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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur mikill uppgangur átt sér stað í íslenskri ferðaþjónustu en 

ferðaþjónustuaðilar standa frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar kemur að uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Í þessu verkefni var gerð rannsókn á 

helstu áskorunum til uppbyggingar ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni og einblínt var á 

þéttbýliskjarnann Borgarnes. Rannsóknarsnið sem varð fyrir valinu var viðtalsrannsókn en 

tekin voru sjö viðtöl við hagaðila í Borgarnesi til þess að öðlast dýpri skilning á upplifun 

viðmælenda á viðfangsefninu. Rannsóknarspurningin var: Hverjar eru helstu áskoranir til 

uppbyggingar ferðaþjónustunnar í Borgarnesi að mati hagaðila? Niðurstöður varpa ljósi á 

fjölda áskorana en þær helstu hafa hindrandi áhrif á frekari uppbyggingu ferðaþjónustunnar. 

Borgarnes er fjölsóttur viðkomustaður ferðamanna en aftur á móti hefur reynst erfitt að laða 

ferðamenn að bænum til dvalar í lengri tíma. Aðdráttarafl er samt hægt að auka með því að 

skapa ákveðna sérstöðu. Það er hins vegar samkeppni á milli ferðaþjónustufyrirtækja og 

sérstaða fyrirtækja er tjáð með markaðssetningu á Internetinu, sem getur verið undirorpin 

háum fjárhæðum. Ljóst er að skipulag og stefnumótun eru málefni sem er ábótavant  og 

framtíð greinarinnar er því óljós að mati hagaðila í ferðaþjónustu. Til þess að draga úr 

áskornum er brýn þörf fyrir aukna samvinnu í ferðamálum til þess tryggja sjálfbæra 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar.  Hagaðilar hafa hins vegar mikla trú á samfélaginu þar sem 

vilji og hugmyndir að uppbótum eru til staðar og jákvæð viðhorf eru ríkjandi til frekari 

samvinnu aðila í framtíðinni.  

Lykilorð: Borgarnes, ferðamannastaður, ferðaþjónusta á landsbyggðinni, áskoranir, 

aðdráttarafl, stefnumótun. 

 





 

Abstract 

Tourism in Iceland has evolved enormously in the last decade, which had good influence on 

the country´s economy therefore the government has aimed to increase tourism development 

in every region. The subject of this essay is how tourism industry‘s stakeholders experience 

challenges in tourism development on the countryside, and the focus is on the case of a small 

town called Borgarnes. The theoretical basis of the research covers discussion on destination 

and their attractiveness, rural tourism and sustainability, rural tourism in Iceland and tourism 

development in Borgarnes in the past years. A qualitative research was conducted where 

seven tourism industry´s stakeholders from Borgarnes were interviewed. The results show 

that Borgarnes seems to be a mostly popular stopover destination for travellers which are 

driving through Iceland therefore it seems to lack attractiveness. Most of the tourist stop for 

a short time and it is a challenge to extend their visit. It is possible to enhance destination´s 

attractiveness by creating uniqueness. On the other hand, there is competition between 

tourism companies in Borgarnes and their marketing often can be subordinated to high sums, 

even though costs of marketing could be reduced with cooperation between the stakeholders, 

it is lacking. Apparently, organization and policy are issues that are inadequate, which makes 

the future of the tourism in Borgarnes unclear in the opinion of stakeholders. In order to 

reduce the challenges, it is urgently needed to enhance the cooperation in tourism issues as 

well as to ensure a sustainable development of the tourism industry. However, stakeholders 

believe in their community since there is a will and ideas for improvement as well as a 

positive attitude towards enhanced cooperation in the future. 
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1 Inngangur 

Ísland varð mjög vinsæll áfangastaður ferðamanna fyrir innan við áratugi síðan en 

ævintýranlegur vöxtur ferðaþjónustunnar hófst stuttu eftir eldgos í Eyjafjallajökli (Edward 

H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013). Aukinn athygli frá heiminum hefur 

sömuleiðis endurspeglast í vaxandi fjölda ferðamanna þar sem 24,3% auking varð á milli ára 

2010 til 2017 en að auki árið 2018 varð 5,5% fjölgun til viðbótar og fjöldinn ferðamanna 

nam rúmlega þremur miljónum (Ferðamálastofa, 2018). Uppgangur ferðaþjónustunnar 

skapaði vissulega tækifæri til vaxtar og hafði áhrif á þróun greinarinnar á landsbyggðinni, 

meðal annars á byggðarlagið Borgarnes (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017; 

Vegvísir, 2015).  

Borgarnes er bær sem er staðsettur á Vesturlandi og er tiltölulega stutt frá 

höfuðborgarsvæðinu. Bærinn hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna í áraraðir þar 

sem þjóðvegur nr. 1 liggur í gegnum þennan stærsta þéttbýliskjarna Borgarbyggðar. 

Ferðaþjónustan í bænum hefur þróast á undanförnum árum samhliða fjölgun ferðamanna 

sem hefur stuðlað að atvinnusköpun og auknum fjölbreytileika atvinnulífs (Egill Ólafsson 

og Heiðar L. Hansson, 2017). Á undanförnum árum hefur einnig aukast fjöldi gæðameiri 

gisti- og veitingastaða á svæðinu en þrátt fyrir það er enn áhugi meðal Borgfirðinga til að 

byggja upp greinina enn frekar (Ferðamálastofa, 2019). 

Markmið þessarar rannsóknar er þar af leiðandi að kanna upplifun hagsmunaaðila í 

ferðaþjónustu á áskorunum til uppbyggingar ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni og einblínt 

verður á þéttbýliskjarnann Borgarnes. Til þess að ná markmiði rannsóknarinnar er 

eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

• Hverjar eru helstu áskoranir til uppbyggingar ferðaþjónustunnar í Borgarnesi að mati 

hagaðila? 

Leitast verður við svara að þessari spurningu með því að taka sjö hálfstöðluð viðtöl við 

einstaklinga sem starfa við ferðaþjónustu á staðnum eða koma að skipulagningu hennar. Í 

upphafi ritgerðar verður farið yfir fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar til að veita lesanda 

innsýn inn í fræðin sem tengjast niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um tvö 

fræðileg hugtök, þ.e. áfangastað og aðdráttarafl sem fjalla um tilurð áfangastaða og 

mikilvægi aðdráttarafls. Þar næst verður fjallað um ferðaþjónustu í dreifbýli og sjálfbærni 

en komið verður inn á  helstu þætti sem skipta máli til uppbyggingar ferðaþjónustunnar á 

landsbyggðinni og koma einnig til umræðu í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar á eftir verður 

fjallað um ferðaþjónustu í dreifbýli á Íslandi til þess að varpa ljósi á áherslur hins opinbera 

en þessi tvö sjónarmið, þ.e. íslenskra stjórnvalda annars vegar og fræðimanna hins vegar, 

eru síðan borin saman við niðurstöður. 

Þar næst er fjallað um Borgarnes en farið verður yfir sögu bæjarins og uppgang 

ferðaþjónustunnar, svo um núverandi stöðu hennar. Tilgangur umfjöllunar er að gefa sem 

besta mynd af fyrrum og núverandi aðstæðum í niðurstöðum. Að því loknu er kynnt sú 

aðferðafræði og gögn sem notuð voru við framkvæmd þessarar rannsóknar. Fyrst verður 

farið yfir rannsóknarsnið og þar á eftir verður fjallað um framgang gagnaöflunar.  
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Síðan verður greint frá því sem réði vali á viðmælendum og að lokum hvernig unnið var úr 

rannsóknargögnum. Þar á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, sem flokkaðar 

voru niður eftir þemum. Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 

bornar saman við fræðilega umræðu, ásamt ályktunum og umræðu höfundar. 
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2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir stöðu þekkingar í ferðamálafræðum sem mun veita 

lesanda innsýn inn í viðfangsefni rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt niður í þrjá hluta þar 

sem byrjað verður á að skilgreina ítarlega tvö grunnhugtök ferðamálafræðinnar; 

áfangastaður og aðdráttarafl. Mikilvægt er að öðlast skilning á umræddum hugtökum þar 

sem þau koma víða fram í framhaldi rannsóknarinnar. Næst verður fjallað um ferðaþjónustu 

á landsbyggðinni og sjálfbærni . Að lokum verður fjallað um ferðaþjónustu á landsbyggðinni 

þar sem blandast sjónarhorn hins opinbera og fræðimanna varðandi uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar.  

2.1 Áfangastaður og aðdráttarafl 

Í samhengi ferðaþjónustunnar hafa áfangastaðir ferðamanna (e. tourism destinations) verið 

skilgreindir sem svæði sem verða fyrir áhrifum ferðaþjónustunnar með einhverjum hætti. 

Þeir eru ótal margir og ólíkir hver öðrum, en hins vegar er það sem einkennir þá alla að þetta 

eru landfræðilega afmörkuð svæði sem verða til út frá tengslum og athöfnum fólks; þar af 

leiðandi líkt og einstaklingar eru þeir sífellt að breytast og þróast (Saarinen, 2004; 

Gilbert,1960; Gunnar Jóhannesson og Edward Huijbeins, 2013). Buhalis (2000) hefur einnig 

lýst áfangastöðum sem kjarna ferðavara og þjónustu sem síðan er neytt undir nafni 

áfangastaðar. Hann telur að þetta séu landfræðileg svæði sem ferðamönnum þykja einstakir 

varðandi þætti eins og aðdráttarafl, aðgengi, pakkaferðir og þjónustu. 

Mill og Morrison (1998) hafa sett fram sínar  hugmyndir um tilurð áfangastaða. Þeir halda 

því meðal annars fram að áfangastaðir séu samsettir af fimm grundvallarþáttum (e. 

destination mix), sem eru eftirfarandi: 

●    Aðdráttarafl (e. tourist attraction) 

●    Aðstaða (e. facilities) 

●    Innviðir (e. infrastructure) 

●    Samgöngur (e. transportation) 

●    Gestrisni (e. hospitality resources) 

 

Í framhaldi benda Mill og Morrison (1998) á að áfangastaðir séu samt sem áður ólíkir en það 

hvernig þessir þættir blandast saman fer eftir ýmsu, eins og staðbundinni menningu, efnahagi 

og umhverfi, en þessir þættir eru breytilegir eftir hverjum og einum áfangastað. 

Helsta ástæða þess að ferðamenn heimsækja áfangastað er talin vera aðdráttarafl. Hugtakið 

aðdráttarafl (e. attraction) eða segull er í víðasta skilningi ákveðið fyrirbæri sem dregur fólk 

að staðnum og er eitt grundvallaratriða ferðaþjónustu. Það veldur því að fólk langar til að 

ferðast til þess að upplifa og sjá eitthvað stórmerkilegt (Richards, 2002).  

Í umfjöllun Swarbrookes (2001) kemur fram að aðdráttarafl getur verið margskonar og hægt 

að skipta því niður í þrjá gerðir. Fyrsta gerðin sem hann fjallar um er náttúrulegt aðdráttarafl, 



4 

en það getur verið eitthvað sem náttúran skapaði, t.a.m. fjöll, strendur, skógar, dýralíf og 

fleira. Önnur gerð er manngert aðdráttarafl, en hann lýsir því sem einhverju sem mannfólk 

skapaði og var upphaflega ekki ætlað ferðamönnum, t.d. gamlar byggingar, kirkjur eða 

kastalar. Einnig geta það verið mannvirki sem sköpuð voru eingöngu fyrir ferðamenn, líkt 

og þemagarðar. Þriðja gerð aðdráttarafls eru ýmsir viðburðir á staðnum og þeir geta verið af 

náttúruvöldum, en dæmi um það er sólmyrkvi og skipulagðir viðburðir eins og íþróttaleikir 

eða hátíðir. MacDonald (2002) leggur hins vegar til að saga og atburðir sem hafa sögulega 

merkingu geti einnig orðið aðdráttarafl áfangastaða.  

Samkvæmt Leiper (1990; 2004) búa áfangastaðir yfir misjafnlega sterku aðdráttarafli en 

styrkleiki þess ræður því hvort staðir eru kallaðir áfangastaðir (e. primary destination), sem 

þýðir að aðdráttarafl er nógu sterkt til þess að ferðamenn leggi ferð sína á þann stað og veki 

mestan áhuga. Síðan nefnir hann að staði sem öðlast ekki eins mikinn áhuga ferðamanna 

megi kalla viðkomustaði (e. secondary destination). Jafnframt eru í leiðinni til áfangastaðar 

og ferðamenn telja hvorugt nauðsynlegt né áhugavert að sjá. Almennt er um styttri viðdvöl 

að ræða en á áfangastöðum, t.a.m. allt frá tíu mínútum upp í einn til tvo daga. Það er algengt 

að áfangastaðir sækist mest eftir þeim ferðamönnum sem koma sérstaklega til áfangastaðar 

sem gerir að verkum að viðkomuferðamenn (e. through travelers) eru taldir síður mikilvægir. 

Það er hins vegar talið ákjósanlegt fyrir viðkomustaði að einblína á viðkomuferðamenn og 

þjóna þar af leiðandi stórum markaði. Það gæti verið hagkvæmara en að keppast við 

áfangastaði um þá ferðamenn sem dvelja lengur (McKercher, 2001). Það eru þó sumir 

áfangastaðir sem gegna tvíhlutverki (e. dual purpose destination) og eru álitnir bæði áfanga- 

og viðkomustaðir sem eru hluti af heildarferð ferðamanna (Leiper, 1990; 2004). 

Jafnframt er brýnt að nefna nokkra þætti sem skipta miklu máli til að áfangastaðir séu 

aðlaðandi en það eru troðningur eða mannfjöldi (e. crowding), öryggi (e. safety), þróun 

mannauðs (e. human resources development), samkeppni (e. competetiveness) og samvinna 

(e. cooperation). Áfangastaðir geta vissulega aukið aðdráttarafl ef vel er staðið að 

umræddum þáttum. Það er því mikilvægt að ferðamenn finni fyrir öryggi á tilteknum stað til 

þess að líða vel og geta slappað af. Til að lýsa nánar hvað átt er við með hverjum þætti er til 

dæmis ákjósanlegt að fjölda ferðamanna sé stýrt svo að ferðamenn upplifi ekki mannþröng, 

sem getur síðan komið í veg fyrir að þeir geti stundað ákveðna afþreyingu. Það er því 

mikilvægt að mannauður ferðaþjónustunnar hafi viðeigandi menntun og þjálfun til þess að 

ráða við alls konar aðstæður en einnig til þess að geta veitt sem ánægjulegasta upplifun og 

faglega þjónustu. Þar af leiðandi þurfa áfangastaðir sem vilja vera aðlaðandi að geta boðið 

upp á fjölbreytta afþreyingu en því fylgir vitaskuld samkeppni á milli fyrirtækja í greininni. 

Samkeppni getur hins vegar styrkt þróun og samkeppnishæfni áfangastaða ef hagaðilar í 

samkeppnisumhverfi þess vilja skapa sameiginlegt vörumerki úr tilteknum ferðamannastað 

(Vengesayi, 2003). 

Af undangreindu er ljóst að samkeppnishæfni áfangastaða er mjög mikilvæg, en á tíma 

hnattvæðingar (e. globalisation) er sífellt erfiðara fyrir áfangastaði að skera sig úr frá öðrum  

(Novelli, Schmitz og Spencer, 2006). Áfangastaðir geta náð því fram með stefnumiðaðri 

stjórnun og markaðssetningu þar sem þau draga fram helstu eiginleika aðdráttarafls og 

sérstöðu áfangastaðar, sem getur síðar skapað viðeigandi valkosti fyrir ferðamenn  

(Vengesayi, 2003). 
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2.2 Ferðaþjónusta á landsbyggðinni og 

sjálfbærni 

Ferðaþjónusta í dreifbýli (e. rural tourism) er skilgreind sem ferðaþjónusta sem á sér stað á 

landsbyggðinni (e. countryside), þar sem landnýting einkennist af landbúnaði, skógum og 

náttúrusvæðum (Kiper og Özdemir, 2012).Umrædd ferðaþjónusta hefur þróast í auknum 

mæli á heimsvísu allt frá sjötta áratug síðustu aldar. Það hefur spilað stórt hlutverk í þróun 

dreifbýla svæða sem hafa glímt við félagsleg og efnahagsleg vandamál (Perales, 2002). 

Samkvæmt Arzac (2002) eru margir erlendir sem og innlendir ferðamenn að ferðast til 

áfangastaða á landsbyggðinni og vilja eyða sínum frítíma þar. Ástæðan fyrir því kann að 

vera að landsbyggð víða um Evrópu býður upp á fjölbreytta afþreyingu og upplifun fyrir 

ferðamenn.  

Ekki hefur náðst samstaða um hvernig eigi að skilgreina dreifbýli eða landsbyggð (e. rural 

area) og þar af leiðandi eru til margar skilgreiningar á þessu hugtaki. Samkvæmt Gilbert 

(1982) einblínir hver skilgreining á ákveðna þætti eins og uppsveiflu, tölfræði, stjórnsýslu, 

byggð svæði, hagnýt svæði, landbúnað eða íbúaþéttleika. Það sem stendur þó upp úr í 

flestum skilgreiningum er að dreifbýli eru lítil svæði þar sem ekki búa fleiri en 10.000 íbúar 

og eru því oftast á landsvæðum með lágan íbúaþéttleika (e. population density).  

Eins og nefnt var áður hefur þróun í ferðaþjónustu á dreifbýlum svæðum verið meira 

áberandi á undanförnum árum þ.e er ferðaþjónusta sem fer fram á litlum svæðum eins og 

sveitum eða smábæjum, sem einkennast af því að halda fast í hefðir, vilja stækka hægt og á 

sjálfbæran hátt og með tilliti til þarfa heimamanna. Það sem flokkast undir ferðaþjónustu á 

landsbyggðinni er hins vegar ekki einungis sveitaferðamennska (e. agritourism), heldur 

einnig sú ferðaþjónusta sem á sér stað í náttúrulegu umhverfi, sem og umhverfisvæn 

ferðaþjónusta. Undir þessa tegund ferðaþjónustu fellur einnig talsverður fjöldi afþreyingar, 

eins og gönguferðir, klifur, reiðtúrar, ævintýraferðamennska, íþrótta- og heilsu 

ferðamennska, veiði- og námsferðir, lista- og menningarferðaþjónusta og síðast en ekki síst 

þjóðernisferðaþjónusta á sumum svæðum. Þegar ferðamenn heimsækja þessi svæði geta þeir 

aflað sér upplýsinga um staðbundna menningu og upplifað þjóðsögu, hefðir, náttúruminjar 

og söguminjar á margvíslegan hátt (Kiper og Özdemir, 2012). 

Ferðaþjónusta í dreifbýli gegnir mikilvægu hlutverki fyrir samfélög á landsbyggðinni en hún 

getur styrkt staðbundinn efnahag, haft góð áhrif á atvinnuþróun og fjölbreytileika í 

atvinnulífinu, byggðaþróun og einnig ýtt undir varðveislu staðbundinna hefða og þjappað 

samfélaginu saman. Það þarf þó að hafa í huga að æskilegt er að þróun hennar sé hæg og 

skipulögð á sjálfbæran hátt (George, Mair, og Reid, 2009; Kiper og Özdemir, 2012).  

Sjálfbær þróun er hugtak sem hefur verið skilgreint sem sú þróun sem mætir þörfum 

nútímakynslóða án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta sínum 

þörfum. Hugtakið hefur einnig komið viða fram í ferðamálafræðum (Kiper og Özdemir, 

2012). Lane (1994) styrkir umræðuna til að mynda með því að lýsa fjórum forsendum til 

stefnumótunar í ferðaþjónustu á landsbyggðinni sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Það er 

fyrst og fremst til þess að varðveita viðkvæm svæði og til viðmiðunar þegar kemur að því 

að ákveða hvort þurfi að þróa eða vernda ákveðið svæði. Jafnframt til þess að viðhalda 

jafnvægi í efnahagslegri þróun sem snýr að hagsmunum  samfélagsins. Síðast en ekki síst til 

þess að viðhalda upprunalegum búningi dreifbýla svæða, en það er helsta ástæða þess að 

ferðamenn koma þangað.  
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Aðeins er hægt að byggja upp sjálfbæra ferðaþjónustu ef allir hagsmunaaðilar leggjast á eitt 

frá upphafi. Þar af leiðandi þurfa allir að taka þátt í stefnumótunarferli en það kann að stuðla 

að betri útkomu fyrir vikið og minnkar áhættu á ágreiningi í framtíðinni. Hagsmunaaðilar 

eru þeir sem eiga hagsmuna að gæta af ferðaþjónustunni, eins og ríkið, sveitarstjórn, 

opinberar stofnanir, íbúar og einkaaðilar sem reka fyrirtæki á svæðinu (George, Mair, og 

Reid, 2009; Kiper og Özdemir, 2012).  

Þar sem ferðaþjónustan á landsbyggðinni snýst oft um að vöruvæða staðbundna sögu eða 

menningu bendir það til þess að heimafólkið er mikilvægur hagsmunaaðili og raddir þeirra 

þurfa þar af leiðandi að heyrast við skipulagningu áfangastaðar. Heimafólk þarf þess vegna 

að koma að skipulagningu og langtímastefnumótun. Þegar kemur að því að innleiða stefnu 

þurfa allir hagsmunaaðilar að taka virkan þátt í ferlinu og alltaf skal virða þolmörk 

heimamanna til þess að viðhalda sjálfbærni ferðaþjónustunnar (George, Mair, Reid, 2009).  

2.2.1 Ferðaþjónusta á landsbyggð Íslands 

Falleg og ósnortin náttúra ásamt menningarminjum víða um land flokkast sem helsta 

aðdráttarafl Íslands. Samt sem áður dvelur meirihluti ferðamanna sem kemur til landsins á 

Suðurlandi eða höfuðborgarsvæðinu. Íslensk stjórnvöld hafa þar af leiðandi stefnt að því að 

dreifa ferðamönnum frekar um landið til þess að veita öllum landsmönnum tækifæri til að 

njóta góðs af hröðum vexti ferðaþjónustunnar, og ekki síst til þess að draga úr álagi á helstu 

áfangastöðum landsins (Vegvísir, 2015). Þess vegna er eitt helsta markmið stjórnvalda að 

efla ferðaþjónustu á landsbyggðinni með sjálfbærni, öryggi ferðamanna og samkeppnishæfni 

Íslands að leiðarljósi (Byggðastofnun, 2016).  

Stuðningur hins opinbera er þar af leiðandi mikilvægur liður til uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar. Íslensk stjórnvöld stefna að því að styðja við rannsóknir í greininni auk 

þess að ýta undir uppbyggingu innviða og landvörslu. Áherslan er hins vegar lögð á að gæta 

þess að slík uppbygging hafi ekki neikvæð áhrif á aðdráttarafl svæða, náttúruna eða upplifun 

ferðamanna (Stjórnarráðið, á.á). Fjárhagslegur stuðningur hins opinbera fer meðal annars í 

gegnum Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, sem er í vörslu Ferðamálastofu. Markmið 

sjóðsins er „að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða sem eru í eigu 

eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila um land allt.“ (Ferðamálastofa, á.á). Sjóðurinn gegnir 

einnig mikilvægu hlutverki í því að draga úr álagi á vinsælum áfangastöðum með því að 

fjölga viðkomustöðum ferðafólks. Sömuleiðis fjármagnar sjóðurinn  verkefni sem eiga að 

stuðla að öryggi ferðamanna og náttúruverndar um land allt (Ferðamálastofa, á.á). Hins 

vegar geta einstaklingar og fyrirtæki í ferðaþjónustunni sem þurfa fjárhagslega aðstoð snúið 

sér að atvinnuþróunarfélögum sem hægt er að finna á öllum landsvæðum. Í tilfelli 

Borgarness eru það Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi sem veita ráðgjöf og eru með 

þróunardeild.  

Helstu verkefni atvinnuþróunarfélaga eru að hlúa að uppbyggingu atvinnulífs, sem og að 

veita aðstoð og ráðgjöf varðandi nýsköpun og vöruþróun til allra þeirra sem eru í 

atvinnurekstri eða hugsa um að hefja rekstur (Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward H. 

Huijbens, 2013).  

Þegar allt kemur til alls er uppbygging ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni alls ekki auðveld 

og ferðaþjónustuaðilar víða um land glíma við ýmsar áskoranir. Þær helstu eru lélegar 

samgöngur milli landshluta, sérstaklega á veturna, og árstíðarsveiflur í komu ferðamanna, 

sem að auki virðast vera meiri utan höfuðborgarsvæðisins. Þrátt fyrir að dregið hafi úr 
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árstíðarsveiflum á milli ára má engu að síður rekja komu flestra ferðamanna til 

sumarmánaðanna. Á hinn bóginn eru samgöngur undirstaða ferðaþjónustunnar þar sem 

ástand samgöngumála hefur áhrif á aðgengi að fjölmörgum stöðum. Það þarf  því að huga 

betur að samgöngumálum með því að verja meira fjármagni í viðhald og uppbyggingu 

samgönguinnviða (Byggðastofnun, 2016). Það sem er hins vegar jákvætt er að stjórnvöld 

hafa að markmiði að halda áfram að byggja upp almenningssamgöngur, ásamt því að auka 

hagkvæmni innanlandsflugsins til að auðvelda ferðalög til og frá landsbyggðinni 

(Stjórnarráðið, 1999). Strætó BS skipuleggur strætisvagnaþjónustu á landsbyggðinni fyrir 

landsbyggðarsamtök, en um er að ræða 21 leið sem dreifast um landsbyggðina. Strætó BS 

er einnig í samstarfi við einkaaðila þar sem akstur vagna þeirra fer eingöngu fram á vegum 

verktaka (Strætó, e.d.). 

Þátttaka og stuðningur stjórnvalda skiptir miklu máli en jafnframt þarf einhvers konar 

samstarf þeirra að ríkja við einkaaðila fyrir árangursríkan framgang uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar. Frá árinu 2004 hafa verið gerðir vaxtarsamningar á vegum 

Byggðastofnunar við atvinnuþróunarfélög, þar sem veitt var verkefnabundnu fjármagni til 

vissra landsvæða. Helsta markmið með þessu var „að efla nýsköpun, samkeppnishæfni 

atvinnulífsins, auka hagvöxt með virku samstarfi mismunandi hagsmunaaðila eins og 

fyrirtækja, háskóla, sveitarfélaga og ríkisins“ (Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward H. 

Huijbens, 2013). 

Fjallað var um umrædda vaxtarsamninga í Ferðamálaáætlun 2011-2020 og þar var lögð 

áhersla á að á hverju landsvæði verði byggðir upp  klasar (e. clusters) til þess að efla samstarf 

mismunandi hagsmunaaðila í ferðaþjónustu en í kjölfarið myndi skapast vettvangur til þess 

að vinna að samþættingu byggðaþróunar verkefna í atvinnugreininni (Ferðamálaáætlun, 

2011). Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur skilgreint klasa á eftirfarandi hátt: 

Til að útskýra klasa í stuttu máli má segja að um sé að ræða hóp fyrirtækja og stofnana sem 

staðsettur er á afmörkuðu landsvæði þar sem tilvist hópsins og margháttuð tengsl milli aðila 

hefur jákvæð áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækja innan klasans. Klasi er því landfræðileg 

þyrping tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum og 

stofnana á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni og einnig í samvinnu. 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013, bls. 4). 

Talið er jákvætt ef klasar tækju til starfa á öllum landsvæðum og gætu þeir sótt um opinbert 

fjármagn í staðinn fyrir að einkaaðilar myndu gera slíkt upp á eigin spýtur, sem er mun 

erfiðara (Edward H. Huijbeins, Hjalti Jóhannesson, Gunnar T. Jóhannesson, 2014).Það sem 

oft takmarkar þróun einstakra ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi er að þau skortir  fjármagn 

til vöruþróunar og markaðssetningar. Þar sem þau eru flest öll lítil eða meðalstór er mjög 

líklegt að samstarf við aðra aðila væri þeim til hagsbóta (Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward 

H. Huijbens, 2013). 

Ferðaþjónustuklasar geta stuðlað að aukinni samkeppnishæfni áfangastaða ef ferðavaran 

þeirra einblínir á eitthvað ákveðið innan ferðaþjónustunnar, t.a.m. tegundarferðamennsku, 

og þar af leiðandi skapað sér sérstöðu sem gæti náð vinsældum á alþjóðavísu (Edward H. 

Huijbeins, Hjalti Jóhannesson, Gunnar T. Jóhannesson, 2014). 

Uppbygging klasa eða grasrótarsamtaka getur þar af leiðandi flokkast sem skilvirk leið til 

uppbyggingar sjálfbærrar ferðaþjónustu (e. sustainable tourism) á landsbyggðinni. Samstaða 

hagsmunaaðila varðandi markmið í svæðisbundnum ferðamálum gæti jafnvel þróast út í 

sameiginlega vöruþróun og markaðssetningu áfangastaðar (Gunnar Þ. Jóhannesson og 
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Edward H. Huijbens, 2013). Butler, Weidenfeld og Williams (2010) nefna sömuleiðis að 

stofnun ferðaklasa geti reynst áhrifarík við uppbyggingu ferðamannastaða. Þeir mæla með 

því að snúa sér frekar að samvinnu en eingöngu samkeppni þegar kemur að stefnumótun og 

markaðssetningu áfangastaða. Þrátt fyrir að það sé ekki útilokað að eitt fyrirtæki hafi meira 

aðdráttarafl heldur en annað, þá styrki samvinnan aðdráttarafl áfangastaðar í heild sinni 

þegar uppi er staðið. Árangur í slíkri markaðssetningu ræðst af ýmsum þáttum en það getur 

verið laga- og stofnanaumhverfið, innviðir eða viðhorf heimafólks. Upptaldir þættir eru 

mismunandi á hverjum og einum stað og geta því haft einnig hamlandi áhrif á uppbyggingu 

og markaðssetningu áfangastaða (Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward H. Huijbens, 2013). 

Markaðssetning snýr fyrst og fremst að því að koma ákveðinni vöru, hugmyndum eða 

þjónustu á framfæri með því að senda út markaðsskilaboð sem beint er að fyrirfram 

ákveðnum markhópi. Markmið endurtekinna skilaboða er að staðfæra og skapa jákvæð 

tengsl við vöruna í huga neytenda (Keller, 2008). Hægt er markaðssetja ferðamannastaði 

með ýmsum hætti, t.d. má nefna auglýsingar, kynningarefni, viðburði eða almannatengsl. 

Allar fyrrnefndar aðferðir hafa þann tilgang að lýsa og innihalda fróðleik  um staðinn sem 

verið er að markaðssetja (Gunn, 2002).  

Á Íslandi eru tvær opinberar stofnanir sem sinna sérstaklega markaðssetningu í þágu 

ferðaþjónustunnar. Í fyrsta lagi er það Íslandsstofa sem sinnir markaðs- og kynningarstarfi á 

alþjóðavísu og hefur lagt mikla áherslu á sköpun jákvæðrar ímyndar landsins og 

heilsársferðaþjónustu, sem á að stuðla að dreifingu ferðamanna þannig að dregið sé úr álagi 

sem á það til að myndast á sumrin á vinsælum áfangastöðum. Markaðsstofur landshluta eru 

hins vegar að vinna að samræmingu kynningar- og markaðsmála í hverjum landshluta til 

innlendra sem og erlendra ferðamanna. Jafnframt starfa markaðsstofur í samvinnu við 

Íslandsstofu, Ferðamálastofu, aðrar opinberar stofnanir, sveitarfélög, ferðaþjónustufyrirtæki 

og fleiri hagsmunaaðila (Þingskjal nr.1196, 2018). Markaðsstofa Vesturlands, sem er 

staðsett í Borgarnesi, hefur einnig staðið að gerð Áfangastaðáætlunar 2018-2020 í samvinnu 

við ýmsa hagsmunaaðila á Vesturlandi. Niðurstöðurnar vörpuðu ljósi á ýmsa styrkleika, 

veikleika, ógnanir og tækifæri hvers svæðis innan landshlutans. Þetta gerði þátttakendum 

kleift að fá skýrari mynd af stöðu mála og hugmyndir að úrbótum, sem og grundvöll til að 

ákveða næstu skref varðandi ferðamál á svæðinu (Ferðamálastofa, 2019). 

Af þessari umfjöllun er ljóst að samvinna er mikilvægur liður í uppbyggingu og 

markaðssetningu áfangastaða á landsbyggðinni. Frumkvæði þarf hins vegar koma frá 

flestum sem koma að ferðamálum en í sameiningu er hægt að móta heildstæða og sjálfbæra 

stefnu sem mun veita áfangastaðnum samkeppnisforskot (Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward 

H. Huijbens, 2013). Það verður þar af leiðandi fróðlegt að kanna þróun ferðaþjónustunnar í 

Borgarnesi, ásamt núverandi stöðu hennar, en það er næsta viðfangsefni ritgerðarinnar.  
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3 Borgarnes  

Bærinn Borgarnes er oft nefndur í Egils-Sögu og fær fyrsta nafnið sitt Digranes, síðar fær 

bærinn örnefnið Brákarpollur, sem á þá við nesið en það var ekki fyrr undir lok 19. aldar 

sem það fær núverandi örnefnið Borgarnes. Fólk var farið að setjast að í Borgarnesi í byrjun 

19. aldar og íbúum hefur fjölgað heilmikið í gegnum tíðina (Egill Ólafsson og Heiðar L. 

Hansson, 2017). 

Árið 2017 voru íbúar í Borgarnesi 2.000 talsins og hafa þeir aldrei verið fleiri. Hins vegar 

eru 3.700 íbúar í allri Borgarbyggð (Borgarbyggð, e.d.). Þróun ferðaþjónustunnar í 

Borgarnesi hefur vissulega stuðlað að uppbyggingu og fjölbreytileika í atvinnulífinu í 

bænum. Það er hægt að rekja upphaf ferðaþjónustunnar í bænum til loka 19. aldar og margt 

hefur breyst frá þeim tíma (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). Þessi kafli er þar af 

leiðandi tvískiptur; fyrst verður fjallað um uppgang ferðaþjónustunnar Borgarnesi og þar 

næst verður greint frá núverandi stöðu ferðaþjónustunnar í bænum. 

3.1 Þróun ferðaþjónustunnar í Borgarnesi 

Digranes, Brákarpollur og Borgarnes eru örnefni sem bærinn hefur gengið undir í gegnum 

tíðina. Þörfin varð brýn fyrir þjónustu og verslun á þessum slóðum í lok 19. aldar og árið 

1867 varð Borgarnes löggiltur verslunarstaður sem þreifst áfram á verslun og samgöngum. 

Flóabátar komu fólki til annarra landshluta að mestu leyti, ásamt kerrum sem dregnar voru 

af hestum. Borgarnes verður að kaupstað árið 1887. Landfræðileg lega bæjarins hefur lengi 

skipt máli en bærinn liggur á leið til annarra landshluta og hefur það lengi einkennt bæinn 

að vera áningarstaður fyrir marga ferðamenn (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017).  

Upphaf ferðaþjónustunnar varð til þess að fyrsta gistiheimilið í Borgarnesi var byggt upp 

árið 1881 af Þorsteini Einarssyni. Þörf fyrir gistiaðstöðu var brýn, en margir lentu í því að 

þurfa að gista undir berum himni við kletta, en þá var engin önnur gistiaðstaða til staðar. 

Eftir að bærinn varð löggildur verslunarstaður fjölgaði ferðafólki í kjölfarið og bærinn varð 

vinsæll viðkomustaður fyrir marga innanlandsferðamenn sem ferðuðust á milli landshluta. 

Á sama ári hófust reglulegar siglingar flóabáta frá Reykjavík sem stuðlaði að framförum í 

samgöngumálum. Landleiðin frá Borgarnesi til Reykjavíkur var alls ekki góð á þeim tíma 

og fólk kaus frekar að bíða í bænum eftir að komast í næstu bátsferð. Frá árinu 1906 hófst 

rekstur gistihússins sem var kallað Borgarholt. Umrætt hús gat ekki hýst alla sem þurftu að 

bíða eftir siglingum, sem leiddi vitaskuld til vandræða. Það varpaði hins vegar ljósi á 

gestrisni Borgnesinga en margir leyfðu ferðafólki að gista heima hjá sér (Egill Ólafsson og 

Heiðar L. Hansson, 2017). 
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Mynd 1 Hótel Borgarnes áður en það brann (Ljósm. Erla Björk Daníelsdóttir; 

Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar, 23-45-17) 

Margir reyndu að reka gistihúsið með misgóðum árangri. Árið 1918 keypti Vigfús 

Guðmundsson húsið Borgarholt og hann nefndi gistihúsið Hótel Borgarnes, en það er til enn 

þann dag í dag og hægt er að sjá það á mynd 1. Nokkrum árum seinna opnaði Vigfús 

veitingaskála í Brákarey, eða árið 1929, en á þeim árum var einnig uppbyggingu yfir 

Brákarsund lokið sem bætti ferðaþjónustu töluvert (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 

2017). 

Næsti rekandi hótelsins var Hans Grönfeld en hann fékk aðrar hugmyndir til að laða að 

ferðamenn í Borgarnes og hafði að markmiði að fá gesti frá Reykjavík og þá sem vildu brjóta 

upp á hversdagsleikann og ferðuðust sér til skemmtunar. Þetta var í raun ekki ný hugmynd 

og á þeim tíma voru vegirnir á landinu búnir að batna talsvert og fleiri hótel gerðu slíkt hið 

sama. Þetta voru tímamót á þessum slóðum og samkeppnin jókst. 
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Mynd 2 Hótel Borgarnes árið 1953 (Ljósm. Guðni Þórðarson; Héraðsskjalasafn 

Borgarfjarðar, GÞ-2694). 

Árið 1949 keypti Ingólfur Pétursson hótelið og það varð stór bruni á hótelinu sama ár sem 

varð honum og hreppnum til mikilla óbóta. Tjónið var svo verulegt að það þurfti að 

endurbyggja hótelið og var nýja endurbyggða hótelið ekki tekið í notkun að fullu fyrr en árið 

1955. Mynd 2 sýnir Hótel Borgarnes eftir endurbyggingu, sem setti nýjan svip á hótelið. Það 

voru síðan aðrir sem gegndu hlutverki hótelstjóra eftir brunann og þurftu að takast á við 

ýmsar áskoranir (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). 

Þar má nefna þegar siglingar milli Borgarness og Reykjavíkur hættu alveg árið 1966 fækkaði 

gestum en það reyndist helsta samgönguleið flesta ferðamanna. Geir Konráð sem varð 

hótelstjóri árið 1965 ákvað að bjóða upp á ferðir frá Reykjavík sem gengu út á að skoða 

Borgarfjörð og einnig tveggja daga gistingu á hótelinu. Á þessum tíma fjölgaði erlendum 

ferðamönnum á landsvísu (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). 

Mikil þróun í ferðamálum átti sér stað árið 1970 þegar fyrstu ferðamálasamtökin voru 

stofnuð af Borgfirðingum sem störfuðu við ferðaþjónustu og þau hétu Ferðamálafélagið 

Borg. Þau höfðu það að markmiði að gegna markaðsstarfi og auglýsa Borgarfjörð sem 

áfangastað og stuðla að því að opna þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn sem heimsækja 

svæðið. Síðar gáfu þau út fyrsta ferðabæklinginn á bæði ensku og íslensku undir titlinum 

„Borgarfjörður - draumaland ferðamannsins.“ Bæklingurinn táknaði samstöðu og nýja 

sameiginlega hugsjón ferðaþjónustuaðila svæðisins um að það væri hagur í samvinnu í 

kynningarmálum. Árið 1981 var Borgarnesbrúin tekin í notkun en það stytti leiðina milli 

Reykjavíkur og Borgarness en bættar samgöngur höfðu  mikil áhrif á bæinn og nágrenni á 

komandi árum (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). 

Árið 1990 keypti Pétur Geirsson Hótel Borgarnes og rak hótelið með góðum árangri. Árið 

1992 kom til sögunnar Markaðsráð Borgarness, og tveimur árum síðar hófu ráðið, ásamt 
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hótelinu, skipulagðar ferðir að nafni „A Saga Study Tour.“ Ferðirnar voru ætlaðar 

ferðamönnum frá Norður-Ameríku um söguslóðir Borgarfjarðar. Ferðirnar nutu mikilla 

vinsælda á þeim tíma og höfðu góð áhrif á þróun ferðaþjónustunnar á svæðinu. Eftir 

aldamótin varð mikill vöxtur í ferðaþjónustu á Íslandi og þar á meðal í Borgarnesi (Egill 

Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). 

3.2 Núverandi staða ferðaþjónustunnar í 

Borgarnesi 

Ferðaþjónusta er orðin ein stærsta útflutningsgrein á Íslandi og talsverður vöxtur hefur átt 

sér stað í greininni á síðustu árum. Það er meira um samkeppni heldur en á fyrri áratugum 

og ferðaþjónustufyrirtækjum hefur fjölgað töluvert og ekki síst í Borgarnesi. Bærinn er enn 

þekktur viðkomustaður fyrir þá sem ferðast á milli landshluta en þjóðvegurinn liggur í 

gegnum bæinn (Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). Á sumartíma keyra að 

meðaltali átta þúsund bílar í gegnum bæinn á hverjum degi en þar gefst tækifæri til 

uppbyggingar ferðaþjónustunnar (Vegagerðin, 2017). Í gegnum tíðina hefur bærinn þróast 

og mikil uppbygging hefur átt sér stað í tengslum við innviði og ferðaþjónustuna (Egill 

Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017). Mynd 3 sýnir Borgarnes árið 2018 með 

Snæfellsjökul í bakgrunni frá þjóðvegi nr. 1 rétt fyrir utan bæinn. 

 

 

Mynd 3 Borgarnes árið 2018 (Ljósm. Magdalena Mazur, 2018). 

Það er því greinilegt að Borgarnes er fallegur bær og það er margt sem er hægt að gera en 

mynd 4 sýnir nokkra áhugaverða viðkomustaði í bænum.  
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Mynd 4 Áhugaverðir viðkomustaðir í Borgarnesi (Ferðamálastofa Íslands, e.d.). 

Ferðamenn geta meðal annars farið í göngutúr meðfram ströndinni eða slappað af í 

Skallagrímsgarðinum. Bjössaróló sem hefur þjónað sínum tilgangi sem heimagerður 

leikvöllur fyrir börn í mörg ár og einnig sem áhugaverður viðkomustaður. Hægt er að drekka 

í sig sögu í Safnahúsinu en á undanförnum árum  hefur safnið boðið upp á óhefðbundna 

sýningu sem ber nafnið „Börn í 100 ár“, ásamt skemmtilegri fuglasýningu. Á leiðinni til 

Brákareyjar má rekast á Minnismerkið Brák og á Brákarey er Fornbílafélag Borgarfjarðar til 

húsa, sem heldur úti samgöngusafni (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). Eitt þekktasta 

ferðaþjónustu- og nýsköpunarfyrirtæki í Borgarnesi er þó Landnámssetur Íslands sem er í 

eigu frumkvöðlanna sem heita Kjartan Ragnarsson og Sigríður Margrét Guðmundsdóttir. 

Landnámssetur Íslands býður upp á skemmtilega afþreyingu í formi nútímaútfærslu um 

Egils-Sögu. Fyrirtækið hefur einnig hlotið Nýsköpunarverðlaun samtaka ferðaþjónustunnar 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Það er einnig vert að taka fram að nú til dags eru ýmsar opinberar stofnanir að hafa áhrif á 

uppbyggingu atvinnugreina í Borgarnesi. Sveitarfélagið sér meðal annars um rekstur safna 

og sundlauga í Borgarnesi, ásamt viðhaldi á Skallagrímsgarðinum. Það má svo nefna að 

samkvæmt ferðamönnum eru söfn og sundlaugar helsta aðdráttarafl bæjarins (Borgarbyggð, 

e.d.; Rannsóknarmiðstöð Ferðamála, 2017). Markaðsmál Borgarness vrðast vera í höndum 

Markaðsstofu Vesturlands en meginhlutverk markaðsstofunnar fellst í markaðssetningu 

landsvæðis til innlendra sem og erlendra ferðamanna í samstarfi við fyrirtæki á svæðinu, 

ásamt rekstri upplýsingamiðstöðvar (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.), jafnframt geta 
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ferðaþjónustuaðilar í Borgarnesi snúið sér til Samtaka Sveitarfélaga á Vesturlandi sem veita 

atvinnuráðgjöf og aðstoða við byggðarþróunar verkefni (SSV, e.d.). Framkvæmdasjóður 

ferðamannastaða hefur stutt við uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar í Borgarnesi með 

beinum hætti þar sem markmið var „að byggja upp áhugaverða gönguleið meðfram 

ströndinni í Borgarnesi sem tengir saman helstu útsýnis- og sögustaði í þorpinu“ 

(Ferðamálastofa, e.d). Styrkurinn átti að stuðla að uppbyggingu náttúru- og sögutengdrar 

ferðaþjónustu í Borgarbyggð og efla Borgarnes sem heilsársáfangastað ferðamanna 

(Ferðamálastofa, e.d). 

Til að varpa ljósi enn fremur á bætta stöðu ferðaþjónustunnar í Borgarnesi voru skoðuð 

töluleg gögn á vef Hagstofu Íslands. Gögnin sýna fram á fjölgun gistinátta í Borgarbyggð á 

síðastliðnum þremur árum, eða frá 2016-2018 eins og mynd 5 gefur til kynna. 

 

 

Mynd 5 Allar tegundir gistinátta eftir sveitarfélögum (Hagstofa Íslands, 2019). 

Hægt er að greina árstíðarsveiflur út frá þessum upplýsingum sem þýðir að flestir ferðamenn 

gista á sumarmánuðum. Það sem er hins vegar athyglisvert er að þegar horft er á nýtingu 

gistinátta á síðasta ári er hægt að sjá jákvæða þróun þar sem gistinætur hafa dreifst í auknum 

mæli á hina mánuðina. Vöxtur ferðaþjónustunnar í Borgarnesi endurspeglast einnig í mikilli 

fjölgun fjölbreyttra sem og gæðameiri veitinga- og gististaða. Það sem getur einnig stuðlað 

að frekari uppbyggingu greinarinnar er að Borgarfjörðurinn er í minna en tveggja tíma 

akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu sem auðveldar staðbundnum ferðaþjónustuaðilum 

að komast að ferðamanninum. Því er talið er að þessi staðsetning styrki ferðaþjónustuna í 

Borgarfirðinum þar sem ferðahegðun erlendra gesta hefur nýlega einkennst af styttri dvöl og 

stuttri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu (Ferðamálastofa, 2019).  
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Í tengslum við þetta vakna upp ýmsar spurningar eins og hvers konar ferðamenn heimsækja 

Borgarnes og hvernig þeir líta á staðinn sem áfangastað? Það var því heppilegt að í könnun 

sem var framkvæmd á vegnum Rannsóknarmiðstöðvar Ferðamála var hægt að greina að 

flestir ferðamenn sem heimsækja Borgarnes fylgja að miklu leyti umræddu ferðamynstri. 

Það er að þeir dvelja stutt og bærinn er staðsettur nálægt höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar 

niðurstöður könnunar eru fróðlegar þrátt fyrir að þær gefi eingöngu vísbendingar um helstu 

einkenni ferðamanna sem koma til Borgarness. Þær sýndu fram á að búsetuland meirihluta 

erlenda ferðamanna voru Þýskaland og Bandaríkin. Jafnframt voru flestir ferðamenn í fríi á 

meðan á ferðalaginu stóð. Helsta ástæða heimsóknar var að Borgarnes var hluti af 

heildarferð, en einnig kom fram að flestir keyrðu í gegnum bæinn til þess að komast á annan 

áfangastað. Mestur fjöldi ferðalanga sem heimsótti bæinn valdi bílaleigubíl og þar á eftir 

áætlunarútu sem ferðamáta. Hins vegar var helsti tilgangur þeirra sem gerðu sér ferð í bæinn 

sérstaklega að skoða söfn og/eða fara í sund. Ákvörðun um heimsóknina var þó oftast ekki 

tekin fyrr en eftir að komið var til landsins sem útskýrir að einhverju neyti að viðdvöl 

langflestra ferðamanna varði aðeins yfir í nokkrar klukkustundir eða sólarhring.  

Á hinn bóginn gistu flestir þeirra sem eyddu nóttinni í Borgarnesi á tjaldsvæði eða 

gistiheimili og/eða hóteli. Að auki vörpuðu niðurstöður könnunar ljósi á að flestir ferðamenn 

voru ánægðir eða mjög ánægðir með dvölina í Borgarnesi (Rannsóknarmiðstöð Ferðamála, 

2017).  

Þegar á heildina er litið er ljóst að það hefur orðið sjáanlegur vöxtur ferðaþjónustunnar í 

Borgarnesi undanfarin ár. Það gefur því augaleið að eftirspurn og tækifæri til frekari 

uppbyggingar greinarinnar virðast vera til staðar. Að þessu sögðu verður fróðlegt að kanna 

hvernig staðið er að ferðaþjónusturekstri og hverjar eru þá áskoranir sem hindra frekari 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar að mati hagaðila í Borgarnesi. Þetta viðfangsefni verður 

skoðað í næsta hluta ritgerðarinnar. 
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4 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem var notuð við vinnslu þessarar 

rannsóknar. Gerð verður grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem stuðst var við, þar næst 

verður farið yfir val á viðmælendum, sem og gagnaöflun rannsóknarinnar og loks greiningu 

gagna. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar kallast viðtalsrannsókn sem flokkast undir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods). Aðferðin varð fyrir valinu þar sem hún 

er ákjósanleg við könnun á upplifun, viðhorfi eða tilfinningum einstaklinga og reynt er að 

öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Rannsókn byggir á grundaðri kenningu (e. grounded 

theory) en nálgun þessi snýst um að rannsóknin byrjar ekki með kenningum heldur er 

rannsakandinn aðalverkfærið sem þróar og uppgötvar kenningu út frá gögnum sem er safnað 

til að öðlast skilning á félagslegu fyrirbæri í gegnum sjónarhorn þátttakenda. Þar af leiðandi 

voru tekin sjö hálfstöðluð (e. semi structrured) viðtöl sem líkjast spjalli á milli tveggja 

einstaklinga, þó svo að rannsakandinn fylgi eftir ákveðnum viðtalsramma til þess að koma í 

veg fyrir umræðurnar víki ekki um of út fyrir efnið. Viðtalsramminn var hannaður með 

hliðsjón af rannsóknarspurningu og markmiðið var að ná fram góðri mynd af áskorunum til 

uppbyggingar ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni út frá sjónarhorni viðmælanda. 

Rannsakandinn leitaðist eftir því að öðlast skilning á reynslu einstaklinganna og þess vegna 

voru ekki notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir sem eru byggðar á tölulegum gögnum. 

Það sem þær hafa þó það fram yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir er að það er hægt að 

yfirfæra niðurstöður á allt þýðið sem er til rannsóknar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa 

því verið gagnrýndar að því leyti að þær eru of huglægar, en einnig er erfitt að endurtaka og 

alhæfa um niðurstöður þeirra (Bryman, 2016). Þessi rannsókn miðar samt sem áður að því 

að öðlast skilning á upplifun hagsmunaaðila í ferðaþjónustu á áskorunum til uppbyggingar 

ferðaþjónustufyrirtækja í Borgarnesi. Þar af leiðandi gefa niðurstöður þessarar rannsóknar 

eingöngu vísbendingar um hvað einkennir upplifun þeirra viðmælenda sem tóku þátt í 

rannsókninni. 

4.2 Val á viðmælendum 

Við val á viðmælendum fyrir þessa rannsókn var stuðst við markvissa úrtaksaðferð (e. 

purposive sampling), sem þýðir að þeir þurftu að uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði 

(Bryman, 2016). Skilyrðin hljóðuðu svo að aðilar þurftu að reka ferðaþjónustufyrirtæki eða 

hafa komið að skipulagsmálum í ferðamálum í Borgarnesi. Rannsakandi taldi mikilvægt 

atriði að velja aðila sem reka gistiaðstöðu í Borgarnesi þar sem reynt er að kanna áskoranir 

sem rekstraraðilar fyrirtækja í greininni glíma við þegar kemur að uppbyggingu fyrirtækja 

þeirra. Það var einnig tekið viðtal við Hrafnhildi Tryggvadóttur sem hefur unnið á Umhverfis 

og- skipulagsviði hjá Sveitarfélagi Borgarbyggðar, en hún hefur einnig mikla þekkingu á 

sviði ferðamála.  
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Sömuleiðis var tekið viðtal við Sigurstein Sigurðsson, sem er arkitekt og hefur einnig komið 

að skipulagsmálum á svæðinu. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur í gegnum 

tölvupóst og í kjölfar voru fimm viðtöl tekin á vinnustöðum þeirra og hin tvö á tveimur 

kaffihúsum. Viðtöl voru tekin á tímabilinu 27. febrúar til 4. mars 2019 við eftirfarandi aðila:  

● Anna Dröfn Sigurjónsdóttir, eigandi og hótelstjóri Ensku húsanna en húsin eru í sex 

kílómetra fjarlægð frá Borgarnesi. Viðtalið fór fram í Geirabakarí, sem er kaffihús í 

Borgarnesi. 

 

● Hrafnhildi Tryggvadóttir, verkefnisstjóri á Umhverfis- og skipulagsviði hjá 

Sveitarfélagi Borgarbyggðar. Viðtalið fór fram á skrifstofu Hrafnhildar í ráðhúsinu. 

 

● Katrín Bjarnadóttir, eigandi kaffi- og gistiheimilisins Kaffi Kyrrð, sem er mjög 

frumlegt og heimilislegt gistiheimili í hjarta Borgarness. Viðtalið fór fram á kaffihúsinu 

sjálfu. 

 

● Rósa Gréta Ívarsdóttir, forstöðukona Markaðsstofu Vesturlands, sem hefur verið að 

sjá um markaðssetningu ferðaþjónustu á Vesturlandi. Viðtalið fór fram á skrifstofu 

Markaðsstofu Vesturlands og starfsmaður sem heitir Björk Júlíana Jóelsdóttir var viðstödd 

á meðan á viðtalinu stóð og bætti hún við nokkrum punktum. 

 

● Steinþór Árnason, hótelstjóri á Hótel Hafnarfjalli, en hótelið er staðsett í tveggja 

kílómetra fjarlægð frá Borgarnesi. Viðtalið fór fram á hótelinu. 

 

● Soffía Dagmar Þorleifsdóttir, hótelstjóri á hótel B59, sem var opnað á síðasta ári. Áður 

gegndi hún hlutverki hótelstjóra á Bifröst. Viðtalið fór fram á hótel B59. 

 

● Sigursteinn Sigurðsson, arkitekt, en hann hefur m.a. hannað hótel B59, sem og komið 

að skipulagsmálum í Borgarbyggð. Viðtalið fór fram á veitingastaðnum á hóteli B59. 

4.3 Gagnaöflun 

Til þess að afla gagna voru tekin sjö hálfstöðluð viðtöl sem voru 18-45 mínútur að lengd. 

Viðtölin voru hljóðrituð á síma og þegar upptöku var lokið voru þau afrituð nákvæmlega í 

tölvu rannsakanda. Mikilvægt er að viðtöl eru tekin í umhverfi sem viðmælendum þykir 

þægilegast, en þar af leiðandi máttu þeir ráða staðsetningunni. Við gagnaöflun var leitast 

eftir ákveðnum þemum og endurtekningum í gögnum sem myndu gefa sem fjölbreyttasta 

mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar. Í því skyni voru viðmælendur spurðir opinna 

spurninga til þess að leyfa viðtalinu að þróast. Samt sem áður var stuðst við fyrirfram 

mótaðan en þó sveigjanlegan viðtalsramma (Bryman, 2016). Viðtalsramminn myndaði þar 

af leiðandi sjö þemu sem talið var líklegt að myndu varpa ljósi á upplifun viðmælenda á 

viðfangsefninu. Þemun voru: rekstur ferðaþjónustufyrirtækja, samvinna, samstarf, 

samkeppni, stefnumótun, markaðsmál og stuðningur hins opinbera. Að auki skrifaði 

rannsakandi minnisblöð á meðan gögnum var safnað en þetta gerði úrvinnslu gagna 

auðveldari en einnig var þá hægt að bæta einhverju inn í viðtalsrammann fyrir næsta viðtal 

(Bogdan og Biklen, 1998).  
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4.4 Greining gagna 

Eftir að gagnaöflun var lokið tók við næsta skref, þ.e. gagnagreining, en það byggðist á 

opinni kóðun (e. open coding). Aðferðin felur í sér að uppgötva mikilvægustu þætti sem 

koma frá viðmælendum og gagnast  hvað mest rannsókninni. Með því má greina ákveðin 

mynstur í gögnum sem eru síðar flokkuð niður eftir meginþemum (Bryman, 2016). 

Meginþemu sem mynduðust voru: 

● Aðdráttarafl í Borgarnesi 

● Áskoranir í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja í Borgarnesi 

● Skortur á samvinnu hagsmunaaðila 

● Bjartsýni varðandi framtíðina 

 

Eftirfarandi kafli fjallar um niðurstöður gagnagreiningarinnar og umrædd meginþemu. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða ræddar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar greiningu viðtala var 

lokið komu í ljós fjögur meginþemu, sem fyrr segir, og verður fjallað um hvert meginþema 

í sér undirkafla (meginþemu voru: aðdráttarafl í Borgarnesi, áskoranir í rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja, skortur á samvinnu hagsmunaðila og bjartsýni varðandi 

framtíðina).   

5.1 Aðdráttarafl í Borgarnesi 

Viðmælendur lýstu Borgarnesi sem fallegum bæ og töldu helsta aðdráttarafl bæjarins vera 

náttúruna, söfn og Landnámssetur Íslands. Flestir viðmælenda upplifa Borgarnes sem 

viðkomustað frekar en áfangastað ferðamanna, þrátt fyrir það aðdráttarafl sem sé til staðar 

sem þó virðist ekki nægja til að laða ferðamenn að bænum og fá þá til að dvelja. 

Viðmælendur greindu jafnframt frá því að meirihluti ferðamanna staldraði við í örfáa daga 

eða í nokkrar klukkustundir. Það virðist vera algengt að bæði innlendir og erlendir 

ferðamenn viti ekki einu sinni af gamla bænum og þeirri þjónustu sem þar stendur til boða. 

Tilgangur komu ferðamanna telst oftast vera notkun á salerni, veitingar eða verslun, en síðan 

virðast ferðamenn halda áfram ferð sinni á aðra staði á borði við Snæfellsnes eða Norðurland 

(Anna Dröfn Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 4. mars 2019). 

Staðsetningin hefur vissulega áhrif á ferðaþjónustu á staðnum en það voru skiptar skoðanir 

á því hvort það liggja áskoranir eða tækifæri í staðsetningu Borgarness. Það getur verið 

áskorun til uppbyggingar ferðaþjónustu á staðnum vegna þess að Reykjavík er of nálægt og 

þar er talsvert meiri framboð á þjónustu, líkt og Rósa sagði: 

Sko ég myndi segja eins og til dæmis með gististaði [...] áskoranir [...]. Við erum of 

nálægt Reykjavík sko það er svo auðvelt fyrir fólk að keyra alltaf í bæinn.  

Hins vegar hefur Vesturland nýlega hlotið aukna athygli á heimsvísu sem mun skapa fleiri 

tækifæri í framtíðinni. Fleiri sjá sömuleiðis tækifæri í legu bæjarins þar sem það eru vinsælir 

áfangastaðir í stuttri fjarlægð frá bænum, sem að mati viðmælanda getur styrkt aðdráttarafl 

Borgarness sé það tekið fram í markaðssetningu en Steinþór hafði orð á því: 

Málið er að Borgarnes er á frábærum stað upp á það að gera að það eru 45 mínútur 

í svo margt [...] það væri eiginlega hægt að fara í campaign [...] frá Borgarnesi bara 

[...] sem myndi kalla „We are 45 minutes from everything“.  

Viðmælendur minntust sérstaklega á að það væri helsta áskorunin að laða ferðamenn að 

bænum en einnig greindu þeir frá brýnni þörf fyrir fleiri ferðaþjónustu segla, sem og aukið 

framboð afþreyingar. Hingað til hefur Landnámssetur Íslands verið vinsælasta afþreyingin í 

bænum, líkt og Hrafnhildur sagði:  

Ég hugsa að ég sé ekki að ýkja það neitt þegar ég segi að Landnámssetrið [...]  að það 

hefur skipt gríðarlegu máli í því að ná fólki hingað niður í bæ. 
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Viðmóti eigenda Landnámsseturs er lýst sem jákvæðu, þar sem þau eru tilbúin að aðstoða 

og ráðleggja aðilum sem hugkvæmist að stofna fyrirtæki í Borgarnesi. Ástæða þess kann að 

vera að þau vilja gjarnan að fá fleiri fyrirtæki á svæðið til þess að ferðamaðurinn dvelji lengur 

(Sigursteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 1. mars 2019).  

Aukið framboð á eftirsóttri afþreyingu vekur meiri áhuga ferðamanna til að gera sér ferð í 

Borgarnes. Hingað til hafa söfn og gönguferðir verið ráðandi afþreying en allir voru sammála 

því að tækifæri væru vissulega til staðar (Rósa Gréta Ívarsdóttir, munnleg heimild, 28. 

febrúar 2019). 

5.2 Áskoranir í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja í 

Borgarnesi 

Viðmælendur greindu frá ýmsum áskorunum sem þau glíma við í rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja á staðnum. Áskoranirnar sem þau nefndu er hægt að skipta niður í 

tvo flokka, þ.e. áskoranir sem eru ekki beint tengdar staðsetningu og síðan áskoranir sem 

hægt er að tengja við staðsetningu Borgarness. Varðandi þær áskoranir sem ekki eru tengdar 

staðsetningu beint nefndu viðmælendur fyrst og fremst óvissu sem fylgir ófyrirséðum 

breytingum á veðri, gengi, óstöðugleika verðlags eða á vinnumarkaði, eins og til að mynda 

nýlega kjarasamningum starfsmanna í ferðaþjónustu. Þessir þættir geta haft mikil áhrif á 

reksturinn og valdið því að ferðamenn jafnvel hætta við ferðina en Anna Dröfn lýsti 

áhyggjum sínum hvað þetta varðar svona: 

Við erum að fara setja út verðin núna fyrir helst 2021 [...] svo breytir því ekkert eftir 

á, svo þú ert að senda þeim (viðskiptavinum) hvað þú ert að fara taka eftir eitt og hálft 

ár [...] og það getur allt gerst, krónan getur annað hvort styrkst eða veikst [...] þú veist 

þannig að verðið fer annað hvort upp eða niður. 

Samkvæmt Önnu Dröfn geta náttúrulegir atburðir sömuleiðis haft áhrif á reksturinn, eins og 

ef eldgos myndi gjósa, en það gæti aftrað ferðaþjónustu á landinu öllu. Áskorun tengd 

náttúru felst einnig í því að ferðamenn sem koma til Íslands gera sér væntingar um að sjá 

norðurljósin eða upplifa birtu allan sólarhringinn, það sé hins vegar ekki alltaf mögulegt og 

ekki hægt að hafa áhrif á það (Soffía Dagmar Þorleifsdóttir, munnleg heimild, 28. febrúar 

2019).  

Þættir sem hægt var að tengja beint við  staðsetningu bæjarins voru samkeppni á svæðinu, 

en einnig tími og kostnaður sem fylgir markaðssetningu fyrirtækja. Flestir viðmælendur 

töldu að það væri talsverð samkeppni í Borgarnesi þar sem fyrirtækjum hefur fjölgað á 

undanförnum árum. Talið er að með komu nýja hótelsins B59 hafi samkeppni aukist þar sem 

það eru ekki mörg fjögurra stjörnu hótel í bænum (Soffía Dagmar Þorleifsdóttir, munnleg 

heimild, 28. febrúar 2019). 

Viðmælendur telja samkeppni á staðnum vera áskorun og að sama skapi fylgihlut þess að 

vera í samkeppnishæfum rekstri. Nokkrir viðmælenda komu orði að því að það væri eitthvert 

samtal milli ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu og sumir bentu á hvern annan ef til dæmis 

hótel væru yfirbókuð.  
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Flestir viðmælendur sem eru í ferðaþjónusturekstri bregðast þó við samkeppni með því að 

markaðssetja fyrirtæki á ýmsan máta sem getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt verkefni. 

Algengast var að nota stafræna markaðssetningu þar sem auglýst er á netmiðlum á borði við 

samfélagsmiðla, leitarvélabestanir eða vefsíður á borði við Booking.com og AirBnB.com. 

Það var misjafnt hversu miklum tíma og fjármagni var varið í markaðsfærslu, en jafnframt 

þarf ákveðna kunnáttu til þess að sinna því verkefni. Viðmælendur  sem hafa  takmarkaðan 

tíma töldu að það væri ákjósanlegt að fagaðili kæmi að því verki en Katrín hafði orð á því: 

Þú getur lært það sjálfur en síðan þarftu að ákvarða hvar er tíma mínum best varið. 

Þú veist eins og „hef ég tíma til að gera þetta?“ Eins og oft á tíðum þúst ég er … 

markaðsstjóri [...] en þegar ég í daglegum störfum hér þá [...] hef ég ekki tíma í það 

alltaf.   

Allir viðmælendur sem starfa við ferðaþjónustu eru einnig samstarfsaðilar Markaðsstofu 

Vesturlands og borga aðildargjald einu sinni á ári. Markaðsstofan hefur að markmiði að 

koma öllu Vesturlandinu á kortið, en Borgarnes tilheyrir þeim landshluta. Vesturland virðist 

njóta síaukinnar vinsælda hjá ferðamönnum, en markaðsherferðin hefur reynst árangursrík 

líkt og Rósa Gréta sagði:  

Við hér reynum að stíga inn á „Vesturland allt árið“, þú veist það er 

vetrarferðaþjónusta og við segjum þá að Vesturland sé aðgengilegt allt árið ekki bara 

á sumrin [...] og það er að takast. 

Ferðaþjónustuaðilar á staðnum eru hins vegar hvorki í samstarfi né samvinnu varðandi 

markaðsmál og hugsar oftast hver um sig. Það er enginn vettvangur í Borgarnesi, þ.e. enginn 

klasi, samtök eða félag aðila í ferðaþjónustu þar sem fólk gæti hist og talað saman. Flestum 

viðmælendum þætti vera jákvætt skref í átt að frekari þróun ferðamála á svæðinu ef mótuð 

yrði sameiginleg stefna í markaðsmálum og aðilar gætu rætt saman um stöðu og framtíð 

ferðamála í bænum. 

5.3 Skortur á samvinnu hagsmunaaðila 

Uppbygging ferðaþjónustunnar felst að mestu leyti í samvinnu mismunandi hagsmunaaðila. 

Allir viðmælendur telja að það sé skortur á slíkri samvinnu í Borgarnesi, þá sérstaklega 

varðandi málefni markaðssetningar, samgöngumála og stefnumótunar. Viðmælendur voru 

sammála um að þátttaka sveitarstjórnar væri fremur mikilvæg en þyrfti jafnframt að aukast 

þar sem sveitarstjórn hefur ekki sinnt fyrrnefndum málum nógu mikið. Hins vegar lýstu allir 

viðmælendur jákvæðu viðhorfi til aukins samstarfs allra hagsmunaaðila í framtíðinni.  

Allir viðmælendur töldu áskorun liggja í því að flestum finnist Borgarnes vera 

viðkomustaður og flestir voru sammála um að með skipulögðu markaðsátaki væri hægt að 

kynna Borgarnes enn fremur sem áfangastað ferðamanna. Flestir viðmælendur voru 

sammála um að það þyrfti aukna skipulagningu á ferðaþjónustustarfsemi þar sem unnið væri 

saman með hliðsjón af fyrirfram ákveðnum markmiðum um hvers konar áfangastaður 

Borgarnes eigi að verða. Talið er að það myndi stuðla að sjálfbærni og skapa grundvöll til 

sameiginlegrar markaðssetningar sem myndi skila ágóða til allra hagaðila þegar til lengri 

tíma er litið  (Steinþór Árnason, munnleg heimild, 27. febrúar 2019). 
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Samkvæmt viðmælendum er hins vegar enginn vettvangur eða félag aðila í ferðaþjónustu á 

staðnum og þar af leiðandi er ekki verið að vinna að sameiginlegri markaðssetningu þó að 

viðmælendum þætti það skemmtileg hugmynd. Hins vegar lýsti Anna Dröfn upplifun sinni 

hvað varðar aðkomu Markaðsstofunnar Vesturlands að þeim málum:  

Markaðsstofa Vesturlands ætti að vera þar sem við ættum að geta sameinast.Það hefur 

ekki endilega verið neitt mikið um það.  

Sveitarfélagið Borgarbyggð er eigandi Markaðsstofu Vesturlands og helsta hlutverk þeirra 

er að markaðssetja allt Vesturland, en það gerir að verkum að allir áfangastaðir verða að fá 

jafna umfjöllun. Markaðsstofan skiptir töluverðu máli fyrir ferðaþjónustuna á staðnum en 

hún vinnur í samstarfi við ferðaþjónustufyrirtæki í Borgarnesi (Rósa Gréta Ívarsdóttir, 

munnleg heimild, 28. febrúar 2019). 

Samkvæmt Hrafnhildi hefur sveitarfélagið tekið eftir því að þörf sé fyrir aukna 

markaðssetningu, en ný nefnd tekur til starfa fyrir Sveitarfélagið Borgarbyggð á næstu 

mánuðum sem heitir Atvinnu- og markaðsnefnd, en Hrafnhildur kemur inn á  það: 

Sko atvinnu- og markaðsnefnd [...] það bendir svolítið til þess að við munum setja 

svolítið meiri orku í að markaðssetja svæðið [...] bæði fyrir framtíðaríbúa og líka 

náttúrulega ferðamenn. 

Viðmælendur minntust einnig á aðra áskorun sem hefði áhrif á ferðaþjónustu í Borgarnesi, 

þ.e. að ekki væri nægileg aðkoma yfirvalda í samgöngumálum. Það er talið mikilvægt að 

betrumbæta samgöngur til þess að auðvelda aðgengi, sem jafnframt gæti stuðlað að eflingu 

ferðaþjónustunnar á svæðinu en Soffía sagði: 

Eins og strætó gengur til dæmis einu sinni á dag og bakpokaferðalangar og þeir 

treysta mikið á strætó. Þannig að það mættu vera tíðari ferðir frá Borgarnesi til 

Reykjavík [...] af því þeir eru náttúrulega bundnir við Akureyrarvagninn.  

Anna Dröfn telur að það þurfi að klára að malbika Uxahryggjarleið sem tengir Borgarfjörð 

við Suðurlandið, en sú leið er ófær á veturna. Hún sagði: 

Skiptir svo máli að fólk geti keyrt á milli staða [...] að það sé sko hugsað ef við 

tengjumst ekki bara þjóðvegi sko heldur tengjast aðrar leiðir líka þá gæti verið mikið 

meira [...] mikið betri [...] þú veist að ferðast bara hingað og maður hugsar sér að 

hafa þetta sem opnara svæði. 

Viðmælendur voru allir sammála um að það vantaði þar af leiðandi skýra sýn og stefnu í 

ferðaþjónustu í Borgarnesi að frumkvæði yfirvalda. Þeir leggja til að samstarf hins opinbera 

og hagsmunaaðila gæti leitt til úrbóta í umræddum málum. Það er engin opinber stefna í 

ferðaþjónustu í Borgarnesi að svo stöddu og það sem kann að flækja málin er að 

sveitarfélagið gæti ekki mótað stefnu bara fyrir bæjarkjarna Borgarness heldur þyrfti að gera 

grein fyrir sveitunum í kring. Í nýlegri áfangastaðaáætlun fyrir Vesturland komu fram 

sambærileg viðhorf en Hrafnhildur hafði orð á því: 

Þessi nýja áfangastaðaáætlun að þá kemur það fram að það vantar svona að þjappa 

fólki saman, það vantar meiri samvinnu og skýrari sýn. Þannig að það eins og þetta 

er núna er enginn sérstakur vettvangur til þess og sveitarfélagið er ekki í rauninni með 

einhverja stefnu í ferðamálum.  
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Þrátt fyrir að sveitarfélagið sé ekki með stefnu í ferðaþjónustu er talið að aðilar í 

ferðaþjónusturekstri gætu sjálfir skapað vettvang eins og grasrótarsamtök eða félag og unnið 

saman í ferðamálum  (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 28. febrúar 2019). 

5.4 Bjartsýni varðandi framtíðina 

Flestir viðmælendur voru bjartsýnir hvað varðar framtíð ferðaþjónustunnar í Borgarnesi. 

Vesturland hefur hlotið viðurkennd áfangastaðaverðlaun þrjú ár í röð, sem veitir aukin 

tækifæri í framtíðinni. Það hefur einnig áhrif til aukningar markaðsvitundar á heimsvísu og 

vonast er til þess að það muni endurspeglast í aukningu ferðamanna, jafnt sem 

ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu (Rósa Gréta, munnleg heimild).  

Ferðaþjónustan er orðið atvinnumál á staðnum og viðmælendur telja að hún geti skilað sér 

til samfélagsins þar sem heimamenn geta notið góðs af með auknu framboði á þjónustu. Allir 

telja að það séu tækifæri til frekari uppbyggingar ferðaþjónustunnar þar sem mikil umferð 

ferðamanna fer í gegnum bæinn og eftirspurn er vitaskuld til staðar. Soffíu finnst staðsetning 

bæjarins hentug fyrir Vesturlandið þar sem: 

Hérna er svo auðvelt að fara Snæfellsnesshringinn, Borgarfjarðarhringinn 

[...] gista hérna tvær nætur [...] þannig að staðsetningin er góð upp á það að 

gera.  

Uppbygging sem hefur átt sér stað í Borgarnesi og nágrannasveitum á undanförnum árum 

bendir til þess að það sé verið að stefna að lúxus-ferðaþjónustu og þar af leiðandi er sótt í 

efnameiri ferðamenn sem vilja dvelja lengur og sækjast í vandaðri upplifun. Sigursteinn er 

að hanna stofu fyrir Martin Miller´s Gin fyrirtæki, en þau hafa notað vatn úr Borgarnesi við 

framleiðslu vínsins. Hann lýsir hugmyndafræðinni að baki verkefninu sem svo: 

Það er hugsað að markhópurinn verður fólk sem er að ferðast til að upplifa 

sælkera og koma og smakka vínið og sjá hvernig það er framleitt og allt 

svona og er að borga aðeins hærra og vill fá meira út úr upplifuninni hérna 

á Íslandi.  

Umrætt verkefni verður mögulega nýr ferðaþjónustusegull bæjarins og fangar athygli 

ferðamanna á komandi árum. Sigursteinn, sem einnig er heimamaður, segir: „Ég sé fyrir mér 

að þetta getur verið paradís [...] sem það er náttúrlega [...] en ég hef svo mikla tröllatrú á 

þessu samfélagi líka.“ (Sigursteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 1. mars 2019). 
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6 Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hverjar áskoranir til uppbyggingar ferðaþjónustu á 

landsbyggðinni séu og einblínt var á þéttbýliskjarnann Borgarnes. Það er hins vegar komið 

að því að velta einnig fyrir sér rannsóknarspurningunni í samhengi við fræðilega umfjöllun. 

Í upphafi var lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hverjar eru áskoranir til uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar í Borgarnesi að mati hagsmunaaðila?  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að helstu áskoranir til uppbyggingar 

ferðaþjónustunnar í Borgarnesi tengjast mest aðdráttarafli staðarins, skorti á samvinnu og 

þeim áskorunum sem ferðaþjónustufyrirtæki á staðnum glíma við, samhliða þessu eru þó 

hagsmunaðilar að horfa á framtíð ferðaþjónustunnar á staðnum með jákvæðum augum. 

Áfangastaðir líkt og Borgarnes verða til úr samblöndu fimm grunnþátta sem eru aðdráttarafl, 

aðstaða, innviðir, samgöngur og gestrisni (Mill og Morrison, 1998). Meðal atriða sem hér 

um ræðir er aðdráttarafl í Borgarnesi, sem talið er vera veikasti þáttur og þar af leiðandi mikil 

áskorun. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það eru fáir seglar sem laða ferðafólk 

að bænum. Á hinn bóginn töldu viðmælendur að náttúra og söfn væru helsta aðdráttarafl í 

Borgarnesi, sem samkvæmt Swarbrooke (2001) tilheyrir náttúrulegu og manngerðu 

aðdráttarafli. Samkvæmt niðurstöðum var ljóst að til þess að skara fram úr þyrfti Borgarnes, 

líkt og aðrir áfangastaðir, að skapa sér sérstöðu (Richards, 2002). Aðdráttarafl er helsta 

ástæða þess að fólk ferðast til áfangastaða og er því grundvallaratriði ferðaþjónustunnar 

(Richards, 2002). Þetta bendir á hversu mikið vægi aðdráttarafl hefur fyrir uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar í bænum og skýrir upplifun viðmælanda.  

Upplifun viðmælenda á áskorunum tengdum aðdráttarafli bendir jafnframt til þess að 

Borgarnes flokkist sem viðkomustaður ferðamanna þar sem talið er að flestir ferðamenn 

komi við í Borgarnesi á leiðinni til annarra áfangastaða sem viðmælendur töldu vera 

Snæfellsnes eða Norðurland. Hins vegar kemur í ljós þegar málið er skoðað nánar út frá 

sögulegu sjónarhorni að þetta er ekki nýtt viðhorf þar sem bærinn hefur verið stimplaður 

sem viðkomustaður í langan tíma, þar sem bærinn varð sjálfkrafa viðkomustaður ferðamanna 

vegna landfræðilegrar legu en ferðamenn þurftu alltaf að koma við í bænum á leiðinni til 

annarra landshluta. Aftur á móti er ljóst að bærinn er einnig stundum hluti af heildarferð 

ferðamanna og því getur jafnframt flokkast sem viðkomu- og áfangastaður þegar horft er á 

nýtingu gistinátta og ferðamynstur ferðamanna sem sækja þangað síðastliðin ár ( 

Rannsóknarmiðstöð Ferðamála, 2017; Egill Ólafsson og Heiðar L. Hansson, 2017; Leiper, 

1990, 2004).  

Það gefur augaleið að eftirspurn er til staðar, annars vegar frá viðkomuferðamönnum og hins 

vegar frá ferðamönnum sem koma sérstaklega í bæinn. Niðurstöður leiddu í ljós að það er 

fremur lítið framboð afþreyingar á staðnum en helsta afþreyingin eru söfn og sundlaugin í 

gamla bænum. Lítil fjölbreytni afþreyingar  samsvarar veiku aðdráttarafli sem skapar þar 

með ekki mikla sérstöðu. Það var því hægt að greina að það þurfi að bæta úr stöðunni í 

framtíðinni þar sem það myndi einnig auka aðdráttarafl áfangastaðar sem rímar við 

umfjöllun Vengesayis (2003) þar sem hann nefnir að framboð afþreyingar hefur áhrif á 

aðdráttarafl og samkeppnishæfni áfangastaða.  
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Að þessu sögðu er ljóst að framboð afþreyingar í Borgarnesi er ábótavant sem getur 

sennilega hamlað uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Engu að síður hefur framboð veitinga- 

og gististaða aukist á undanförnum árum (Ferðamálastofa, 2019).  

Hagaðilar sem rætt var við og reka gistiaðstöðu ræddu þar af leiðandi helstu áskoranir við 

rekstur slíkra fyrirtækja í Borgarnesi. Áskorun sem var viðmælendum þó efst í huga var 

óvissa sem fylgir ófyrirséðum breytingum á veðri, gengi, verðlagi eða á vinnumarkaði, eins 

og til að mynda nýlegir kjarasamningar starfsmanna í ferðaþjónustu. Þetta gefur augaleið á 

að fyrrnefndar áskoranir tíðkast ekki endilega eingöngu í Borgarnesi og gætu því verið 

kunnugar fleiri ferðaþjónustufyrirtækjum landsbyggðar. Slíkar breytingar geta haft 

margvíslegar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir ferðamenn og ferðaþjónustufyrirtæki sem 

eiga erfitt með að bregðast við skyndilegum breytingum í ytra umhverfi. Jafnframt ræddu 

viðmælendur áskoranir sem hafa bein tengsl við staðsetningu áfangastaðarins, t.a.m. 

samkeppni og kostnaðarsama markaðssetningu fyrirtækja. Áskorunin felst í því að keppa við 

önnur fyrirtæki sem samkvæmt viðmælendum er engu að síður partur af samkeppnishæfum 

rekstri. Ferðaþjónustuaðilar í Borgarnesi hugsa oftast hver um sig og bregðast við samkeppni 

aðallega með markaðssetningu á Internetinu. Það getur þó verið tímafrekt og kostnaðarsamt 

verkefni, sérstaklega fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en flest fyrirtæki á Íslandi teljast til 

þessara flokka  (Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward H. Huijbens, 2013). 

Til að snúa blaðinu við þyrftu ferðaþjónustufyrirtæki á staðnum aftur á móti að sameinast og 

vinna saman í markmiðum og lausnum á vandamálum ferðaþjónustunnar. Með aukinni 

samvinnu allra hagsmunaaðila, eins og ríkisins, sveitarstjórnar, opinberra stofnana, samtaka 

og einkaaðila væri að öllum líkindum hægt að draga úr fyrrnefnum áskorunum til 

uppbyggingar ferðaþjónustunnar í Borgarnesi (Kiper og Özdemir, 2012; George, Mair og 

Reid, 2009).  

Þetta leiðir hugann að sjálfbærri ferðaþjónustu sem virðist vera æskileg við uppbyggingu 

ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Það er vegna þess að þá er stefnt að því að fá alla 

hagsmunaaðila um borð frá upphafi, sem minnkar líkur á ágreiningi í framtíðinni (Kiper og 

Özdemir, 2012; George, Mair og Reid, 2009). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er 

ljóst að skortur á samvinnu hagsmunaaðila er mikil áskorun fyrir sjálfbæra uppbyggingu 

atvinnugreinarinnar á staðnum. Það veldur því að viðmælendur telja óljóst í hvaða átt þróun 

greinarinnar stefnir þar sem ekkert samstarf er til staðar og heldur engin opinber stefna í 

málefnum ferðaþjónustunnar. Að auki mátti greina ósætti um takmörkuð afskipti 

sveitarfélagsins á málefnum ferðaþjónustunnar, t.a.m. á markaðs- og samgöngumálum. Það 

skiptir miklu máli að samgöngur séu greiðar og aðgengilegar þar sem þær veita aðgengi að 

áfangastaðnum og eru undirstaða ferðaþjónustunnar. Það sem stuðlar að úrbótum þeirra er 

eitt markmiða stjórnvalda sem snýr að því að betrumbæta samgöngur á landsbyggðinni til 

þess að efla heilsársferðaþjónustu, sem að auki gæti dregið úr árstíðarsveiflum 

(Byggðastofnun, 2016).  

Skortur á samvinnu í markaðsmálum er eitthvað sem þarf að bæta og jafnframt þarf að huga 

að sér markaðsefni um Borgarnesi. Markaðssetning Borgarness sem er á vegum hins 

opinbera er í höndum Markaðsstofu Vesturlands en hún snýr fyrst og fremst að Vesturlandi 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). Því benda niðurstöður til þess að það þurfi að huga betur 

að markaðsmálum bæjarins og viðmælendur lögðu til möguleika á sameiginlegri og 

skipulagðri markaðsherferð til að draga fram sérstöðu og aðdráttarafl staðarins. Niðurstöður 

leiddu í ljós að það vantar vettvang sem myndi gera hagsmunaaðilum kleift að vinna saman 
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að sameiginlegum markmiðum og jafnvel hafa áhrif til stefnumótunar, ásamt því að auka 

aðdráttarafl og samkeppnishæfni áfangastaðarins. 

Hagaðilar gætu komið þessari hugmynd í framkvæmd með því að stofna félag, 

grasrótarsamtök eða klasa í ferðaþjónustunni. Það er líklegra að umræddir samstarfshópar 

næðu fram sínum væntingum og markmiðum. Það yrði einnig arðbært fyrir minni fyrirtæki 

á svæðinu sem myndu græða meira á slíkri samvinnu og samkeppni en upp á eigin spýtur 

(Gunnar Þ. Jóhannesson og Edward H. Huijbens, 2013).  
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7 Lokaorð  

Með þessari rannsókn var sköpuð ný þekking um viðfangsefnið út frá sjónarhorni 

hagsmunaaðila í Borgarnesi, en markmið rannsóknarinnar var að kanna hverjar væru 

áskoranir til uppbyggingar ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni. Hér á landi hafa áskoranir 

til uppbyggingar ferðaþjónustunnar í tengslum við ákveðna áfangastaði lítið verið 

rannsakaðar hingað til. Niðurstöður sýndu fram á fjölda áskorana sem að mati 

hagsmunaaðila í ferðaþjónustu hindra uppbyggingu greinarinnar, sem og fyrirtæki í 

Borgarnesi. 

Niðurstöðurnar eru dregnar af sjö viðtölum við einstaklinga sem búa í litlum bæ að nafni 

Borgarnes og er skammt frá höfuðborginni. Þegar litið er á bæinn út frá sögulegu sjónarhorni 

þá má sjá hvað ferðaþjónustan í Borgarnesi hefur þróast mikið. Ljóst er að ferðaþjónustan er 

mikilvæg fyrir samfélagið í Borgarnesi þar sem hún stuðlar að fjölbreytileika í atvinnulífinu, 

uppbyggingu innviða og styrkingu efnahagslífsins. Samt sem áður hefur fyrirtækjum fjölgað 

verulega á síðastliðnum árum sem getur stafað að margvíslegum áskorunum sem gera 

reksturinn gjarnan erfiðan. 

Í stuttu máli greindust fjögur þemu áskorana sem benda til þess að aðdráttarafl bæjarins sé 

ekki nógu sterkt þar sem um lítið framboð á afþreyingu er að ræða. Veikt aðdráttarafl veldur 

því að Borgarnes er síður aðlaðandi og kallast viðkomustaður ferðamanna, en slíkir staðir 

einkennast af stuttri viðdvöl. Áskoranir í ferðaþjónusturekstri voru samkeppni og 

kostnaðarsöm markaðssetning. Hins vegar til þess að bregðast við henni eyða hagaðilar 

mismiklum tíma og fjármagni í markaðssetningu fyrirtækja á Internetinu. Það sem virðist þó 

hafa mikil áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustunnar er áskorun sem fylgir skorti á samvinnu 

mismunandi hagsmunaaðila. Jafnframt er þetta mikilvægur liður í sjálfbærri uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni. Niðurstöður benda einnig á ýmsar leiðir til þess að bæta 

stöðu mála í hverju þema sem veitir mikilvægar upplýsingar og má nota til frekari rannsókna 

á áskorunum í tengslum við ákveðna áfangastaði.  

Það vakna þó upp spurningar hjá höfundi um hvort að skortur á samvinnu tíðkist á fleiri 

áfangastöðum og ef svo sé hvort það uppfylli markmið stjórnvalda um að stuðla að sjálfbærri 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar og samkeppnishæfni á landsbyggðinni. Að mati höfundar 

væri þetta áhugavert rannsóknarefni. Viðhorf hagsmunaaðila til mikilvægis 

ferðaþjónustunnar virðist ráða miklu hvort samstaða náist en það mun virkilega styðja 

sjálfbæra uppbyggingu ferðaþjónustunnar á áfangastöðum á landsbyggðinni. 
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