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Útdráttur 

Allir einstaklingar eru tengdir ákveðnum stöðum. Við tengjumst stöðum djúpstæðum 

tilfinningaböndum og hafa þessi sambönd verið skýrð með hugtökum á borð við 

staðarkennd. Margskonar hlutir geta haft áhrif á þau tengsl sem við myndum við staði. 

Miklar breytingar og utanaðkomandi aðilar eru dæmi um þætti sem geta haft áhrif á 

staðarkennd einstaklinga. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort aukinn fjöldi 

ferðamanna og ferðaþjónusta hafi áhrif á þau tengsl sem einstaklingar mynda við staði með 

tilliti til hreyfanleika staða. Til þess að rannsaka þetta málefni var ákveðið að notast við 

viðtalsrannsókn við fimm heimamenn í Vík í Mýrdal. Niðurstöður leiddu í ljós að þær miklu 

breytingar sem hafa átt sér stað í Vík ásamt auknum ágangi ferðamanna og uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Vík hafa haft mikil áhrif á staðarkennd heimamanna. Bar helst á því að sú 

þjónusta sem hefur verið byggð upp á svæðinu beinist að ferðamönnum. Einnig þykir 

heimamönnum ferðaþjónustan fá meira vægi í uppbyggingu staðarins heldur en samfélagið 

og hefur samfélagið í Vík tekið gríðarlegum breytingum. Því má sjá að ferðaþjónustan, 

aukinn fjöldi ferðamanna og hreyfanleiki staðarins hefur haft mikil áhrif á staðarkennd 

heimamanna.  

Lykilorð: Ferðaþjónusta, ferðamenn, staðarkennd, staðartengsl, staðarsamsemd, 

hreyfanleiki staða, Vík í Mýrdal. 

Abstract 

Everyone is connected to certain places. We connect to places with deep emotional bonds 

and the relationships that we form have been explained with concepts such as sense of place. 

Many different things can affect the way we connect to places. Dramatic changes or outsiders 

are an example of factors that can affect sense of place. The main goal of this paper is to 

research whether increased number of travellers and tourism affect those bonds that people 

develop towards places, considering the mobility of places. To attain this goal a qualitative 

research via interviews was conducted amongst residents in Vík. The results show that the 

drastic changes along with increased encroachment from travellers and development in 

tourism in Vík has impacted the resident’s sense of place. The most vocal results were that 

residents feel that the service in Vík is for travellers rather than the residents, locals feel that 

the development in tourism gets more attention from the local government than the 

community, and that the community in Vík has taken drastic changes. From that we can see 

that tourism, increased number of travellers and the mobility of places has affected the 

resident’s sense of place.  

Keywords: Tourism, tourists, sense of place, place attachment, place identity, mobility, Vík 

in Mýrdal.
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1 Inngangur 

Menn eru miklar tilfinningaverur. Við berum tilfinningar til annarra einstaklinga og jafnvel 

hluta. Við eigum það meira að segja til að tengjast djúpum tilfinningaböndum við staði sem 

við höfum dvalið löngum stundum á. Þessar tilfinningar hafa til dæmis verið skýrðar með 

hugtökunum staðarkennd (e. sense of place) og staðartengsl (place attachment). Staðarkennd 

er tilhneiging fólks til að mynda tilfinningaleg tengsl við staði (Williams & Stewart, 1998). 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á staðarkennd, má þar nefna hreyfanleika (e. mobility) sem alla 

jafna fylgja miklar breytingar. Með hreyfanleika er meðal annars átt við að einstaklingar 

hreyfast í gegnum tíma og rými, en staðir eru einnig hreyfanlegir. Hreyfanleiki staða merkir 

að staðir taka breytingum og þróast í gegnum tíma og innan ákveðins rýmis. Í hinum 

hnattræna heimi er hreyfanleikinn enn meiri en áður þar sem fólk ferðast langar vegalengdir 

(Cresswell, 2007; Barcus & Brunn, 2010; Schannell & Gifford, 2010). Aukinn fjöldi 

ferðamanna hefur í för með sér að aukin þjónusta og afþreying er byggð upp og með því 

breytast staðirnir. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort að aukinn fjöldi 

ferðamanna og ferðaþjónusta hafi áhrif á þau tengsl sem einstaklingar mynda við staði með 

tilliti til hreyfanleika staða. 

Til þess að ná settu markmiði var litið til Víkur í Mýrdal. Vík er lítið þorp á suðurströnd 

Íslands sem hefur fengið gríðarlega mikinn fjölda ferðamanna til sín á síðustu árum. Þar eru 

búsettir rúmlega 650 íbúar en þeim hefur fjölgað töluvert í kjölfar aukins 

ferðamannastraums. Einnig hefur samsetning íbúa í Vík tekið breytingum þar sem fleiri 

erlendir íbúar hafa sest þar að vegna nýrra atvinnutækifæra. Vík hefur tekið miklum 

breytingum undanfarin ár og hefur þjónusta aukist til muna. Því þykir áhugavert að skoða 

hvort að þessar miklu breytingar hafi haft áhrif á staðarkennd heimamanna. Settar voru fram 

tvær rannsóknarspurningar en þær eru;  

• Hefur ferðaþjónusta og aukinn fjöldi ferðamanna áhrif á staðarkennd heimamanna, 

og á hvaða hátt?  

• Hvaða áhrif hefur hreyfanleiki staða í kjölfar ferðaþjónustu og ferðamanna á 

staðarkennd heimamanna? 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir og tekin voru fimm viðtöl við einstaklinga 

búsetta í Vík eða eru nýlega fluttir þaðan, í því sjónarmiði að fá betri skilning á tilfinningum 

og skoðunum heimamanna.  

Þessari ritgerð er skipt upp í sjö kafla. Í öðrum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn 

ritgerðarinnar og er honum skipt niður í þrjá undirkafla. Í fyrsta undirkaflanum er fjallað um 

hugtakið staður og þær fjölbreyttu skilgreiningar sem það hugtak hefur fengið. Í öðrum 

undirkaflanum er rætt um hugtakið hreyfanleika og áhrif hreyfanleikans á staði. Þriðji 

undirkaflinn fjallar um þau hugtök sem tengjast tilfinningum einstaklinga til staða og skiptist 

sá kafli í þrjá aðra undirkafla. Fyrst er fjallað um staðarkennd, en algengt er að líta á 

staðarkennd sem regnhlífarhugtak sem nær yfir staðartengsl og staðarsamsemd (e. place 

identity) sem fjallað verður um þar á eftir. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er farið yfir þær 

breytingar sem Vík hefur gengið í gegnum, allt frá myndun kauptúns í Vík og til dagsins í 

dag. Einnig er þar fjallað um þær íbúabreytingar sem hafa átt sér stað í Vík síðustu ár. Í 
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fjórða kafla er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar og aðferðarfræðina. Meðal annars er 

fjallað um eigindlegar aðferðir og aðferðir grundaðrar kenningar. Í fimmta kafla er fjallað 

um niðurstöður rannsóknarinnar í sex undirköflum. Kaflarnir snúa meðal annars að 

mismunandi staðarkennd viðmælenda, upplifun heimamanna af þjónustu og stjórnun á 

svæðinu, ónæði frá ferðamönnum og þeim breytingum sem samfélagið hefur tekið. Í sjötta 

kafla eru niðurstöður settar í fræðilegt samhengi. Þar má sjá að aukinn fjöldi ferðamanna og 

ferðaþjónusta hefur áhrif á staðarkennd heimamanna, ásamt því að hreyfanleiki staða hefur 

áhrif á staðarkennd einstaklinga. Að lokum í sjöunda kafla er meðal annars farið yfir það 

sem betur hefði mátt fara og hugmyndir að frekari rannsóknum. 
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2 Tilfinningatengsl við staði 

Flest tengjumst við tilfinningalegum tengslum við staði, tengslum sem gjarnan eru kölluð 

staðarkennd. Undir hugtakið staðakennd falla meðal annars hugtökin staðartengsl og 

staðarsamsemd. Í þessum kafla verður leitast við að útskýra þessi hugtök og hvað það er sem 

hefur áhrif á þau. Í fyrstu verður hugtakið staður skilgreint, því næst greint frá hreyfanleika 

staða, áður en hugtök tengd tilfinningatengslum við staði verða útskýrð. 

2.1 Staður 

Staðir umkringja okkur og iðkum við okkar hversdagslíf á mismunandi stöðum. 

Fræðimönnum greinir á um hvernig beri að skilgreina hugtakið stað og hvort staðir séu yfir 

höfuð til. Einföld skilgreining á hugtakinu staður er ,,merkingarmikil staðsetning” (Lewicka, 

2011). Einstaklingar upplifa heiminn og þar með staði í gegnum skilningsvitin, en þau eru 

bragð, lykt, snerting, heyrn og sjón. Einstaklingar hugsa bæði um staði sem staðsetningu en 

ekki síður sem upplifun, svo sem hvernig umhverfið er, hvaða tilfinningar vakna þegar 

viðkomandi hugsar um staðinn eða dvelur á honum (Tuan, 1975). Williams og Stewart 

(1998) settu fram þá kenningu að staðir verði til þegar einstaklingar og hópar gildisvæða 

ákveðið rými, allt frá arninum í stofunni upp í það að tala um Evrópu sem stað. Einnig getur 

sama rýmið haft tvennskonar merkingu og því í raun verið tveir staðir. Sem dæmi um þetta 

er borðstofuborðið í stofunni sem er venjulega staður þar sem fjölskyldan snæðir saman 

kvöldverð en þegar gestir koma í heimsókn þá verður borðstofan staður þar sem vinir hittast 

og borða saman. Staðir í þessum skilningi eru því óteljandi þar sem hver og einn myndar 

mismunandi tengsl við staði (Tuan, 1975). 

Eins og áður segir er engin einhlýt skilgreining á hugtakinu staður til enda er það 

margslungið hugtak. Tuan (1979) segir að staður sé miðja merkinga eða sjónarsvið 

væntumþykju sem undirstrikar tilfinningar og sambönd einstaklinga við staði. Ryden (1993) 

kom seinna með svipaða kenningu og sagði að staður sé ekki aðeins hnit á yfirborði jarðar 

heldur sé staður bundinn við þá merkingu sem einstaklingar leggja í umhverfið í gegnum 

lífsferil sinn (Jorgensen & Stedman, 2001). Relph (1976) fjallaði um þrjá eiginleika staða 

sem eru að; (1) staðir hafa ákveðna staðsetningu, (2) athafnir eru stundaðar á staðnum og (3) 

staðurinn hefur merkingu fyrir einstaklinga eða hópa. Castree (2009) fjallar um hugmyndir 

Agnew um stað en Agnew setti fram þá hugmynd að staðir þyrftu að uppfylla þrjá þætti til 

að hafa einhverja merkingu sem svipar til hugmynda Relph; (1) rýmið þarf að hafa ákveðna 

staðsetningu á yfirborði jarðar, (2) einstaklingar og/eða hópar bera tilfinningar til rýmisins 

og (3) rýmið er sögusvið þar sem einstaklingar stunda sína daglegu iðju og eiga samskipti 

við aðra á staðnum. Taka þarf tillit til allra þessara þátta þar sem staðir eru landfræðilegar 

staðsetningar á sama tíma og þeir eru tengdir félagslegu-, efnahagslegu- og menningarlegu 

umhverfi (Castree 2009; Gustafson, 2001). Canter (1977) lagði til þriggja þátta líkan af stað 

út frá sálfræðilegu sjónarhorni sem samanstóð af sambandi milli athafna, tilurðar og 

efnislegra eiginleika. Seinna þróaði Canter (1997) flóknara líkan sem tengdi saman fjóra 

eiginleika staðar, ásamt fjölda undirþátta (Gustafson, 2001). Tuan (1975) fjallar um að staðir 
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séu annars vegar hnit í rými alheimsins, það er einhver landfræðileg staðsetning, en hins 

vegar séu þeir myndaðir af sterkum tilfinningum. Sjaldan er fjallað um stað sem annaðhvort 

landfræðilega staðsetningu eða samansafn sterkra tilfinninga, heldur sambland þessara 

tveggja. Í landfræðilegri orðræðu er fjallað meira um stað sem staðsetningu en húmanískir 

landfræðingar, heimsspekingar og mannfræðingar fjalla um staði sem þýðingarmikla og 

rótfastar staðsetningar sem einstaklingar tengjast á djúpstæðan hátt (Merriman, 2004). 

Fræðimenn hafa dregið fram þær hugmyndir að staðir séu að hverfa og skipti ekki máli í 

nútímanum. Persónulegt samband við staði verði sífellt óstöðugra vegna aukinnar 

nútímavæðingar og hnattvæðingar sem þurrka út staðarhugmyndina og búa til svokallaðar 

staðleysur (e. placelessness/non-places) sem draga úr staðarkennd einstaklinga (Gustafson, 

2001). Merriman (2004) fjallar um hugmyndir Augé um staði og staðleysur í grein sinni 

Driving places. Augé segir að staðir séu afmarkaðir við ákveðin svæði, séu merkingarmiklir, 

þar ríki ákveðið skipulag og þeir séu kunnugir. Þetta séu rými þar sem félagsleg sambönd og 

sögur myndist. Staðleysur eru rými þar sem einstaklingum finnst þeir vera ótengdir staðnum 

sem þeir fara um, svo sem rými umferðar, samskipta og neyslu. Einstaklingar finna fyrir 

einmanaleika þrátt fyrir að vera umkringdir öðrum einstaklingum. Megin samskiptaleiðir eru 

með textum, skjám og merkjum sem leiða einstaklinginn áfram í gegnum staðleysuna eins 

og til dæmis á flugvöllum og hraðbrautum (Merriman, 2004). Vegna aukinnar 

tækniþekkingar, hreyfanleika og neyslusamfélags telja sumir fræðimenn staði vera að hverfa 

(Gustafson, 2001; Simonsen, 2008). Það má því velta fyrir sér hvort að staðir séu verðandi 

eða hverfandi í heimi hreyfanleikans? 

2.2 Hreyfanleiki staða 

Hugmyndir um hreyfanleika eru ekki nýjar þrátt fyrir að vera nýtilkomnar í félagsvísindum 

(Katrín Anna Lund & Gunnar Thór Jóhannesson, 2014).  Allt í kringum okkur er á hreyfingu. 

Bílarnir hreyfast, við ferðumst til framandi landa, áin flæðir niður farveg sinn og svo mætti 

lengi telja. Staðir eru einnig á stanslausri hreyfingu en hreyfanleiki staða merkir að staðir 

taka breytingum og þróast í gegnum tíma og innan ákveðins rýmis (Cresswell, 2007; Barcus 

& Brunn, 2010; Schannell & Gifford, 2010). Cresswell (2007) dregur fram mikilvægi þess 

að í umræðunni um hreyfanleika megi ekki tala um landamæri, mörk, staði og fleira sem 

hluta af fortíðinni. Í dag, þegar allt er á stöðugri hreyfingu, sé það enn mikilvægara en áður 

að finna festu í tilverunni. Vegna aukins hreyfanleika, hnattvæðingar og fleiri þátta hefur 

gildi og mikilvægi staða aukist á síðustu árum. Staðir líkjast sífellt meir hver öðrum og 

einstaklingar sækjast eftir því að finna það sem hefur glatast í hinum vestræna heimi 

(Schannell & Gifford, 2010).  

Hreyfanleiki hefur áhrif á staði (Simonsen, 2008) en staðir taka breytingum vegna 

hreyfanleika. Staðir hreyfast í gegnum tíma og rými meðal annars vegna þess að 

einstaklingar koma og fara, þar á meðal ferðamenn. Talað er um svokallaðan hreyfanleika 

ferðaþjónustunnar (e. tourism mobility) vegna þeirra áhrifa sem ferðaþjónustan hefur á staði. 

Það eru þó ýmsir þættir sem geta haft hamlandi áhrif á hreyfanleika ferðaþjónustunnar. 

Dæmi um þetta er Strandavegurinn sem liggur frá Hólmavík suður í Norðurfjörð. Ástand 

vegarins er talið hefta hreyfanleika ferðaþjónustunnar þar sem erfitt getur reynst að ferðast 

um þessar slóðir. Vegurinn var lagður árið 1966 og átti að auka aðgengi einstaklinga að 

Ströndum. Vegurinn var álitinn ,,skref inn í framtíðina” en  í dag má þó líta á veginn sem 
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,,skref til fortíðar” þar sem veginum hefur lítið verið viðhaldið og er hann enn þann dag í 

dag malarvegur (Katrín Anna Lund & Gunnar Thór Jóhannesson, 2014).  

Því hefur verið haldið fram að hreyfanleiki hafi áhrif á staðartengsl, því meiri sem 

hreyfanleikinn verði, þeim mun veikari verði staðartengslin. Rannsóknir hafa þó sýnt fram 

á að aukinn hreyfanleiki dragi ekki endilega úr staðartengslum einstaklinga (Barcus & 

Brunn, 2010).  

2.3 Staðarhugtökin 

Staðir eru grundvöllur alls í okkar hversdagslega lífi og við myndum ákveðin tengsl við 

staði. Þessi tengsl hafa verið skýrð með margskonar kenningum og hugtökum svo sem 

staðarkennd, staðarsamsemd, ást á stað (e. topophilia), staðartengsl ásamt fleiri hugtökum 

(Lewicka, 2011). Margar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á þessum tengslum einblína 

um of á skilgreiningar ýmissa hugtaka sem notuð eru til að lýsa tengslunum, í stað þess að 

rannsaka tengslin sjálf (Cuba & Hummon, 1993; Lewicka, 2011). Hér á eftir verður fjallað 

um þau þrjú hugtök sem skipta mestu máli í þessari rannsókn en það eru staðarkennd, 

staðartengsl og staðarsamsemd. 

2.3.1 Staðarkennd 

Tiltekið rými verður að stað þegar við berum einhverskonar tilfinningar til þess, svo það fær 

ákveðna merkingu og gildi (Williams & Stewart, 1998; Gustafson, 2001; Merriman, 2004; 

Simonsen, 2008). Staðarkennd er það hugtak sem algengt er að nota til að lýsa sambandi 

einstaklinga við staði (Jorgensen & Stedman, 2001). Einföld skilgreining á hugtakinu 

staðarkennd er samansafn merkinga, tákna, gilda og tilfinninga sem einstaklingar og hópar 

tengja við ákveðinn stað og vísar til tilhneigingar fólks til að mynda sterk tilfinningaleg 

tengsl við staði (Williams & Stewart, 1998). Fyrstu hugmyndir um staðarkennd má rekja 

aftur til hugmynda Tuan (1974) um „topophilia“ eða ,,ást á stað”. „Topophilia“ er skilgreind 

sem tilfinningaleg tengsl milli fólks og staða eða umhverfis en þau eru mismunandi í styrk, 

næmni og hvernig þau eru tjáð. 

Fræðimönnum ber ekki saman um hvernig eigi að skilgreina staðarkennd, enda margþætt 

hugtak. Samkvæmt Williams og Stewart (1998) er staðarkennd tilfinningaleg tengsl sem 

einstaklingar mynda við staði í gegnum tíma og við líkindi staðarins, og samanstendur af 

gildismiklum einkennum sem einstaklingar eru ekki meðvitaðir um fyrr en að þeim er ógnað 

eða þau glatast. Þetta eru sterk gildi, merkingar og tákn sem erfitt er að skilgreina eða þekkja. 

Jorgensen og Stedman (2001) skilgreina staðarkennd sem margþætt hugtak sem 

samanstendur af trú á að samband sé milli sjálfsins og staðar, tilfinningar til staðar og vali á 

þessum ákveðna stað fram yfir aðra valkosti.  

Mismunandi fræðigreinar hafa ólíka sýn á staðarkennd, það kann að skýra hvers vegna 

skilgreiningarnar eru svo margar og ólíkar (Cross, 2001). Hugtakið staðarkennd hefur verið 

notað í landfræði og arkitektúr frá árinu 1970 vegna þess hve lýsandi hugtakið er fyrir 

margbreytileg mannleg sambönd við auðlindir, land, landslag og vistkerfi (Williams & 

Stewart, 1998). Landslagsarkitektúr lýsir staðarkennd sem fyrirbæri sem við sjálf búum til í 

gegnum tímann sem sé afleiðing venju eða vana en félagsfræðin fjallar um staðarkennd sem 

skynjun einstaklings á umhverfi sínu og tilfinninga einstaklings til umhverfisins. 
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Umhverfissálfræði (e. environmental psychology) fjallar enn fremur um staðarkennd sem 

reynslu einstaklings af ákveðnu umhverfi (Cross, 2001).  

Cross (2001) framkvæmdi rannsókn í Nevada þar sem hann greindi sex tegundir af 

samböndum við staði. (1) Líffræðilegt samband þar sem við erum fædd og búum á staðnum, 

(2) andlegt samband þar sem við finnum að við tilheyrum staðnum og (3) 

hugmyndafræðilegt (e.  ideological) samband þar sem einstaklingar búa á stað vegna þess 

að það er siðferðislega rétt og tengjast þess vegna staðnum vegna trúarlegra eða veraldlegra 

ástæðna. Þetta getur einnig verið (4) sögulegt samband sem myndast þegar við lærum um 

stað í gegnum frásagnir, (5) við tengjumst stað vegna þess að hann býður upp á það sem við 

viljum hafa og (6) nauðugt samband þegar einstaklingar neyðast til að búa á stað þar sem 

þeir eiga ekki annarra kosta völ. Einstaklingar eru líklegir til að mynda margskonar sambönd 

við staði og geta þau breyst með tímanum. 

Utanaðkomandi einstaklingar geta haft áhrif á staðarkennd heimamanna þar sem þeir koma 

og tengjast staðnum á annan hátt og breyta því sem er rótgróið í staðinn og samfélagið. Sem 

dæmi má nefna ef að staðurinn er byggður upp sem landbúnaðarsamfélag en síðan koma 

utanaðkomandi einstaklingar og vilja byggja upp ferðaþjónustu. Þetta getur skapað ríg og 

haft áhrif á staðarkennd heimamanna (Williams & Stewart, 1998). Thurnell-Read (2012) 

bendir á í grein sinni að ein ástæða þess að utanaðkomandi aðilar líkt og ferðamenn hafi áhrif 

á staðarkennd heimamanna sé sú að fyrir ferðamönnum er staðurinn rými fyrir slökun og 

skemmtun, en fyrir heimamennina er staðurinn rými þar sem þeir iðka sitt daglega líf. 

Við rannsóknir og mat á staðarkennd hefur langoftast verið notast við megindlegar aðferðir 

til að meta staðarkennd. Samkvæmt Jorgensen og Stedman (2001) hafa þær þó ekki varpað 

nægilega skýru ljósi á hina margþættu eiginleika sem staðarkenndin býr yfir. Margir 

fræðimenn hafa útbúið skala til að meta staðarkennd. Sem dæmi má nefna Burdge og Ludtke 

(1972) sem útbjuggu mælikvarða til að mæla tilfinningaleg tengsl einstaklinga við 

búsetustað sinn. Hay (1998) hannaði einnig mælikvarða sem mælir styrkleika staðarkenndar 

og Williams, Patterson, Roggenbuck og Watson (1992) hönnuðu margþættan mælikvarða 

sem lýsir tilfinningalegum tengslum milli einstaklinga og ákveðins rýmis.  

Þegar litið er til rannsókna sem gerðar hafa verið á staðarkennd í tengslum við ferðamál má 

sjá að margar þeirra snúa að staðarkennd ferðamanna, hvernig ferðamenn tengjast stað 

(Kianicka, Buchecker, Hunziker & Muller-Böker, 2006; D‘Órey, Cardoso & Abreu, 2019) 

og hvaða hlutverk staðarkennd spilar í uppbyggingu ferðamannastaða (Binder, 2008). Tvær 

rannsóknir hafa verið gerðar í Hollandi um staðarkennd heimamanna og áhrif ferðaþjónustu 

á hana (Nijland, 2014; Kamps, 2017).  

Nijland (2014) framkvæmdi rannsókn í Rennesse, Hollandi, en þar eru búsettir 1500 íbúar. 

Rennesse er vinsæll ferðamannastaður en þangað sækir ungt fólk í skemmtiferðum en 

staðurinn er einnig þekktur fyrir heilsulindir sem laða að eldra fólk. Niðurstöður Nijland 

leiddu meðal annars í ljós að ferðaþjónusta hefur haft áhrif á staðarkennd íbúa. Samkvæmt 

viðmælendum hans hefur uppbygging ferðaþjónustu haft neikvæð áhrif á umhverfi og 

samfélag Rennesse. Aukinn átroðningur er á náttúru staðarins og aukinn umgangur 

ferðamanna hefur haft neikvæð áhrif á staðarkennd heimamanna en í kjölfar 

ferðaþjónustunnar hafa skemmdarverk orðið tíðari sem dregur úr öryggistilfinningu íbúa. 

Einnig komst Nijland að þeim niðurstöðum að íbúar voru ánægðir með aukna þjónustu á 

svæðinu í kjölfar ferðaþjónustunnar en neikvæðir gagnvart því að íbúðaverð hafi hækkað í 

kjölfar aukinna vinsælda staðarins (Nijland, 2014). Kamps (2017) fékk sömu niðurstöðu að 



7 

hækkandi íbúðaverð hefði neikvæð áhrif á staðarkennd viðmælenda en aukinn fjöldi 

ferðamanna eykur stolt íbúa á staðnum. Kamps framkvæmdi svipaða rannsókn og Nijland 

meðal hollenskra námsmanna um staðarkennd þeirra til Amsterdam. Niðurstöður hans voru 

meðal annars að ferðaþjónusta hefur áhrif á félagslegt umhverfi staða og breytir samsetningu 

þeirra, ásamt því að samfélagsleg áhrif ferðaþjónustu hafa gríðarleg áhrif á staðarkennd 

heimamanna. Einnig dregur Kamps (2017) fram að þjónusta fyrir heimamönnum lúti oft í 

lægra haldi fyrir þjónustu fyrir ferðamenn sem hefur neikvæð áhrif á staðarkennd 

heimamanna.  

Mikill ágreiningur hefur verið um hugtökin sem notuð eru til útskýringar á tengslum 

einstaklinga við stað. Oft er litið á staðarkennd sem regnhlífarhugtak yfir hugtökunum 

staðartengsl og staðarsamsemd (Jorgensen & Stedman, 2001; Schannell & Gifford, 2010) 

og verður litið svo á í þessari rannsókn.  

2.3.2 Staðartengsl 

Áhugi á tengslum einstaklinga við staði hefur aukist gríðarlega á síðustu 40 árum en rúmlega 

30 ár eru síðan fyrsta skilgreiningin á staðartengslum leit dagsins ljós (Lewicka, 2008). 

Staðartengsl vísa til þeirra tengsla sem einstaklingar þróa og mynda við staði eða umhverfi 

(Lewicka, 2008; Schannell & Gifford, 2010). Staðartengsl eru tilfinningaleg, hugræn og 

hegðunarleg (Lewicka, 2008) og geta þau breyst á forsendum stærðar rýmis, sérkenna og 

samfélagslegra og efnislegra þátta. Staðartengslin treysta annað hvort á félagslega þætti eða 

efnislega þætti, en getur líka verið sambland af þeim báðum (Schannell & Gifford, 2010). 

Mannfræði fjallar um staðartengsl sem táknræn sambönd sem myndast þegar einstaklingar 

mynda sameiginlegar tilfinningar út frá menningarlegum ástæðum til ákveðins landrýmis. 

Einnig að staðartengsl séu meira en tilfinningar og vitsmunaleg reynsla, heldur innihaldi 

staðartengslin líka menningarlega trú og reynslu sem tengir einstaklinga við staði (Cross, 

2001). Staðartengslum er lýst sem jákvæðum tengslum sem þróast á milli einstaklinga eða 

hópa við umhverfi þeirra og innihalda staðartengsl nær eingöngu tilfinningalega tengingu 

(Jorgensen & Stedman, 2001). Jorgensen og Stedman (2001) greina frá því að Riley hafi 

sagt sem svo að staðartengsl væru tilfinningaleg sambönd milli fólks og landslags sem er 

umfram vitsmuni, dálæti og dómgreind. Gustafson (2006) fjallar einnig um að hægt sé að 

líta á staðartengsl sem tengsl milli einstaklinga og staða sem byggð eru á (1) tilfinningum 

líkt og væntumþykju, (2) vitsmunalegum þáttum svo sem hugsunum, þekkingu og trú, og (3) 

gjörðum, til dæmis hegðun. 

Líkt og fram hefur komið í umfjölluninni um stað, þá upplifum við staði og myndum tengsl 

við þá í gegnum skilningarvitin. Við öðlumst reynslu af staðnum og þessi reynsla getur 

valdið djúpstæðum staðartengslum. Það tekur tíma að mynda staðartengsl og er sjaldgæft að 

þau myndist með því að labba fram hjá stað eða keyra í gegnum hann (Tuan, 1975). Til þess 

að þekkja staðinn og tengjast honum þarf einstaklingurinn að hafa búið þar í lengri tíma 

(Relph, 1976; Tuan, 1975; Hay, 1998) eða hafa tekið virkan þátt í því sem um er að vera á 

staðnum (Tuan, 1975). Við tengjumst stöðum á mismunandi hátt og greindi Lewicka (2011) 

meðal annars frá því að einstaklingar sem búið hafa á stað til lengri tíma tengjast samfélaginu 

en nýir íbúar tengjast frekar efnislegu umhverfi staðarins, líkt og náttúrunni. 

Þríþætt greining á staðartengslum samkvæmt Schannell og Gifford (2010) gefur til kynna að 

staðartengsl séu flókin fyrirbæri sem taka til einstaklinga, og/eða hópa, sálfræðilegra ferla 

og staðarvídda, líkt og sjá má á mynd 1.  
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Mynd 1: Þríþætt greining staðartengsla skv. Schannell & Gifford (2010), þýdd af höfundi. 

Fyrsti þátturinn í líkani Schannell og Gifford (2010) er einstaklingurinn og hópar fólks. 

Þegar talað er um einstaklinginn í samhengi við staðartengsl þá nær það til persónulegra 

tengsla einstaklingsins til staðarins, svo sem hornsteinar í hans lífi, upplifanir og fleiri þættir 

sem gefa staðnum merkingu fyrir þennan tiltekna einstakling. Þegar fjallað er um hópa þá 

eru tengslin ekki einungis tengd við einn einstakling heldur geta þau náð yfir hóp af fólki, til 

dæmis geta einstaklingar með samskonar bakgrunn tengst stöðum á svipaðan hátt.  

Annar þátturinn snýr að því hvaða þrennskonar ferlar mynda tengingu einstaklinga og hópa 

við staði. Fyrsti ferillinn er að staðartengsl myndast vegna tilfinninga og geta þau verið bæði 

jákvæð og neikvæð. Annar ferillinn er að staðartengsl einstaklinga innihalda vitsmunalega 

þætti, svo sem minningar, merkingar og þekkingu, sem gera staðinn mikilvægan fyrir þeim. 

Þriðji ferillinn er að staðartengslin myndist í gegnum hegðun og gjörðir einstaklinga og er 

megineinkenni þessa ferils að einstaklingar reyna að viðhalda nálægð við staðinn. Algengt 

er að talað sé um að staðartengsl tengist því hversu lengi einstaklingur hafi búið á staðnum 

og hversu mikla fyrirhöfn hann leggur í að snúa aftur til staðarins (Schannell & Gifford, 

2010). Talið er að einstaklingar með sterk staðartengsl séu ólíklegri til að flytjast burt frá 

staðnum heldur en aðrir (Barcus & Brunn, 2010). Það hefur þó sýnt sig að það að halda 

nálægð við stað sé ekki góður mælikvarði á staðartengsl þar sem einstaklingar geti flutt frá 

staðnum, eða neyðst til þess, þrátt fyrir mikil tengsl (Schannell & Gifford, 2010). Einnig 

hefur komið fram nýtt hugtak, staðarteygni (e. place elasticity), sem lýsir því hvernig 

einstaklingar geta viðhaldið tengslum þrátt fyrir að vera ekki búsettir á staðnum. Staðartengsl 

eru oft skýrð þannig að einstaklingar hafi aðeins staðartengsl til eins staðar en staðarteygni 

færir rök fyrir því að vegna aukinnar tækni og betri samskiptamöguleika, þá eigi 

einstaklingar möguleika á að tengjast fleiri stöðum og viðhalda tengslum sínum við staði 

sem þeir eru ekki búsettir á (Barcus & Brunn, 2010).  

Þriðji þátturinn í líkaninu og líklega sá mikilvægasti er staðurinn sjálfur. Hann snýr að því 

hvað það er við staðinn sem við tengjumst. Því hefur verið haldið fram að við tengjumst 

stöðum á tvennskonar hátt, annars vegar félagslegum staðartengslum og hins vegar 

efnislegum (e. physical) staðartengslum (Schannell & Gifford, 2010). Hidalgo og Hernández 

(2001) komust að þeirri niðurstöðu að einstaklingar hafa sterkari félagsleg staðartengsl 
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heldur en efnisleg, en Stedman (2003) vill meina að við tengjumst ekki efnislegum þáttum 

staðarins heldur þeirri merkingu sem við leggjum í staðinn. Schannell og Gifford (2010) 

lögðu fram þrjár skýringar á því af hverju einstaklingar mynda tengsl við staði og eru þær 

skýrðar bæði vegna hegðunarlegra- og vitsmunalegra þátta; (1) staðartengsl til að lifa af og 

vegna öryggis, (2) staðartengsl vegna markmiða og sjálfsins og (3) staðartengsl vegna 

samsvörunar (e. continuity). Staðartengsl til að lifa af og vegna öryggis snýr að því að 

einstaklingar horfa til þeirra bjarga og auðlinda sem staðurinn hefur upp á að bjóða og halda 

nálægð við staði sem sjá þeim fyrir nauðsynjum og veitir þeim öryggistilfinningu. 

Hegðunarlegi þátturinn er því að viðhalda nálægð við staðinn sem sér fyrir mat, vatni og 

öðrum nauðsynjum en vitsmunalegi þátturinn felst í þekkingunni og kunnáttunni á því 

hvernig nýta megi þessar auðlindir. Staðartengsl vegna markmiða og sjálfsins snýr að því að 

einstaklingar tengjast stöðum sem styðja við markmið þeirra og styrkja sjálfið. Vitsmunalegi 

þátturinn í þessu samhengi eru væntingarnar fyrir því að ná settum markmiðum og 

hegðunarlegi þátturinn er tjáður með því að nýta staðinn sí endurtekið til að ná sínum 

markmiðum. Staðartengsl vegna samsvörunar er að við tengjumst stöðum sem við 

samsvörum okkur við. Vitsmunalegi þátturinn felst í því að við einkennum okkur við staði 

sem ,,passa” við sjálfið og okkar persónulegu gildi og hegðunarlegi þátturinn er að við 

höldum okkur nálægt þessum stöðum sem við samsvörum okkur við. Þetta eru þeir þrír þættir 

sem hafa fengið hvað mest vægið í að skýra tengslamyndun einstaklinga við staði (Schannell 

& Gifford, 2010). 

2.3.3 Staðarsamsemd 

Proshansky (1978) skilgreinir staðarsamsemd sem þann hluta sjálfsins sem skilgreinir 

persónuleg einkenni einstaklings í tengslum við hið efnislega umhverfi. Jorgensen og 

Stedman (2001) tóku skilgreininguna lengra og sögðu staðarsamsemd innihalda þá þætti 

sjálfsins sem skilgreini persónuleg einkenni einstaklingsins í sambandi við efnislega 

umhverfið, í gegnum meðvitaðar og ómeðvitaðar hugmyndir, tilfinningar, gildi og hegðun. 

Einstaklingar geta skilgreint sín persónulegu einkenni í tengslum við staði út frá mismunandi 

stærðarkvörðum og í mismunandi aðstæðum, það er að einstaklingar geta samsamað sig við 

hverfi, bæ, borg, landshluta eða heimsálfu (Lewicka, 2008).  

Cuba og Hummon (1993) skilgreindu staðarsamsemd sem tilfinninguna ,,að vera heima”. 

Samkvæmt þeim þá svarar staðarsamsemdin meðal annars þeirri spurningu ,,Hvar á ég 

heima?”, þar sem sá staður sem við samsömum okkur við er oftast sá sem við tengjumst 

hvað mest. Langtíma búseta er lykilþáttur í því að einstaklingar samsami sig við stað en aðrir 

þættir virðast ekki hafa gríðarlega mikil áhrif á staðarsamsemd. Kvenmenn og eldra fólk eru 

þó líklegri en karlmenn og yngra fólk til að samsama sig heimilinu eða dvalarstað og má 

rekja það meðal annars til þess að konur eru oftar en ekki tengdari heimilinu en karlar (Cuba 

& Hummon, 1993).  

Margir fræðimenn hafa fjallað um staðarsamsemd, en þá oftast í tengslum við staðarkennd 

og staðartengsl (Gustafson, 2001; Jorgensen & Stedman, 2001; Lewicka, 2008; Schannell & 

Gifford, 2010). Erfitt er að skilja á milli þessara hugtaka og átta sig á hvort að staðarsamsemd 

sé hluti af staðartengslum og staðarkennd eða hvort að það sé sjálfstætt hugtak (Jorgensen 

& Stedman, 2001). Algengt er að gengið sé út frá því að staðarsamsemd og staðartengsl séu 

aðskilin fyrirbæri sem tengist ekki en Lewicka (2008) heldur því fram að þetta séu tveir 

mismunandi hlutir sem þó eru tengdir. Hún greinir meðal annars frá því að staðartengsl séu 
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óháð staðarsamsemd þar sem einstaklingar geta verið tengdir stöðum af mismunandi 

ástæðum og þar af leiðandi samsamað sig stöðum á mismunandi hátt.  

Hugtökin staðarkennd, staðartengsl og staðarsamsemd eru flókin og margslungin. Erfitt 

hefur reynst fyrir fræðimenn að sameinast um skilgreiningar á hugtökunum þar sem hugtökin 

eru víðfeðm. Þessari ritgerð er ætlað að greina frá áhrifum ferðaþjónustu og ferðamanna á 

einstaklinga í Vík með áðurnefnd hugtök að leiðarljósi. Vík hefur tekið töluverðum 

breytingum síðustu ár í kjölfar aukins fjölda ferðamanna og því líklegt að slíkar breytingar 

hafi áhrif á íbúa.  
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3 Vík í áranna rás 

Vík hefur tekið gríðarlegum breytingum frá því að kauptún hóf að myndast í lok 19. aldar 

(Mýrdalshreppur, á.á.a). Í þessum kafla verður saga Víkur rakin í grófum dráttum til dagsins 

í dag með tilliti til mismunandi atvinnuvega og þeirra samfélagsbreytinga sem orðið hafa í 

áranna rás.  

3.1 Á árum áður 

Landbúnaður var löngum aðal atvinnugrein Mýrdælinga. Mýrdalurinn var einangraður og 

eitt fátækasta hérað landsins vegna þess hversu fáir bændur voru sjálfseignarbændur. Flestar 

jarðir í Mýrdalnum voru klausturjarðir og var stór hluti bænda fátækir leiguliðar. Íbúar hófu 

því að leita annarra atvinnuleiða til að stunda samhliða búskapnum. Mýrdælingar hófu að 

veiða fýl úr björgum um 1830 og tíðkaðist bjargsig eftir fugli fram á fyrstu áratugi 20. aldar. 

Vík liggur við hafið en vegna þess að ekki var höfn í Vík og erfið lendingarskilyrði var erfitt 

að stunda sjóinn. Veiðar voru þó stundaðar í nokkur ár og róið var út frá Dyrhólaey, 

Reynisfjöru, Pétursey og frá Maríuhliðinu út frá Jökulsá á Sólheimasandi. Hafið gaf vel af 

sér en eftir 1940 lagðist sjósókn af í Vík vegna þess hve erfið sjóskilyrðin voru og hversu 

margir höfðu látið lífið við að stunda sjóinn (Mýrdalshreppur, á.á.a).  

Mýrdal var deilt niður í Dyrhólahrepp og Hvammshrepp árið 1887 en sveitarfélögin voru 

sameinuð í ársbyrjun 1984 í Mýrdalshrepp (Mýrdalshreppur, á.á.b). Eins og áður segir var 

Mýrdalshreppur einangruð sveit og samgöngur erfiðar vegna stórra fljóta og sanda 

(Mýrdalshreppur, á.á.c). Verslunarstaðir voru dágóðan spöl frá Mýrdalnum og því erfitt fyrir 

bændur að verða sér út um bjargir. Árið 1883 tóku þeir Halldór Jónsson og Þorsteinn Jónsson 

upp á því að panta vörur frá Bretlandi og selja til bænda í Mýrdalnum. Verslunin gekk vel 

og byggði Halldór verslunarhúsnæði í Mýrdal árið 1903. Verslunin, sem kölluð var 

Halldórsverslun starfaði til ársins 1959 og má segja að bæði hún og Brydesverslunin 

(Mýrdalshreppur, á.á.a), sem starfandi var frá 1895 til 1914 (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 1999), 

hafi verið upphafið af því að byggð tók að myndast í Vík. Árið 1896 flutti fyrsti 

Mýrdælingurinn úr sveitinni og þangað sem í dag er bæjarfélagið Vík. Upp frá því fjölgaði 

íbúum í Vík og árið 1905 voru þeir 80 talsins (Mýrdalshreppur, á.á.a).  

Árið 1990 gaf Byggðastofnun út skýrsluna Mýrdalshreppur – atvinnulíf og byggðaþróun. 

Þar kom fram staða sveitarfélagsins og hverjar framtíðarhorfur svæðisins voru. Á mynd 2 

má sjá atvinnugreinaskiptingu í Mýrdalshrepp árið 1990 og var þá verslun, samgöngur og 

þjónusta stærstu greinarnar (Byggðastofnun, 1990).  
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Mynd 2: Atvinnugreinaskipting í Mýrdalshreppi (Byggðastofnun, 1990). 

Í skýrslunni kemur þó fram að Mýrdælingar stóluðu aðallega á landbúnað, bæði beint og 

óbeint, og stunduðu þjónustustörf og verslun tengda honum. Á þessum tíma var landbúnaður 

aðalatvinnuvegur Mýrdalshrepps og var stór hluti sveitabæja með blönduð sauðfjár- og 

kúabú. Á þessum tíma var þjónusta, verslun og léttur iðnaður einnig mikilvægar 

atvinnugreinar í Vík. Vík bjó yfir helstu þjónustu sem sveitarfélög bjóða upp á líkt og 

leikskóla, grunnskóla, tónskóla, vinnuskóla, bókasafn, heilbrigðisstofnun og fleira. Félags- 

og ungmennastarf var í blóma en tvö ungmennafélög voru starfandi á þessum tíma, 

Ungmennafélagið Drangur og Ungmennafélagið Dyrhólaey, og þrjú kvenfélög voru 

starfandi í hreppnum (Byggðastofnun, 1990).  

Þegar Skeiðarárbrú var opnuð fyrir umferð árið 1974 opnaðist hringvegurinn og auðveldaði 

ferðalög til muna. Ferðamannastraumur jókst til Víkur og lagði bærinn sig fram við að 

þjónusta ferðamenn á fjölbreyttan hátt. Margskonar gistimöguleikar voru í boði árið 1990 í 

Vík, til dæmis Ferðaþjónusta bænda sem starfrækt var á þremur bæjum í Mýrdal þar sem var 

gistipláss fyrir 25 til 30 manns. Einnig voru starfrækt gistihús og sumarhús í Vík ásamt 

tjaldsvæði sem rúmaði um 800 tjöld. Víkurskáli ásamt Víkurgrilli þjónustuðu ferðamenn 

með veitingar og í boði var ýmiskonar afþreying, svo sem hestaferðir, silungsveiði og 

vélsleðaferðir á Mýrdalsjökul. Á þessum tíma var þegar farið að velta vöngum um það hvort 

að Vík hefði tekist að anna eftirspurninni eftir aukinni þjónustu fyrir ferðamenn 

(Byggðastofnun, 1990). 

Íbúar voru farnir að sjá að tækifæri leyndust í ferðaþjónustunni á þessum tíma. Í skýrslu 

Byggðastofnunnar (1990) kemur fram að hreppurinn hafði uppi áform um að breyta gömlu 

hóteli í niðurníðslu í veitingahús og byggja nýtt hótel. Einnig var farið að sjá tækifæri í því 

að selja minjagripi til ferðamanna og að selja ferðir byggðar á náttúrunni. Þó er bent á að á 

þessum tíma hafi verið miklar árstíðarsveiflur í greininni og að leita hafi þurft leiða til að 

draga úr þeim.  

3.2 Vík í dag 

Ferðaþjónusta í Vík jókst gríðarlega eftir eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010. Gistiplássum 

hefur fjölgað mikið, jafnt á hótelum, gistiheimilum og í heimagistingu auk þess sem 

fjölbreyttir veitingastaðir hafa hafið starfsemi í bænum (Mýrdalshreppur, á.á.b). Árið 2007 

voru nær 500 gistirými í Mýrdal og má áætla að sá fjöldi hafi aukist töluvert síðan þá 

(Mýrdalshreppur, 2012). Margskonar afþreying hefur verið sett á fót í Vík líkt og jeppaferðir, 

hestaleigur, jöklagöngur og fleira (Mýrdalshreppur, á.á.b). Ferðaþjónusta er orðin ein stærsta 
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atvinnugreinin í Vík í dag þó landbúnaður sé enn mjög mikilvæg atvinnugrein á svæðinu 

(Mýrdalshreppur, 2012). 

Boðið er upp á margskonar grunnþjónustu í Vík sem þjónustar samfélagið, sem og 

ferðamenn. Þar er heilsugæslustöð sem er opin alla virka daga og dvalarheimili fyrir aldraða. 

Bæði grunnskóli og leikskóli eru starfræktir á svæðinu ásamt íþróttamiðstöð og sundlaug 

(Mýrdalshreppur, á.á.d). Í Vík er matvöruverslunin Kr. ásamt bakaríi, bar svo fátt eitt sé 

nefnt (Mýrdalshreppur, á.á.e).  

3.2.1 Íbúasamsetning í Mýrdalshreppi 

Á fyrsta ársfjórðungi 2018 voru búsettir rúmlega 650 íbúar í Mýrdalshreppi. Þeim hefur 

fjölgað jafnt og þétt í gegnum árin en árið 2011 bjuggu rúmlega 480 íbúar í sveitarfélaginu. 

Ef litið er til kynjaskiptingar má sjá að hlutfallið er nokkuð svipað milli karl- og kvenmanna, 

eins og sýnt er á mynd 3 (Hagstofan, 2018a).  

 

 

Mynd 3: Íbúafjöldi í Mýrdalshreppi eftir kyni og ríkisfangi (Hagstofan, 2018a). 

Eftir að ferðamönnum tók að fjölga verulega, eftir árið 2010, má sjá gríðarlega aukningu í 

fjölda erlendra ríkisborgara eins og mynd 3 sýnir. Árið 2010 voru aðeins 30 erlendir 

ríkisborgarar búsettir í Mýrdalshreppi en voru þeir orðnir rúmlega 230 árið 2018 (Hagstofan, 

2018a), og má áætla að þessa aukningu megi rekja til fleiri atvinnutækifæra á svæðinu í 

kjölfar aukinna umsvifa ferðaþjónustu. Á mynd 4 má sjá að íbúum í Mýrdalshreppi, á 

aldrinum 18 til 37 ára, tekur að fjölga frá árinu 2015 (Hagstofan, 2018b), eða um svipað leyti 

og erlendum ríkisborgurum á svæðinu fer að fjölga (Hagstofan, 2018a).  
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Mynd 4: Aldursdreifing íbúa í Mýrdalshreppi á aldrinum 18 til 80 ára frá 2006 til 2018 

(Hagstofan, 2018b). 

Þrátt fyrir að íbúum í Mýrdalshreppi á barneignaraldri hafi fjölgað verulega síðustu ár hefur 

börnum á grunnskólaaldri fækkað á svæðinu, eins og sjá má á mynd 5 (Hagstofan, 2018b). 

 

 

Mynd 5: Fjöldi barna á aldrinum 6 til 16 ára frá 2006 til 2018 í Mýrdalshreppi 

(Hagstofan, 2018b). 

Frá árinu 2010 hefur börnum á aldrinum 6 til 16 ára fækkað jafnt og þétt en árið 2018 fækkaði 

lítillega í grunnskólanum. Í dag eru rúmlega 60 börn í Víkurskóla (Hagstofan, 2018b) en þau 

koma úr Vík og sveitinni austan og vestan við Vík (Mýrdalshreppur á.á.f).  
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4 Aðferðarfræði 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegum gögnum sem safnað var meðal íbúa í Vík og brottfluttra 

einstaklinga frá svæðinu. Gagnaöflun fór fram með viðtölum í febrúar 2019 og notast var 

við aðferðir grundaðrar kenningar við öflun og greiningu gagna. Í þessum kafla verður gerð 

grein fyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum og aðferðum grundaðrar kenningar ásamt því 

að skýra frá aðferðum við val viðmælenda, framkvæmd rannsóknarinnar og greiningu gagna. 

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Við rannsókn þessa er notast við eigindlegar aðferðir og aðferðarfræði grundaðrar kenningar. 

Eigindlegar aðferðir byggja á að ekki er notast við töluleg gögn heldur er markmiðið að 

öðlast dýpri skilning á viðhorfum, reynslu og upplifun einstaklinga (Bryman, 2016). 

Grunduð kenning er ein tegund eigindlegra aðferða en með henni eru útbúnar 

rannsóknarspurningar og þeim svarað með eigindlegum gögnum. Á meðan á rannsókn 

stendur er unnið að gagnasöfnun og gagnagreiningu samtímis og hefst gagnagreining áður 

en gagnasöfnun er lokið. Í grundaðri kenningu eru nokkur stig greiningar en þau kallast opin 

kóðun (e. open coding), öxul kóðun (e. axial coding) og valkóðun (e. selective coding). Opin 

kóðun er þegar lesið er yfir gögnin og innihald þeirra brotið niður. Upp frá því spretta 

svokallaðir lyklar sem síðan eru dregnir saman með öxul kóðun og mynda ákveðna þemu 

(Bryman, 2016). Með grundaðri kenningu er leitast við að draga fram kenningu út frá 

gögnunum í stað þess að byggja á áður gefnum hugmyndum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013), en í þessari rannsókn er aðeins notast við aðferðarfræði grundaðrar kenningar og því 

er byggt að hluta til á fyrirfram gefnum hugmyndum.  

Fyrir gagnaöflun þessarar rannsóknar voru tekin fimm viðtöl. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu 13. febrúar 2019 til 25. febrúar 2019 og var tímalengd þeirra frá sjö mínútum upp 

í rúmlega 20 mínútur. Þrjú viðtöl voru tekin þegar ég fór í vettvangsferð til Víkur þann 13. 

febrúar. Tvö af þeim viðtölum voru tekin í Kötlusetri og eitt á heimili í Vík. Fjórða viðtalið 

var tekið í gegnum Skype en mislukkaðist að hluta til þar sem tæknin brást hvað varðar 

hljóðgæði. Að lokum var síðasta viðtalið tekið í Reykjavík á heimili viðmælanda. Viðtölin 

voru hálfstöðluð (e. semi structured), þar sem fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi hafði verið 

ákvarðaður en viðmælendur höfðu þó frelsi til að koma með frekari lýsingar og fara út fyrir 

fyrirfram ákveðna efnið (Bryman, 2016). Einnig tók viðtalsramminn breytingum á meðan á 

viðtölunum stóð.  

Viðtalsramminn byggðist annars vegar á spurningum sem mótaðar voru út frá megindlegum 

spurningakönnunum sem áður hafa verið framkvæmdar í tengslum við staðarkennd og hins 

vegar spurningar um tengsl einstaklinga við Vík ásamt viðhorfi til ferðaþjónustu og 

ferðamanna á svæðinu. Viðtalsramminn var mismunandi eftir því hvort rætt var við 

heimamenn eða brottflutta, en hann má sjá í heild sinni í viðauka A aftast í ritgerðinni. 
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4.2 Viðmælendur 

Viðmælendur fyrir þessa rannsókn voru valdir með tilgangsúrtaki þar sem viðmælendur 

þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði (Bryman, 2016). Til þess að einstaklingar hefðu sem 

besta sýn á hvernig Vík hafi breyst með tilkomu hins gríðarlega fjölda ferðamanna og 

aukinnar ferðaþjónustu voru sett fram þrjú skilyrði. Það fyrsta var að viðmælendur urðu að 

hafa náð 18 ára aldri. Annað skilyrðið var að þeir urðu að hafa búið í Vík síðan fyrir árið 

2010 og það þriðja var að viðmælendur væru búsettir í Vík enn þann dag í dag eða að þeir 

hefðu flutt frá Vík fyrir einu til tveimur árum síðan.  

Þar sem ég, sem rannsakandi, hef lítil sem engin tengsl við Vík var það ákveðið verkefni að 

finna og ákvarða viðmælendur. Til þess að finna viðmælendur var haft samband við vini og 

vandamenn sem höfðu tengingu við Vík og þau beðin um aðstoð. Þar var mér bent á að ræða 

við Þórdísi Ólafsdóttur, forstöðumann Kötluseturs, og þjónaði hún hlutverki lykil 

heimildarmanns. Þórdís kom mér í samband við þá fimm viðmælendur sem tekin voru viðtöl 

við. Til þess að halda trúnaði við viðmælendur og gæta nafnleyndar verða gögn þeirra birt 

undir skáldnöfnum. 

Viðmælendur voru meðal annars valdir út frá ólíkum bakgrunni þeirra. Viðmælendur voru 

tveir karlmenn og þrír kvenmenn. Aldursbilið var frá tvítugum einstaklingum upp í 

viðmælendur á áttræðis aldri og því breitt aldursbil. Á mynd 6 má sjá yfirlit yfir 

viðmælendur.  

 

 

Mynd 6: Skáldnöfn viðmælenda og aldur. 

Gunnar hefur búið í Vík alla sína ævi að undanskildum nokkrum árum þar sem hann flutti 

burt til að stunda nám. Hannes hefur búið lengstan part ævi sinnar í Vík en hann flutti til 

Víkur þegar hann var tvítugur að aldri. Lisa er af erlendu bergi brotin og fluttist til Víkur 

fyrir um það bil 11 til 12 árum síðan. Jóna hefur alla sína tíð verið með annan fótinn í Vík 

vegna fjölskyldutengsla en hefur haft fasta búsetu í Vík síðustu fimm til tíu árin. Guðrún er 

fædd og uppalin í Vík en fluttist frá staðnum þegar hún var sextán ára að aldri til að stunda 

nám í Reykjavík. Hún hefur síðan þá komið reglulega aftur til Víkur vegna fjölskyldutengsla 

og til að stunda atvinnu. Þar sem aldursbil viðmælenda er breitt og tengsl þeirra við Vík ólík 

þá hafa viðmælendur tengst staðnum á mismunandi tímum og þar af leiðandi tengst honum 

á mismunandi hátt. Flestir viðmælendur starfa ekki í ferðaþjónustu í dag en hafa þó einhvern 

bakgrunn í störfum tengdum greininni. 
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4.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining gagna hófst strax að loknum viðtölum. Viðtölin voru afrituð þar sem innihald 

viðtalanna var ritað niður orðrétt. Afritunin hjálpar til við greiningu viðtalanna þar sem hún 

gerir rannsakanda kleift að lesa yfir viðtölin aftur og aftur (Bryman, 2016). Að afritun lokinni 

var hafist handa við að greina viðtölin og til þess var notuð kóðun. Byrjað var að notast við 

opna kóðun og spruttu þar upp 24 lyklar sem voru síðar flokkaðir saman með öxulkóðun. Til 

urðu sex þemu út frá öxulkóðuninni og eru þau: (1) Ólík staðarkennd, (2) Þjónusta, fyrir 

hvern?, (3) Stjórnun í Vík, (4) Heima, (5) „Það er tjald í garðinum mínum“ og (6) 

Samfélagið. Þessi þemu mynda síðan niðurstöðukaflann sem greint verður betur frá síðar. 
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5 Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna kom í ljós að viðmælendur tengjast Vík á mismunandi hátt og ýmsir 

þættir hafa haft áhrif á staðarkennd viðmælenda. Það sem hefur áhrif á staðarkennd er allt 

frá því að viðmælendum þyki vera nokkuð ónæði af ferðamönnum, til þess að viðmælendum 

þyki ekki nægilega vel hugað að samfélaginu á staðnum. Í þessum kafla verður fjallað um 

þær niðurstöður sem fengust við greiningu á viðtölunum. Kaflinn skiptist í sex undirkafla 

sem hver og einn byggir á ákveðnu þema sem greina mátti úr viðtölunum.  

5.1 Ólík staðarkennd 

Aldursbil viðmælenda er breitt ásamt því að bakgrunnur þeirra er mismunandi. Viðmælendur 

hafa tengst Vík á mismunandi tímabilum og á mismunandi hátt og því er staðarkennd þeirra 

ólík. Hér á eftir verður greint frá tengslum hvers og eins viðmælenda við Vík og viðhorfum 

þeirra til ferðaþjónustunnar.  

5.1.1 Gunnar 

Gunnar er tvítugur karlmaður sem er fæddur og uppalinn í Vík. Hann hefur búið alla sína 

ævi í Vík að undanskildum þremur árum sem hann stundaði framhaldsnám. Af viðtalinu að 

dæma má greina að Gunnari þykir vænt um Vík og vill að samfélaginu á staðnum líði vel. 

Aðspurður hvort hann sé stoltur af því að vera frá Vík svarar Gunnar; Já, í grunninn er maður 

það, en greina mátti að Gunnar hefur orðið fyrir vonbrigðum með staðinn. Að mati Gunnars 

hefur ný sveitarstjórn sem tók við árið 2010 ekki staðið undir hans væntingum og er það 

hans ósk að sveitarstjórnin geri betur við samfélagið fremur en ferðaþjónustuna. Gunnar 

flutti frá Vík til að stunda nám og kom aftur til Víkur þrátt fyrir vonbrigðin sem hann lýsir, 

og því áhugavert að velta fyrir sér hver ástæða þess sé að hann flutti til baka; [Ég kom til 

baka] því að bærinn minn er búinn að fara niður á við og ég var fyrir vonbrigðum með hann 

en mig langaði samt að sjá hann fara aftur upp á við. Þegar litið var til ferðaþjónustu og 

ferðamanna á staðnum mátti greina að Gunnar er í sátt við þá ferðamenn sem koma á svæðið 

en honum þykir að ferðaþjónustan mætti gera betur fyrir samfélagið í Vík. Aðspurður hvort 

að honum þætti ferðaþjónustan hafi haft áhrif á tilfinningar sínar til Víkur svaraði Gunnar; 

Vægar já, en já algjörlega. Maður fær svona hugsanir, vill maður eitthvað búa hérna.  

Gunnar hefur sterka staðarkennd þar sem þrátt fyrir þær neikvæðu tilfinningar sem hann 

upplifir í garð Víkur og ferðaþjónustunnar þá býr hann enn þann dag í dag í Vík, og vill 

hjálpa bænum að komast á betri stað að hans mati. Hann hefur búið í Vík í rúm 20 ár og því 

hefur myndast sterk staðarkennd við Vík. Staðartengslin sem hafa myndast yfir þennan tíma 

eru djúpstæð og er Gunnar að rækta þau, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað, með 

hegðun sinni og athöfnum.   
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5.1.2 Hannes 

Hannes er karlmaður á áttræðis aldri sem hefur búið í Vík síðan hann var tvítugur. Á 

æskuárum hans bjó hann í sveit í nágrenni Víkur og kunni vel við Vík á þeim tíma. Eftir að 

hann flutti til Víkur hafa tilfinningar hans til staðarins vaxið og hefur hann hvergi 

annarsstaðar viljað vera. Staðarkennd hans er mikil á þann hátt að hann vill aðeins búa í Vík 

og líður vel þar. Hannes er stoltur af Vík og því að hann sé íbúi þar og lýsir hann gleði sinni 

af áhuga ferðamanna á að heimsækja staðinn. Hannes hefur kynnst hinum ýmsu tímabilum 

í sögu Víkur en það sem stendur einna helst upp úr er upphaf ferðaþjónustunnar í kringum 

1990. Hannes hefur fylgst með og tekið þátt í framþróun ferðaþjónustunnar og lýsir ánægju 

sinni af henni. Aðspurður að áliti sínu á ferðaþjónustu og ferðamönnum í Vík nú til dags má 

greina að hann finnur fyrir áreiti frá hinum aukna fjölda ferðamanna, en þrátt fyrir það er 

hann þakklátur fyrir ferðaþjónustuna og ferðamennina. Ferðaþjónustan hefur aukið stolt 

hans á staðnum og er hann ánægður með þá þjónustu sem komið hefur í kjölfar 

ferðamannanna.  

Þau staðartengsl sem Hannes hefur myndað við Vík eru djúpstæð og stafar það meðal annars 

af því að hann hefur búið í Vík í rúm 55 ár. Hann hefur tengst staðnum sterkum 

tilfinningaböndum í gegnum áranna rás, en það má velta því fyrir sér hvort að þessi sterku 

tengsl séu ástæða þess að hann lætur ferðamenn og ferðaþjónustuna ekki trufla sig. Hann 

hefur tengst Vík í gegnum hin ýmsu tímabil í sögu staðarins og vill hvergi annarsstaðar vera.  

5.1.3 Lisa 

Lisa er 33 ára kona sem ólst upp á erlendri grundu. Hún flutti til Íslands fyrir rúmum 12 árum 

síðan og hefur alla tíð búið í Vík. Þrátt fyrir að hafa búið þar í rúm 12 ár þá telur hún Vík 

ekki vera „heima“ fyrir sér. Lisa greinir frá því að ef hún er spurð hvaðan hún sé þá samsamar 

hún sig ekki við Vík heldur við sitt heimaland. Hins vegar ef hún er spurð hvar hún búi þá 

svari hún í Vík. Lisu líður vel í Vík og vill hvergi annarsstaðar búa á Íslandi, en þrátt fyrir 

það lýsir hún neikvæðum tilfinningum í garð Víkur. Lisu þykir bærinn til dæmis ekki sjá 

henni fyrir öllum þeim nauðsynjum sem hún telur sig vanta og lýsir hún neikvæðu viðhorfi 

í garð ferðamanna á svæðinu. Lisa flutti til Víkur fljótlega áður en ferðamönnum tók að 

fjölga og lýsir hún miklu áreiti frá ferðamönnum. Aðspurð um álit hennar á ferðaþjónustunni 

og stjórnun hennar dregur Lisa fram að í uppbyggingu bæjarins sé fremur horft til 

ferðaþjónustu heldur en þess sem samfélagið þarfnast. Nefndi hún einna helst dæmi um það 

að vöntun væri á starfsfólki í leikskólann; Það vantar starfsfólk í leikskólann og það er fólk 

sem vill vinna þar en það vantar íbúðir. [...] Sveitarstjórnin leyfir öllum að vera með gistihús 

en það vantar húsnæði fyrir fólk sem vill vinna hér. Aukinn fjöldi ferðamanna og þær 

breytingar sem Vík hefur tekið í kjölfar þeirra hefur haft þau áhrif að Lisa óskar þess að Vík 

væri enn eins og bærinn var þegar hún flutti til Víkur.  

Lisa hefur myndað staðartengsl við Vík og vill halda nálægð við staðinn en þrátt fyrir að 

hafa búið á staðnum í þó nokkurn tíma þá er staðarsamsemdin ekki til staðar. Lisa samsamar 

sig enn við fyrrum búsetustað þrátt fyrir að hafa myndað tengsl við Vík. Ferðaþjónustan og 

ferðamenn hafa haft áhrif á staðarkennd hennar á neikvæðan hátt þar sem hún upplifir ónæði 

og áreiti frá ferðamönnum. Þrátt fyrir það er hún ánægð með þá auknu þjónustu sem hefur 

komið í kjölfar aukins fjölda ferðamanna.  
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5.1.4 Jóna 

Jóna er fimmtug kona og er fædd og uppalin í Reykjavík. Hún á ættir að rekja til Víkur og 

var hún aðeins nokkurra vikna þegar hún heimsótti Vík í fyrsta sinn. Í gegnum ævina hefur 

Jóna komið reglulega til Víkur og lýsir hún því sem ákveðnu frelsi að koma þangað þegar 

hún var unglingur; Þetta var frelsi frá foreldrum, ég var send hingað til ættingja og fékk þá 

að vera í einhvern tíma án þess að vera undir eftirliti foreldra. Seinna á lífsleiðinni fjárfesti 

Jóna í húsi í Vík og hefur haft fasta viðveru í Vík síðustu fimm til tíu árin. Aðspurð hvort að 

hún telji Vík vera sitt „heima“ greinir Jóna frá því að þar sem hún búi í Vík þá sé það heima 

fyrir henni en einnig tók hún fram að það væru alltaf einhver tengsl við Reykjavík. Ef litið 

er á viðhorf Jónu til ferðaþjónustu og ferðamanna greinir hún frá því að þar sem hún starfi í 

ferðaþjónustu þá þyki henni ferðaþjónustan aðeins hafa haft jákvæð áhrif á tilfinningar 

hennar til Víkur. Hún neitar því að ferðamenn valdi hennar daglega lífi ónæði en greinir þó 

frá því að það sé óþægilegt þegar ferðamenn banki upp á heimili hennar í leit að ódýrri 

gistingu. Í kjölfar ferðaþjónustunnar og aukins fjölda ferðamanna hefur þurft aukið vinnuafl 

til að sinna hinum ýmsu störfum tengdum greininni. Þessir einstaklingar eru ekki að setjast 

að til lengri tíma og skjóta niður rótum og þykir Jónu vanta að fleiri flytji til Víkur sem ætla 

sér að setjast að og hafa fasta búsetu. Að hennar mati vantar fleiri fjölskyldur sem leggi líf 

sitt í staðinn og sjái hag í því að búa í Vík.  

Staðartengsl Jónu eru djúpstæð og þrátt fyrir að hún hafi ekki búið í Vík allt sitt líf þá hefur 

hún haft mikla tengingu við staðinn. Hún samsamar sig við Vík þrátt fyrir að hafa búið þar í 

tiltölulega stuttan tíma en samsamar sig að hluta til einnig við Reykjavík. Staðarkennd 

hennar er rík og vill hún bænum fyrir bestu og ferðamenn hafa ekki haft gríðarleg áhrif á 

staðarkennd hennar. Greina mátti að henni þyki vanta fleiri einstaklinga með fasta búsetu 

sem vilja ala upp börn sín í Vík fremur en farandverkamenn sem flytjast til Víkur í stuttan 

tíma í senn.  

5.1.5 Guðrún 

Guðrún er 26 ára kona sem búsett er í Reykjavík. Hún er fædd og uppalin í Vík og bjó þar 

fyrstu sextán ár ævi sinnar eða þangað til hún flutti brott til að stunda nám. Hún hefur þó 

flutt aftur til Víkur í stuttan tíma í senn til að stunda atvinnu á sumrin. Fyrir henni er Vík 

„heima“ þrátt fyrir að hún hafi búið í Reykjavík í rúmlega tíu ár og samsamar hún sig frekar 

við Vík heldur en Reykjavík. Að hennar mati hefur samfélagið í Vík tekið gríðarlegum 

breytingum með auknum fjölda ferðamanna og nefnir hún einna helst aukningu í erlendu 

vinnuafli. Líkt og Jóna nefndi þá er mikið af farandverkamönnum sem flytjast til Víkur í 

stuttan tíma og festa ekki rætur. Guðrún hefur áhyggjur af bænum sínum að því leyti að 

samfélagið á staðnum er að minnka þrátt fyrir að fjöldi íbúa sé að aukast. Þegar ég var lítil 

voru 350 sem bjuggu í Vík og kannski 100 krakkar í skólanum. [...] Nú búa rúmlega 700 

manns og það eru 50 krakkar í grunnskólanum. Einnig dró Guðrún það fram að hún vill sjá 

meiri uppbyggingu í kringum grunnstoðir samfélagsins og íbúðir sem byggðar eru til kaupa 

fyrir fjölskyldur. Þrátt fyrir það er hún ánægð með þá auknu þjónustu sem sett hefur verið á 

fót í Vík til að þjónusta ferðamennina og heimamenn græða á, en aftur á móti þykir hana 

vanta frekari heilbrigðis- og grunnskólaþjónustu. 

Þrátt fyrir að Guðrún hafi ekki búið í Vík í rúmlega tíu ár þá býr hún yfir sterkum tengslum 

við staðinn. Fjölskylda hennar er enn þann dag í dag búsett þar og því hefur hún viðhaldið 
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tengslum sínum með reglulegum heimsóknum til Víkur. Einnig samsamar hún sig enn við 

Vík þó hún hafi flust til Reykjavíkur og segir sem svo að Vík sé hennar „heima“. 

Viðmælendurnir eru með mismunandi bakgrunn og hafa tengst Vík á ólíkan hátt. Það eiga 

þó allir viðmælendurnir sameiginlegt að hafa búið í Vík til lengri tíma og hafa myndað 

djúpstæð tilfinningaleg tengsl við staðinn. Ásamt því hefur staðarkennd flestra viðmælenda 

orðið fyrir áhrifum frá ferðamönnum og ferðaþjónustunni í Vík.  

5.2 Þjónusta, fyrir hvern? 

Þegar litið er til þess hvort að heimamönnum þyki Vík sjá fyrir öllum þeim nauðsynjum sem 

viðmælendur telja sig þurfa eru svörin margvísleg. Jóna svaraði sem svo að það færi alfarið 

eftir því hvað hver og einn túlkaði sem nauðsynjar en bætti einnig við; Þegar maður býr á 

svona stað að þá skipuleggur maður sig í samræmi við það. Hérna notar maður frystinn 

meira en í Reykjavík. Einnig svaraði Lisa að henni þætti til dæmis vera meira hugað að úrvali 

í matvöruversluninni fyrir ferðamenn heldur en heimamenn.  

Þegar spurt var hvort að viðmælendum þætti Vík sjá þeim fyrir öllu sem þeir þyrftu lýstu 

allir miklum skorti á grunnþjónustu og félagslegri afþreyingu. Gunnar svaraði meðal annars: 

Aðstaða til ungmenna- og æskulýðsmála er í algjöru lágmarki, íþróttamiðstöðin 

okkar þjónar engan vegin þörfum íbúa. Það er ekki starfandi ungmennaráð í 

sveitarstjórn, það er ekki starfandi æskulýðs og tómstundafulltrúi eins og er í flestum 

sveitarfélögum af sambærilegri stærðargráðu og við setjum um það bil sex sinnum 

minna fjármagn í íþróttamál heldur en sambærileg sveitarfélög.  

Í Vík eru starfandi læknir og hjúkrunarfræðingur en nefna heimamenn að þeim þykir mikill 

skortur á heilbrigðisþjónustu og nefndi Hannes sem dæmi: 

Ég hef nú svo sem verið mjög heppinn með það að þurfa lítið á læknum að halda, en 

auðvitað þarf maður einstaka sinnum að fara til Reykjavíkur í einhverjum svoleiðis 

erindum. Hér er til dæmis ekki tannlæknir, þannig auðvitað þarf maður að sækja 

smávegis til Reykjavíkur. 

Þrátt fyrir að viðmælendum þyki Vík skorta ýmislegt eru flestir sammála því að með tilkomu 

aukins fjölda ferðamanna hafi framboð á þjónustu á staðnum aukist til muna. Hannes velti 

því til dæmis fyrir sér hvort að í Vík væri starfandi dagvörubúð ef ekki væri fyrir 

ferðamannastrauminn og sagði Guðrún svipaða sögu: 

Aukning á þjónustu [er ein helsta breytingin í Vík með tilkomu ferðamanna]. Það eru 

miklu fleiri veitingastaðir og fjölbreyttari með lengri opnunartíma. Þetta er opið yfir 

allan vetrartímann núna en þegar ég var lítil var kannski opið á föstudögum eða 

laugardögum. Búðin er stærri með lengri opnunartíma, það er komið bakarí og 

þjónustan í dag er miklu, miklu meiri því það er bara miklu meiri eftirspurn eftir 

henni. 

Allir viðmælendur eru sammála því að þjónusta í Vík hafi aukist til muna, en fyrir hvern er 

þessi þjónusta? Viðmælendur lýsa ánægju með aukið þjónustuframboð á veitingastöðum en 

greina einnig frá skorti á grunnþjónustu.  



23 

5.3 Stjórnun í Vík 

Þrátt fyrir að viðmælendur séu ánægðir með þá uppbyggingu sem hefur átt sér stað í þjónustu 

í Vík, má greina að viðmælendum þykir ekki hugað nægilega vel að grunnstoðum 

samfélagsins. Má það einna helst rekja til sveitarstjórnarinnar í Vík miðað við svör 

viðmælenda. Eins og fram kom áðan nefndi Gunnar að honum þætti ekki nægilega vel hugað 

að ungmenna- og æskulýðsmálum á svæðinu. Einnig nefnir hann seinna í viðtalinu: 

Drauma Víkin mín er sú að fólkið með ákvörðunarréttinn yfir sveitarfélaginu okkar 

hugsi betur um Víkina en ekki aðra hluti. Það er bara tengt því að við sjáum 

almennilega fyrir bænum okkar og eins og ég nefndi, að hlutir eins og íþrótta- og 

tómstundamálum sé almennilega viðhaldið. [...] Í hraðri uppbyggingu hefur 

ferðaþjónustan fengið alla athygli í uppbyggingu samfélagsins, við íbúar höfum 

svolítið gleymst. 

Guðrún greindi frá því að hún myndi vilja sjá frekari uppbyggingu fyrir heimamenn: 

Ég myndi vilja sjá kannski ennþá meiri uppbyggingu eins og verið hefur nema að 

það verði byggðar fleiri íbúðir til útleigu. Ekki endilega til ferðamanna eins og 

Airbnb íbúðir, heldur almennar íbúðir annað hvort til leigu eða sem maður getur 

keypt þannig fólk sjái tækifæri í því að flytja út á land og ala upp börnin sín þar. Og 

vonandi þá einhver með reynslu á bakinu bæði kennarar, einhverjir til að efla 

íþróttastarfið og einhverjir sem hafa hugmyndir um uppbyggingu staða út á landi. 

[...] Það er ennþá verið að byggja íbúðir en þær eru mest hugsaðar til leigu fyrir 

starfsmenn eða til útleigu sem Airbnb íbúðir. Þær verða ekki hugsaðar til 

langtímaleigu þannig að Vík býður eiginlega ekki upp á valmöguleika fyrir 

fjölskyldur til að koma og búa þar. [...] Ég myndi vilja sjá meiri áhuga á uppbyggingu 

skóla, leikskóla og íþróttahússins og allar þessar grunnstoðir [...] því það snýst 

einhvern vegin allt um ferðaþjónustuna. [...] Ég myndi vilja sjá meira að innri 

innviðirnir gleymist ekki.  

Lisa tók undir þessi orð Guðrúnar og Gunnars þegar hún sagði: 

Sveitarstjórnin hugsar of lítið um heimamenn. Þeir hugsa meira um ferðamenn 

heldur en heimamenn. Það er mikið af gistihúsum hér og það er sveitarstjórnin sem 

leyfir að allir geti verið með þau. En núna er til dæmis vandamál að það vantar 

húsnæði fyrir fólk sem er að vinna og fólkið sem vill búa hér, en það er verið að gefa 

ferðamönnum leiguíbúðir frekar en heimamönnum. Það er til dæmis vandamál í 

leikskólanum að það vantar starfsfólk og það er fólk sem vill vinna þar en því vantar 

íbúðir.  

Viðmælendum þykir ferðaþjónustan fá mesta vægið í ákvarðanatöku og uppbyggingu og 

velta Hannes og Jóna því fyrir sér hvort gott sé að treysta á einn stóran atvinnuveg á litlu 

svæði.  

Auðvitað vildi maður sjá fleiri stoðir undir samfélaginu. Fleiri örugga atvinnuvegi 

heldur en bara einn. Því þetta er eiginlega bara ferðamennskan. Landbúnaður er að 

leggjast alveg niður hérna í sveitinni en maður vildi gjarnan sjá eitthvað fleira. En 

maður sér svosem ekkert í pípunum beinlínis um það, það er ekki sjáanlegt. 
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(Hannes, munnleg heimild, 2019). 

Viðmælendur nefndu margir hverjir að náttúran á svæðinu væri undurfögur og aðspurð um 

hvað væri það besta við Vík greindi Lisa frá því að það væri náttúran. Greina mátti óánægju 

meðal einhverra viðmælenda að átroðningur væri orðinn mikill á bæði náttúruna og innviði 

samfélagsins. Gunnar nefndi meðal annars: 

Það er aukinn átroðningur á innviðum samfélagsins en ekki meira fjármagn til þess 

að byggja þá upp. Með auknum fjölda ferðamanna þá eru náttúrulega fleiri sem nota 

alla innviði samfélagsins, það labbar á gangstéttum, keyrir vegina okkar, nota 

sundlaugina en þetta fólk er ekki að skila af sér miklu til sveitarfélagsins svo það 

komist aukið fjármagn í að halda þessum hlutum við. 

Hannes tók fram að auka þurfi fjárframlög til að viðhalda innviðum og náttúruperlum vegna 

aukins fjölda ferðamanna: 

Það er eitt sem er galli við þessa ferðamennsku er að sveitarfélögin þyrftu að fá meiri 

pening beint til sín af ferðamanninum. Ég myndi vilja sjá annaðhvort að 

gistináttagjaldið færi beint til viðkomandi sveitafélags eða þá yrðu tekin upp 

komugjöld og þeim yrði dreift á sveitarfélögin sem að fá mesta álagið af 

ferðamennskunni, þá sérstaklega til að hafa fólk í vinnu við að halda við 

ferðamannastöðum. Það er eins og enginn telji sér það skipta, það koma þúsundir af 

fólki á þessa ferðamannastaði og engum finnst sér skylt að viðhalda þeim.  

Það er þó ekki einungis sveitarstjórnin sem mætti bæta sig í málum ferðaþjónustu heldur 

nefndi Gunnar enn fremur að ferðaþjónustuaðilar mættu huga betur að starfsemi sinni í þágu 

samfélagsins:  

Fólkið sem ferðast hingað er gott og blessað en ferðaþjónustuaðilar almennt mættu 

hafa betra viðhorf til samfélagsins. Til að mynda vorum við í sjónvarpsþættinum 

Kveikur um daginn vegna misnotkunar á erlendu vinnuafli. Mér finnst að 

ferðaþjónustuaðilarnir mættu huga betur að samfélaginu en ekki eigin gróða. 

Viðmælendur voru langflestir sammála um það að huga þyrfti betur að samfélaginu. 

Ferðaþjónustan fær of mikið vægi á móti heimamönnum á svæðinu að mati viðmælenda en 

mikilvægt er að heimamönnum líði ekki eins og þeir séu gestir á sínu eigin heimili. 

Viðmælendur eru flestir þakklátir fyrir ferðamannastrauminn þar sem án hans væri lítið líf í 

bænum en það má ekki gleyma grunnstoðum samfélagsins. 

5.4 „Það er tjald í garðinum mínum“ 

Viðmælendur eru þakklátir fyrir ferðaþjónustuna og ferðamennina að því leyti að án þeirra 

væri lítið sem ekkert um að vera í Vík, en það eru þó neikvæðar hliðar. Flestir viðmælendur 

eru ánægðir með að fá ferðamennina til Víkur og segja að það auki stolt þeirra á staðnum 

eins og Hannes kom í orð: 

Maður er frekar stoltur af staðnum og umhverfinu hérna í Mýrdalnum. Ég fylgist nú 

dálítið með á netinu það sem að ferðamenn eru að setja inn á Youtube, Facebook og 

fleiri síður og þetta er ofboðslega mikið sem kemur af myndum héðan af svæðinu. 
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Og oft flott komment með þeim að þetta sé flottur og skemmtilegur staður. Maður er 

auðvitað bara stoltur af því. 

Einnig tjáði Jóna sig um það að að deila þessum stað með heiminum er bara eitthvað sem 

maður er pínu auðmjúkur fyrir. Hins vegar nefndu flestir viðmælendur að þeim þætti nokkuð 

ónæði vera af ferðamönnum. Hannes kvað að hann yrði ekki fyrir ónæði af völdum 

ferðamanna, en auðvitað finnur maður virkilega fyrir þessum ferðamannastraum. Jóna sagði 

að almennt þætti henni ekki vera ónæði af ferðamönnum en það gæti verið óþolandi þegar 

ferðamenn vaða inn á pallinn hjá henni til að taka myndir eða banka upp á í von um ódýra 

heimagistingu. Lisa nefndi að heimamenn væru að lenda í því að ferðamenn með tjöld og 

húsbíla væru að leggja í bakgörðum hjá íbúum án leyfis sem að veldur pirringi meðal 

heimamanna.  

Guðrún nefndi að hún tæki einna helst eftir því að hún yrði fyrir ónæði frá ferðamönnum 

þegar að þeir banka upp á heimili hennar í Vík í leit að þjónustu og í matvöruversluninni: 

Maður tekur eftir því þegar maður fer út í búð að það er rosalega mikið af fólki 

allsstaðar. Það truflar mig ekki neitt og mér finnst það ekki pirrandi en ég veit að 

það gerir það fyrir marga sem kannski búa þarna og verða fyrir þessu á hverjum 

einasta degi.  

Guðrún kom einnig inn á ónæði frá umferðinni: 

Ég veit að fólk sem býr við hliðina á þjóðveginum, það er náttúrulega rosalega mikil 

umferð þannig að þeir taka alveg eftir því, og það hristist allt alveg oft af því að það 

er bara stanslaus umferð og það getur náttúrulega verið þreytandi.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort að þeim þyki ferðaþjónustan hafa haft áhrif á 

tilfinningar sínar til Víkur voru svörin bæði jákvæð og neikvæð. Guðrún nefndi meðal annars 

að henni þætti Vík ekki vera sami bærinn og sá sem hún ólst upp í og Gunnar sagði að 

ferðaþjónustan hafi haft þau áhrif á sig að hann íhugar hvort að hann vilji í raun og veru búa 

í Vík. Einnig nefndi Lisa að hún vildi að Vík yrði aftur eins og bærinn var þegar að hún flutti 

til hans fyrir 10 árum. Þá var rólegra í Vík og færri ferðamenn.  

Aukið umtal um Vík meðal ferðamanna um undurfagra náttúru og fallegt landslag hefur 

vakið stolt í hjörtum heimamanna. Líkt og áður hefur komið fram eru heimamenn ánægðir 

með að ferðamenn komi í bæinn, en þrátt fyrir það þá lýsa þeir ónæði af völdum ferðamanna. 

Ferðamenn koma og banka upp á hjá þeim, skapa aukinn troðning í verslunum og fleira því 

um líkt. Það er áhugavert að þrátt fyrir það að þá taka heimamenn í Vík ferðamönnum opnum 

örmum.  

5.5 Heima 

Viðmælendur voru sammála því að þeim þættu þeir öruggir í Vík, þrátt fyrir Kötlu nefndi 

Hannes. Einnig dró Lisa það fram að miðað við önnur lönd í Evrópu að þá er Ísland heilt yfir 

það öruggasta. Flestir viðmælenda samsama sig við staðinn, nema Lisa. Hún greindi frá því 

að hún kynnti sig alltaf sem hún væri frá heimalandi sínu í stað Víkur. Gunnar sagði að oftast 

kynnti hann sig sem íbúa Víkur en sagði að það væri mismunandi eftir kringumstæðum: 
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Það fer algjörlega eftir aðstæðum. Ef ég er að senda einhverja formlega pósta þá er 

það alltaf Gunnar Jónsson, [atvinnuheiti] í Mýrdalshreppi eða eitthvað álíka. En 

ekki þegar ég er að hringja almennt eða tala við fólk. [Ef einhver spyr hvaðan ég er] 

þá er ég frá Vík í Mýrdal.  

Guðrún sagði sömu sögu þegar hún nefndi: 

Ef ég er spurð hvaðan ég er þá segist ég vera frá Vík. Mér finnst ég ekki koma frá 

Reykjavík þó ég sé búin að búa hér síðan ég var 16 í raun og veru með smá stoppi 

heima. En já ég kynni mig algjörlega frá Vík.  

Flestir viðmælendur svöruðu því að þeirra „heima“ væri í Vík, eins og kemur til dæmis fram 

í svari Jónu: 

Ég á heima í Vík, ég er með lögheimili í Vík, ég greiði allt mitt útsvar og annað í Vík 

og er stolt af því. En verandi fædd í Reykjavík þá eru náttúrulega mínir æskuvinir og 

svona ákveðin félagsleg tengsl þar.  

Hannes nefndi enn fremur að þrátt fyrir að hafa búið á sveitabæ til tvítugs þá væri Vík hans 

„heima“: Mér finnst ég eiga heima í Vík. Auðvitað kallar maður það [sveitabæinn] líka 

heima. Maður hefur alltaf taugar þangað en maður er búinn að vera svo lengi hérna. Maður 

á bara heima hér. 

Lisa greindi frá því að henni þætti Vík vera heimili sitt en hennar heimaland ætti alltaf titilinn 

„heima“ fyrir sér. Guðrún greindi frá svipaðri sögu þar sem hún flutti frá Vík á annan stað: 

Ég skilgreini ekki þannig að ég eigi heima í Vík núna af því ég á heima í Reykjavík. En fyrir 

mér er Vík alltaf heima. 

Vík heldur fast í íbúa sína þar sem viðmælendur nefna að þeir vilja ekki búa annarsstaðar. 

Lisa nefndi að hún vildi ekki flytja neitt annað og sér fram á að búa í Vík til lengri tíma. 

Aðspurður hvort að hann hafi aldrei viljað flytja í burtu svaraði Hannes: Nei, ég held ekki 

alltaf að grasið sé grænna hinum megin við lækinn. Mér hefur fundist fínt að vera hér og hef 

ekki séð neina ástæðu til að vera annarsstaðar. 

Einnig dregur Vík fyrrum íbúa til sín aftur eins og Guðrún greindi frá: 

Ég fór í bæinn í skóla [...] en ég hef samt alveg flutt aftur. Eftir að ég útskrifaðist úr 

BS náminu þá tók ég eitt og hálft ár þar sem var að vinna á skrifstofu í Vík og þá bjó 

ég þar. [...] Það er svo mikið frelsi af því að maður getur farið út og þú ert komin 

upp á fjall eftir tvær mínútur. Þetta er mjög frjálslegt umhverfi. Og bara 

einhvernvegin notalegt og allt svo rólegt. Það er engin umferð, enginn asi einhvern 

vegin. Ég allavega fæ stundum bara þvílíka löngun til að fara burt frá öllu ef það er 

mikið að gera í vinnunni eða skólanum. Þá er geðveikt næs að fara til Víkur og þá 

er einhvern vegin allt svo rólegt og næs.  

Viðmælendur upplifa mikið öryggi í Vík þrátt fyrir aukna umferð ferðamanna í gegnum 

bæinn. Þeim líður vel í bænum og vilja hvergi annarsstaðar vera ásamt því að flestir 

viðmælenda samsama sig við bæinn. Áhugavert þykir að líkt og Guðrún samsamar sig enn 

við Vík þrátt fyrir að hafa flutt frá bænum, þá samsamar Lisa sig enn við landið sem hún 

flutti frá. Það má því velta fyrir sér hvort að langtímabúseta sé ekki nægileg til að samsama 

sig við stað, heldur liggi það í rótum okkar.  
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5.6 Samfélagið 

Viðmælendur nefndu margir hverjir að það nána samfélag sem er í Vík sé eitt það besta við 

staðinn. Gunnar nefndi til dæmis að í Vík væri mikil nánd milli íbúa og að allir þekktu alla. 

Hannes sagði ennfremur: 

Mér finnst virkilega góð svona lítil samfélög þar sem allir þekkja alla. Nú reyndar 

þekki ég ekki orðið alla. En þó að stundum greini fólki auðvitað eitthvað á að þá ef 

eitthvað kemur upp á þá standa allir saman og ég kann vel við það.  

Með tilkomu ferðaþjónustunnar hefur samfélagið tekið breytingum og nefndi Jóna meðal 

annars að bæjarbragurinn væri skemmtilegri eftir að fleira fólk fór að flytja á svæðið. Guðrún 

nefndi hins vegar að samfélagið væri gjörbreytt eftir aukningu ferðamanna og ferðaþjónustu: 

Árið 2010 til 2012 var lítið af fólki í bænum og það var lítið um að vera. Bærinn 

hafði verið að eldast og þegar ég var lítil voru rosalega margir krakkar í 

grunnskólanum og fyrir 2010 voru margir að flytjast brott og það var ekki að koma 

nýtt fólk með börn. En svo kemur bara sprengja í ferðamannabransanum og þá er 

allt í einu búið að byggja fullt af nýjum íbúðum og komin ný hótel. Það fór 

einhvernvegin allt að gerast sem að hefði ekki gerst ef það hefði ekki verið fyrir 

ferðaþjónustuna. Þannig ég held að ferðaþjónustan hafi verið jákvæð fyrir 

samfélagið af því að samfélagið græðir á þessu en aftur á móti þá er þetta allt 

öðruvísi samfélag. 

Jóna og Guðrún voru sammála um að þeim þætti vanta fleiri einstaklinga sem flytja til Víkur 

til að setjast þar að og vera með fasta búsetu. Guðrún greindi frá því í svari sínu: 

Það vantar jafnara hlutfall af fólki með börn og fólki sem kemur og starfar í svona 

vertíð. Líka af því að bærinn er að eldast að þá er mikið af fólki sem fellur frá og þá 

eru afkomendur sem að eiga húsin sem þau bjuggu í og nota það sem sumarbústaði. 

Þannig að það er rosalega mikið af húsum sem eru bara tóm, fólk notar þau kannski 

einu sinni á ári. Ég myndi vilja sjá að þessi hús væru fullnýtt til íbúðar. 

Einnig drógu Jóna og Guðrún það fram að þær vildu fjölskylduvænna samfélag. Jóna sagði 

meðal annars að hún vildi að fjölskyldur flyttu á svæðið sem að legðu líf sitt í staðinn. 

Guðrún nefndi einnig að henni þætti vanta að fólk flytti á svæðið til framtíðar og til þess að 

stofna fjölskyldur. 

Ég held það sé 35% af samfélaginu sem eru erlendir starfsmenn aðallega sem þýðir 

að það eru kannski 50 krakkar í grunnskólanum en það voru 100 krakkar þegar ég 

var. Það búa núna ca. 700 manns í Vík og aðeins 50 krakkar í grunnskólanum. Það 

eru rosalega fáir og ekki eins og eðlilegt samfélag væri. Þegar ég var í grunnskóla 

voru 350 íbúar í Vík en um það bil 100 krakkar í skólanum. Þetta er allt öðruvísi 

samfélag og svona óeðlilegt myndi ég segja. Ég held að ef það myndi nást aðeins 

jafnvægi á aukningu á fleira fólki sem kæmi til að vera og búa og eignast börn á móti 

þeim sem koma til að vinna þá held ég að þetta væri frekar jákvætt heldur en 

neikvætt. 

Samfélagið í Vík hefur tekið miklum breytingum, þá sérstaklega með auknum fjölda erlendra 

íbúa. Mikið er af farandverkafólki sem flyst til bæjarins vegna atvinnutækifæra í 
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ferðaþjónustu en sest ekki að í bænum til frambúðar. Samfélagsuppbyggingin hefur breyst 

en sem dæmi er að í dag eru töluvert fleiri íbúar í Vík en fyrir 10 árum en þrátt fyrir það eru 

nær helmingi færri börn í grunnskólanum. Flestir viðmælenda vilja að Vík verði 

fjölskylduvænt samfélag en þeim þykir vanta tækifæri fyrir fjölskyldufólk að koma og setjast 

þar að, til dæmis vegna þess að flestar íbúðir sem byggðar hafa verið eru leigðar til 

ferðamanna eða farandverkafólks. 
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6 Umræður 

Ferðaþjónusta og aukinn fjöldi ferðamanna hefur ýmis áhrif á staðarkennd einstaklinga 

ásamt því að hafa mikil áhrif á staði. Í upphafi voru lagðar fyrir tvær rannsóknarspurningar; 

• Hefur ferðaþjónusta og aukinn fjöldi ferðamanna áhrif á staðarkennd heimamanna, 

og á hvaða hátt?  

• Hvaða áhrif hefur hreyfanleiki staða í kjölfar ferðaþjónustu og ferðamanna á 

staðarkennd heimamanna? 

Hér að neðan verður leitast við að svara þessum spurningum með því að setja niðurstöður 

rannsóknar í samhengi við þá fræðilegu umfjöllun sem áður hefur verið gert grein fyrir.  

6.1 Hefur ferðaþjónusta og aukinn fjöldi 

ferðamanna áhrif á staðarkennd 

heimamanna, og á hvaða hátt?  

Ljóst er út frá niðurstöðum viðtalanna að viðmælendur hafa sterka staðarkennd til Víkur. 

Aukinn fjöldi ferðamanna ásamt aukinni ferðaþjónustu hefur þó haft töluverð áhrif á 

staðarkennd þeirra. Í fræðunum er algengt að litið sé á staðarkennd sem regnhlífarhugtak 

yfir staðartengsl og staðarsamsemd (Jorgensen & Stedman, 2001; Schannell & Gifford, 

2010) og var ákveðið að gera svo í þessari rannsókn. Hér að neðan verða niðurstöðurnar 

ræddar í fræðilegu samhengi út frá áhrifum ferðaþjónustu og aukins fjölda ferðamanna á 

staðarkennd, staðartengsl og staðarsamsemd viðmælenda.  

6.1.1 Staðarkennd 

Viðmælendur tengjast Vík á mismunandi hátt. Ef litið er til greiningar Cross (2001) á sex 

tegundum tengsla við stað má sjá að allir viðmælendur þessarar rannsóknar eru með 

líffræðilegt samband við Vík þar sem þeir eru fæddir og/eða búa á staðnum. Þrátt fyrir að 

Lisa sé ekki fædd í Vík þá tengist hún staðnum í gegnum líffræðilega sambandið því hún er 

búsett þar. Það sama á við um Guðrúnu þó hún sé ekki lengur búsett í Vík þá er hún fædd og 

uppalin þar.   

Heimamenn eru í flestum tilvikum glaðir að taka á móti ferðamönnum og hefur stolt 

viðmælenda af Vík aukist eftir að ferðamenn fóru að veita staðnum athygli eins og Kamps 

(2017) komst að í sinni rannsókn. Með auknum fjölda fólks í Vík eru hins vegar fleiri sem 

nota innviði svæðisins sem hefur áhrif á íbúa. Það eru fleiri sem ganga á gangstéttunum, 

keyra vegina og nota þá innviði sem svæðið býður upp á ásamt því að átroðningur á náttúruna 

verður meiri. Þetta hefur áhrif á ásýnd staðarins og eru viðmælendur margir hverjir ósáttir 

við að ekki sé nýtt meira fjármagn í uppbyggingu innviða. Það að ásýnd bæjarins dvíni hefur 

áhrif á heimamenn og gerir það að verkum að þeir verði ósáttir við þann átroðning sem 

verður líkt og Nijland (2014) dró fram í grein sinni. Því má greina út frá niðurstöðum sem 
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fengust frá viðmælendum að ferðaþjónusta og aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif á 

staðarkennd heimamanna í Vík líkt og Williams og Stewart (1998) greindu frá.  

Það eru þó ekki aðeins ferðamenn og ferðaþjónusta sem hefur áhrif á staðarkennd 

heimamanna. Í kjölfar ferðaþjónustunnar hafa skapast aukin atvinnutækifæri sem kalla á 

aukinn mannafla. Mikið af farandverkafólki hefur flust til Víkur til að stunda atvinnu sem 

hefur haft áhrif á samsetningu samfélagsins. Íbúum hefur fjölgað en á sama tíma hefur 

börnum fækkað þar sem stór hluti nýrra íbúa eru erlendir einstaklingar sem setjast að í stutta 

stund til að stunda atvinnu en setjast ekki að í bænum. Viðmælendur nefndu að þeim þætti 

vanta að fleiri myndu flytja til Víkur með það í huga að stofna fjölskyldu og setjast að í 

bænum. Samsetning samfélagsins í Vík hefur því tekið gríðarlegum breytingum í kjölfar 

ferðaþjónustu sem svipar til þess sem Kamps (2017) komst að í grein sinni. Staðarkennd 

heimamanna hefur því orðið fyrir áhrifum vegna þeirra breytinga sem hafa átt sér stað í 

samfélaginu með tilkomu nýrra aðila. Thurnell-Read (2012) greindi frá því að 

utanaðkomandi aðilar, líkt og ferðamenn, hafa áhrif á staðarkennd heimamanna vegna þess 

að þeir tengjast staðnum á annan hátt. Þetta getur einnig átt við um þá nýju íbúa sem flytja 

til Víkur aðeins í þeim tilgangi að vinna. Fyrir íbúana þá er samfélagið mikilvægt og að 

staðurinn verði áfram álitlegur staður til búsetu, en fyrir farandverkamennina er Vík 

mögulega aðeins staður sem þeir staldra við í stutta stund og halda síðan ferðalagi sínu áfram 

og leggja því lítið til samfélagsins. Þetta getur haft neikvæð áhrif á staðarkennd íbúanna sem 

hafa búið þar í lengri tíma þar sem fyrir þeim er samfélagið hjarta staðarins. 

6.1.2 Staðartengsl 

Staðartengsl viðmælenda eru byggð á tilfinningum þeirra til Víkur, vitsmunalegum þáttum 

og gjörðum þeirra, þeim þremur þáttum sem Gustafson (2006) fjallaði um í grein sinni. 

Flestir viðmælendur lýsa jákvæðum tilfinningum í garð staðarins og þrátt fyrir að líkt og 

Gunnar nefndi að hann hefði orðið fyrir vonbrigðum með Vík þá býr hann þar enn þann dag 

í dag og vill staðnum allt hið besta. Gunnar sýnir því staðartengslin með hegðun sinni, því 

hann býr enn í Vík, frekar en tilfinningum sínum.  

Schannell og Gifford (2010) lögðu einnig fram þrjár skýringar af hverju einstaklingar mynda 

tengsl við staði og má sjá að tvær þessara skýringa eiga við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Sú fyrsta var að einstaklingar mynda staðartengsl vegna þess að staðurinn sér fyrir 

nauðsynjum og veitir öryggi. Allir viðmælendur voru sammála því að þeim þykir þeir vera 

öruggir í Vík þrátt fyrir aukinn umgang ferðamanna. Nijland (2014) sá af niðurstöðum sínum 

að aukinn fjöldi ferðamanna drægi úr öryggistilfinningu heimamanna vegna aukinnar 

afbrotatíðni og þar af leiðandi hefði neikvæð áhrif á staðartengsl íbúa. Ekki mátti greina af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að aukinn fjöldi ferðamanna hafi áhrif á öryggistilfinningu 

heimamanna. Viðmælendur voru á báðum áttum hvort að Vík tryggði þeim allar þær 

nauðsynjar sem þeir þurfa en nefnt var að ef að ekki væri fyrir ferðamennina væri ólíklegt 

að boðið væri upp á til að mynda matvöruverslun í Vík. Hins vegar bar einnig á góma að 

viðmælendum þykir til dæmis matvöruverslunin bjóða fremur upp á úrval fyrir ferðamenn 

heldur en heimamenn sem styður við greiningu Kamps (2017) að þjónusta fyrir heimamenn 

lúti oft í lægra haldi fyrir ferðamönnum. Önnur skýringin var að staðartengsl myndast við 

staði sem styðja við markmið einstaklingsins og sjálfið. Fram kom í viðtölunum að allir 

viðmælendur geta stundað þá atvinnu sem þeir kjósa og eru viðmælendur stoltir af staðnum 

en Nijland (2014) komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukinn fjöldi ferðamanna auki stolt 
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heimamanna á staðnum. Það að erlendir ferðamenn komi og dáist af því fallega umhverfi 

sem viðmælendur búa í hefur vakið upp stolt og ljúfar tilfinningar fyrir Vík og styrkir sjálf 

heimamanna. Hins vegar vantar að staðurinn styðji við grunnstoðir sínar líkt og uppbyggingu 

þeirra innviða sem miða að heimamönnum, svo sem íþróttamiðstöðin og fleira en 

viðmælendur nefndu að það væri dæmi um hvernig samfélagið hefur fallið í skugga 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar.  

Staðartengsl eru mynduð með því að búa á stað til lengri tíma (Relph, 1976; Tuan, 1975; 

Hay, 1998) en allir viðmælendur í þessari rannsókn hafa búið í Vík í tíu ár eða lengur. 

Staðartengsl þeirra birtast á mismundandi hátt en allir viðmælendur sýna væntumþykju í 

garð Víkur á einn eða annan hátt. Gunnar og Hannes sem hafa búið hvað lengst í Vík nefndu 

að samfélagið væri það besta við Vík að þeirra mati en Guðrún, Jóna og Lisa nefndu hins 

vegar náttúruna. Þetta samræmist að einhverju leyti við hugmyndir Lewicka (2011) að þeir 

sem búið hafa lengi á stað tengjast samfélaginu en þeir sem búið hafa í styttri tíma tengjast 

náttúrunni.  

Af niðurstöðum viðtalsgagna má sjá að viðmælendur tengjast Vík miklum staðartengslum. 

Samfélagið í Vík hefur tekið töluverðum breytingum í kjölfar ferðaþjónustunnar eins og 

greint var frá hér að ofan, og þykir viðmælendum að ferðaþjónustan fái meira vægi en 

samfélagið á svæðinu. Þetta hefur haft neikvæð áhrif á staðartengsl viðmælenda þar sem þeir 

upplifa að ferðaþjónustan sé mikilvægari heldur en samfélagið sjálft sem er í samræmi við 

niðurstöður úr grein Kamps (2017). Hvað varðar efnislega þætti þá hefur uppbygging 

ferðaþjónustu haft það í för með sér að meirihluti íbúða í Vík eru notaðar til gistingar fyrir 

ferðamenn fremur en seldar út til einstaklinga sem sækjast eftir því að setjast að í Vík. Þessi 

uppbygging hefur haft áhrif á staðartengsl viðmælenda að því leyti að þeim þykir hugað 

fremur að uppbyggingu ferðaþjónustunnar fremur en að samfélaginu.  

Ef litið er til þríþættrar greiningar staðartengsla samkvæmt hugmyndum Schannell og 

Gifford (2010) má sjá að möguleiki er á að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á 

líkanið. Hvað varðar einstaklinga og hópa þá eru viðmælendur flestir tengdir Vík í gegnum 

það að vera fæddir og uppaldnir þar. Þau hafa alist upp í samfélaginu og þar af leiðandi 

myndað sterk staðartengsl við Vík. Aukinn fjöldi ferðamanna og vaxandi ferðaþjónusta 

hefur haft áhrif á þessar tilfinningar hvað það varðar að þeir viðmælendur sem vilja hvergi 

annarsstaðar vera íhuga að flytja frá staðnum eða óska þess að Vík verði eins og hún var 

fyrir árið 2010. Ef litið er til ferla, annars þáttar líkansins, er einn hluti þeirra hegðunarlegur 

þáttur, sem lýsir sér í því að staðartengsl myndist í gegnum hegðun og gjörðir einstaklinga. 

Megineinkenni þess þáttar er að halda nálægð við staðinn (Schannell & Gifford, 2010) og 

mátti sjá að þrátt fyrir óánægju viðmælenda með ýmsa þætti þá greindu flestir frá því að þeir 

vildu hvergi annarsstaðar vera. Líkt og Guðrún greindi frá þá þykir henni gott að fara til 

Víkur og vera þar, þrátt fyrir það ónæði sem hún upplifir frá ferðamönnum. Einnig greindi 

Gunnar frá því að hann væri ósáttur meðal annars með ferðaþjónustuna í Vík en þrátt fyrir 

það að þá flutti hann aftur til Víkur eftir framhaldsskólagöngu sína. Staðurinn sjálfur er þriðji 

þátturinn í þríþættri greiningu Schannell og Gifford (2010). Samfélagsleg tengsl eru stór 

hluti af myndun staðartengsla  (Lewicka, 2011) og mátti sjá af niðurstöðum viðtala að 

samfélagið í Vík er stór partur af lífi viðmælenda. Viðmælendur ræddu um hvað þeim þætti 

vænt um þetta litla samfélag og hvað allir væru nánir. Hins vegar hefur íbúasamsetning og 

miklar breytingar á bænum haft áhrif á tilfinningar viðmælenda til samfélagsins. Þó svo að 

það hafi haft jákvæð áhrif að með auknum fjölda íbúa í kjölfar ferðaþjónustunnar hafi 

bæjarbragurinn orðið líflegri og skemmtilegri, þá hefur samfélagið breyst á þann hátt að þetta 
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er allt öðruvísi samfélag eins og Kamps (2017) greindi frá í rannsókn sinni. Stór hluti þeirra 

sem búa í Vík í dag eru farandverkamenn sem að öllum líkindum munu ekki setjast þar að 

til lengri tíma og stofna til fjölskyldna. Þetta veldur áhyggjum hjá viðmælendum að Vík 

verði ekki álitinn góður staður til að setjast að í.  

6.1.3 Staðarsamsemd 

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar er ekki hægt að greina að aukinn fjöldi 

ferðamanna eða ferðaþjónusta hafi áhrif á staðarsamsemd heimamanna. Allir viðmælendur 

segja að þeir séu frá Vík og samsama sig við Vík, nema Lisa sem flutti til Íslands fyrir 

nokkrum árum. Hjá sumum viðmælendum fór það eftir aðstæðum hvort þau kynntu sig frá 

Vík eða Mýrdalshreppi sem fellur að hugmyndum Lewicka (2008) að einstaklingar geta 

samsamað sig við staði út frá mismunandi aðstæðum, en í flestum tilvikum greindu 

viðmælendur frá því að þeir væru frá Vík.  

Viðmælendur skilgreindu flestir sem svo að Vík væri þeirra „heima“. Sem dæmi má nefna 

að þrátt fyrir að Guðrún sé búsett í Reykjavík þá greindi hún frá því að Vík væri heima fyrir 

henni og má líkja því við staðarteygni sem Barcus og Brunn (2010) fjölluðu um þar sem 

Guðrún virðist samsama sig og tengjast fleiri en einum stað. Lisa skilgreindi Vík ekki sem 

hennar „heima“ en hún hefur verið búsett í Vík í rúmlega tíu ár en samsamar sig ekki við 

Vík. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar má sjá að langtíma búseta er ekki endilega 

lykilþáttur í því að samsama sig við stað líkt og Cuba og Hummon (1993) greindu frá þar 

sem til dæmis Jóna hefur aðeins haft fasta búsetu í Vík í rúmlega fimm ár en fyrir henni er 

Vík „heima“. Það má því velta fyrir sér hvort að erfiðara sé fyrir Lisu að samsama sig 

staðnum þar sem hún er af erlendu bergi brotin eða að samfélagið sé lokað gagnvart því að 

taka á móti nýjum íbúum.  

6.2 Hvaða áhrif hefur hreyfanleiki staða í kjölfar 

ferðaþjónustu og ferðamanna á staðarkennd 

heimamanna? 

Fræðimenn hafa fjallað um hreyfanleika staða og hvernig staðir hreyfast í gegnum tíma og 

rými (Cresswell, 2007; Barcus & Brunn, 2010; Schannell & Gifford, 2010). Ef litið er á 

hreyfanleika Víkur í gegnum söguna má sjá að miklar breytingar hafa átt sér stað í gegnum 

árin. Áður fyrr var mikið um landbúnað og tengda starfsemi í Mýrdalnum en nú er 

ferðaþjónusta stærsta atvinnugrein svæðisins (Mýrdalshreppur, 2012). Hreyfanleika Víkur í 

gegnum rými má meðal annars greina út frá því aukna framboði á þjónustu sem í boði er. 

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að aukið framboð á þjónustu og afþreyingu er ein stærsta 

breytingin sem að viðmælendur tóku eftir í kjölfar aukins fjölda ferðamanna í Vík. 

Heimamenn geta nú valið á milli veitingastaða og kaffihúsa sem áður voru af skornum 

skammti og aðeins opnir í takmarkaðan tíma yfir sumarið. Í Vík hefur einnig verið reist stór 

matvöruverslun sem þjónustar heimamenn og nefndu viðmælendur til dæmis að það væri 

óvíst að enn væri starfrækt verslun á staðnum ef ekki væri fyrir ferðamennina.  

Hreyfanleiki hefur áhrif á staði (Simonsen, 2008) og má sjá að hreyfanleiki 

ferðaþjónustunnar, sem Katrín Anna Lund og Gunnar Thór Jóhannesson (2014) greindu frá 

í grein sinni, hefur haft áhrif á staðarkennd íbúa í Vík. Til Víkur kemur gríðarlegur fjöldi 
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ferðamanna á ári hverju sem hefur áhrif á íbúana. Þrátt fyrir að heimamenn þvertaki fyrir 

það að ferðamenn valdi þeim ónæði, þá nefna allir viðmælendur hluti sem flokka mætti til 

ónæðis. Sem dæmi má nefna langar raðir í búðinni og að það sé bankað upp á hús þeirra í 

leit að gistingu en það er í samræmi við það sem Nijland (2014) nefndi í grein sinni um að 

aukinn umgangur ferðamanna dragi úr staðarkennd heimamanna. Schannell og Gifford 

(2010) ræða í grein sinni að öryggi og vellíðan sé mikilvægur þáttur í staðarkennd 

einstaklinga. Ef einstaklingum líður ekki vel eða verða fyrir miklu áreiti á stað þá hefur það 

áhrif á staðarkennd einstaklingsins. Það má þó ekki greina að áreiti frá ferðamönnum hafi 

gríðarleg áhrif á staðarkennd viðmælenda heldur upplifa þeir mikið öryggi sem er andstæða 

við það sem rannsókn Nijland (2014) greindi frá þar sem íbúar upplifðu óöryggi vegna 

aukinna skemmdaverka. 

Hinar hröðu breytingar sem hafa átt sér stað í Vík í kjölfar hreyfanleika ferðaþjónustunnar 

hafa haft áhrif á staðarkennd heimamanna. Þrátt fyrir að þjónusta líkt og veitingastaðir og 

gistimöguleikar ásamt afþreyingu hafi aukist í Vík þá nefndu viðmælendur að þeim þætti 

vanta að hugað væri að þjónustu fyrir heimamenn. Nefndu þeir þá sérstaklega 

heilbrigðisþjónustu og íbúðakosti fyrir íbúa. Starfandi er læknir og hjúkrunarfræðingur í Vík 

en ekki til dæmis tannlæknir eða frekari læknisþjónusta fyrir íbúa. Þessar niðurstöður svipa 

til þess sem Kamps (2017) dró fram í grein sinni að þjónusta við heimamenn eigi það til að 

lúta í lægra haldi fyrir þjónustu við ferðamenn sem hefur neikvæð áhrif á staðarkennd. Hvað 

varðar íbúðakosti nefndu viðmælendur meðal annars að í uppbyggingu bæjarins hafi verið 

fremur horft til ferðamanna og ferðaþjónustu frekar en heimamanna. Reist hafa verið hótel 

og byggðar íbúðir, en þá sérstaklega með það í huga að leigja út til farandstarfsmanna eða 

sem Airbnb íbúðir. Viðmælendur nefndu að þeim þætti að huga þyrfti betur að því að 

þjónusta þá sem vilja búa í bænum með því að byggja íbúðir fyrir einstaklinga sem vilja 

setjast þar að. Bæði Kamps (2017) og Nijland (2014) komust meðal annars að þeirri 

niðurstöðu að hækkandi íbúðaverð hafi áhrif á staðarkennd heimamanna en ekki mátti greina 

það af mínum niðurstöðum. Hins vegar má áætla að það að íbúðir fáist ekki leigðar eða seldar 

til þeirra sem vilja setjast að í bænum hafi sömu áhrif eins og hækkandi íbúðarverð. Ásamt 

því tóku viðmælendur fram að það þyrfti að styrkja grunnstoðir samfélagsins. Leggja þyrfti 

meiri áherslu á að byggja upp til dæmis betri aðstöðu fyrir börn og ungmenni hvað varðar 

ungmenna- og æskulýðsmál, bæta aðstöðu við íþróttahúsið ásamt fleiri þáttum. Einnig bar 

það á góma að viðmælendur telja að treysta þurfi fleiri atvinnuvegi. Viðmælendum þykir að 

ekki sé nóg að treysta aðeins á einn stóran atvinnuveg eins og ferðaþjónustuna heldur þurfi 

að byggja upp tækifæri til frekari atvinnuvega á svæðinu. Landbúnaður var löngum stærsta 

atvinnugreinin á svæðinu en hefur hann verið að leggjast af og flestir bændur komnir út í 

einhverskonar ferðaþjónustu samhliða búskapnum.  

Í kjölfar hreyfanleika ferðaþjónustunnar hefur alls kyns þjónusta sprottið upp í Vík vegna 

gríðarlegrar eftirspurnar. Í dag eru búsettir rúmlega 650 íbúar í Mýrdalshreppi og er það 

gífurleg aukning, en árið 2011 bjuggu aðeins 480 íbúar í sveitarfélaginu. Þessa aukningu má 

meðal annars rekja til þess að atvinnutækifærum hefur fjölgað vegna aukinnar eftirspurnar 

eftir þjónustu og afþreyingu. Samhliða aukningu í íbúafjölda hefur erlendum ríkisborgurum 

fjölgað jafnt og þétt í Vík sem rekja má einnig til þeirra atvinnutækifæra sem finna má í Vík. 

Samkvæmt Williams og Stewart (1998) hafa utanaðkomandi aðilar áhrif á staðarkennd 

heimamanna og má sjá að svo er í Vík. Utanaðkomandi aðilar hafa haft bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á staðarkennd heimamanna. Jákvæð áhrif utanaðkomandi aðila eru meðal 

annars þau að viðmælendum þykir vaxandi fjöldi íbúa hafa jákvæð áhrif á bæjarbraginn og 

að það sé mun meira líf á svæðinu en áður. Vík var í mikilli niðurníðslu og lítið sem ekkert 
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um að vera á svæðinu þegar ferðamennirnir fóru að flykkjast í bæinn og því hefur 

ferðaþjónustan haft jákvæð áhrif á uppbyggingu bæjarins samkvæmt viðmælendum. Hins 

vegar eru neikvæðu áhrifin þau að viðmælendur hafa áhyggjur af þeim breytingum sem hafa 

átt sér stað í samfélaginu. Við greiningu niðurstaðna kom í ljós að viðmælendur lýstu 

áhyggjum sínum af samsetningu íbúa í Vík líkt og fram kom í grein Kamps (2017). Eins og 

mynd 3 sýnir, á blaðsíðu 13, þá hefur gríðarlegur fjöldi af erlendu vinnuafli flust til Víkur 

síðustu ár. Hins vegar eins og mynd 5 sýnir, á blaðsíðu 14, þá hefur börnum á grunnskólaaldri 

farið fækkandi á sama tíma. Viðmælendur drógu það fram að þetta væri ekki eins og önnur 

samfélög að því leyti að stór hluti íbúa væri ekki að stofna til fjölskyldna og setjast að í 

bænum, heldur aðeins að dvelja í Vík vegna atvinnu og skýtur ekki niður rótum í 

samfélaginu. Eins og Guðrún nefndi í svari sínu að þegar hún var yngri voru um 400 íbúar í 

Vík og 100 börn í grunnskólanum en nú búa rúmlega 650 íbúar en aðeins 50 börn í 

grunnskólanum. Það má kallast undarlegt að miðað við að flestir íbúar í Vík séu á aldrinum 

18 til 37 ára, sem telst til barneignaraldurs, að ekki sé hærra hlutfall ungra barna í 

sveitarfélaginu. Af niðurstöðunum að dæma vilja viðmælendur að stuðlað sé að því að fólk 

með börn sjái tækifæri í því að flytja til Víkur og ala upp börnin sín þar. En til þess þarf 

uppbygging bæjarins að miðast að því að skapa umhverfi sem styður við þessar óskir 

viðmælenda. 

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort að hreyfanleiki hafi áhrif á staðarkennd einstaklinga 

en Barcus og Brunn (2010) halda því fram í grein sinni að svo sé ekki. Aukinn hreyfanleiki 

dregur ekki endilega úr staðarkennd einstaklinga samkvæmt Barcus og Brunn (2010) og má 

sjá af þessari rannsókn að hreyfanleiki ferðaþjónustunnar hefur ekki dregið úr staðarkennd 

heimamanna. Hreyfanleikinn hefur hins vegar haft áhrif á staðarkennd einstaklinganna en 

hún er enn til staðar og jafnvel sterkari en áður. Viðmælendur bera hag Víkur fyrir brjósti og 

vilja sjá staðnum og samfélaginu vegna vel.  
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7 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að kanna hvort að aukinn fjöldi ferðamanna og 

ferðaþjónusta hafi áhrif á þau tengsl sem einstaklingar mynda við staði með tilliti til 

hreyfanleika staða. Að mér vitandi hafa ekki verið gerðar rannsóknir hér á landi á því hvaða 

áhrif ferðaþjónusta og ferðamenn hafa á staðarkennd heimamanna. Það má því segja að það 

vanti fræðilegar umræður um þau áhrif sem að ferðamenn og ferðaþjónusta geta haft á 

tilfinningar heimamanna. Það eru því tækifæri í því að rannsaka enn fremur hvernig þessir 

þættir hafa áhrif á staðarkennd, þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að 

ferðaþjónusta og ferðamenn hafi töluverð áhrif á staðarkennd einstaklinga.  

Aðeins voru tekin fimm viðtöl og er mögulegt að ekki hafi náðst mettun á viðfangsefninu. 

Þrátt fyrir það þá áttu viðtölin margt sameiginlegt og má áætla að ef tekin hefðu verið nokkur 

viðtöl í viðbót hefðu þau sýnt sömu eða svipaðar niðurstöður. Þegar leitast var eftir 

viðmælendum voru sett þau skilyrði að viðmælendur þyrftu að vera búsettir í Vík eða að 

hafa flutt í burtu frá staðnum fyrir einu til tveimur árum síðan. Sá viðmælandi sem var ekki 

lengur búsettur í Vík, Guðrún, flutti frá Vík 2008 en þar sem foreldrar hennar eru enn búsettir 

í Vík og hún flutti aftur til Víkur í eitt til tvö ár þá var gerð undanþága á því skilyrði.  

Á heildina litið hefur rannsóknin sýnt fram á að ferðaþjónusta og aukinn fjöldi ferðamanna 

hafi áhrif á staðarkennd heimamanna, ásamt því að hreyfanleiki staða í kjölfar ferðaþjónustu 

og ferðamanna hefur áhrif á staðarkennd. Áhrif á staðarkennd viðmælenda birtist á 

mismunandi hátt hjá hverjum og einum en þó er margt sem þeir eiga sameiginlegt eins og 

fram hefur komið. Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á staðarkennd, en ekki 

beinlínis hvað það er sem getur haft áhrif á hana. Hægt væri að framkvæma frekari 

rannsóknir á þessu viðfangsefni. Sem dæmi má nefna að taka fleiri viðtalsrannsóknir ásamt 

því að möguleiki er á að framkvæma rannsóknina á hinum ýmsu stöðum um landið.  

Á síðustu árum hefur ferðamönnum fjölgað gífurlega um land allt og vilja allir fá sinn skerf. 

Það má þó sjá miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar að mikilvægt er að huga og hlúa 

að samfélaginu og grunnstoðum þess. Mikilvægt er að uppbygging samfélaga einskorðist 

ekki við að þjónusta gesti, þar sem án íbúa væri ekkert samfélag til að bjóða gestina 

velkomna. 
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Viðauki A 

Spurningalisti – íbúar í Vík 

1. Hvert er kyn þitt? 

2. Hver er aldur þinn?  

3. Hver er fyrsta tilfinningin sem sprettur upp þegar þú hugsar um Vík? 

4. Hver eru tengsl þín við Vík? S.s. ert þú fædd/ur og uppalinn hér eða fluttir þú til 

Víkur seinna á lífsleiðinni? Ef svo, af hverju? (Hvað hefur þú búið í mörg ár í Vík?) 

5. Hefur þú einhvern tíman flutt í burtu frá Vík? 

a. Hvers vegna hefur þú ekki flutt frá Vík? Hvað heldur þér hér? 

b. Hvers vegna fluttir þú í burtu og hvers vegna fluttir þú aftur til baka? 

6. Finnst þér Vík sjá þér fyrir öllu sem þú þarft? Finnst þér þú vera örugg/ur hér, getur 

þú stundað þá vinnu sem þú kýst, getur þú keypt helstu nauðsynjar sem þú þarft 

o.fl.? 

7. Kynnir þú þig sem íbúa frá Vík? Myndir þú segja að þú værir stolt/ur að vera frá 

Vík? 

8. Skilgreinir þú sem svo að þú eigir heima í Vík eða er einhver annar staður sem á 

þann titil fyrir þér?  

9. Hvað er það besta við Vík að þínu mati? 

10. Starfar þú í ferðaþjónustu? 

11. Hvert er viðhorf þitt til ferðaþjónustunnar í Vík? Finnst þér ferðaþjónustan hafa 

verið jákvæð eða neikvæð framþróun fyrir staðinn? Hvernig? 

12. Hverjar eru helstu breytingarnar að þínu mati í Vík með tilkomu ferðaþjónustunnar 

og aukins fjölda ferðamanna? 

13. Þykir þér ferðaþjónustan hafa haft áhrif á tilfinningar þínar til Víkur? Hvernig? 

14. Þykir þér ferðamenn valda þínu daglega lífi ónæði? Hvernig? 

15. Hvernig sérðu fyrir þér þína „drauma“ Vík? 

Spurningalisti - brottfluttir 

1. Hvert er kyn þitt? 

2. Hver er aldur þinn?  

3. Hver er fyrsta tilfinningin sem sprettur upp þegar þú hugsar um Vík? 

4. Hver eru tengsl þín við Vík? S.s. ert þú fædd/ur og uppalinn hér eða fluttir þú til 

Víkur seinna á lífsleiðinni? Ef svo, af hverju? (Hvað hefur þú búið í mörg ár í Vík?) 

5. Hvers vegna fluttir þú burt frá Vík? 

6. Kynnir þú þig sem íbúa frá Vík? Myndir þú segja að þú værir stolt/ur að vera frá 

Vík? 

7. Skilgreinir þú sem svo að þú eigir heima í Vík eða er einhver annar staður sem á 

þann titil fyrir þér?  

8. Hvað er það besta við Vík að þínu mati? 

9. Starfar þú í ferðaþjónustu? 

10. Hvert er viðhorf þitt til ferðaþjónustunnar í Vík? Finnst þér ferðaþjónustan hafa 

verið jákvæð eða neikvæð framþróun fyrir staðinn? Hvernig? 
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11. Hverjar eru helstu breytingarnar að þínu mati í Vík með tilkomu ferðaþjónustunnar 

og aukins fjölda ferðamanna? 

12. Þykir þér ferðaþjónustan hafa haft áhrif á tilfinningar þínar til Víkur? Hvernig? 

13. Fannst þér ferðamenn valda ónæði í þínu daglega lífi þegar þú bjóst í Vík? 

Hvernig? 

14. Hvernig sérðu fyrir þér þína „drauma“ Vík? 

 


