til þess að miðla sögu þess til ferðamanna sem heimsækja svæðið og hafa 
gaman af því að fræðast um sögu og menningu. 

Arnar lítur á að í staðsetningu Egilsstaða felist stór tækifæri þar sem bærinn er miðsvæðis á 
Austurlandi. Þar getur því verið hentugt að gista og nýta sér þá þjónustu sem þar er í boði og 
fara í dagsferðir frá bænum. Hann bendir á að ekki þurfi einungis að líta til Egilsstaða 
varðandi viðburði því á sumrin er líka nóg um að vera á nærliggjandi stöðum og margt hægt 
að upplifa. 

Birnu finnst að það sé ýmislegt hægt að gera á svæðinu sem heimamenn mögulega átta sig 
ekki á að gæti verið áhugavert fyrir ferðamenn. Einnig væru svæði sem hægt væru að nýta 
betur og gætu borið fleiri ferðamenn.  

Tveir viðmælenda töluðu um að fámennið háði svæðinu mikið. Jón segir að oft hafi verið 
reynt að halda árlega viðburði eins og til dæmis skíðagöngumót og maraþon og hafi það 
alltaf verið vel sótt til að byrja með og margir aðkomumenn komið til að taka þátt en svo 
hafi þátttakendum farið smá saman fækkandi þangað til ekki var lengur grundvöllur til þess 
að halda viðburðina. En slíkar keppnir eða viðburðir hefðu getað orðið árlegt og laðað fólk 
að eins og Urriðavantssundið gerir. 

5.1.4 Ferðamenn 

Allir viðmælendurnir höfðu misjafnar skoðanir á því hvort fjöldi ferðamanna á svæðinu væri 
of lítill, passlegur eða of mikill.  

Birna sagði að hún hefði heyrt að um helmingur ferðamanna sem koma til landsins eða 
jafnvel minna en helmingur, endaði á Egilsstöðum og að þau væru svolítið útundan.  

En svo veit maður ekki alveg hvort það er jákvætt eða neikvætt. Kannski er þetta 
bara ágætt, kannski er þetta bara temmilegur fjöldi sem er hjá okkur núna.  

Hún sagði þó að hún væri til í að ferðamönnum muni fjölga aðeins á svæðinu og þá 
sérstaklega á veturnar. Mikilvægt væri fyrir rekstur ferðaþjónustu að það væri minni 
árstíðarsveifla í fjölda ferðamanna og það sé erfitt í rekstri ef þrír mánuðir eiga að bera uppi 
allt árið. Hún vill þó ekki að það fjölgi of mikið: 
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Ég myndi ekkert vilja að við yrðum eins og Suðurlandið ... maður nennir ekki að vera 
á þessum túristastöðum sem allt er rándýrt og ferðamenn út um allt ... mig langar 
ekki að Egilsstaðir verði svoleiðis.  

Á þessu má sjá að henni finnst mikilvægt að það séu ferðamenn á svæðinu allt árið vegna 
fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu og henni finnst að ferðamönnum mætti almennt fjölga 
en hún vill ekki að þeim fjölgi það mikið að það hafi neikvæð áhrif á hennar líf.   

Jóni finnst mikið af ferðamönnum á Egilsstöðum. Hann tekur sérstaklega eftir ferðamönnum 
á gangi um bæinn og í sundlauginni. Hann sagði:   

Ég hef nú ekki tekið samanburð við aðra staði sem mér finnst ótrúlega mikið af 
ferðamönnum hérna, bara núna í vetur til dæmis. 

Arnari finnst of lítið af ferðamönnum á svæðinu og þá sérstaklega á veturna sem gerir það 
að verkum að erfitt er að halda uppi fyrirtækjum í ferðaþjónustu á þeim tíma árs. Hann segir 
þó að ferðamannatímabilið virðist vera að lengjast og síðasta sumar hafi september verið 
jafn annasamur og júní. Hann segir að mest sé að gera í ágúst og þá séu flestir ferðamenn á 
svæðinu.   

Öllum viðmælendum finnst margir Íslendingar heimsækja svæðið á sumrin og þá sérstaklega 
á sumrin eins og síðasta sumar þar sem veðrið var mjög gott á Egilsstöðum en slæmt í 
Reykjavík. 

Upplifun viðmælenda af ferðamönnum virðist almennt vera jákvæð en tveir neikvæðir 
punktar komu þó fram varðandi hegðun erlendra ferðamanna. Birna sagði að hún tæki eftir 
því að á sumum ferðamannastöðum á svæðinu væri rusl en það væri þó í höndum 
samfélagsins að upplýsa ferðamenn um aðstæður og náttúruna til að koma í veg fyrir þessi 
neikvæðu áhrif og til þess að „auka jákvæðni Íslendinga í garð ferðamanna“. Þannig þurfi 
að leggja góða göngustíga og vera með ruslatunnur og salerni á vinsælum 
ferðamannastöðum til þess að koma í veg fyrir þessi neikvæðu áhrif á umhverfið og 
náttúruna. Með því upplýsa ferðamenn þá ganga þeir frekar betur um og leiðir það til jákvæðs 
viðhorfs heimamanna til ferðamanna. Jón sagði að það fari í taugarnar á honum þegar stórir 
hópar af ferðamönnum koma á rútum og ætlast til að fá þjónustu og nota aðstöðu sem er til 
staðar en skilja svo ekkert eftir þar sem þau eru með mat og allt til alls með sér: 

Mér finnst þetta alveg ótækt með rútur sem eru að koma með norrænu á veturnar, 
það eru sex eða sjö rútur sem koma oft hérna og þeir byrja á því að festa sig og 
komast ekki upp hérna þannig að það þarf að byrja á því að bjarga þeim og svo 
þegar þær eru komnar upp þá eru þeir með nesti með sér. Þeir eru ekkert að kaupa 
en það er stoppað einhversstaðar sem eir vita að er salerni, jafnvel í kaupfélaginu 
eða út á flugvelli. Það fyllist allt og það er ekkert borgað.  
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5.2 Áhrif ferðamennsku á samfélag og 
einstaklinga 

Ferðaþjónusta og ferðamennska hefur áhrif á samfélagið á Egilsstöðum á margvísan hátt, 
sem og einstaklinga innan þess.  

5.2.1 Daglegt líf 

Tveir af viðmælendunum sem ekki starfa í ferðaþjónustu voru spurðir hvort fjöldi 
ferðamanna á fjölmennum degi hefði áhrif á þeirra daglega líf. Það virtist hafa áhrif á þau 
bæði en það er ekki eitthvað sem skiptir þau máli eins og staðan er í dag. Þegar sem mest er 
af ferðmönnum þá skipuleggja þau sig í samræmi við það en þau láta það samt ekki fara í 
taugarnar á sér. Birna sagði:  

Þetta [fjöldi ferðamanna] truflar mig ekki neitt ... þetta myndi pirra mig ef þetta væri 
orðið eins og í Reykjavík.  

Hún er því mjög sátt við stöðuna eins og hún er í dag en ljóst er að mikil fjölgun ferðamanna 
á svæðinu myndi hafa neikvæð áhrif á hana. Jón sem fer í sund daglega breytir sínum venjum 
þegar mest er af ferðamönnum í bænum:  

Ég fer helst ekki í sund þann daginn sko, daginn fyrir ferju eða jafnvel ferjudaginn. 
Það eru alltaf miklu fleiri í sundi þá og maður getur ekkert synt sko og maður getur 
varla farið í heita pottinn, það er svo mikil aðsókn að ég sleppi því bara.  

Segir hann einnig að hann forðist að versla á þessum tímum: 

Sko planið er gjörsamleg fullt og við getum alveg farið á öðrum tímum, þetta er ekki 
eitthvað sem hefur áhrif á mig beint sko en maður reynir bara að stilla sig að því 
þannig maður sé ekki akkurat í þessari „khaos“.  

Jón sagði að hann væri ekki hrifinn af heimagistingum það sem það hefur neikvæð áhrif á 
hans líf. Hann sagði að þetta hefði verið allt í kringum hann þar sem hann bjó áður og 
ferðamenn hefðu stundum bankað hjá honum en þá væru þeir að fara húsavillt:  

Þetta fer nú soldið í taugarnar á okkur. 

5.2.2 Aukin afþreying  

Viðmælendum finnst aukin afþreying og fjölbreytni veitingahúsa sem byggst hafa upp með 
auknum fjölda ferðamanna vera mjög jákvæð þróun. Birna talaði um að það væri að myndast 
„pöbba“ menning í bænum með tilkomu tveggja nýrra bara til viðbótar við þá sem fyrir 
voru. Hún sagðist vera mjög hrifin af Tehúsinu og fjölbreyttum viðburðum sem hafa verið 
haldnir þar undanfarið. Hún segir þessa uppbygginu vera einmitt það sem vantaði á 
Egilsstaði: 

Það er svo mikil heimahúsamenning einhvernvegin. Það eru allir bara að þvælast á 
milli húsa og drekka kaffi og eitthvað. Það er svo gaman að gera eitthvað annað en 
bara það. 
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Henni finnst mikilvægt að hafa fjölbreytt úrval af veitingastöðum bæði fyrir heimamenn og 
ferðamenn:  

Mér finnst rosalega gott að hafa meira úrval af veitingastöðum, líka bara gott fyrir 
okkur að hafa smá meira úrval. Þetta var á tímabili orðið alveg soldið einhæft. 

Sú þjónusta og afþreying sem er tilkomin vegna ferðamanna sagði Birna að hún væri 
aðallega að nýta sér Tehúsið og Gistihúsið. Hún hefur til dæmis sótt viðburði í Tehúsinu, 
borðað á veitingastaðnum á Gistihúsinu og notið þess að fara í spa á sama stað.  

Mér finnst öll afþreying vera að hinu góða fyrir svona lítil samfélög. Þú veist þegar 
maður er fyrir sunnan þá getur maður alltaf fundið sér eitthvað að gera en það er 
stundum dáldið lítið um að vera hérna finnst mér. Þannig eftir því sem þessir staðir 
fjölga, já fleiri staðir er náttúrlega bara meiri afþreying. Ég elska það ... það er svo 
gaman. ... Uppbyggingin [er mikilvæg] því það eykur okkar lífsgæði að hafa meiri 
fjölbreytni í kringum okkur. 

Henni finnst greinilega öll uppbygging sem eykur fjölbreytni svæðisins og bætir 
afþreyingarmöguleika vera af hinu góða og tekur henni fagnandi.  

Jón sagði það væri kannski ekki margt sem hann sé að nýta sér sem komið er til vegna aukins 
straums ferðamanna. En hann sagðist hafa gaman af því að kíkja annað slagið í 
handverkshúsin sem virðast vera ferðamannaverslanir en hann væri þó ekki að kaupa sér 
neitt þar. Einnig sagðist hann kíkja á nýja staði þegar þeir opna og virðist hann vera spenntur 
fyrir nýjungum á svæðinu:  

Maður náttúrlega fer þangað [nýr veitingastaður] þegar það kemur og prófar svona 
eins og ferðamaður þó maður sé heimamaður. Maður getur þá sagt ferðamönnum 
hvernig manni líkar þetta og svona.  

Hann segir að með nýjum stöðum þá verði til eitthvað nýtt fyrir svæðið sem bæði heimamenn 
og ferðamenn geta nýtt sér.  

Birna talaði um að hægt væri að gera svo miklu meira með flugvöllinn á Egilsstöðum sem 
alþjóðaflugvöll, þannig gætu heimamenn ferðast beint til útlanda frá Egilsstöðum.  

Og bara spá í hvað það væri æðislegt fyrir okkur að komast bara til útlanda héðan, 
þótt það væri ekki nema bara til London einu sinni í viku eða eitthvað. Það væri 
geggjað.  

Má túlka það svo að það myndi auka lífsánægju hennar ef hún hefði möguleika á því að 
fljúga beint út í heim frá Egilsstöðum í stað þess að þurfa alltaf að ferðast suður fyrst til þess 
að komast til útlanda. 

5.2.3 Atvinnulífið 

Þeir tveir viðmælendur sem ekki starfa í ferðaþjónustu voru spurðir hvort þeim fyndist 
ferðaþjónusta vera mikilvæg fyrir atvinnulífið á Héraði. Þau voru sammála um að 
ferðaþjónusta gerði ýmislegt fyrir atvinnulífið en voru ekki viss um að hún skipti miklu máli. 
Þau töluðu um að verslanirnar njóti góðs af ferðaþjónustunni sem og hótelin og sundlaugin. 
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Þá hafi fjöldi fólks atvinnu vegna ferðaþjónustu en vöntun sé á starfsfólki í greininni sem 
leiðir til þess að ferðaþjónustuaðilar þurfa að leita annað og jafnvel flytja inn erlent 
starfsfólk.  

Birnu finnst mikilvægt að það skapist góð og áhugaverð störf bæði fyrir þá sem þegar búa á 
svæðinu og þannig að fleira fólk flytjist til svæðisins. Henni finnst þjónustustörf sem fylgja 
ferðaþjónustu ekki jafn mikilvæg fyrir heimamennina:   

Þú veist þessi bitastæðu störf, ég held að það séu heimamenn í þeim öllum. En fólkið 
á gólfinu sem eru langflestu störfin, ég veit ekki hvort það sé eitthvað brjálæðislega 
mikilvægt fyrir okkur heimamennina. ... Mér finnst mjög jákvætt ef það koma einhver 
bitastæð störf fyrir okkur, út af því að það fær líka fólk til þess að vilja flytja hingað 
og bara eykur fjölbreytnina og framboð. ... Það verður auðvitað heilmikil 
uppbygging í kringum bitastæð störf.  

Góð störf fær fólk til þess að flytja aftur heim:  

Mér finnst alltaf æðislegt þegar fólk kemur hingað aftur. Sérstaklega svona fólk sem 
er ættað héðan því það eru minni líkur á að það fari strax í burtu aftur. Það er soldið 
mikið rennerí af fólki hérna. Það er alltaf gaman ef fólk stoppar soldið.  

Viðmælandinn sem starfar í ferðaþjónustu sagði að það væri erfitt að fá starfsfólk í 
ferðaþjónustu. Hann byggir það á eigin reynslu sem og reynslu annarra 
ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. 

5.2.4 Líf í bænum 

Jón sagði að hann sæi ferðamenn mikið úti að ganga á kvöldin um bæinn, hann vissi að það 
væru ferðamenn þar sem heimamenn væru ekki mikið á kvöldgöngu í bænum. Það má túlka 
það svo að Jóni finnist ferðamenn færa líf í bæinn.  

Jón og Arnar töluðu báðir um að fámennið á svæðinu væri eitt af því sem háir svæðinu mikið. 
Arnar sagði:  

Það væri svo yndislegt ef að bærinn væri kannski svona 10 þúsund manns ... þá væri 
svo gaman því þá væri mikið að gera jafnvel hjá mér og allir staðirnir einhvernvegin 
meira lifandi. ... Ef bærinn væri stærri þá erum við [heimamenn] kannski ekki eins 
virk á veitingastöðum og annað á sumrin en þá koma inn túristarnir.  

Sagði Arnar í framhaldi af því að eins og staðan væri núna þá væru í raun fáir ferðamenn og 
fáir heimamenn. Mætti túlka það þannig að hann væri til í að bærinn væri stærri og 
heimamenn væru þá viðskiptavinir þeirra á veturnar og ferðamenn á sumrin. Þannig væri 
nóg að gera hjá þeim allt árið. Sagði Arnar að heimamenn væru duglegir að koma til sín en 
það kæmu dagar sem væri ,,alveg fáranlega mikið að gera“ og svo kæmu dagar sem væri 
ekkert að gera. Þau haldi reglulega viðburði og eru heimamenn duglegir að sækja þá að hans 
sögn og þau væru mjög ánægð með það.  
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5.3 Væntingar og hugmyndir um Vök 
Viðmælendur sem rætt var við höfðu misjafnar væntingar og hugmyndir um Vök. Það getur 
til dæmis farið eftir því hversu vel það hefur kynnt sér verkefnið og hversu mikin áhuga þau 
hafa á því. Jón var mjög áhugasamur fyrir Vök og hafði greinilega velt þessari uppbyggingu 
þó nokkuð fyrir sér. Birna og Arnar voru einnig áhugasöm en vissu greinlega ekki jafn mikið 
um verkefnið og Jón og voru mögulega ekki búin að mynda sér fasta skoðun á verkefninu.  

5.3.1 Aðdráttarafl fyrir ferðamenn 

Tveimur viðmælendanna finnst að með Vök skapist nýr möguleiki fyrir ferðamenn að stoppa 
á Fljótsdalshéraði á ferð þeirra um landið. Birna sagði:  

Það er náttúrlega flott að fá eitthvað svona aðdráttarafl hérna. ... Okkur vantar 
náttúrlega eitthvað til að stoppa ferðamennina svolítið hérna. 

Í fyrsta lagi  má túlka orð Birnu svo að hana langi til þess að ferðamenn stoppi á svæðinu og 
í öðru lagi að þeir ferðamenn sem stoppa, staldri lengur við. Eins segir Jón að baðstaðir á 
Íslandi laði að og fái ferðamenn til að stoppa:  

Þetta [baðstaðir] er yfirleitt byggt á fallegum stöðum ... ferðamenn vilja helst ekki 
fara framhjá án þess að prófa ... þetta stoppar fólkið held ég af þegar fólk er að 
ferðast um landið, og eins og t.d. þegar það færi hérna í gegn þá myndi það gera 
það. Ég held að þetta sé spennandi tækifæri til þess að stoppa fólk af ef það er vel að 
þessu staðið, ég efast ekki um það. 

Arnari finnst Vök vera góð viðbót við það sem er nú þegar á svæðinu án þess að Vök verði 
einhver segull sem dregur ferðamenn á svæðið en það verði þó líklega „must see“ á svæðinu 
fyrir ferðamenn.  

En þú keyrir ekki langa leið til að fara í Vök ... þú veist fólk mun ekki flykkjast hingað 
útaf þessu. ... Þú munt kíkja við að því að þú ert á svæðinu ... þeir sem eru hérna nú 
þegar þú veist munu nýta sér það. 

5.3.2 Afþreying fyrir heimamenn 

Viðmælendurnir sögðu að þeir myndu sjálfir nýta sér þessa nýju afþreyingu á svæðinu sem 
Vök verður. Arnar sagði heimamenn vera besta fólkið til að markaðssetja það sem svæðið 
býður upp á. Ef heimamönnum líkar afþreyingin þá eru þeir líklegri til að mæla með henni 
við gesti og gangandi. Arnar og Jón sögðu báðir að ef þeim líkaði þjónustan sem Vök biði 
upp á þá væru þeir líklegir til að mæla með Vök við gesti sína og skella sér með þeim á 
baðstaðinn. Jón hefur kynnt sér Sjóböðin á Húsavík og hefur heyrt að heimamenn þar nýti 
sér þessa afþreyingu þó nokkuð og má túlka það svo að hann álíti að það gæti orðið eins með 
Vök. Hann sagði:  

Ég held að ég muni örugglega fara sjálfur eða ég meina ég fer í sund á hverjum degi 
og það væri kannski gaman að fara, þó það væri ekki nema einu sinni í mánuði í 
eitthvað svona. 
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Allir viðmælendurnir voru á einu máli um að verðið muni spila stóran þátt í því hvort og þá 
hversu oft þau færu í Vök. Þeim var það hugleikið að ódýrara yrði að fara í böðin fyrir 
heimamenn en aðra gesti. Þau sýndu því hinsvegar skilning að mögulega gæti orðið erfitt að 
útfæra þennan möguleika. Birna sagði að þar sem hún ætti stóra fjölskyldu þá væri ólíklegt 
að hún muni fara oft í Vök þar sem það yrði einfaldlega of dýrt. Hún sagði:  

Ég er viss um að Íslendingar muni nýta sér þetta ef þetta verður ekki of dýrt. ... Mér 
finnst að Íslendingar eigi að fá þetta á betra verði ... mér finnst synd að gera svona 
og gera svo Íslendingum ókleyft að fara í rauninni. 

5.3.3 Tækifæri 

Jón sér fullt af tækifærum í kringum baðstaðinn Vök. Nefnir hann að það væri til dæmis 
hægt að vera með einhverja starfsemi á vatninu eins og kajak eða siglingar. Einnig séu mikið 
af fjölbreyttum gönguleiðum á svæðinu í kring og hægt væri þá að tvinna saman gönguferðir 
og Vök: 

Það er kjörið fyrir gönguhópa að labba í umhverfinu og enda í Vök. 

Jón batt miklar vonir við að með Vök þá kæmi glæsilega aðstaða fyrir Urriðavatnssundið 
sem haldið hefur verið árlega síðustu ár. Jón sagði:   

Það er alltaf uppselt í það [Urriðavatnssundið] og það bara sýnir að fólk vill koma 
og taka þátt í einhverjum svona viðburðum en aðstöðuleysið útfrá hefur náttúrlega 
verið soldið erfitt. Það er engin búningsaðstaða, ekki salerni og veitingaaðstaða og 
svoleiðis. ... Við höfum verið að búa til heitt bað fyrir fólk sem kemur úr vatninu sko 
... þannig þetta hefur verið heilmikið umstang. ... En þegar Vök kemur þá opnast 
möguleiki ... þarna er komin allt önnur aðstaða fyrir þetta. ... Hugsaðu þér ef þeir 
[keppendur] gætu farið þarna í heita potta um leið. ... Mér finnst það mjög 
spennandi, bara sem dæmi ef Vök gæti tekið þetta ... þannig að þarna geti fólk farið 
í sturtu í búningsklefa og bað og jafnvel fengið veitingar og svona. 

Ljós er að hann hefur velt þessum möguleika mikið fyrir sér og hefur miklar væntingar til 
þess að umgjörð Urriðavatnssundsins verið ennþá betri og opni möguleika á því að fleiri geti 
tekið þátt í sundinu. Hann sagði jafnframt að ef að Urriðavatnssundið haldi áfram að vera 
svona vinsælt að þá leynist tækifæri í því að til dæmis halda námskeið fyrir sundið þar sem 
þeir sem hafa áhuga á að keppa hefðu tækifæri til þess að koma til Egilsstaða og fara á 
sundnámskeið. Slík námskeið væri hægt að útfæra á ýmsa vegu.  

Arnar sér líka tækifæri með Vök. Þetta sé aukin afþreying á svæðinu og getur sérstaklega 
verið sniðugt þegar það er rigning eða vont veður að þá sé alltaf hægt að fara þangað. Einnig 
ef lagður yrði hjólastígur eða göngustígur alla leið þangað frá bænum.  

5.3.4 Sérstaða 

Tveir viðmælendur töluðu um sérstöðu Vakar og höfðu misjafnar skoðanir á henni. Þau voru 
sammála um að mikilvægt væri að Vök hefði sérstöðu fram yfir önnur svipuð böð á Íslandi. 
Birna ítrekaði mikilvægi þess að staðurinn yrði að vera framúrskarandi á allan hátt. Jón er 
ánægður með að þeir sem koma að Vök virðast leggja mikið upp úr því að staðurinn hafi 
ákveðna sérstöðu, meðal annars með því að nýta hráefni af svæðinu til að reiða fram á 
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veitingastaðnum. Heita vatnið sem finnst undir Urriðavatni hefur þá sérstöðu að vera eina 
drykkjarhæfa heita vatnið á Íslandi. Sú sérstaða verður nýtt til matar og drykkjar. Einnig 
talaði Jón um að sérstaða svona baðstaða felist í umhverfi hvers staðar og sérstaða Vakar 
verður sú að laugarnar liggja út í vatninu og mögulega verður hægt að synda í vatninu ef fólk 
vill. Hann álítur það til vinsælda þar sem köld böð eru mjög vinsæl nú. 

5.4 Samantekt á niðurstöðum 
Viðmælendur eru ánægðir með þá uppbyggingu í ferðaþjónustu sem hefur átt sér stað síðustu 
ár á svæðinu. Þeir eru jákvæðir gagnvart þessari atvinnugrein en hafa misjafnar skoðanir á 
fjölda ferðamanna. Þeim finnst vanta aðdráttarafl sem fær fólk til þess að heimsækja svæðið 
og dvelja þar í lengri tíma og hafa væntingar um að Vök geti orðið aðdráttarafl ferðamanna. 
Þeir eru mis áhugasamir um baðstaðinn Vök en finnst uppbyggingin vera spennandi og 
líklegt að þeir muni nýta sér þennan valkost af afþreyingu á svæðinu ef aðgangseyrir verður 
sanngjarn.  

Það er greinilegt að heimamenn velta fyrir sér tækifærum sem leynast á svæðinu. 
Landsvæðið á mikið inni og margt er hægt að gera með því að nýta þær auðlindir og innviði 
sem eru á svæðinu. Hugmyndir sem komu fram varðandi uppbyggingu er lagning fleiri hjóla- 
og göngustíga, uppsetning útsýnispalla og aukin fjölbreytni í skipulögðum ferðum. 
Viðmælendunum er umhugað um þróun ferðamennsku og uppgang í sinni heimabyggð með 
auknu framboði á afþreyingu og auknum fjölda ferðamanna yfir árið.   

Ferðamennskan á svæðinu hefur áhrif á viðmælendur  með ýmsum hætti og virðist aðallega 
hafa jákvæð áhrif þar sem uppbygging ferðaþjónustu hefur aukið afþreyingarmöguleika fyrir 
ferðamenn jafnt sem heimamenn. Fjölbreytni eykst og þeim finnst lífsgæðin batna. 
Veitingastöðum fjölgar sem og skipulagðum viðburðum. Félagslíf heimamanna eykst því 
það verða til fleiri staðir og tilefni til þess að hitta annað fólk. Þeim finnst meira líf vera í 
bænum með komu ferðamanna og ferðaþjónustan skapa aukin atvinnutækifæri fyrir 
heimamenn. Samkvæmt viðmælanda sem starfar í ferðaþjónustu þá er vöntun á fólki sem 
vill vinna við hana. Samræmist það viðhorfi annars viðmælenda þar sem hann segir að 
heimamenn sýni þjónustustörfum ekki mikin áhuga og honum finnst vanta fleiri 
eftirsóknarverð störf sem laði fleiri að svæðinu. Viðmælendurnir finna fyrir áhrifum 
ferðamennskunar í sínu daglega lífi. Þegar straumur ferðamanna er mestur reyna heimamenn 
að skipuleggja daglegt líf svo sem verslunar- og sundferðir. Þeir láta þetta ekki trufla sig eins 
og staðan er núna en tala um að það gæti gerst ef  ferðamönnum fjölgaði til mikilla muna. 
Heimagisting og Airbnb getur haft neikvæð áhrif á þá þar sem ferðamenn eru mikið á 
ferðinni í íbúðahverfum. 





29 

6 Umræður 
Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við rannsóknarspurningarnar og 
fræðilega umfjöllun. Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í byrjun þessarar 
ritgerðar voru:  

• Hvað einkennir viðhorf heimamanna til uppbyggingar í ferðaþjónustu á Héraði? 
• Hvernig upplifa heimamenn áhrif ferðamennsku á lífsgæði? 
• Hverjar eru væntingar heimamanna til Vakar?  

Það sem einkennir viðhorf heimamanna á Héraði til uppbyggingar í ferðaþjónustu á svæðinu 
er jákvæðni og er það í samræmi við rannsókn sem gerð var á Austurlandi árið 2017 um 
viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu (Eyrún Jenny Bjarnadóttir, 2018). Viðmælendum 
finnst sú uppbygging sem hefur átt sér stað undanfarin ár vera til fyrirmyndar. Mikið af 
gistingu hefur byggst upp síðustu ár og líklegt er að þeir myndu frekar styðja aukna 
uppbyggingu í formi afþreyingar eða þjónustu heldur en fleiri gistimöguleika. Í rannsókn 
Andereck & Vogt (2000) kom einmitt í ljós að íbúar í smábæ í Bandaríkjunum voru ekki 
jákvæðir gagnvart uppbyggingu á gistingu þar sem nóg var af henni fyrir. Íbúar voru þó mjög 
jákvæðir gagnvart uppbyggingu sem tengdist afþreyingu eða einhverju aðdráttarafli til þess 
að hvetja ferðamenn til að verja lengri tíma í bænum í stað þess að keyra einungis í gegn eða 
stoppa til að gista. Viðmælandi sem starfar í ferðaþjónustu finnst mikilvægt að hafa 
heimamenn með sér í liði í öllum sínum verkefnum og er það í samræmi við ýmsa fræðimenn 
að ferðaþjónustuaðilar eigi að huga að væntingum og óskum heimamanna þegar kemur að 
uppbyggingu (Yu o.fl., 2016).  

Uppbygging í ferðaþjónustu og ferðamennska á svæðinu hefur áhrif á samfélag heimamanna 
og lífsgæði einstaklinga innan þess. Þessi áhrif eru oft flokkuð í fjóra flokka: Efnahagsleg, 
umhverfisleg, menningarleg og félagsleg (Kim o.fl., 2013). Þau geta verið bæði jákvæð og 
neikvæð og haft áhrif á lífsgæði fólks. Jákvæð áhrif geta bætt lífsgæði og neikvæð áhrif skert 
þau (Yu o.fl., 2016). 

Þau efnahagslegu áhrif sem heimamenn taka eftir eru að ferðaþjónustan skapar 
atvinnutækifæri sérstaklega fyrir þá sem vilja fara út í eigin rekstur. Hótel, veitingastaðir og 
verslanir njóta góðs af þar sem mikið er að gera hjá þeim þegar margir ferðamenn eru á 
svæðinu. Einn viðmælandi talaði um að hann væri ekki hrifinn af þeim ferðamönnum sem 
koma með Norrænu í skipulögðum hópferðum. Honum finnst of mikið um að þeir nýttu sér 
fría þjónustu og aðstöðu en skilji lítið fjármagn eftir í gegnum verslun og þjónustu. Mögulega 
er hann hrifnari af ferðamönnum sem ferðast á eigin vegum heldur en hópferðamönnum. 
Viðmælendur gera sér grein fyrir að mikið af störfum skapast í kringum ferðaþjónustuna en 
eru ekki ýkja spenntir fyrir þeim. Flest þessara starfa tengjast þjónustu og algengt er að erlent 
starfsólk sinni þessum störfum þar sem erfitt hefur verið að manna þau með heimamönnum. 
Viðmælendur eru með ákveðnar efasemdir um að mörg eftirsóknarverð störf skapist sem 
krefjast sérþekkingar. Þeir vildu gjarnan að þessum störfum fjölgaði sem mögulega laðaði 
fleira fólk á svæðið. 
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Með auknum fjölda ferðamanna á svæði þá verður umhverfi og náttúra fyrir áhrifum 
(Andereck o.fl.,2005). Einn viðmælandi sagðist hafa tekið eftir auknu rusli á vinsælum 
áfangastöðum ferðamanna en hann er þeirrar skoðunar að það sé í höndum heimamanna að 
fræða ferðamenn varðandi umgengni um íslenska náttúru. Með því að upplýsa ferðamenn 
með þessum hætti þá er líklegra að þeir gangi betur um og viðhorf heimamanna verði 
jákvæðara gagnvart þeim. Þetta samræmist hugmyndum Figueroa & Rotarou (2016) að það 
hefur áhrif á viðhorf heimamanna til ferðamennsku hvernig ferðamenn ganga um umhverfið 
og náttúruna.  

Áhugavert var að í samræðum við viðmælendurna viku þeir ekki beint máli sínu að 
menningarlegum áhrifum ferðamennsku en þó kom ýmisslegt fram sem þeim tengdust. 
Viðmælendum finnst skipta máli að í boði væru möguleikar til að kynnast sögu bæjarins. 
Fram komu hugmyndir um að bjóða upp á skipulagðar gönguferðir um bæinn, stoppa við 
helstu kennileiti, minnismerki, listaverk og gamli bærinn skoðaður. Einn viðmælandi nefndi 
ónýtt tækifæri í að merkja og kortleggja gönguleiðir fyrir ofan bæinn með upplýsingum um 
menningu og sögu. Það er ljóst að viðmælendunum er umhugað um sögu og menningu 
svæðisins  og er það í samræmi við Yu o.fl. (2016) að menningarleg áhrif á samfélög vegna 
ferðamennsku geta ýtt undir aukna meðvitund heimamanna um sögu þeirra og menningu.  

Félagslegu áhrifin eru þau áhrif sem tengjast félagslífi og daglegu lífi fólks. Það kom skýrt 
fram að viðmælendur nýta sér þá auknu afþreyingu og þjónustu sem hefur byggst upp í 
kringum ferðaþjónustuna. Þeir sögðust duglegir við að fara á veitinga- og kaffihúsin og hafa 
gaman af því að fara og prófa nýja staði þegar þeir opna. Þeir sjá í þessu möguleika til 
aukinna félagslegra samskipta og ánægjulegt er að heimamenn hafi þessi viðhorf. Reglulega 
eru skipulagðir viðburðir á þessum stöðum sem heimamenn sækja. Töluðu þeir um tónleika, 
upplestur úr bókum og veisluhlaðborð.  

Athyglisvert er að þá daga sem örtröð er af ferðamönnum í bænum virðast heimamenn breyta 
daglegum venjum svo sem verslunar- og sundferðum til að forðast troðning. Þeim finnst 
þessir dagar ekki vera það margir á ári að það skipti þá máli að breyta daglegum venjum 
sínum stöku sinnum. Heimagistingar og Airbnb fara illa í einn viðmælanda þar sem það 
truflar hann þegar ferðamenn þvælast í íbúðarhverfum og banka á vitlaus hús í leit sinni af 
gistingunni. Ef ferðamönnum fjölgaði mikið á svæðinu þá gæti verið að heimamenn upplifðu 
meiri streitu vegna troðnings á almenningssvæðum (Jordan & Vogt, 2017). Samkvæmt 
„Social Exchange Theory“ þá bera heimamenn saman kosti og galla vegna ferðamennsku og 
viðhorf þeirra fer eftir því sem þeim finnst vega þyngra. Viðmælendur taka eftir þessum 
neikvæðu áhrifum en láta það ekki á sig fá þar sem þeir sjá allt það jákvæða sem 
ferðamennska gerir fyrir svæðið og finnst það skipta meira máli (Figueroa & Rotarou, 2016) 

Allir viðmælendur höfðu hugmyndir um frekari tækifæri í uppbygingu ferðaþjónustu á 
svæðinu. Af því má leiða líkum að þeir séu opnir fyrir þessari atvinnugrein, fá fleiri 
ferðamenn á svæðið og kynna fyrir þeim það sem svæðið býður upp á. Þeir eru opnir fyrir 
fjölgun ferðamanna til héraðsins þó sérstaklega að þeim fjölgi á veturna. Þó vilja þeir ekki 
að fjölgunin verði of mikil eða of hröð. Líkleg ástæða þess er vilji þeirra til að innviðir og 
náttúra svæðisins hljóti ekki skaða af of miklum átroðningi og að mikil fjölgun gæti haft 
neikvæð áhrif á þeirra daglegt líf. 

Viðmælendur eru almennt jákvæðir gagnvart Vök en áhuginn á verkefninu er mismikill. Þeir 
álíta að ferðamenn muni ekki skipuleggja frí sín sérstaklega með það í huga að fara austur á 
land til að fara í Vök. Það er þó líklegt að þeir ferðamenn sem eru á ferðinni um svæðið 
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stoppi og nýti sér þessa afþreyingu og gefi sér jafnvel tíma til stoppa lengur en þeir hefðu 
annars gert. Skiptar skoðanir eru á því hvort þetta verði aðal aðdráttarafl svæðisins eða góð 
viðbót við þá afþreyingu sem fyrir er á svæðinu. Viðmælendum finnst líklegt að þeir muni 
sækja Vök heim með gesti sína en þeir fari síður sjálfir þess utan vegna þess hve dýrt það 
væri fyrir einstakling og fjölskyldur. Verkefnið býður upp á mörg frekari tækifæri í 
ferðaþjónustu og komu viðmælendur með ýmsar hugmyndir varðandi meiri uppbygginu svo 
sem ýmis konar vatnasport, gönguleiðir og námskeið. Samkvæmt Andereck og Vogt (2000) 
þá þarf að sérsníða uppbyggingu ferðaþjónustu í hverju samfélagi fyrir sig og þó heimamenn 
styðji uppbyggingu að þá sé greinilegt að ein uppbygging er ásættanlegri en önnur. 
Íslendingar eru duglegir við að sækja sundstaði og hafa vel tekið svipuðum baðstöðum og 
Vök. Heimamenn eru því bjarsýnir á að þetta gangi vel. Fólk á Héraði er stolt af hitaveitunni 
og finnst uppbygging Vakar passa vel við svæðið.  
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7 Lokaorð 
Með þessari rannsókn var leitað eftir skilningi á því hvaða gildi uppbygging í ferðaþjónustu 
hefur fyrir samfélagið á Héraði. Með rannsókninni hefur skapast ný þekking um þetta 
viðfangsefni þar sem ekki hafa verið gerðar rannsóknir á þessu viðfangsefni á 
Fljótsdalshéraði áður. Rannóknin gæti gagnast ferðaþjónustuaðilum á svæðinu, stjórnendum 
Vakar og öðrum sem koma að skipulagningu ferðamála á svæðinu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að viðmælendur eru jákvæðir gagnvart 
uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu og sjá mikið af tækifærum í þeim efnum. Með aukinni 
uppbyggingu hefur framboð á afþreyingu aukist, veitingastöðum og viðburðum fjölgað jafnt 
fyrir heimamenn sem ferðamenn að nýta sér. Viðmælendum finnst að ferðamönnum mætti 
fjölga, sérstaklega á veturna svo að ferðaþjónustan á svæðinu geti gengið. Þó megi 
ferðamönnum ekki fjölga of mikið því þeir vilja ekki lenda í því að svæðið verði að „túrista 
stað“. Fram kom að ferðamenn gefa bænum meira líf og þeim finnst Vakar verkefnið 
spennandi sem aðdráttarafl og afþreying fyrir ferðamenn og hafa jafnframt hugsað að nýta 
sér þessa afþreyingu. Þó kom fram að verðið gæti spilað inn hver aðsókn heimamanna verður 
að Vök.  

Niðurstöðurnar gefa ágæta vísbendingu um efnið, það er í hverju viðhorf og væntingar 
heimamanna eru fólgnar. Tímarammi og umfang þessa verkefnis gaf ekki tækifæri til 
ýtarlegri gagnaöflunar en tekin voru viðtöl við aðeins þrjá heimamenn og því er ekki hægt 
að alhæfa hvað öllum heimamönnum á Fljótsdalshéraði finnst. Það hefði verið mjög 
áhugavert að taka fleiri viðtöl og hefði það gefið fjölbreyttari og ýtarlegri niðurstöður. Það 
væri líka möguleiki til frekari rannsókna með að vinna megindlega rannsókn og fá þá betri 
sýn á viðhorf fleira fólks. En með þannig rannsókn væri erfiðara að kanna lífsgæði sem geta 
verið mjög persónuleg og misjöfn.  

Ljóst er að landssvæðið á mikið inni og tækifærin á svæðinu eru fjölmörg hvort sem litið er 
til náttúrufegurðar, útivistar eða menningar í mat og listum.  
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Viðauki A: Yfirlýsing um upplýst 
samþykki 
 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á viðhorfum heimamanna á 
Fljótsdalshéraði til uppbyggingar í ferðaþjónustu ásamt væntingum til Vök Baths.  
  
Rannsóknin er unnin af Kristjönu Hvönn Þrastardóttur 
  
Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal um viðhorf til uppbyggingar í ferðaþjónustu ásamt 
væntingum til Vök Baths. 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. 
  
  
______________________________               ____________________________ 
  
Undirskrift þátttakanda                                    Staður og dagsetning 
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Viðauki B: Yfirlýsing um upplýst 
samþykki – lykil heimildarmaður 
 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á viðhorfum heimamanna á 
Fljótsdalshéraði til uppbyggingar í ferðaþjónustu ásamt væntingum til Vök Baths. 
  
Rannsóknin er unnin er af Kristjönu Hvönn Þrastardóttur. 
  
Rannsóknin snýr að upplifunum, hugmyndum og skoðunum heimamanna á uppbyggingu 
ferðaþjónustu á svæðinu ásamt vætningum til Vök verkefnisins. Þátttaka felur í sér viðtal 
um Vök Baths. Með eyðublaði þessu gefur viðmælandi leyfi fyrir því að nafni hans sé getið 
í umfjöllun um rannsóknina og niðurstöðum hennar. 
  
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindrar rannsóknar. 
  
  
______________________________               ____________________________ 
  
Undirskrift þátttakanda                                    Staður og dagsetning 
 

 


