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Útdráttur 

Hraði lífsins er mikill í heiminum í dag og fólk á í auknum mæli við tilfinningaleg og andleg 

vandamál að stríða. Fólk hefur því sífellt meiri þörf fyrir að slaka á og sækir í annan 

ferðamáta en áður. Vellíðunarferðamennska heyrir undir heilsuferðamennsku og snýst um 

að rækta andlega heilsu fólks með samþættingu líkama, huga og anda einstaklings, þar sem 

ferðamenn stunda til dæmis jóga, hugleiðslu, útivist, líkamsrækt og dekur. Ferðamennska 

getur því haft óhjákvæmilega áhrif á lífsgæði fólks þar sem hún þrífst, bæði jákvæð og 

neikvæð. Í þessari ritgerð er tilgangurinn að skyggnast inn í framtíðaráform 

Akraneskaupstaðar í tengslum við vellíðunarferðaþjónustu og kanna viðhorf íbúa á staðnum 

gagnvart hugsanlegri uppbyggingu ferðaþjónustu af þessu tagi. Einnig verður reynt að varpa 

ljósi á hvaða áhrif uppbyggingin hefur á íbúa samfélagsins og hvernig halda megi 

neikvæðum áhrifum í lágmarki. Við gerð ritgerðarinnar voru tekin þrjú viðtöl við fulltrúa úr 

stjórnsýslu sveitarfélagsins og lögð var fyrir spurningakönnun fyrir íbúa Akraness. 

Niðurstöður benda til þess að fram undan sé mikil uppbygging tengdri 

vellíðunarferðaþjónustu á Akranesi við Langasand, og að íbúar séu almennt jákvæðir 

gagnvart því. 

 

Abstract 

In the fast pace of life emotional and mental health is affected increasingly. The need for a 

calm environment and relaxation has skyrocketed, which calls for changed travel habits. 

Wellness tourism is under the umbrella of health tourism and focuses on mental health by 

integrating the body, mind and spirit of an individual where travelers do yoga, medititation, 

outdoor and physical activity as well as treating themselves to a spa. Tourism can therefore 

inevitably affect people's quality of life where it thrives, both positively and negatively. The 

purpose of this thesis is to look into future plans in the town of Akranes in relation to wellness 

tourism and explore the opinion of the local community towards a potenital project 

development of this type of tourism in the town. Furthermore, it will attempt to look into the 

effects of the project on the local community and how negative impact can be minimized. 

Three interviews were conducted with representatives from the municipial administration 

and a questionnaire was submitted to the residents of Akranes. The results indicate that there 

are plans ahead for the town in wellness tourism development and that the local population 

is relatively positive towards it. 
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1 Inngangur 

Heilsuferðamennska er ört vaxandi atvinnugrein í heiminum í dag. Ferðalög tengd heilsu og 

vellíðan urðu vinsæl upp úr aldamótum og hafa orðið ákveðin tíska á alþjóðavísu (Wellness 

Tourism Worldwide, 2011). Í nútíma samfélagi hefur færst í aukana að fólk eigi við 

tilfinningaleg og andleg vandamál að stríða (Yang, Paek, Taegoo & Lee, 2015). Orsakirnar 

virðast liggja í auknum hraða samfélagsins hvarvetna í heiminum þar sem mikið álag og 

stress fylgir á meðal starfandi fólks, sem getur orsakað að fólk finni fyrir löngun til að hægja 

á og leita aukinnar merkingar í lífinu (Voigt, Brown & Howat, 2011). Heilsuferðamennsku 

er iðulega skipt í tvo flokka. Annars vegar lækningaferðamennsku, sem snýr að lækningum, 

aðgerðum og slíku, og hins vegar vellíðunarferðamennsku sem snýst um samþættingu 

líkama, huga og anda einstaklings. Í henni felst til að mynda að leggja ástund á jóga, 

hugleiðslu, útivist, íþróttir og dekur, svo dæmi séu tekin (Smith & Puczkó, 2009). Í þessari 

ritgerð er litið sérstaklega til vellíðunarferðamennsku. Ferðamennska hefur alla jafna mikil 

áhrif á samfélög áfangastaða og íbúar þess verða óhjákvæmilega fyrir áhrifum hennar. 

Áhrifin eru mismikil og geta bæði haft neikvæðar og jákvæðar afleiðingar í för með sér á 

lífsgæði íbúa (Kim o.fl., 2013).   

Vellíðunarferðamennska er ekki nýtt fyrirbæri hér á landi. Ísland er ríkt af heitum laugum 

og öðrum heilsuböðum, sem Íslendingar hafa í gegnum tíðina verið duglegir að nýta sér og 

kynna fyrir ferðamönnum. Mætti því raunar segja að vellíðunarferðamennska sé samofin 

menningu þjóðarinnar (Nefnd um heilsutengda ferðaþjónustu, 2000). Í dag er boðið upp á 

ýmsa möguleika tengdri ferðaþjónustu, sem tengjast vellíðan fyrir bæði erlenda og innlenda 

ferðamenn.  

Bærinn Akranes hefur orðið út undan hvað þetta varðar. Fram til dagsins í dag hefur ekki 

verið litið á Akranes sem sérstakan ferðaþjónustubæ þrátt fyrir aukningu ferðamanna hingað 

til lands á síðustu árum, og Ísland hefur í auknum mæli orðið að ferðamannalandi. Í desember 

árið 2018 var hins vegar ráðist í það verkefni að opna heita laug á Langasandi á Akranesi. 

Laugin ber heitið Guðlaug og hefur verið mikið sótt af bæði heimamönnum og 

utanaðkomandi gestum síðan hún leit dagsins ljós.  

Markmið með þessari rannsókn er að skyggnast inn í framtíðaráform Akraneskaupstaðar í 

tengslum við vellíðunarferðaþjónustu og leita skilnings á viðhorfum íbúa staðarins gagnvart 

hugsanlegri uppbyggingu slíkrar þjónustu þar í bæ. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

• Hver eru framtíðaráform Akraneskaupstaðar varðandi vellíðunarferðaþjónustu í 

bænum? 

• Hver eru viðhorf íbúa Akraneskaupstaðar til ferðamennsku í bænum og mögulegrar 

uppbyggingar vellíðunarferðaþjónustu?  

• Hvaða tækifæri hefur uppbygging vellíðunarferðaþjónustu í för með sér fyrir 

Akraneskaupstað?  

Til að svara þessum rannsóknarspurningum var framkvæmd blönduð rannsókn með 

samleitandi rannsóknarsniði. Gerð var viðtalsrannsókn þar sem tekin voru þrjú viðtöl við 
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fulltrúa úr stjórnsýslu Akraneskaupstaðar ásamt því að lögð var fram spurningakönnun fyrir 

íbúa Akraness.  

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla. Í öðrum kafla, á eftir inngangi, er fjallað um þann 

fræðilega grundvöll sem ritgerðin byggir á. Fyrst er gerð grein fyrir hugtökunum 

heilsuferðamennska og vellíðunarferðamennska og þar á eftir hvaða ferðamenn það eru sem 

sækja slíka þjónustu. Því næst er fjallað um áhrif ferðamennsku á samfélög, íbúa þess og 

lífsgæði þeirra. Í lok kaflans er farið yfir vellíðunarferðamennsku á Íslandi og staði hérlendis 

er tengja má við viðfangsefnið. Í þriðja kafla er umfjöllun um framkvæmd rannsóknarinnar, 

fyrst viðtalsrannsóknina og því næst spurningakönnunina. Þá víkur sögunni að umfjöllun um 

Akranes, meðal annars staðhætti, legu, íbúa og uppbyggingu sveitarfélagsins. Þar á eftir er 

fjallað um Akrafjall og Langasand sem bæði setja mikinn svip á sveitarfélagið. Þessu næst 

er farið yfir ferðamennsku í bænum og framboð afþreyingar. Að lokum er greint frá 

Guðlaugu. Í fimmta kafla er niðurstöðum rannsóknarinnar varpað fram. Fyrst er fjallað um 

niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar og því næst viðhorf íbúa út frá spurningakönnuninni. Í 

sjötta kafla er rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður ræddar í fræðilegu samhengi og 

að lokum er, í áttunda kafla, farið yfir hvaða þekking hefur skapast við gerð rannsóknarinnar, 

takmarkanir hennar eru ræddar og tillögur að frekari rannsóknum lagðar fram.  
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2 Vellíðunarferðamennska og áhrif 

ferðamennsku á samfélag 

Í þessum kafla er fjallað um hugtakið vellíðunarferðamennska og tengsl þess við önnur skyld 

hugtök. Greint er frá því hvernig ferðamennska hefur áhrif á samfélag þar sem lögð er áhersla 

á áhrif hennar á íbúa og lífsgæði þeirra. Í lokin víkur sögunni að vellíðunarferðamennsku á 

Íslandi og fjallað er um staði hérlendis sem tengja má við viðfangsefnið. 

2.1 Ferðalög tengd heilsu og vellíðan 

2.1.1 Heilsufeðramennska 

Síðastliðinn áratug hefur heilsuferðamennska verið ört vaxandi í heiminum, á alþjóðlegum 

skala jafnt sem innlendum (Wellness Tourism Worldwide, 2011). Þegar litið er yfir söguna 

má þó sjá að hún er eitt elsta form ferðamennsku. Heilsa og vellíðan var í hávegum höfð á 

tímum Grikkja og Rómverja, og veittu þeir henni mikla athygli á ferðum sínum, pílagrímar 

miðalda voru í leit að andlegri hugljómun og evrópska elítan ferðaðist á baðstrendur og 

notaði heilsulindir í lækningaskyni á 18. og 19. öld (Smith & Kelly, 2006). Þá hefur, í fornum 

siðum og menningu Asíu, Miðausturlanda og frumbyggja um heim allan, mikil áhersla verið 

lögð á nudd, jóga, hugleiðslu, náttúrulyf, óhefðbundnar lækningar og að andleg iðkun væri 

góð fyrir heilsuna (Wellness Tourism Worldwide, 2011). 

Það hefur færst í aukana að vestrænir ferðamenn leiti huggunar í austurlenskri heimspeki og 

meðferðum eins og kínverskri læknisfræði, hugleiðslu tengdum búddisma, indverskri 

Ayurveda-læknisfræði og taílensku nuddi. Framboð á slíkri þjónustu eykst sífellt í 

vestrænum samfélögum en oft eru ferðamenn þó ákafir að heimsækja staði þar sem iðkunin 

á uppruna sinn (Smith & Kelly, 2006). Fólk sækir í þessa tegund ferðaþjónustu í leit að 

vellíðan, afslöppun og hamingju. Búddistar eru til að mynda oft taldir vera hamingjusamasta 

fólk í heimi, meðal annars vegna iðkunar þeirra á hugleiðslu og núvitund (Smith & Puczkó, 

2014). 

Í nútímasamfélagi virðist fólk eiga við tilfinningaleg og andleg vandamál að stríða í 

sívaxandi mæli (Yang o.fl., 2015). Lífsstíll fólks hefur breyst verulega í mjög þróuðum 

samfélögum. Vandamál tengd streitu- og geðheilbrigði er vaxandi áhyggjuefni og hefur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin meðal annars bent á að árið 2020 séu þunglyndi og skyldir 

sjúkdómar stærsta orsök vanlíðunar og slæmrar heilsu (Farkić & Taylor, 2019). Heimurinn 

í dag einkennist af sífellt meiri hraða, miklu álagi og streitu (Voigt o.fl., 2011) og jafnvel 

sundrung samfélaga og hefðbundinna trúarbragða (Smith & Kelly, 2006). Þetta getur haft 

þau áhrif að fólk finni fyrir löngun til að hægja á, einfalda líf sitt og finna merkingu í lífi sínu 

með því (Voigt o.fl., 2011)   

Ferðamennska getur bætt líðan okkar og lífsgæði, sérstaklega ef ferðast er reglulega. Hún 

getur til að mynda aukið framleiðni í vinnu, bætt heilsu og minnkað líkur á hjartasjúkdómum. 
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Hægt er að auka þann ávinning með því að stunda svokallaða heilsuferðamennsku. Þá er 

markmið eða hvati ferðalagsins að bæta líkamlegt eða andlegt ástand (Wellness Tourism 

Worldwide, 2011).  

Svið heilsuferðamennsku hefur þróast svo um munar síðasta áratug. Fram til dagsins í dag 

hefur þó reynst erfitt að útskýra og endanlega skilgreina hugtakið heilsuferðamennska 

(Smith & Puczkó, 2015). Segja má að það sé eins konar regnhlífarhugtak sem hægt er að 

skipta upp í tvo flokka: lækninga- og vellíðunarferðamennsku. Sá fyrrnefndi snýr að 

lækningum, aðgerðum, meðferðum og þvíumlíku en sá seinni að samþættingu líkama, huga 

og anda einstaklings. Í því felst að stunda jóga, hugleiðslu og aðra andlega upplifun en einnig 

afþreyingu líkt og íþróttir, útivist, líkamsrækt, dekur og fegrunarmeðferðir (Smith og 

Puczkó, 2009). Þannig má segja að lækningaferðamennska feli í sér læknandi þætti en 

vellíðunarferðamennska sé meira fyrirbyggjandi (Smith og Puczkó, 2014). Í þessari ritgerð 

verður helst fjallað um vellíðunarferðamennsku. Í fræðum er varða ferðamennsku tengdri 

heilsu og vellíðan eru hugtökin vellíðan (e. well-being) og heilsuhreysti (e. wellness) ýmist, 

og á mismunandi máta, notuð þegar fjallað er um vellíðunarferðamennsku. Samtökin um 

heilsuferðaþjónustu á Íslandi (Ísland of Health) nota einungis hugtakið vellíðan yfir þessi 

hugtök og verður slíkt hið sama gert í þessari ritgerð. 

2.1.2 Vellíðunarferðamennska 

Voigt o.fl. (2011) hafa bent á að það vanti samræmi í fræðunum varðandi hugtakið 

vellíðunarferðamennska en hugtökin heildræn ferðamennska og heilsulindarferðamennska 

hafa meðal annars verið notuð um sambærilegt viðfangsefni. Á heildina litið snýst 

ferðamennska að því að stuðla að bættri heilsu eða vellíðan á einhvern hátt, og því virðist 

erfitt að skilgreina vellíðunarferðamennsku. Þó er hægt að segja að í henni felist hvati. Að 

markmið fólks með ferðalaginu sé, að hluta eða öllu leyti, að viðhalda eða efla heilsu sína 

og vellíðan og fólk dvelji að minnsta kosti eina nótt á stað sem sérstaklega er hannaður til að 

efla líkamlega, sálræna, andlega eða félagslega líðan fólks (Voigt o.fl., 2011). Ferðamennska 

tengdri vellíðan snýr að heilsulindum, vellíðunarsetrum, vellíðunarhótelum, náttúrutengdri 

ferðaþjónustu og er í nánum tengslum við útivist (Smith & Puczkó, 2015). Áfangastaðirnir 

bjóða upp á að hægt sé að stunda sjálfsgreiningu án þess álags og truflunar sem til staðar er 

heima fyrir (Smith & Puczkó, 2006). Vellíðunarferðamennska hefur þann kost að þar sem 

hún er óháð árstíðum lengir hún ferðamannatímabilið (Edward H. Hujibens, 2011). 

Vellíðan er lífsstíll þar sem líkami, hugur og andi er tengt saman til að hjálpa einstaklingnum 

að lifa í sátt og samlyndi í sínu félagslega og náttúrulega umhverfi. Vellíðan tengist ýmsum 

þáttum, svo sem félagslegum, líkamlegum, tilfinningalegum, starfstengdum, 

vitsmunalegum, umhverfislegum og andlegum (Ísland of Health, 2011). Vellíðan tengist því 

að breyta um lífsstíl eða gera eitthvað heilbrigt frekar en það að lækna ákveðinn sjúkdóm 

(Smith & Puczkó, 2014). Hið andlega er kjarninn í vellíðan, en samt er þó ekki um kyrrstætt 

hugtak að ræða heldur fremur huglægt og afstætt (Smith & Kelly, 2006).  

Því er haldið fram að bæta megi lífsgæði fólks í gegnum ferðamennsku. Sífellt fleiri ferðast 

í þeim tilgangi að bæta heilsu sína og vellíðan, sem hefur leitt til þess að aukin áhersla hefur 

verið lögð á fjölbreytta ferðaþjónustu, sem stuðlar bæði að líkamlegri og andlegri vellíðan 

(Farkić & Taylor, 2019). Dæmi um slíka þjónustu er til að mynda vellíðunarsetur (e. wellness 

centres), heildræn athvörf (e. holistic retreats), heilsulindir, andlegar pílagrímsferðir og 

óhefðbundnar meðferðir (Smith & Kelly, 2006). Margir áfangastaðir um allan heim þróa nú 
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vörur sínar til að mæta þörfum póstmódernískra neytenda, sem hafa áhuga á breyttum lífsstíl 

sem byggir á vellíðan og almennri velferð (Farkić & Taylor, 2019). Áhugi fólks fyrir 

ferðalögum hefur færst frá grunnþörfum á borð við mat og húsnæði yfir í að vera leit að 

jafnvægi á milli andlegrar heilunar og ánægju (Yang o.fl., 2015). Margar ástæður liggja þar 

að baki líkt og auknar áhyggjur fólks af heilbrigðismálum, hvati til að efla líkamlega, andlega 

og félagslega líðan, vaxandi þörf fyrir að takast á við streitu í starfi og til að komast burt frá 

hinu hefðbundna daglega lífi (Han, Lee & Ryu, 2017).  

Ef vellíðunarferðamennska snerist eingöngu um slökun væri hægt að segja að hið 

hefðbundna frí á ströndina til þess eins að liggja í sólbaði væri góð leið til hugleiðslu. Til 

þess að geta talist nútíma vellíðunarferðamennska þarf hún að stuðla að eflingu sálrænnar, 

andlegrar eða tilfinningalegrar líðanar til viðbótar við líkamlega líðan. Það aðgreinir slíka 

ferðaþjónustu frá þeirri hefðbundnu, sem kalla mætti veruleikaflótta (e. escapism). Þó má 

deila um það hvort áfangastaðir tengdri vellíðunarferðamennsku stuðli að langtímaáhrifum 

varðandi vellíðan (Smith & Kelly, 2006).  

Svo virðist sem viðskiptavinir og ferðamenn sem hafa áhuga á ferðaþjónustu tengdri vellíðan 

hafi áhuga á fornum hefðum, helgisiðum, náttúruauðlindum og því sem einkennir 

áfangastaðinn. Það er í auknum mæli viðurkennt innan vellíðunarferðaþjónustu að til að 

skapa samkeppnishæfa þjónustu þurfi að hanna einstaka þjónustu sem einkennir 

áfangastaðinn (Smith & Puczkó, 2015). Rannsóknargögn Smith og Puczkó (2015) sýna að 

þriðja hvert fyrirtæki í vellíðunarferðaþjónustu hafi búið til að minnsta kosti eina slíka.  

Í því sambandi þyrfti að taka með í reikninginn bakgrunn ferðamanna sem kjósa vellíðan á 

ferðalögum sínum, en hegðun þeirra og þarfir eru mismunandi. Til dæmis hefur yngra, 

einstætt og barnlaust fólk mjög ólíkar þarfir samanborið við þá sem eru í sambandi, giftir, 

eiga fjölskyldu eða eru á síðari stigum lífs síns. Sama mætti segja um ferðamenn af ólíku 

þjóðerni en skilningur, skynjun og væntingar þeirra um vellíðan er líkast til mismunandi 

(Smith & Puczkó, 2015). 

2.1.3 Vellíðunarferðamenn 

Þrátt fyrir að rannsóknir á vellíðunarferðamönnum séu ekki margar eða ítarlegar (Voigt o.fl., 

2011) gefa þær þó til kynna ýmsar vísbendingar um þessa tegund ferðamanna. Niðurstöður 

hafa sýnt að um sé að ræða áhugasama einstaklinga sem staðráðnir séu að huga að eigin 

vellíðan, heilsu og hamingju og eru virkir í að rækta þá þætti (Smith & Kelly, 2006). Um 

heilbrigða einstaklinga er að ræða, sem leitast við að upplifa vellíðan og leita að meðferðum 

til að viðhalda heilbrigði sínu (Ísland of Health, 2011). Þeir velja oft aðrar leiðir til lækninga 

en þær hefðbundnu og eru ekki hræddir við að gera tilraunir. Mismunandi rannsóknir hafa 

sýnt fram á að meirihluti þeirra er virkur heima fyrir í að stunda athafnir sem auka vellíðan, 

eins og jóga, hugleiðslu eða nudd, og leggja gjarnan áherslu á heilbrigt mataræði. Í ljós hefur 

komið að þeir ferðamenn sem voru ekki virkir heima áður en þeir fóru í ferðalagið vildu oft 

halda áfram að stunda þá afþreyingu sem þeir upplifðu, sem jók vellíðan þeirra, eftir að heim 

var komið. Þær niðurstöður gefa til kynna að stutt ferðalag geti haft langvarandi áhrif á lífsstíl 

fólks (Smith & Kelly, 2006). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið varðandi þetta málefni hafa sýnt að 

vellíðunarferðamennska væri vinsælust meðal kvenna á aldursbilinu frá fertugu til sextugs 

(Smith & Puczkó, 2015). Talið var að ástæðan á bak við það að fleiri konur en karlar 

stunduðu vellíðunarferðaþjónustu gæti verið að karlar væru ólíklegri til að vilja deila 
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persónulegum tilfinningum sínum (Smith & Kelly, 2006). Þó virtist sem körlum færi 

fjölgandi sem kysu að fara í ferðalög sem tengdust vellíðan og að pör, vinahópar og 

fjölskyldur væru í auknum mæli að leitast eftir vellíðunarferðamennsku (Smith & Puczkó, 

2015). 

Einstaklingar sem nýta sér aðstöðu sem tengist heilsu og vellíðan dvelja iðulega í stuttan 

tíma, oft aðeins í tvo klukkutíma í senn, en til þess að teljast vellíðunarferðamennska verða 

gestir að dvelja í sólarhring eða lengur. Í rannsókn Smith og Puczkó (2015) kom í ljós að 

meirihluti viðskiptavina vellíðunarferðaþjónustu var staðbundinn. Í rannsókn þeirra voru 

420 fyrirtæki í heilsu- og vellíðunarferðaþjónustu í 50 löndum könnuð þar sem fyrirtækin 

voru spurð út í viðskiptavini sína. Niðurstöðurnar sýndu að um það bil 43% þeirra voru bæði 

innlendir og erlendir ferðamenn en um það bil 57% þeirra voru staðbundnir (Smith & 

Puczkó, 2015).  

2.2 Áhrif ferðamennsku á samfélag og lífsgæði 
íbúa 

2.2.1 Áhrif frá ferðamennsku 

Öll ferðamennska hefur mikil áhrif á samfélög áfangastaða, bæði jákvæð og neikvæð. 

Ferðamennska hefur áhrif á marga hagsmunaaðila innan samfélagsins og eru íbúar þess einn 

mikilvægasti hagsmunahópurinn (Kim o.fl., 2013). Áður en farið er í uppbyggingu 

ferðaþjónustu í samfélagi er mikilvægt að horfa til skoðana íbúa því það getur reynst erfitt 

að þróa farsæla ferðaþjónustu í samfélagi þar sem íbúar styðja ekki uppbygginguna. Ólíklegt 

er að uppbygging ferðaþjónustu í samfélagi skili viðunandi árangri og íbúar séu sáttir ef farið 

er í uppbyggingu án þess að tekið sé tillit til skoðana þeirra (Andereck & Vogt, 2000). Talið 

er að ferðaþjónustan hafi töluvert meiri áhrif á samfélag en aðrar atvinnugreinar (Sharpley, 

2014). Iðulega er talað um ferns konar áhrif: félagsleg, menningarleg, efnahagsleg og 

umhverfisleg (Kim o.fl., 2013). Oft eru menningarlegu og félagslegu áhrifin þó sett undir 

sama hatt. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að ýmis þjónusta sem ætluð er til þess að þjóna ferðamönnum 

þjónar einnig íbúum samfélagsins. Því meira sem íbúar skynja kosti aukins framboðs á 

afþreyingu vegna ferðaþjónustunnar því líklegra er að þeir séu jákvæðir í garð hennar. 

Jákvæð félagsleg áhrif sem samfélög verða fyrir vegna ferðamennsku eru til dæmis að þau 

fá tækifæri til að bæta núverandi aðstöðu, líkt og útivistarsvæði, garða og vegi. Einnig gera 

einstaklingar innan samfélagsins, svo sem bæjaryfirvöld og ferðaþjónustuaðilar, sér grein 

fyrir tækifærum til að bæta og þróa innviði samfélagsins ásamt því að auka við úrval 

verslana, þjónustu, afþreyingu og viðburða. Slík þróun nýtist heimamönnum ekki síður en 

ferðamönnum og getur bætt lífsgæði þeirra. Neikvæð félagsleg áhrif ferðamennsku eru oft 

aukin umferð og þrengsli á fjölmennum almenningssvæðum. Sömuleiðis hafa verið 

vísbendingar um að ferðamennska auki betl, fjárhættuspil, eiturlyfjasmygl og vændi á 

áfangastað (Kim o.fl., 2013).  

Neikvæð menningarleg áhrif geta til að mynda verið að ferðamennska hafi slæm áhrif á 

hefðbundna menningu samfélaga. Hún hefur verið gagnrýnd fyrir að sundra hefðbundinni 

menningu og hegðunarmynstri samfélags. Á sama tíma hefur þó verið litið á ferðaþjónustu 
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sem leið til að blása nýju lífi í menningu, til dæmis þegar siður sem er við það að deyja út 

gengur í endurnýjun lífdaga með ferðamenn í huga. Það getur ýtt undir stolt íbúa af eigin 

menningararfi ef ýtt er undir varðveislu hans (Kim o.fl., 2013).  

Á undanförnum áratugum hefur oftar en ekki verið litið á ferðamennsku sem tækifæri til 

efnahagsþróunar. Hún er talin bæta lífskjör og lífsgæði íbúa samfélags á þann hátt að hún 

skapar atvinnu, eykur tækifæri til atvinnurekstrar á staðnum, og í því samhengi skapar hún 

tekjur og eykur fjárfestingu á svæðinu. Það getur ýtt undir aukna meðvitund varðandi 

efnahagsleg tækifæri sem fylgja ferðamennskunni (Sharpley, 2014). Neikvæð áhrif eru talin 

vera aukinn fasteignaskattur og að verð á vörum og þjónustu geti hækkað (Kim o.fl., 2013). 

Neikvæð umhverfisleg áhrif geta lýst sér í aukinni mengun, eyðileggingu náttúruauðlinda, 

niðurbroti gróðurs og skerðingu dýralífs. Jákvæðu áhrifin geta til að mynda verið þau að 

ferðaþjónusta hjálpar til við að efla meðvitund íbúa um nauðsyn þess að varðveita umhverfið 

og náttúrufegurð þess, bæði vegna ferðaþjónustunnar og til að auka fjárfestingu í 

umhverfisinnviðum áfangastaðarins (Kim o.fl., 2013). 

Ferðamennska getur þannig haft áhrif á lífsgæði einstaklings í samfélagi á margan hátt. Ein 

aðalástæða þess að ráðist er í uppbyggingu ferðaþjónustu á áfangastað ætti að vera til að 

bæta lífsgæði íbúa (Yu, Cole & Chancellor, 2016). Niðurstöður rannsókna benda til þess að 

neikvæð áhrif af ferðamennsku geti stuðlað að því að lífsgæði íbúa og ánægja dragist saman 

(Su, Huang & Huang, 2018). Hægt er að sjá að íbúar upplifa bætt lífsgæði með auknu 

framboði á þjónustu og afþreyingu tengdri ferðaþjónustu, sem þeir geta einnig notið, svo 

sem veitingastöðum, hátíðum, náttúru- og menningarmiðstöðvum og tækifærum til útivistar. 

Einnig er hægt að sjá að fólk upplifir bætt lífsgæði með auknum atvinnutækifærum sem 

skapast í gegnum ferðamennsku (Andereck & Nyaupane, 2011). 

2.2.2 Hugtakið lífsgæði  

Hugtakið lífsgæði hefur orðið vinsælt umfjöllunarefni undanfarin ár. Að skilgreina hugtakið 

er erfitt því um huglæga upplifun er að ræða, sem háð er skynjun og tilfinningum 

einstaklinga. Lífsgæði ná yfir marga þætti í lífi og umhverfi fólks og vísa til þess hvernig 

fólk lítur á eða líður með líf sitt (Andereck & Nyaupane, 2011). Því er persónubundið 

hvernig hver og einn metur lífsgæði sín og hvað hann telur til þeirra. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) (1997) skilgreinir lífsgæði svohljóðandi: 

Lífsgæði er skynjun einstaklinga á stöðu sinni í lífinu í samhengi við menningu og 

gildiskerfi sem þeir búa í, í tengslum við markmið sín, væntingar, staðla og áhyggjur. 

Það er víðtækt hugtak sem tengist á flókinn máta líkamlegri heilsu, sálfræðilegu 

ástandi, sjálfstæðisstigi, félagslegum tengslum, persónulegum skoðunum og 

tengslum þeirra við áberandi eiginleika umhverfisins (World Health Organization, 

1997, bls. 1). 

Lífsgæðum er iðulega skipt í sex flokka. Flokkarnir eru líkamleg heilsa, sálfræðileg heilsa, 

stig sjálfstæðis, félagsleg sambönd, umhverfi og að lokum falla andleg málefni, trúarbrögð 

og persónuleg viðhorf undir einn flokk. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir hverjum flokki 

fyrir sig. 

• Líkamleg heilsa er orka og þreyta, verkir og óþægindi, svefn og hvíld.  
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• Sálfræðileg heilsa er líkamsmynd og útlit, neikvæðar og jákvæðar tilfinningar, 

sjálfsálit og hugsun, lærdómur, minni og styrkur.  
• Stig sjálfstæðis er hreyfanleiki, starfsemi daglegs lífs, hve háður einstaklingur er 

lyfjum og lækningum og vinnugeta.  

• Félagsleg sambönd eru persónuleg sambönd, félagslegur stuðningur og kynferðisleg 

virkni.  

• Umhverfi er fjármagn, frelsi, öryggi, líkamleg- og félagsleg umönnun, heimilið, 

tækifæri til að afla nýrra upplýsinga og nýrrar kunnáttu, þátttaka í samfélaginu og 

tækifæri til afþreyingar og tómstunda, samgöngur og efnislegt umhverfi eins og 

mengun, hávaði, umferð og loftslag.  

• Í flokknum andleg málefni, trúarbrögð og persónuleg viðhorf er einfaldlega þetta 

þrennt (World Health Organization, 1997).   

2.3 Vellíðunarferðamennska á Íslandi 

2.3.1 Staðan í dag 

Vellíðunarferðamennska er ekki ný af nálinni hér á landi. Í því samhengi má nefna að mikið 

er um heilsuböð víðs vegar um landið, og þeim fer sífellt fjölgandi. Íslendingar hafa sótt slík 

heilsuböð, heitar laugar og sundstaði í gegnum tíðina, og því mætti segja að 

vellíðunarferðamennska sé hluti af menningu þjóðarinnar (Nefnd um heilsutengda 

ferðaþjónustu, 2000). Nú er að finna sundlaugar í nánast öllum þéttbýlisstöðum landsins, 

sem bæði eru notaðar sem regluleg líkamsrækt og einnig í andlegum tilgangi fyrir geðheilsu 

og sál. Þannig má segja að hér á landi ríki baðmenning og að náttúruleg jarðhitaböð og 

sundlaugar landsins séu hluti af því einstaka sem landið hefur upp á að bjóða (Edward H. 

Hujibens, 2011). Sérstaða Íslands hvað vellíðunarferðamennsku varðar er ef til vill náttúra 

landsins, sem jafnframt er talin helsta aðdráttarafl þess, orkan sem býr í jarðhita, vatnsföllum 

og sjó ásamt hreinleika íslenska vatnsins (Ísland of Health, 2011). Bláa Lónið er trúlega 

þekktasta aðdráttarafl landsins fyrir bæði heimamenn og ferðamenn í þessum efnum. 

Frá aldamótum virðist hafa orðið ákveðin vitundarvakning hérlendis hvað varðar tækifæri í 

vellíðunarferðamennsku. Í kringum árið 2000 fjölgaði ferðamönnum sem vildu upplifa 

baðmenningu þjóðarinnar til að bæta heilsu sína og vellíðan (Nefnd um heilsutengda 

ferðaþjónustu, 2000). Tíu árum síðar, þann 28. janúar 2010, voru Samtök um 

heilsuferðaþjónustu á Íslandi stofnuð þar sem markmiðið var að Ísland yrði þekkt sem 

einstakur áfangastaður í vellíðunar- og lækningaferðamennsku, bæði meðal landsmanna og 

erlendra ferðamanna (Ísland of Health, 2011).  

Ferðamálastofa gerði könnun meðal erlendra ferðamanna árið 2018 og kom í ljós að 

náttúruböð voru vinsælasta afþreyingin meðal þeirra það ár, þar sem 58,6% ferðamanna 

nýttu sér slík böð. Þar á eftir komu heilsulindir og dekur en 47,2% nýttu sér slíkt og fjórða 

vinsælasta afþreyingin var sund þar sem 37,7% ferðamanna nýttu sér sundlaugar landsins 

(Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Ferðamálastofa gerði sömuleiðis könnun meðal Íslendinga 

um ferðalög þeirra á árinu 2018 og ferðaáform fyrir árið 2019. Í ljós kom að ferðir í 

sundlaugar var sú afþreying sem algengast var að Íslendingar nýttu sér, og greiddu fyrir, en 

helmingur ferðamannanna nýtti sér sundlaugar á ferðalaginu. Alls 10,6% greiddu fyrir dekur 

og heilsurækt á ferðum sínum um landið árið 2018 og var það aukning frá árunum 2012 til 
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2017. Þátttakendur voru spurðir að því hvers konar ferðalög þeir ráðgerðu árið eftir og 11,2% 

svöruðu að þeir hefðu hug á að fara í ferðalög sem tengdust menningu, heilsu og 

dekurferðum innanlands (Birkir Örn Gretarsson, Ingvar Þorsteinsson & Oddný Þóra 

Óladóttir, 2019). Þetta gefur til kynna að vellíðunarferðamennska sé mjög vinsæl meðal 

erlendra ferðamenna hér á landi og sífellt fleiri Íslendingar virðast hafa opnað augu sín fyrir 

slíku. 

2.3.2 Staðir sem bjóða upp á vellíðunarferðaþjónustu 

Frá aldamótum hefur fjöldi baðstaða þar sem notast er við vatnsauðlindir landsins litið 

dagsins ljós víða um landið. Baðstaðina nota bæði innlendir og erlendir ferðamenn en ekki 

síður staðbundnir íbúar. Hér verða tekin nokkur dæmi. 

• Jarðböðin við Mývatn opnuðu árið 2004. Þar hafa verið stunduð heit jarðböð til 

heilsubótar allt frá landnámsöld og er ætlunin að viðhalda þeirri aldagömlu hefð með 

böðunum.  

• Þaraböðin á Reykhólum opnuðu árið 2011 og eru auglýst sem staður þar sem fólk 

fær fullkomna slökun og vellíðan en heimamenn hafa nýtt sér þara, fjöru og 

hveravatn til slökunar og heilsubótar í gegnum tíðina.  

• Laugarvatn Fontana, sem opnaði árið 2011, er heilsulind staðsett í miðjum Gullna 

hringnum. Þar hafa heimamenn og gestir notið heilsubaða yfir frægum gufuhver 

síðan árið 1929, að minnsta kosti. Þar er einnig boðið upp á nýbakað hverabrauð sem 

bakað er í jörðinni á jarðhitasvæðinu.  

• Krauma eru náttúrulaugar skammt norðan við Deildartunguhver í Borgarfirði sem 

opnaðar voru 2016. Vatn úr Deildartunguhver er notað bæði í laugunum og 

gufuböðunum. 

• Geosea sjóböð á Húsavík opnuðu árið 2018 en um er að ræða laugar með heitum, 

steinefnaríkum sjó. Þar er sérstakt að stundum sést til hvala í sjónum úr böðunum.  

• Vök Baths opnuðu árið 2019 og eru heitar náttúrulaugar við Urriðavatn nálægt 

Egilsstöðum. Tvær þeirra eru fljótandi laugar úti í Urriðavatni, sem er nýnæmi hér á 

landi. Einkennisdrykkur Vök Baths er jurtadrykkur sem lagaður er úr heitu vatni 

Urriðavatns og íslenskum jurtum.  

• Á Akranesi var opnuð heit laug, Guðlaug, á Langasandi árið 2018 og Giljaböðin við 

Húsafell opnuðu árið 2019 (Sjá frekari umfjöllun í Myvatn Nature Baths, á.á.; 

Sjávarsmiðjan, 2019; Laugarvatn Fontana, á.á.; Krauma, á.á.; GeoSea, á.á.; Vök 

Baths, á.á; Akraneskaupstaður, á.á.a; Hótel Húsafell. á.á.). 

Ýmis hótel og líkamsræktarstöðvar bjóða upp á heilsulindir þar sem boðið er upp á nudd, 

fegrunarmeðferðir og slökun til að næra anda og líkama, þar má nefna Natura Spa, Hilton 

Reykjavík Spa og Laugar Spa. Að sama skapi má finna jógasetur víða um land sem fjölgar 

sífellt og önnur setur sem bjóða upp á óhefðbundnar meðferðir. Nefna má Ljósheima, Om 

Setrið, Andagift og Jógasetrið, sem bjóða til dæmis upp á jóga, hugleiðslu, reiki heilun, 

tónheilun, nudd, iðkun núvitundar og slökun (Sjá frekari umfjöllun í Icelandair Hotels, á.á.; 

Laugar Spa, á.á.; Ljósheimar, á.á.; Om Setrið, á.á.; Andagift EHF, 2020; Jógasetrið, á.á.). 

Upptalning þessi er ekki tæmandi.  
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Á Íslandi er jafnframt heilsusetrið Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði. Það hóf starfsemi árið 

1955 og þangað koma meira en 2000 manns ár hvert. Setrið notast við náttúrulækningar og 

byggir á heildrænum lækningum þar sem andlegt, líkamlegt og félagslegt ástand gestanna er 

skoðað, og þeim er kennt að bera ábyrgð á eigin andlegri og líkamlegri heilsu (Heilsustofnun 

Náttúrulækningafélags Íslands, á.á.).  

Hér er vert að benda á þær rannsóknir sem gerðar hafa verið um svipað efni og fjallað er um 

í ritgerð þessari. Til eru nokkrar sem tengjast þessu viðfangsefni en engin sambærileg 

rannsókn hefur verið gerð. Má þar nefna BS-ritgerð Huldu Maríu Þorláksdóttur (2019) og 

sömuleiðis Kristjönu Hvannar Þrastardóttur (2019) en umfjöllunarefni þeirra er viðhorf íbúa 

Mývatnssveitar annars vegar og Fljótsdalshéraðs hins vegar til ferðamennsku, uppbyggingar 

í ferðaþjónustu og áhrifum hennar á lífsgæði íbúa. Í þeirri fyrri er fjallað um Jarðböðin við 

Mývatn og í þeirri seinni eru viðhorf íbúa til baðstaðarins Vök Baths sérstaklega skoðuð. Þá 

fjallaði Unnur Steinsson (2017) um hugsanleg jarðhitaböð í Stykkishólmi í BS-ritgerð sinni. 

Einnig eru til nokkrar rannsóknir um heilsuferðamennsku á Íslandi. Til að mynda í sambandi 

við markaðssetningu Bláa Lónsins, heilsuferðaþjónustu á Suðurlandi, möguleika sjávarbaða 

í íslenskri heilsuferðaþjónustu og áhrif náttúrubaða á andlega og líkamlega líðan ferðamanna 

í sambandi við Laugarvatn Fontana (Hjördís Sigríður Ólafsdóttir, 2011; Bryndís Jóna 

Sveinbjarnardóttir, 2013; Benedikt S. Lafleur, 2016; Sigríður Kristín Sigþórsdóttir, 2018). 
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3 Akraneskaupstaður 

Í þessum kafla er fjallað um Akraneskaupstað. Fyrst er farið yfir staðhætti, legu og íbúa 

sveitarfélagsins, því næst er stiklað á stóru um uppbyggingu þess og þar á eftir víkur sögunni 

að ferðamennsku á Akranesi og afþreyingu sem þar er í boði. Að lokum er greint frá heitu 

lauginni Guðlaugu. 

3.1 Staðhættir, lega og íbúar 

Sveitarfélagið Akraneskaupstaður á Vesturlandi er iðulega kallað Akranes, og hefur 

viðurnefnið Skaginn. Nafnið er líkast til dregið af því að svæðið þótti henta vel til 

kornræktar, en í Fóstbræðrasögu kom fram að mjöl hefði verið sótt á Akranes um árið 1000 

og í Sturlungasögu er fjallað um kornflutninga og mjölkaup á Akranesi á fyrri hluta 13. aldar 

(Ásmundur Ólafsson, 2016). Akranes er í 48 kílómetra fjarlægð frá Reykjavík, sé farið í 

gegnum Hvalfjarðargöng (Landmælingar Íslands, á.á.b). Flatarmál sveitarfélagsins er níu 

ferkílómetrar, sem gerir sveitarfélagið að því næstminnsta á landinu, ef horft er til landfræði 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019). Á mynd 1 hér að neðan má sjá staðsetningu 

Akraness á Íslandi. 

 

Mynd 1 Staðsetning Akraness á Íslandi (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018) 

Á síðastliðnum tveimur áratugum hefur íbúum fjölgað stöðugt á Akranesi (sjá mynd 2). Um 

aldamótin 2000 var íbúafjöldi 5.340 og árið 2010 voru íbúar orðnir 6.549. Sveitarfélagið 

telur árið 2020 7.534 íbúa (Hagstofa Íslands, 2020, 4. maí).  
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Mynd 2  Íbúafjöldi á Akranesi frá aldamótum (Hagstofa Íslands, 2020, 4. maí) 

3.2 Uppbygging sveitarfélagsins 

Á fáum stöðum á landinu hefur útgerð verið stunduð í jafn miklum mæli, og yfir eins langt 

tímabil, og á Akranesi. Á 18. og 19. öld var stundaður þar mikill sjávarútvegur og fjölgaði 

þá íbúum langt umfram landsmeðaltal. Segja má að Akranes byggi tilveru sína fyrst og 

fremst á sjávarútvegi og heimildir geta þess að í kringum árið 1870 hafi einn stærsti bátafloti 

Íslands verið á Akranesi. Um miðja síðustu öld var mikill uppgangstími í sveitarfélaginu. 

Fólk þjónaði útgerðinni í hinum ýmsu störfum og margir sjómenn settust að á Akranesi 

ásamt fjölskyldum sínum. Gróska og vöxtur í atvinnulífinu hafði mikil áhrif bæði í íþróttum 

og annarri menningarstarfsemi og gullaldarár hófust í ýmsum íþróttagreinum, einkum 

knattspyrnu og sundi (Ásmundur Ólafsson, 2016). Á Akranesi er enn í dag mikil 

íþróttamenning og er bærinn þekktur fyrir að vera íþróttabær (Jón Gunnar Borgþórsson, 

2005). 

Á síðustu árum hafa orðið tímamót í sjávarútvegi á Akranesi. Fiskiskip sem gerð eru út frá 

bænum eru sjaldan í eigu Akurnesinga. Mikill samdráttur hefur orðið í löndun sjávarafla og 

umfang vegna hafnarþjónustu er nú alfarið við Grundartangahöfn. Aðstæður eru 

gjörbreyttar, ungt fólk leitar á önnur mið en í sjávarútveginn og svo virðist sem bærinn sé að 

einangrast hvað hefðbundna atvinnuvegi varðar (Ásmundur Ólafsson, 2016).  

Sjá má út frá aðalskipulagi Akraness 2005 til 2017 að meginmarkmið Akraneskaupstaðar sé 

fjölbreytt atvinnulíf, sem byggist á hefðbundnum atvinnugreinum og nýsköpun 

(Akraneskaupstaður, 2006). Áhersla er á að efla starfsemi á heilbrigðissviði ásamt því að 

halda áfram að vinna með uppbyggingu fjölbreyttrar íþróttaaðstöðu með áherslu á holla 

hreyfingu, almenningsíþróttir, skipulagt og þroskandi unglingastarf og keppnis- og 

afreksíþróttir.  

Í aðalskipulagi kemur jafnframt fram að ferðaþjónusta á Akranesi skuli styrkt, með áherslu 

á sögu mannlífs og atvinnulífs bæjarins og aðdráttaraflið skuli felast í sérkennum og sérstöðu 

bæjarins hvað varðar sjósókn og íþróttir. Fjallað er um að sérstaklega skuli lögð áhersla á að 

gera útivistarsvæði á Skaganum aðgengileg og eftirsótt (Akraneskaupstaður, 2006). Tekið 

skal fram að þegar þetta er skrifað er nýtt aðalskipulag í vinnslu hjá Akraneskaupstað. 
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3.3 Akrafjall og Langisandur 

Akrafjall setur mikinn svip á sveitarfélagið og er eftirlætis útivistarsvæði margra 

Akurnesinga. Fjallið stendur á milli Hvalfjarðar og Leirárvoga og þekur nærri hálft 

Akranesið (Bragi Þórðarson, 2017). Úr lofti segir Gunnlaugur Haraldsson (2011a) að 

Akranes líkist skjaldböku á skriði frá meginlandinu til sjávar, og fjallið myndi skjöld hennar. 

Margar þjóðsögur og sagnir tengjast Akrafjallssvæðinu. Á bænum Rein í fjallshlíðinni er 

vatnsuppspretta, sem fólk trúði að hefði lækningamátt, og kom því víða að til að sækja vatn. 

Vatnið var svo notað til áburðar við ýmsum meinsemdum, til dæmis þótti læknandi að bera 

vatnið á gigtarbletti. Fólk hefur sótt vatn í lindina fram á síðustu ár (Bragi Þórðarson, 2017). 

Á mynd 3 hér að neðan má sjá legu Akraness og nærumhverfis þar sem Akrafjall leikur stórt 

hlutverk og vinstra megin í horninu er bærinn Akranes. 

 

Mynd 3 Lega Akraness og nærumhverfis (Landmælingar Íslands, á.á.a) 

Langisandur er eitt af helstu útivistarsvæðum bæjarins, og hefur verið frá því á síðustu öld. 

Hann setur sterkan svip á landslag og umhverfi á Akranesi. Meðfram honum er göngu- og 

hjólastígur, sem mikið er notaður til hreyfingar. Á Langasandi var áður fyrr lendingarstaður 

flugvéla og loftpúðaskips, sem sá fyrir ferðum milli Akraness og Reykjavíkur (Gunnlaugur 

Haraldsson, 2011a). Langisandur er stór hluti af bænum og situr tignarlega í honum miðjum. 

Á mynd 4 hér á eftir er götukort sem sýnir bæinn, og þar má sjá hvernig Langisandur liggur. 

Á miðjum sandinum er Merkjaklöpp þar sem Akurnesingar hafa lengstum stundað sjóböð 

og sömuleiðis sólböð í skjóli uppi við bakkana (Ásmundur Ólafsson, 2016). Mikil 

sjósundsmenning er á Akranesi og er þar virkt sjósundsfélag. Sjóbaðsfélag Akraness var 

stofnað fyrir tæpum níu árum og síðan þá hefur sjósund notið sívaxandi vinsælda, og er 

stundað allt árið um kring (Akraneskaupstaður, á.á.b.). Mynd 5 hér á eftir sýnir 

sjósundmenningu á Langasandi. 
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Mynd 4 Götukort (gotukort.is, á.á.) 

 

Mynd 5 Langisandur á Akranesi (Mynd í eigu Akraneskaupstaðar) 

Um nokkurt skeið hefur verið hugað að frekari uppbyggingu við Langasand. Í frétt úr 

Skessuhorni frá árinu 2010 kom fram að nýta mætti þá ónýttu auðlind sem Langisandur væri, 

bæði í þeim tilgangi að auka lífsgæði íbúa og til að fjölga komu ferðamanna í bæinn. Þar 

komu fram hugmyndir um að skapa aðstöðu af ýmsu tagi, til dæmis fyrir sjósund og 

veitingasölu (Skessuhorn, 2010, 27. ágúst). 
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3.4 Ferðamennska og afþreying 

Akranes hefur fram að þessu ekki verið talinn ferðaþjónustubær. Nú á síðustu árum hefur 

orðið mikil fjölgun ferðamanna á landinu, og hefur Ísland breyst í ferðamannaland. Akranes 

hefur í þeim efnum orðið út undan (Steinþór Árnason, 2018, 23. maí). Árið 2018 komu 

2.343.800 ferðamenn til landsins (Ferðamálastofa, á.á.). Á því ári fór tæplega helmingur, eða 

45,4%, ferðamanna til Vesturlands og af þeim heimsóttu 15,8% Akranes (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2019). Út frá þessum tölum má áætla að um 168.000 erlendir ferðamenn hafi 

heimsótt Akranes árið 2018. Ferðamálastofa gerði könnun meðal Íslendinga um ferðalög 

þeirra á árinu 2018. Í ljós kom að rúmlega þriðjungur, eða 36,8%, heimsóttu Vesturland 

sama ár. Ekki kom fram hversu margir heimsóttu Akranes. Enn fremur kom í ljós að færri 

Íslendingar heimsóttu Vesturland á árunum 2017 og 2018 en á árunum 2012 til 2016 (Birkir 

Örn Gretarsson o.fl., 2019).  

Á Akranesi er ekkert hótel, en nokkur gistiheimili er þar að finna. Til dæmis Akranes 

Guesthouse, HI Hostel og Gallery Guesthouse. Yfir sumartímann, frá 1. júní til 11. ágúst, er 

í boði gisting á Akranes Guesthouse. Þar eru 30 herbergi og hægt að hýsa allt að 70 manns. 

Fjölskyldufyrirtækið StayWest býður upp á gistingu á tveimur stöðum á Akranesi allt árið 

um kring, á Akranes HI Hostel þar sem eru átta herbergi og allt að 24 gestir geta dvalið og 

Gallery Guesthouses býður upp á níu herbergi og gistipláss fyrir 22 gesti (Sif Travel, 2019). 

Á Akranesi starfar fjölskyldurekna ferðaþjónustufyrirtækið Sif Travel. Fyrirtækið býður upp 

á fjölbreytta afþreyingu fyrir bæði hópa og einstaklinga og er í samstarfi við ýmis fyrirtæki 

og frumkvöðla á Akranesi (Sif Travel, 2019). Helsta aðdráttarafl Akraness fyrir ferðamenn 

er Akranesviti. Vegna mikillar aðsóknar í vitann er upplýsingamiðstöð ferðamála nú með 

aðsetur þar. Á Akranesi er einnig Byggðasafn Akraness, þar sem hægt er að fræðast um sögu 

bæjarins og umhverfisins, og sérstök áhersla er lögð á sjávarútveginn. Fyrir utan safnið er 

safn húsa og báta, sem eru lykilatriði í sögu bæjarins (Akranes Tourist Information Centre, 

á.á.).  

Á Akranesi starfa nokkur fyrirtæki sem sérhæfa sig í heilsueflandi starfi af ýmsu tagi, sem 

hægt er að tengja við vellíðunarferðaþjónustu. Hér verða tekin nokkur dæmi: 

• Hér núna er fyrirtæki sem hefur það að markmiði að bæta samfélagið með því að 

hjálpa fólki til sjálfþroska og betri geðheilsu. Áhersla er lögð á að kenna fólki að 

þekkja sig sjálft auk kennslu í núvitund, sem bæði hjálpar fólki að blómstra í lífi 

og starfi (Hér núna, á.á.). 

• Matarbúr Kaju framleiðir og býður upp á fjölbreytt úrval af lífrænt vottaðri 

matvöru í hæsta gæðaflokki, sem seld er í matvöruverslunum á Akranesi og víða 

um land. Fyrirtækið rekur jafnframt lífræna kaffihúsið Café Kaja, sem staðsett er 

á Akranesi en þar er boðið upp á ýmsar lífrænar kræsingar, og tekið er á móti 

hópum í lífrænt kaffi, te og létta rétti. Gestir geta einnig fengið fræðslu og 

kynningu um heilsu og lífrænt fæði, sé óskað eftir því (Sif Travel, 2019). 

• Anna Sólveig Smáradóttir býður upp á námskeið í hreyfistjórn (e. motor control) 

og hreyfiflæði (e. fysio flow) og leggur áherslu á að auka líkamsvitund og 

tilfinningu fyrir hreyfingu (Sif Travel, 2019). 
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• Hug- og heilsuræktarstöðin Heilsan mín býður upp á jóga og pílatestíma ásamt 

því að taka á móti hópum í ropejóga og hotjóga (Sif Travel, 2019). 

• Í Bjarnalaug hefur verið boðið upp á samflot frá árinu 2016, sem skapar aðstæður 

til djúpslökunar og er einstök leið til að losa spennu úr líkama og sál og frelsa sig 

frá utanaðkomandi áreiti. Samflot er alla miðvikudaga í Bjarnalaug en einnig er 

hægt að panta lokaða tíma fyrir einstaklinga eða hópa (Sif Travel, 2019). 

• Smiðjuloftið er afþreyingarsetur á Akranesi þar sem finna má klifursal og aðstöðu 

fyrir til dæmis hópeflisleiki, hreyfingu og dans (Smiðjuloftið, á.á.a). 

• Fyrirtækið Travel Tunes Iceland tekur á móti hópum innlendra og erlendra 

ferðamanna, og kynnir fyrir þeim úrval íslenskra þjóðlaga og býður upp á 

tónlistarnámskeið á Smiðjuloftinu (Smiðjuloftið, á.á.b). 

• Á Akranesi er Leirbakaríið þar sem listakonur sýna list sína, halda námskeið og 

taka á móti hópum í kynningu, hópefli eða aðra skapandi skemmtun (Sif Travel, 

2019). 

Útivist og heilsurækt skipa stóran sess í sögu og sérkennum bæjarins, og þar má nefna 

sérstaklega Akrafjall og Langasand, sem fjallað var um í kafla 3.3. Í bænum er lögð áhersla 

á að bjóða upp á góða stíga fyrir hjólreiðar, göngu og hlaup, og stuðla þannig að aukinni 

útivist, hollri hreyfingu og vistvænum samgönguháttum (Akraneskaupstaður, 2006). 

Tjaldsvæði er á Akranesi og er það staðsett í Kalmansvík í útjaðri bæjarins. Frá tjaldsvæðinu 

er fjallasýn til norðurs, á svæðinu eru sturtur og þvottaaðstaða og göngustígar liggja frá því 

í allar áttir (Tjalda.is, 2019). Í bænum er 18 holu golfvöllur og sundlaugarnar 

Jaðarsbakkalaug, Bjarnalaug og Guðlaug (Akranes Tourist Information Centre, á.á.). 

3.5 Guðlaug 

Guðlaug er heit náttúru- og afþreyingarlaug í grjótgarðinum á Langasandi með útsýni yfir 

Akraneshöfn, Faxaflóa og til Reykjaness. Laugin er á þremur hæðum, á fyrstu hæð er grunn 

vaðlaug, á annarri hæð er heit setlaug og á efstu hæðinni er útsýnispallur, sem gengið er inn 

á af göngustíg, sem liggur meðfram Langasandi. Í ágúst árið 2017 var undirritaður samningur 

um byggingu laugarinnar og lauk framkvæmdum í desember 2018. Þann 8. desember árið 

2018 var laugin formlega tekin í notkun og opnuð almenningi, og voru meðlimir úr 

Sjóbaðsfélagi Akraness fyrstir til að vígja hana eftir stutta sjósundsferð (Sjá frekari 

umfjöllun í Akraneskaupstaður, á.á.a; Ístak, á.á.; Skessuhorn, 2018, 9. desember).  

Hugmyndin að Guðlaugu kviknaði þegar meðlimir í Sjóbaðsfélagsins óskuðu eftir að fá 

heitan pott eða kar í fjöruna, en áður en hún var byggð gengu meðlimir félagsins til og frá 

sjónum frá sundlaug Akraness, þar sem farið var í heitu pottana (Ágústa Andrésdóttir, 

forstöðumaður íþróttamannvirkja, munnleg heimild, 03. febrúar 2020). Bæjarstjórn sá 

tækifæri til að gera enn betur og lagði til, árið 2015, að teiknað yrði mannvirki, þá heitur 

pottur eða laug, sem tengdist Langasandi. Styrkir fyrir verkefninu fengust úr 

Bræðrapartssjóði og Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Bæjarstjórn sá fyrir sér að 

mannvirkið yrði góð viðbót við Sjóbaðsfélag Akraness og myndi auk þess stuðla að aukinni 

nýtingu á Langasandi, en ekki síður að þetta gæti orðið aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Ólafur 
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Adolfsson, Bæjarstjórn Akraness, munnleg heimild, 05. febrúar 2020). Guðlaug fékk þann 

heiður að vera sæmd Umhverfisverðlaunum Ferðamálastofu árið 2019, en verðlaunin eru 

veitt til að beina athygli að þeim ferðamannastöðum sem vinna að umhverfismálum í starfi 

sínu og framtíðarskipulagi (Skessuhorn, 2019, 8. desember). Á mynd 6 hér að neðan má sjá 

Guðlaugu, vinstra megin á myndinni rétt fyrir miðju, og hvernig hún situr í grjótgarðinum á 

Langasandi. 

 

Mynd 6 Guðlaug á Langasandi (Mynd í eigu Akraneskaupstaðar) 

 





19 

4 Um rannsóknina 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem stuðst var við í rannsókninni. Fyrst 

er fjallað um rannsóknarsniðið. Þar á eftir er farið yfir viðtalsrannsóknina sem gerð var, val 

á viðmælendum og síðar framkvæmd viðtala og greiningu þeirra. Því næst er greint frá 

spurningakönnuninni sem sett var fram, þátttakendum hennar, mælitækjum sem notuð voru 

og að lokum hvernig unnið var úr þeim gögnum sem safnað var. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var notast við blandaðar rannsóknaraðferðir. Í því felst að bæði eru 

notaðar eigindlegar og megindlegar aðferðir í því skyni að fá dýpri skilning á efni 

rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 2013). Í rannsókninni var notað 

samleitandi snið, en þá eru eigindlegu og megindlegu gögnin greind hvor í sínu lagi og síðar 

eru þau borin saman eða tengd í umræðunni (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 

2013).   

Fyrst var framkvæmd eigindleg viðtalsrannsókn en þá er lögð áhersla á að skoða skilning og 

viðhorf viðmælenda (Bryman, 2016). Til þess að fá sem bestan skilning á svörum 

viðmælenda úr viðtölum var beitt aðferðum grundaðrar kenningar. Sú aðferð er mikið notuð 

í eigindlegum rannsóknum, en þá vinnur rannsakandi ekki með fyrirfram ákveðna kenningu 

heldur verður til ný út frá gögnunum (Bryman, 2016). Síðar var notuð megindleg 

rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar. Þá er unnið út frá ákveðinni 

rannsóknarspurningu, og aflað er tölulegra gagna til að svara henni (Bryman, 2016). 

Rannsóknin er unnin með aðleiðsluaðferð sem þýðir að sett er fram ákveðin niðurstaða út 

frá þeim gögnum sem aflað er (Bryman, 2016). Viðtalsrannsóknin var við fulltrúa úr 

stjórnsýslu sveitarfélagsins en þátttakendur í könnuninni voru almennir íbúar á Akranesi.  

4.2 Viðtalsrannsókn 

4.2.1 Val á viðmælendum 

Tekin voru þrjú eigindleg viðtöl í byrjun febrúar 2020. Val á viðmælendum var hagað með 

þeim hætti að notast var við markvisst úrtak, sem þýðir að viðmælendur voru valdir í úrtakið 

út frá fyrir fram gefnum forsendum. Þessi aðferð er mikið notuð í eigindlegum rannsóknum 

(Bryman, 2016). Forsendurnar voru þær að viðmælendur væru Akurnesingar og tengdust á 

einhvern hátt viðfangsefni rannsóknarinnar. Leitað var sérstaklega að fulltrúum úr 

stjórnsýslu sveitarfélagsins.  

Fyrsti viðmælandi var Ágústa Andrésdóttir, forstöðumaður íþróttamannvirkja á Akranesi. 

Ábending fékkst frá viðmælanda þrjú áður en það viðtal fór fram um að taka viðtal við 

Ágústu. Viðtalið fór fram á skrifstofu hennar í íþróttahúsi við Jaðarsbakka. Viðmælandi tvö 

var Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi á Akranesi, en það var Ágústa sem stakk upp á því að 
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tekið yrði viðtal við hann. Það viðtal fór fram í eldhúsi á vinnustað Ólafs. Þriðji 

viðmælandinn var Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, verkefnastjóri þjónustudeildar 

Akraneskaupstaðar og jafnframt verkefnastjóri ferðamála. Það viðtal fór fram á kaffihúsi 

Mosfellsbakarís í Mosfellsbæ. Viðtölin þrjú voru öll um 40 mínútna löng. 

4.2.2 Framkvæmd og greining viðtala 

Í upphafi hvers viðtals var óskað eftir leyfi viðmælanda til hljóðupptöku á viðtalinu og að 

viðkomandi væri nafngreindur í ritgerðinni. Allir viðmælendur samþykktu það og voru 

viðtölin þrjú hljóðrituð. Einnig gáfu allir skriflegt leyfi í tölvupósti fyrir því að það mætti 

nafngreina þá og vitna til þeirra þegar við ætti. Eftir hvert viðtal var það afritað orð fyrir orð, 

til að gögnin væru eins nákvæm og hægt var, auk þess sem skrifaðar voru niður vangaveltur 

sem upp komu í tengslum við efni viðtalsins. Ákveðið var að viðtölin líktust fremur spjalli 

en formlegu viðtali. Því var ekki farið af stað með fyrir fram ákveðinn spurningalista heldur 

var notaður viðtalsrammi sem innihélt þau atriði sem áhugi var á að kæmu fram í viðtölunum, 

og því voru öll viðtölin hálfstöðluð. Sami viðtalsrammi var notaður í öllum viðtölum, þó að 

mismikil áhersla væri lögð á hvert atriði eftir því við hvern var rætt. Viðtalsrammann má sjá 

í Viðauka A. 

Eftir að afritun viðtalanna lauk voru gögnin greind. Í rannsókninni var notast við kóðun út 

frá greiningaraðferðum grundaðrar kenningar. Þá eru gögnin flokkuð og þeim gefin nöfn til 

þess að merkja, aðgreina, safna saman og skipuleggja gögnin (Bryman, 2016). Notast var 

við opna kóðun, síðar öxulkóðun og því næst markvissa kóðun. Fyrst voru gögnin skoðuð, 

brotin niður og sett í flokka með opinni kóðun, síðar voru flokkarnir tengdir saman út frá 

samhengi í öxulkóðun og að lokum, í markvissri kóðun, var aftur farið í gegnum gögnin og 

fundinn kjarnaflokkur og undirflokkar (Bryman, 2016). Í rannsókninni voru búnir til flokkar 

fyrir hvert og eitt atriði, sem fram kom í viðtalsrammanum og síðar voru flokkarnir tengdir 

saman eftir viðfangsefni. Kjarnaflokkurinn er vellíðunarferðaþjónusta og undirflokkarnir eru 

þrír: staðan í dag, framtíðaráætlun og hugmyndir um frekari uppbyggingu 

vellíðunarferðaþjónustu. 

4.3 Spurningakönnun 

4.3.1 Þátttakendur 

Lögð var fyrir spurningakönnun fyrir íbúa á Akranesi. Framvæmd var netkönnun, sem sett 

var fram á SoSci Survey, þar sem þátttakendur svöruðu með rafrænum hætti í netheimum. 

Slóð að spurningakönnun var deilt inn á Facebook-hópinn Ég er íbúi á Akranesi, sem 

innifelur 5.392 meðlimi. Hún var send út um miðjan dag 3. mars 2020 og var deilt þrisvar 

sinnum í hópnum áður en lokað var fyrir þátttöku tæpum tveimur vikum síðar, í lok dags 15. 

mars 2020. Gögnin voru sótt til úrvinnslu 17. mars 2020 og var henni lokið 20. mars 2020.  

Við val á úrtaki í spurningakönnun var notast við kvótaúrtak, þar sem einungis var leitað 

eftir svörum frá íbúum á Akranesi. Úrtakið var þó að einhverju leyti einnig hentugleikaúrtak 

því könnunin var einungis aðgengileg þeim íbúum sem notuðu Facebook, og voru jafnframt 

meðlimir fyrrnefnds Facebook-hóps. 
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Þátttakendur voru annars vegar flokkaðir eftir kyni og hins vegar eftir aldri í rannsókninni. 

Aldurshóparnir voru: Yngri en 30 ára, 30 til 49 ára og 50 ára og eldri. Á myndum 7 og 8 hér 

fyrir neðan má sjá hlutföll svarenda eftir kyni og aldri. Fyrri myndin sýnir að konur voru í 

meirihluta þátttakenda. Kynjadreifing var því nokkuð ólík því sem hún er í þýðinu, þar sem 

kynjahlutfallið er nokkuð jafnt (Hagstofa Íslands, 2020, 4. maí). Þetta ber að hafa í huga við 

túlkun niðurstaðna. Seinni myndin sýnir að aldursdreifing var tiltölulega jöfn, en flestir voru 

á aldursbilinu 30 til 49 ára.  

 

Mynd 7 Hvert er kyn þitt? (N=167) 

 

Mynd 8 Aldur þátttakenda (N=168) 

Samtals tók 191 einstaklingur þátt í spurningakönnuninni. Alls gáfu 24 þátttakendur ekki 

upp aldur og 23 gáfu ekki upp kyn. 

4.3.2 Mælitæki 

Tilgangur spurningalistans, sem notaður var í könnuninni, var að fá hugmynd um upplifun 

og viðhorf íbúa á Akranesi gagnvart ferðamennsku í bænum auk álits þeirra á því ef ráðist 

yrði í uppbyggingu heilsuferðaþjónustu í bænum, þá sérstaklega vellíðunarferðaþjónustu. 

Áhugi var að skoða niðurstöðurnar í heild en einnig eftir aldri annars vegar og kyni hins 

vegar. Spurningalistinn var myndaður af 21 spurningu, fyrst var spurt hvort þátttakandi væri 



22 

íbúi á Akranesi og látið vita að könnunin væri einungis ætluð þeim og svör annarra yrðu ekki 

notuð við úrvinnslu hennar. Í kjölfarið komu 18 spurningar, sem varpa ljósi á viðhorf og 

skoðanir íbúa, og að lokum tvær spurningar er varða almennar upplýsingar um þátttakendur. 

Viðhorf og skoðanir íbúa voru mæld á fimm punkta likert kvarða og var til dæmis spurt um 

efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu á Akranesi og áhrif heilsuferðaþjónustu á lífsgæði 

íbúa. Spurningalistann í heild má finna í viðauka B. 

4.3.3 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS. Við úrvinnsluna voru notaðar tíðnitöflur, 

sem sýna tíðni yfir spurningar könnunarinnar og krosstöflur sem sýna dreifingu svara eftir 

bæði kyni og aldri þátttakenda. Í töflunum, sem birtast í niðurstöðukafla ritgerðarinnar, hafa 

gögn úr tíðnitöflum sem og krosstöflum verið tekin saman og sett í eina töflu. Birtar verða 

lýsandi niðurstöður. Einungis eru sýnd svör þeirra sem tóku afstöðu til hverrar spurningar 

og því er mismunandi fjöldi svara á bak við hverja töflu. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Fyrst er fjallað um niðurstöður 

úr viðtölunum þremur og síðar um þær sem fengust úr spurningakönnuninni. Tekið skal aftur 

fram að einungis eru sýnd svör þeirra sem tóku afstöðu til hverrar spurningar og því er 

mismunandi fjöldi svara á bak við hverja töflu. 

5.1 Niðurstöður úr viðtölum 

5.1.1 Staðan í dag 

Út frá viðtölunum þremur má álykta að Guðlaug hafi haft mikil áhrif á bæjarfélagið, og sé 

fyrsta skrefið í átt að frekari uppbyggingu heilsu- og vellíðunartengdrar ferðaþjónustu á 

Langasandi.  

Sædís telur eina af ástæðum þess að ekki sé meira um ferðamenn á Akranesi mögulega vera 

að þar er ekki hótel. Hún segir það þó vera á skipulagi hjá bænum og hafi verið samþykkt. 

Að sögn Ólafs eru tveir hótelreitir á skipulagi hjá bænum, einn á Kirkjubraut þar sem gert er 

ráð fyrir einhvers konar farfuglaheimili og annar við Langasand niður við höfn. Bæði sögðu 

þau að bærinn myndi sjálfur ekki ráðast í uppbygginguna en hann myndi sjá um að undirbúa 

reitina fyrir byggingu og því ræðst framhaldið af því hvort fram komi aðilar sem hafi áhuga 

á að byggja þar upp hótel.  

Að sögn Ólafs hefur nú komið í ljós að Guðlaug er mikið sótt af utanaðkomandi gestum, 

sem og heimamönnum, og er orðin eitt sterkasta aðdráttarafl Akraness. Sædís segir 

Guðlaugu hafa verið góða viðbót á Akranesi fyrir bæði íbúa og utanaðkomandi gesti og að 

með henni hafi opnast margar dyr. Að sögn Ágústu hefur laugin haft áhrif í öllu samfélaginu, 

og sérstaklega á veitingastaðina og bakaríið. Að sögn Ágústu og Sædísar hafa ýmsir 

viðburðir í tengslum við heilsu, líkt og jóga, hugleiðsla, flot, söngur og slökun, farið fram í 

Guðlaugu. Jafnframt sagði Ágústa það vera orðið heilagt fyrir suma heimamenn að fara í 

hvíldarstund í lauginni.  

Öll telja þau mörg tækifæri liggja í ferðamennsku og hægt sé að gera enn betur í tengslum 

við bæði Guðlaugu og Langasand, sem tengist að einhverju leyti heilsu og vellíðan. Guðlaug 

sé aðeins fyrsta skrefið.  

5.1.2 Framtíðaráætlun 

Aðspurð segir Sædís að fram undan sé að setja á laggirnar opna hugmyndasamkeppni um 

skipulag Langasandssvæðisins. Meginmarkmið er að það nýtist sem best samfélaginu á 

svæðinu, bæði fyrir tómstundir og sem atvinnutækifæri, en einnig að það gagnist 

ferðaþjónustunni. Auglýst verður eftir teymum til að skipuleggja svæðið út frá ákveðnum 

kröfum og markmiðum. Af þeim sem vilja taka þátt verða valin fjögur eða fimm teymi, sem 

taka síðan þátt í að skipuleggja svæðið, þar sem áhersla verður lögð á heilsu- og 
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vellíðunartengda ferðaþjónustu. Stefnt er að íbúalýðræði þar sem íbúar fá að kjósa um hvað 

þeir vilja hafa á svæðinu.  

Sædís segir slíka þróun í grunninn vera hugsaða fyrir samfélagið og að þetta muni bæta 

lífsgæði íbúa. Ólafur er sammála því að fólk muni upplifa slíka þróun sem ákveðin lífsgæði 

við að búa á Akranesi, og á sama tíma muni það auka atvinnutækifæri. Að sögn Sædísar er 

bæjarfélagið að stíga sín fyrstu skref í átt að heilsueflandi samfélagi og tækifæri felist í því 

að markaðssetja svæðið einnig sem heilsueflandi ferðaþjónustu. Bærinn verður þó ekki 

endilega sjálfur í rekstri á heilsutengdri ferðaþjónustu en hann þurfi að byggja innviði svo 

tækifæri séu til staðar fyrir áhugasama aðila. Allir viðmælendur telja að nóg sé af tækifærum 

í bænum og að framtíðin sé björt. 

5.1.3 Hugmyndir úr viðtölum 

Í viðtölunum þremur komu fram ýmsar hugmyndir frá viðmælendum um hvers konar 

þjónustu hægt væri að byggja upp. Hugmyndirnar voru teknar saman og ekki verður tekið 

fram hvaða hugmynd kom úr hvaða viðtali.  

• Gera aðstöðuna í kringum Guðlaugu betri. 

• Hafa sánabaðs bíl á svæðinu eða aðra sánabaðsaðstöðu. 

• Byrja með veitingasölu á svæðinu, þó ekki svo nálægt Guðlaugu að matarlyktin 

yfirgnæfi svæðið, en tekið hefur verið eftir tengingu með Vegan vagninum sem 

staðið hefur á svæðinu við Jaðarsbakkalaug og ferðum í Guðlaugu. 

• Halda alls kyns viðburði á svæðinu þar sem fólk borgar sig inn á hvern og einn.  

• Byggja upp heilsulind eða lúxus heilsulind á svæðinu. Tengja hana jafnvel við 

andlega líðan.  

• Byggja upp athvarf þar sem fólk sækir í andlega og líkamlega heilsustyrkingu.  

• Vera með einhverskonar kælimeðferð á svæðinu, þar sem sjóböð og kælimeðferðir 

njóta aukinna vinsælda.  

• Hafa slökunarsal á svæðinu.  

• Nýta suðurhliðina á knattspyrnuhöllinni, sem aðstöðu fyrir líkamsrækt með glervegg 

sem vísar út á sjó. 

• Byggja upp aðstöðu fyrir sjósport í höfninni við hliðina á Langasandi. 

• Uppbygging í tengslum við endurhæfingu. Á sjúkrahúsinu á Akranesi er verið að 

fjölga aðgerðum, og til dæmis fara þar fram liðskiptaaðgerðir. Margir sem nýta sér 

þá þjónustu búa ekki á svæðinu og því væri hægt að bjóða upp á endurhæfingu eftir 

aðgerðina, svo fólk fari í aðgerð og endurhæfingu á sama stað.  

5.2 Niðurstöður úr spurningakönnun 

5.2.1 Sjósundsiðkun og notkun á Guðlaugu 

Í upphafi skal gerð grein fyrir því hversu oft þátttakendur fara í sjósund á Langasandi og í 

pottana í Guðlaugu. Á töflum 1 og 2 hér að neðan má sjá að lítið hlutfall þátttakenda fer einu 

sinni í viku eða oftar í sjósund og/eða Guðlaugu, en í hægri enda taflnanna hafa verið teknir 

saman fyrstu tveir valmöguleikarnir. Sjá má að ríflega helmingur þátttakenda hefur ekki farið 

í sjósund annars vegar og í Guðlaugu hins vegar. Það virðist vera nokkur munur milli 
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aldurshópa. Fólk á aldursbilinu 30 til 49 ára er líklegra til að hafa einhvern tíma farið í 

sjósund og í Guðlaugu en yngri og eldri aldurshóparnir. 

Tafla 1 Hve oft ferð þú í sjósund á Langasandi?(N=181) 

 

Tafla 2 Hve oft ferð þú í pottana í Guðlaugu? (N=184) 

 

5.2.2 Ferðamennska í bænum 

Mikilvægt er að skoða hvaða viðhorf íbúar Akraness hafa til fjölda ferðamanna í bænum. Í 

töflu 3 hér fyrir neðan má sjá að íbúar hafa greinilega tekið eftir fleiri ferðamönnum eftir að 

Guðlaug leit dagsins ljós. Sjá má að 80% þátttakenda sögðust hafa tekið eftir fleiri 

ferðamönnum og lítill munur virðist vera á dreifingu svara eftir kyni og aldri.  

Tafla 3 Hefur þú tekið eftir fleiri ferðamönnum á Akranesi eftir að Guðlaug var byggð? (N=157) 
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1-3x í 
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1x í 

mánuði

6-10x á 

ári

1-5x á 

ári

Sjaldnar en 

1x á ári

Ég hef 

ekki farið Fjöldi svara

Heild 0% 3% 2% 3% 7% 8% 12% 66% 181 34%

Kyn 0%

  Kona 0% 4% 2% 3% 8% 7% 10% 67% 116 34%

  Karl 0% 2% 2% 4% 4% 11% 17% 60% 47 40%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 0% 0% 0% 0% 8% 8% 8% 76% 38 24%

  30-49 ára 0% 3% 2% 6% 10% 10% 19% 51% 63 50%

  50 ára eða eldri 0% 4% 2% 2% 4% 7% 9% 71% 45 28%

Hafa einhvern tíma          

farið í sjósund

34%

34%

40%

24%
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28%
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ári
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1x á ári

Ég hef 

ekki farið Fjöldi svara

Heild 0% 3% 5% 6% 8% 19% 6% 54% 184 46%

Kyn 0%

  Kona 0% 3% 5% 7% 9% 19% 4% 52% 117 48%

  Karl 0% 2% 6% 4% 6% 15% 9% 57% 47 42%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 0% 0% 5% 5% 13% 21% 3% 54% 39 47%

  30-49 ára 0% 2% 8% 11% 10% 21% 10% 40% 63 62%

  50 ára eða eldri 0% 4% 2% 2% 4% 18% 4% 64% 45 34%

Hafa einhvern tíma          

farið í Guðlaugu

46%
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Heild 80% 20% 157 80%

Kyn

  Kona 80% 20% 97 80%

  Karl 78% 22% 45 78%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 87% 13% 31 87%

  30-49 ára 75% 25% 55 75%

  50 ára eða eldri 85% 15% 40 85%
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Í töflu 4 hér að neðan má sjá að 54% þátttakenda þótti fjöldi erlendra ferðamanna á Akranesi 

vera heldur of lítill eða allt of lítill. Hlutfallslega fleiri karlar en konur töldu fjöldann vera of 

lítinn og með auknum aldri jókst hlutfall þeirra sem töldu fjölda erlendra ferðamanna vera 

of lítinn. 

Tafla 4 Hvað finnst þér um fjölda erlendra ferðamanna á Akranesi? (N=165) 

 

Meirihluti þátttakenda könnunarinnar þótti ferðaþjónustan gegna mjög eða nokkuð miklu 

efnahagslegu mikilvægi í bænum, eða 76%. Eftirtektarvert var að 89% þátttakenda úr 

aldurshópnum 50 ára eða eldri voru þeirrar skoðunar, eins og sjá má í töflu 5 hér að neðan. 

Tafla 5 Hvernig metur þú efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu í þinni heimabyggð? (N=166) 

  

Eins og áður hefur komið fram í ritgerðinni er ekkert ferðamannahótel á Akranesi. Mikill 

meirihluti var mjög eða frekar jákvæður gagnvart því að reist yrði hótel, eða 81% allra 

þátttakenda, eins og sjá má í töflu 6 hér að neðan. Aftur voru þátttakendur úr aldurshópnum 

50 ára eða eldri jákvæðastir, en 94% þeirra voru mjög eða frekar jákvæðir gagnvart því að 

reist yrði hótel og af þeim voru 74% mjög jákvæðir. 

Allt of mikill Heldur of mikill Hæfilegur Heldur of lítill Allt of lítill Fjöldi svara

Heild 3% 4% 39% 39% 15% 165 54%

Kyn 0%

  Kona 1% 6% 44% 40% 9% 108 49%

  Karl 7% 0% 30% 34% 30% 44 64%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 0% 3% 65% 32% 0% 37 32%

  30-49 ára 3% 5% 43% 36% 12% 58 48%

  50 ára eða eldri 0% 2% 19% 50% 29% 42 79%

Heldur of lítill eða allt of lítill
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48%
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0% 25% 50% 75% 100%

Mjög mikilvæg Nokkuð mikilvæg Frekar lítið mikilvæg Alls ekki mikilvæg Fjöldi svara Mjög eða nokkuð mikilvæg

Heild 39% 37% 19% 5% 166 76%

Kyn 0%

  Kona 42% 37% 21% 0% 107 79%

  Karl 28% 37% 20% 15% 46 65%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 18% 52% 30% 0% 33 70%

  30-49 ára 41% 32% 19% 9% 59 73%

  50 ára eða eldri 49% 40% 11% 0% 45 89%

76%

79%

65%

70%

73%

89%
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Tafla 6 Ert þú jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart því að reist yrði hótel á Akranesi? (N=176) 

 

Niðurstöðurnar sýndu að mikill meirihluti þátttakenda hafði tekið eftir fjölgun ferðamanna 

á Akranesi eftir að Guðlaug var byggð en þó þótti rúmlega helming vera heldur eða allt of 

lítið af erlendum ferðamönnum í bænum. Miklum meirihluta þátttakenda þótti 

ferðaþjónustan gegna mjög eða nokkuð miklu efnahagslegu mikilvægi í bænum og var mjög 

eða frekar jákvæður gagnvart því að reist yrði hótel á Akranesi. 

5.2.3 Heilsu- og vellíðunarferðaþjónusta 

Nú skal skoðað hvort íbúar Akraness séu jákvæðir eða neikvæðir gagnvart frekari 

uppbyggingu heilsuferðaþjónustu og hversu líklegir þeir væru að nýta sér þá þjónustu sjálfir. 

Þjónustan sem spurt var um heyrir undir vellíðunarferðaþjónustu. Á töflu 7 hér að neðan má 

sjá að 88% allra þátttakenda voru mjög eða frekar jákvæðir gagnvart frekari uppbyggingu 

heilsuferðaþjónustu í bænum. Lítill munur var á svörum þeirra eftir kyni og aldri, en sjá má 

að 95% úr aldurshópnum 50 ára eða eldri voru mjög eða frekar jákvæðir og af þeim var 71% 

mjög jákvæður. 

Tafla 7 Ert þú jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart frekari uppbyggingu heilsuferðaþjónustu á Akranesi? (N=170) 

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara hversu líklegt eða ólíklegt væri að þeir nýttu sér 

mismunandi þjónustu væri hún í boði við Langasand. Hér að neðan verða sýndar töflur fyrir 

hvern valmöguleika. Á töflu 8 hér að neðan má sjá að 63% þátttakenda voru mjög eða frekar 

líklegir til að nýta sér heilsulind væri hún á svæðinu. Sérstaklega virtist áhugi vera til staðar 

hjá kvenkyns þátttakendum og hjá þeim sem voru yngri en 30 ára.  
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Heild 57% 24% 14% 3% 2% 176 81%

Kyn

  Kona 56% 24% 14% 4% 1% 119 80%

  Karl 59% 26% 11% 0% 4% 46 85%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 44% 36% 15% 5% 0% 39 80%

  30-49 ára 53% 26% 16% 0% 5% 62 79%

  50 ára eða eldri 74% 20% 4% 2% 0% 46 94%
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Heild 54% 34% 9% 1% 2% 170 88%

Kyn

  Kona 56% 34% 8% 2% 1% 115 90%

  Karl 46% 39% 11% 0% 4% 46 85%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 42% 45% 13% 0% 0% 38 87%

  30-49 ára 48% 37% 8% 3% 3% 62 85%

  50 ára eða eldri 71% 24% 4% 0% 0% 45 95%
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Tafla 8 Heilsulind (N=168) 

 

Sjá má í töflu 9 að ekki var jafn mikill áhugi fyrir því að nýta sér kælimeðferð væri hún á 

svæðinu. Þó voru 30% þátttakenda mjög eða frekar líklegir, og var áhuginn tiltölulega 

jafnmikill á milli kynja og aldurshópa.  

Tafla 9 Kælimeðferð (N=160) 

 

Nákvæmlega helmingur þátttakenda var mjög eða frekar líklegur til þess að nýta sér athvarf 

fyrir líkamlega og eða andlega heilsustyrkingu. Á töflu 10 hér á eftir má sjá að konur voru 

heldur líklegri en karlar. 

Tafla 10 Athvarf (e. retreat) fyrir líkamlega og/eða andlega heilsustyrkingu (N=164) 

 

Alls kváðust 44% þátttakenda vera mjög eða frekar líklegir til að nýta sér jóga og 

hugleiðslusetur væri það á svæðinu. Á töflu 11 má sjá að helmingur kvenkyns þátttakenda 

var mjög eða frekar líklegur samanborið við 27% karlkyns þátttakenda. Einnig virtust 
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Mjög 

ólíkleg/ur Fjöldi svara

Heild 30% 32% 14% 12% 11% 168 63%

Kyn

  Kona 37% 34% 11% 9% 10% 116 71%

  Karl 15% 30% 21% 19% 15% 47 45%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 38% 43% 8% 8% 5% 40 81%

  30-49 ára 28% 32% 13% 8% 18% 60 60%

  50 ára eða eldri 26% 30% 20% 17% 7% 46 56%
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Heild 14% 16% 26% 21% 24% 160 30%

Kyn

  Kona 16% 15% 27% 21% 22% 109 31%

  Karl 13% 15% 26% 20% 26% 46 28%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 11% 14% 28% 22% 25% 36 25%

  30-49 ára 14% 20% 24% 19% 23% 59 34%

  50 ára eða eldri 14% 12% 28% 26% 21% 43 26%
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Heild 21% 29% 23% 12% 15% 164 50%

Kyn

  Kona 24% 31% 25% 11% 11% 114 55%

  Karl 15% 24% 22% 15% 24% 46 39%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 23% 33% 25% 13% 8% 40 56%

  30-49 ára 20% 27% 17% 10% 25% 59 47%

  50 ára eða eldri 22% 33% 22% 13% 9% 45 55%
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hlutfallslega fleiri þeirra sem voru yngri en 30 ára líklegir til að nýta sér jóga og 

hugleiðslusetur en þeir sem eldri voru. 

Tafla 11 Jóga og hugleiðslusetur (N=164) 

 

Sjá má í töflu 12 hér að neðan að 61% þátttakenda sagðist vera mjög eða frekar líklegur til 

þess að nýta sér heita innilaug væri hún á Langasandssvæðinu. Konur voru í meirihluta, eða 

66%, á móti 47% karla. Hlutfallsleg dreifing svara var mjög jöfn á milli aldurshópa. Tekið 

skal fram að á Akranesi er Bjarnalaug og eins og áður hefur komið fram er það innilaug sem 

býður upp á samflot.  

Tafla 12 Heit innilaug, til dæmis fyrir flot (N=168) 

 

Í töflu 13 hér að neðan má sjá að aðeins 35% þátttakenda sögðust mjög eða frekar líklegir til 

að nýta sér sjósport líkt og sjóþotu, kajak, sjóskíði og siglingar, stæði það til boða. Sjá má 

að það dregur úr áhuga á sjósporti með auknum aldri og þá virtust konur líklegri en karlar.   

Tafla 13 Sjósport, til dæmis sæþota, kajak, sjóskíði, siglingar (N=165) 
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líkleg/ur

Frekar 

líkleg/ur Hvorki né

Frekar 

ólíkleg/ur

Mjög 

ólíkleg/ur Fjöldi svara

Heild 18% 26% 26% 10% 20% 164 44%

Kyn

  Kona 22% 29% 27% 9% 12% 113 51%

  Karl 7% 20% 24% 13% 37% 46 27%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 20% 30% 28% 8% 15% 40 50%

  30-49 ára 15% 27% 24% 9% 25% 59 42%

  50 ára eða eldri 16% 23% 28% 14% 19% 43 39%
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Heild 30% 32% 19% 11% 9% 168 61%

Kyn

  Kona 36% 30% 15% 11% 8% 116 66%

  Karl 15% 32% 28% 13% 13% 47 47%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 35% 25% 23% 13% 5% 40 60%

  30-49 ára 23% 41% 12% 10% 15% 61 64%

  50 ára eða eldri 37% 24% 24% 11% 4% 46 61%
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Heild 14% 21% 29% 15% 22% 165 35%

Kyn

  Kona 16% 22% 30% 11% 22% 114 38%

  Karl 7% 17% 30% 22% 24% 46 24%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 26% 31% 26% 3% 15% 39 57%

  30-49 ára 8% 30% 28% 15% 18% 60 38%

  50 ára eða eldri 9% 7% 34% 18% 32% 44 16%

Mjög eða frekar líkleg/ur
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Meirihluti þátttakenda sagðist mjög eða frekar líklegur til að nýta sér líkamsrækt með 

glervegg, sem vísaði út á sjó væri slíkt á svæðinu, eða 61% allra þátttakenda, eins og sjá má 

í töflu 14 hér að neðan. Sjá má að með auknum aldri dregur úr áhuganum og aftur eru konur 

áhugasamari.  

Tafla 14 Líkamsrækt með glervegg sem vísar út á sjó (N=168 

 

Rétt rúmlega helmingur þátttakenda myndi nýta sér sánabað eins og sjá má í töflu 15 hér að 

neðan. Aftur er það yngsti aldurshópurinn sem var líklegastur, en 68% þátttakenda úr þeim 

aldurshópi sögðust vera mjög eða frekar líklegir. Annars var dreifing svara tiltölulega jöfn 

eftir hópum.  

Tafla 15 Sánabað (N=168) 

 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að íbúar virtust spenntastir fyrir heilsulind, heitri 

innilaug fyrir til dæmis flot og líkamsrækt með glervegg, sem vísaði út á sjó á svæðinu. Því 

næst fyrir athvarfi fyrir líkamlega og/eða andlega heilsustyrkingu og sánabaði. Almennt 

virtust konur áhugasamari um þá þjónustu sem spurt var um en karlar og yngsti 

aldurshópurinn var jafnframt sá sem líklegastur var til að nýta sér hana. 

5.2.4 Lífsgæði 

Þátttakendur voru spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með Akranes sem stað til 

að búa á, hvernig þeir mætu lífsgæði sín í sveitarfélaginu og hvort þeir teldu heilsutengda 

ferðaþjónustu geta bætt lífsgæðin. Í töflu 16 hér að neðan má sjá að þátttakendur virtust mjög 

eða frekar ánægðir með Akranes sem stað til að búa á. 

Mjög 

líkleg/ur

Frekar 

líkleg/ur Hvorki né

Frekar 

ólíkleg/ur

Mjög 

ólíkleg/ur Fjöldi svara

Heild 36% 25% 23% 6% 10% 168 61%

Kyn

  Kona 38% 27% 21% 4% 10% 116 65%

  Karl 32% 17% 32% 11% 9% 47 49%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 55% 30% 10% 3% 3% 40 85%

  30-49 ára 31% 30% 23% 7% 10% 61 61%

  50 ára eða eldri 27% 16% 38% 7% 13% 45 43%

Mjög eða frekar líkleg/ur

61%

65%

49%

85%

61%

43%

0% 25% 50% 75% 100%

Mjög 

líkleg/ur

Frekar 

líkleg/ur Hvorki né

Frekar 

ólíkleg/ur

Mjög 

ólíkleg/ur Fjöldi svara

Heild 23% 33% 21% 13% 10% 168 56%

Kyn

  Kona 24% 31% 22% 11% 11% 116 55%

  Karl 19% 38% 19% 15% 9% 47 57%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 38% 30% 15% 10% 8% 40 68%

  30-49 ára 23% 33% 16% 13% 15% 61 56%

  50 ára eða eldri 13% 41% 33% 7% 4% 46 54%

Mjög eða frekar líkleg/ur
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Tafla 16 Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með Akranes sem stað til að búa á? (N=171) 

 

Í töflu 17 hér á eftir má sjá að þátttakendur virtust ekki ánægðir með framboð á heilsurækt á 

Akranesi. Einungis einn af hverjum fjórum var mjög eða frekar ánægður með framboðið. 

Óánægjan var mest í yngsta aldurshópnum, þar sem 65% þátttakenda voru mjög eða frekar 

óánægðir með framboð á heilsurækt í bænum. 

Tafla 17 Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með framboð á heilsurækt á Akranesi? (N=163) 

 

Í töflu 18 hér að neðan má sjá að samt sem áður taldi yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda 

lífsgæði sín almennt vera mjög eða frekar góð. Dreifing svara var jöfn eftir bæði kyni og 

aldurshópum.  

Tafla 18 Hvernig metur þú lífsgæði þín sem íbúi á Akranesi, telur þú þau almennt vera góð eða slæm? (N=169) 

 
 

Spurt var hvort þátttakendur töldu að frekari heilsuferðaþjónusta í bænum myndi bæta 

Mjög 

ánægð/ur

Frekar 

ánægð/ur Hvorki né

Frekar 

óánægð/ur

Mjög 

óánægð/ur Fjöldi svara

Heild 61% 29% 6% 4% 0% 171 90%

Kyn

  Kona 61% 29% 8% 3% 0% 119 90%

  Karl 64% 30% 2% 4% 0% 47 94%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 65% 18% 15% 3% 0% 40 83%

  30-49 ára 60% 30% 3% 6% 0% 63 90%

  50 ára eða eldri 61% 35% 4% 0% 0% 46 96%

Mjög eða frekar ánægð/ur

90%

90%

94%

83%

90%

96%

0% 25% 50% 75% 100%

Mjög 

ánægð/ur

Frekar 

ánægð/ur Hvorki né

Frekar 

óánægð/ur

Mjög 

óánægð/ur Fjöldi svara

Heild 8% 16% 32% 28% 18% 163 24%

Kyn

  Kona 9% 13% 30% 30% 19% 112 22%

  Karl 6% 26% 38% 23% 6% 47 32%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 5% 11% 19% 38% 27% 37 16%

  30-49 ára 10% 20% 25% 30% 15% 60 30%

  50 ára eða eldri 9% 18% 53% 16% 4% 45 27%

Mjög eða frekar ánægð/ur

24%

22%

32%

16%

30%

27%

0% 25% 50% 75% 100%

Mjög góð Frekar góð Hvorki né Frekar slæm Mjög slæm Fjöldi svara

Heild 30% 56% 10% 3% 1% 169 86%

Kyn

  Kona 29% 56% 13% 2% 1% 119 85%

  Karl 36% 55% 2% 6% 0% 47 91%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 25% 58% 15% 3% 0% 40 83%

  30-49 ára 35% 52% 8% 5% 0% 63 87%

  50 ára eða eldri 35% 52% 11% 2% 0% 46 87%

Mjög eða frekar góð

86%

85%

91%

83%

87%

87%

0% 25% 50% 75% 100%
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lífsgæði þeirra eða draga úr þeim og taldi meirihluti þátttakenda að það myndi bæta lífsgæði 

sín. Mjög lágt hlutfall þátttakenda taldi að það myndi draga úr lífsgæðum eins og sjá má í 

töflu 19 hér að neðan, og var einungis um þátttakendur í aldurshópnum 30 til 49 að ræða.  

Tafla 19 Hvort telur þú að frekari heilsuferðaþjónusta á Akranesi muni bæta lífsgæði þín eða draga úr þeim? (N=162) 

 

Mikill meirihluti þátttakenda taldi mjög eða frekar líklegt að frekari uppbygging 

heilsuferðaþjónustu myndi gera Akranes að meira aðlaðandi stað til að búa á. Fólk á 

aldrinum 30 til 49 ára var þó síður á þeirri skoðun en þeir sem yngri og eldri voru. Sjá töflu 

20 hér að neðan. 

Tafla 20 Telur þú líklegt eða ólíklegt að frekari uppbygging heilsuferðaþjónustu muni gera Akranes að meira aðlaðandi 
stað til að búa á? (N=166) 

 
 

Einnig taldi mikill meirihluti þátttakenda mjög eða frekar líklegt að frekari uppbygging 

heilsuferðaþjónustu myndi laða að fleiri ferðamenn. Sjá töflu 21 hér að neðan. 

Bæta lífsgæði Hvorki né Draga úr lífsgæðum Fjöldi svara

Heild 62% 36% 2% 162 62%

Kyn 0%

  Kona 65% 34% 1% 111 65%

  Karl 53% 43% 4% 47 53%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 67% 33% 0% 39 67%

  30-49 ára 55% 40% 5% 60 55%

  50 ára eða eldri 68% 32% 0% 44 68%

Bæta lífsgæði

62%

65%

53%

67%

55%

68%

0% 25% 50% 75% 100%

Mjög líklegt Frekar líklegt Hvorki né Frekar ólíklegt Mjög ólíklegt Fjöldi svara

Heild 43% 39% 12% 4% 1% 166 83%

Kyn

  Kona 46% 38% 12% 4% 0% 116 84%

  Karl 36% 43% 13% 4% 4% 47 79%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 51% 41% 8% 0% 0% 39 92%

  30-49 ára 44% 29% 15% 10% 3% 62 73%

  50 ára eða eldri 41% 52% 7% 0% 0% 46 93%

Mjög eða frekar líklegt

83%

84%

79%

92%

73%

93%

0% 25% 50% 75% 100%
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Tafla 21 Telur þú líklegt eða ólíklegt að frekari uppbygging heilsuferðaþjónustu muni laða að ferðamenn? (N=163) 

 

Á þessu má sjá að 90% þátttakenda voru mjög eða frekar ánægðir með Akranes sem stað til 

að búa á en tæplega helmingur þeirra var óánægður með framboð á heilsurækt í bænum, þar 

sem óánægjan var mest meðal þeirra sem voru yngri en 30 ára. Alls töldu 86% þátttakenda 

lífsgæði sín á Akranesi vera mjög eða frekar góð og 62% töldu að frekari uppbygging 

heilsuferðaþjónustu myndi bæta lífsgæði þeirra. Alls töldu 83% mjög eða frekar líklegt að 

uppbygging frekari heilsuferðaþjónustu myndi gera Akranes að meira aðlaðandi stað til að 

búa á og 84% töldu mjög eða frekar líklegt að það myndi laða ferðamenn til bæjarins. 

5.2.5 Störf í ferðaþjónustu 

Þátttakendur voru beðnir um að svara hvort þeir störfuðu við ferðaþjónustu, hvort þeir 

myndu vilja starfa við hana og hvort þeir vildu starfa sérstaklega við heilsuferðaþjónustu. Í 

töflu 22 hér að neðan má sjá að aðeins 9% þátttakenda störfuðu við ferðaþjónustu. Í töflu 23 

má sjá að 32% þeirra sem starfa ekki nú þegar við ferðaþjónustu hefðu áhuga á að gera það 

og í töflu 24 má sjá að 26% myndu vilja starfa sérstaklega við heilsuferðaþjónustu. Dreifing 

svara var tiltölulega jöfn á milli kynja þótt í töflu 24 megi sjá að hlutfallslega fleiri konur en 

karlar myndu vilja starfa við heilsuferðaþjónustu. Í töflum 23 og 24 má sjá að mestur áhugi 

var hjá yngsta aldurshópnum, það er hjá þeim sem voru yngri en 30 ára. 

Tafla 22 Starfar þú við ferðaþjónustu? (N=170) 

 

Mjög líklegt Frekar líklegt Hvorki né Frekar ólíklegt Mjög ólíklegt Fjöldi svara

Heild 42% 42% 11% 5% 1% 163 84%

Kyn

  Kona 44% 41% 11% 4% 0% 114 85%

  Karl 39% 44% 7% 9% 2% 46 83%

Aldur 

  Yngri en 30 ára 36% 46% 13% 5% 0% 39 82%

  30-49 ára 46% 36% 12% 5% 2% 61 82%

  50 ára eða eldri 44% 49% 2% 4% 0% 45 93%

Mjög eða frekar líklegt

84%

85%

83%

82%

82%

93%

0% 25% 50% 75% 100%

Já Nei Fjöldi svara

Heild 9% 91% 170 9%

Kyn

  Kona 8% 92% 120 8%

  Karl 13% 87% 47 13%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 8% 92% 40 8%

  30-49 ára 6% 94% 63 6%

  50 ára eða eldri 15% 85% 46 15%

Já

9%

8%

13%

8%

6%

15%

0% 25% 50% 75% 100%
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Tafla 23 Myndir þú vilja starfa við ferðaþjónustu? (N=147) 

 

Tafla 24 Myndir þú vilja starfa sérstaklega við heilsuferðaþjónustu? (N=127) 

 

5.2.6 Hugmyndir frá íbúum 

Í lok spurningakönnunarinnar var boðið upp á opna spurningu þar sem þátttakendur voru 

spurðir út í hugmyndir varðandi uppbyggingu á staðnum, í tengslum við heilsutengda 

ferðaþjónustu við Langasand. Margar hugmyndir komu fram og hafa þær verið teknar hér 

saman.  

 

• Hægt væri að setja upp veitingaaðstöðu með heilsutengdum veitingum, sem 

samræmdist heilsuhugsjónum, með útsýni yfir sandinn. Veitingaaðstaðan gæti verið 

lífrænt kaffi- eða veitingahús í samstarfi við Kaju, eiganda Matarbúrs Kaju og Café 

Kaja. Einnig væri hægt að setja upp matsöluvagna með heilsutengdum veitingum. 

 

• Bæta mætti búningsaðstöðu við Guðlaugu, setja upp sólbekki, hengja stóra klukku á 

stúkuna, sem sneri út að sjó og byggja heitt vaðsvæði, líkt og í Nauthólsvík. Hægt 

væri að hafa opna tíma og kennslu í sjósundi þar sem vanur aðili myndi aðstoða og 

leiðbeina ásamt því að bjóða upp á sjótengda afþreyingu, líkt og sjóbretti í sjónum 

við sandinn. 

 

Já Nei

Á ekki við, starfa nú 

þegar við ferðaþjónustu Fjöldi svara

Heild 32% 60% 8% 147 32%

Kyn

  Kona 30% 64% 6% 99 30%

  Karl 33% 56% 11% 45 33%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 46% 49% 6% 33 46%

  30-49 ára 27% 70% 4% 56 27%

  50 ára eða eldri 35% 53% 13% 40 35%

Já

32%

30%

33%

46%

27%

35%

0% 25% 50% 75% 100%

Já Nei Fjöldi svara

Heild 26% 74% 127 26%

Kyn

  Kona 29% 71% 87 29%

  Karl 16% 84% 37 16%

Aldur 0%

  Yngri en 30 ára 39% 61% 26 39%

  30-49 ára 24% 76% 51 24%

  50 ára eða eldri 24% 76% 33 24%

Já

26%

29%

16%

39%

24%

24%

0% 25% 50% 75% 100%



35 

• Bjóða mætti upp á námskeið í jóga, hugleiðslu eða þess háttar á svæðinu, og jóga á 

sandinum. Hægt væri að byggja upp alvöru sána, heilsulind,  ýmiss konar böð og 

heilsu meðferðir. Mögulegt væri einnig að byggja upp heilsuhótel á svæðinu. 

 

• Hægt væri að bjóða upp á skipulagðar gönguferðir á Akrafjall, um fjörur Akraness 

og hlaup í náttúrunni. Bæta mætti aðgengi fyrir göngufólk og hjóla- og hlaupastíga. 

Hægt væri að hafa útileikfimi með leiðbeinanda og hlaupaæfingar og byggja mætti 

upp líkamsræktarstöð og jafnvel aðstöðu til þess utandyra. 

 

• Bjóða mætti upp á aðstöðu fyrir fatlaða, sem lítið geta sótt heilsueflandi 

ferðamannastaði. Einnig mætti huga að þeim sem eldri eru og miða framboð við þann 

hóp. Nýta mætti sjúkrahúsið fyrir fleiri aðgerðir og bjóða upp á sjúkrahótel til 

endurhæfingar eða fyrir annars konar endurhæfingaraðstöðu.  
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6 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skyggnast inn í framtíðaráform Akraneskaupstaðar í 

tengslum við vellíðunarferðaþjónustu ásamt því að leita skilnings á viðhorfum íbúa Akraness 

gagnvart hugsanlegri uppbyggingu í bænum. Í rannsókninni var leitast við að svara þremur 

rannsóknarspurningum. Hér á eftir verður þeim svarað út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun sem ritgerðin byggir á. 

6.1 Framtíðaráform 

Fyrsta rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er: Hver eru framtíðaráform 

Akraneskaupstaðar varðandi vellíðunarferðaþjónustu í bænum? 

Í ljós hefur komið að uppbygging vellíðunarferðaþjónustu er á framtíðaráætlun 

Akraneskaupstaðar. Ekki hefur verið ákveðið hvers konar uppbyggingu ráðist verður í en 

fram undan er opin hugmyndasamkeppni um skipulag og uppbyggingu á 

Langasandssvæðinu. Einn vinkill þeirrar uppbyggingar er einhvers konar heilsutengd 

ferðaþjónusta, þá helst vellíðunarferðaþjónusta. Meginmarkmið er að þær framkvæmdir sem 

ráðist verður í nýtist sem best samfélaginu á svæðinu, auki atvinnutækifæri og bæti lífsgæði 

íbúa. Bærinn byggir innviði svo tækifæri séu til staðar fyrir uppbyggingu 

vellíðunarferðaþjónustu en ólíklegt er að bæjarfélagið standi sjálft að slíkum rekstri.  

Í ljós hefur komið að Guðlaug er mikið sótt af bæði heimamönnum og utanaðkomandi 

gestum, og er orðin eitt helsta aðdráttarafl bæjarins. Segja má að með opnun laugarinnar hafi 

opnast margar dyr og að hún sé fyrsta skrefið í átt að frekari uppbyggingu heilsu- og 

vellíðunarferðaþjónustu í bænum með hag bæði ferðamanna og íbúa á staðnum í huga. 

Íbúar eru einn mikilvægasti hagsmunahópur samfélags og þar sem allar tegundir 

ferðamennsku hafa áhrif á samfélög áfangastaða (Kim, o.fl.,2013) er mikilvægt að taka 

sérstaklega til greina skoðanir íbúa Akraness áður en ráðist verður í uppbyggingu 

ferðaþjónustu í bænum. Það að tekið sé tillit til skoðana íbúa bæjarins, og ráðist í 

uppbyggingu í samvinnu við þá, eykur líkurnar á því að hægt sé að þróa farsæla 

ferðaþjónustu, sem skilar viðunandi árangri í sátt og samlyndi við íbúana (Andereck & Vogt, 

2000). Í ljós hefur komið að bærinn stefnir að íbúalýðræði þar sem íbúar fá að kjósa um það 

hvers konar uppbyggingu þeim þykir vert að bærinn fari í, og hvers konar þjónustu þeir vilja 

hafa á svæðinu.  

Í þessari ritgerð var fjallað um ýmis neikvæð áhrif sem samfélag og íbúar geta orðið fyrir af 

völdum ferðamennsku. Einn þáttur hennar getur verið aukin umferð og mannmergð, til 

dæmis á fjölmennum almenningssvæðum (Kim o.fl., 2013). Nauðsynlegt er því að stýra 

ferðamennsku í bænum til þess að ekki skapist of mikið margmenni, sem dregur úr 

lífsgæðum íbúa á svæðinu. Jafnframt er mikilvægt að halda öðrum neikvæðum áhrifum í 

lágmarki með sannfærandi stefnumótun og skipulagi, svo möguleg uppbygging komi ekki 

niður á lífsgæðum íbúa Akraness.  
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Í aðalskipulagi Akraness 2005 til 2017 er lögð áhersla á uppbyggingu fjölbreyttrar 

íþróttaaðstöðu með áherslu á holla hreyfingu sem og að ferðaþjónusta á Akranesi skuli vera 

styrkt, með áherslu á sögu mannlífs og atvinnulífs bæjarins, og aðdráttaraflið skuli felast í 

sérkennum og sérstöðu bæjarins hvað varðar sjósókn og íþróttir. Verði uppbygging 

vellíðunarferðaþjónustu að veruleika kemur hún í beinu framhaldi af þessari stefnu, sem sett 

var fram í aðalskipulagi. 

6.2 Viðhorf íbúa 

Önnur rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er þessi: Hver eru viðhorf íbúa 

Akraneskaupstaðar til ferðamennsku í bænum og mögulegrar uppbyggingar 

vellíðunarferðaþjónustu?  

Út frá spurningakönnuninni má leiða að því líkur að rúmlega helmingur íbúa 

Akraneskaupstaðar þyki fjöldi erlendra ferðamanna á Akranesi vera of lítill. Mikill 

meirihluti virðist á þeirri skoðun að ferðamennska gegni miklu efnahagslegu mikilvægi í 

bænum og er jákvæður gagnvart því að reist verði hótel á Akranesi. Jafnframt virtist mikill 

meirihluti hafa tekið eftir auknum fjölda ferðamanna í bænum eftir að Guðlaug var byggð. 

Í ljós kom að mikill meirihluti íbúa virtist vera mjög eða frekar jákvæður gagnvart frekari 

uppbyggingu vellíðunarferðaþjónustu í bænum. Líkt og áður hefur komið fram var líklegra 

að íbúar væru hlynntir því að ráðist væri í uppbyggingu ferðaþjónustu ef þeir hefðu trú á að 

þeir gætu sjálfir einnig nýtt sér þjónustuna (Kim o.fl., 2013). Íbúar Akraness virtust líklegir 

til að nýta að einhverju leyti alla þá þjónustu sem spurt var um í spurningakönnuninni, þó í 

mismiklum mæli. Það sem virtist heilla íbúa einna mest var að hafa á svæðinu veitingastað 

sem starfaði með heilsu að leiðarljósi. Hann gæti þá verið lífrænn og í samstarfi við Matarbúr 

Kaju, með útsýni yfir sjóinn. Jafnframt má leiða líkur að því að íbúar væru líklegastir til að 

nýta sér heilsulindir eða önnur böð, heita innilaug fyrir til dæmis flot, líkamsrækt með 

glervegg sem vísaði út á sjó, athvarf fyrir líkamlega og/eða andlega heilsustyrkingu og 

sánabað. Líkt og áður hefur komið fram upplifðu íbúar bætt lífsgæði til dæmis í gegnum 

innviði ferðaþjónustu sem þeir sjálfir gætu nýtt sér (Andereck & Nyaupane, 2011) og því 

má leiða að því líkur að uppbygging vellíðunarferðaþjónustu myndi bæta lífsgæði íbúa 

bæjarins. 

Mikilvægt er að taka til greina að þegar ráðist er í uppbyggingu ferðaþjónustu ætti aðal 

ástæða þess að vera að bæta lífsgæði íbúa áfangastaðarins (Yu o.fl., 2016). Könnunin benti 

til þess að 62% íbúa teldu að uppbygging vellíðunarferðaþjónustu myndi bæta lífsgæði sín 

og 36% töldu að það myndi hvorki bæta né draga úr þeim. Þá töldu einungis 2% íbúa að það 

myndi draga úr lífsgæðum sínum. 

Mikill minnihluti íbúa Akraness starfar við ferðaþjónustu í dag en í ljós kom að um 

þriðjungur þeirra virtist geta hugsað sér að starfa við hana, eða sérstaklega við 

vellíðunarferðaþjónustu. Þessir aðilar sjá því aukin atvinnutækifæri í tengslum við 

uppbyggingu slíkrar þjónustu.  
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6.3 Tækifæri 

Þriðja rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er: Hvaða tækifæri hefur uppbygging 

vellíðunarferðaþjónustu í för með sér fyrir Akraneskaupstað?  

Uppbygging vellíðunarferðaþjónustu er mikið tækifæri fyrir Akraneskaupstað. Það myndi 

stuðla að aukinni ferðamennsku í bænum og á sama tíma auka bæði fjölbreytni varðandi 

atvinnumöguleika sem og framboð á líkamlegri og andlegri heilsurækt fyrir heimamenn. Slík 

þróun myndi að öllum líkindum bæta lífsgæði íbúa Akraness.  

Í rannsókn þeirra Smith og Puczkó (2015) kom í ljós að meirihluti viðskiptavina 

vellíðunarferðaþjónustu voru staðbundnir íbúar. Út frá spurningakönnun rannsóknarinnar 

má gera ráð fyrir því að íbúar Akraness myndu einnig nýta þá vellíðunarferðaþjónustu sem 

spurt var um, ekki síður en ferðamenn. Þróun á slíkri afþreyingu gæti dregið úr streitu og 

bætt andlega líðan íbúa Akraness, í heimi þar sem fólk á í auknum mæli við tilfinningaleg 

og andleg vandamál að stríða (Yang o.fl., 2015). Vellíðunarferðamennska snýst einmitt um 

það að rækta andlega heilsu einstaklinga með samþættingu líkama, huga og anda.  

Uppbygging vellíðunarferðaþjónustu á Akranesi myndi fjölga ferðamönnum í bænum og þar 

af leiðandi hafa í för með sér aukin atvinnutækifæri, en eins og áður hefur komið fram upplifa 

íbúar bætt lífsgæði með auknum atvinnutækifærum tengdum ferðaþjónustu (Andereck & 

Nyaupane, 2011). Það eykur jafnframt tækifæri fyrir íbúa bæjarins að hefja starfsemi nýrrar 

þjónustu, sem gæti til dæmis verið sérstök sjósundkennsla, sem virðist vera hluti af 

menningu bæjarins. Hægt væri að bjóða upp á skipulagðar gönguferðir á Akrafjall, um bæinn 

og fjörurnar og ráðast í uppbyggingu aðstöðu fyrir sjósport og hvaðeina.  

Þegar farið er í uppbyggingu vellíðunarferðaþjónustu þarf að skapa einstaka þjónustu, sem 

innifelur á einhvern hátt einkenni staðarins. Því svo virðist vera að vellíðunarferðamenn hafi 

áhuga á fornum hefðum, náttúruauðlindum og einstökum þáttum sem eru lýsandi fyrir 

áfangastaðinn (Smith & Puczkó, 2015). Með það í huga eru mörg tækifæri fyrir 

Akraneskaupstað að ráðast í uppbyggingu vellíðunarferðaþjónustu út frá einkennandi þáttum 

sem endurspegla bæinn. Á Akranesi myndu það vera sjóböð, heilsa, útivist og íþróttir sem 

eru hluti af menningu bæjarins. Á þann hátt væri hægt að byggja upp vellíðunarferðaþjónustu 

og halda jafnframt í menningu bæjarins. Á sama tíma yrðu íbúar staðarins meðvitaðri og 

stoltari af eigin menningararfi (Kim o.fl., 2013).  

Viðmælendur og íbúar hafa komið með margar áhugaverðar hugmyndir, sem mætti nýta til 

uppbyggingar á vellíðunarferðamennsku í bænum. Jafnvel mætti flétta þær saman í eina stóra 

framkvæmd. Hugmyndir viðmælenda og íbúa bæjarins benda til þess að það sé spennandi 

tækifæri að skoða uppbyggingu á heilsuhóteli við Langasand, með tilliti til auðlinda 

Akraness, og sérstaklega með vellíðunarferðamenn í huga. Góð staðsetning væri á reitnum 

við hlið knattspyrnuhallarinnar, sé það mögulegt eða á reitnum við höfnina. Á hótelinu mætti 

sjá fyrir sér heilsulind, slökunarsal, innilaug, sánabað og lífrænan veitingastað, til dæmis í 

samstarfi við Matarbúr Kaju. Bjóða mætti upp á nudd, jóga, hugleiðslu, kælimeðferð, 

sjósundferðir, flot og andlegar meðferðir líkt og heilun. Í boði væru opnir tímar fyrir alla 

sem vildu og einkatímar sem bókaðir væru fyrirfram. Slíkri framkvæmd fylgir mikill 

kostnaður og því mætti hugsa sér að uppbyggingin færi fram í nokkrum áföngum. Hægt væri 

að byggja upp gæðaaðstöðu fyrir andlega og líkamlega heilsurækt, sem væri eftirsóknarverð 

jafnt fyrir ferðamenn og heimamenn. 
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7 Lokaorð 

Lítið hefur verið fjallað um Akranes sem ferðamannastað í gegnum tíðina. Bærinn hefur 

löngum verið þekktur fyrir að vera íþróttabær og Langisandur og Akrafjall hafa verið vinsæl 

útivistarsvæði heimamanna í margar aldir. Það er margt nú þegar á staðnum sem tengist 

heilsu og vellíðunarferðaþjónustu, og nú eftir að Guðlaug leit dagsins ljós hefur strax orðið 

meiri aðsókn í bæinn. Þetta er eitthvað sem hægt er að vinna frekar með og eru mörg tækifæri 

á Akranesi varðandi vellíðunarferðaþjónustu, sem myndi á sama tíma auka lífsgæði íbúa 

bæjarins, sé rétt að staðið. 

Með þessari rannsókn hefur skapast ný þekking um mögulega uppbyggingu 

vellíðunarferðaþjónustu á Akranesi. Skapast hefur þekking varðandi upplifun og viðhorf 

íbúa Akraneskaupstaðar gagnvart ferðamennsku í bænum og hugsanlegri uppbyggingu 

hennar, og benda niðurstöður til þess að íbúar séu jákvæðir gagnvart slíku. Jafnframt hefur 

skapast sú þekking að meirihluti íbúa telur að slík uppbygging muni bæta lífsgæði sín og 

líklegt sé að þeir nýti sér, í mis miklum mæli, þá þjónustu sem ráðist væri í. 

Rétt er að hafa í huga að einungis voru tekin þrjú viðtöl en mögulega hefði fengist dýpri 

skilningur á viðfangsefninu með fleiri viðtölum. Hafa skal í huga að einungis 191 af 7.536 

íbúum svaraði spurningakönnuninni, sem er um það bil 2,5%. Það er ákveðin takmörkun 

fyrir rannsóknina og gerir það að verkum að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöðurnar fyrir 

allt þýðið, sem er íbúar Akraneskaupstaðar. Það hefði gefið rannsókninni aukið vægi ef fleiri 

svör hefðu fengist. Sömuleiðis var gagnanna aflað í gegnum Facebook þar sem fólk er 

misvirkt, og á opinni slóð. Í raun hefðu einstaklingar því getað svarað oftar en einu sinni. 

Spurningakönnunin var einungis á íslensku og því má áætla að erlendir íbúar Akraness hafi 

líklega ekki getað svarað henni.   

Áhugavert væri að nýta niðurstöður könnunarinnar til að undirbúa vinnu með heimamönnum 

og setja af stað áformaða hugmyndasamkeppni um uppbyggingu vellíðunarferðaþjónustu í 

bænum. Einnig væri áhugavert að gera aðra álíka könnun með fleiri þátttakendum til að 

kanna betur upplifanir, viðhorf og hugmyndir íbúa Akraneskaupstaðar hvað þetta efni 

varðar, svo hægt sé að byggja upp vellíðunarferðaþjónustu í bænum í sátt við íbúa. Jafnframt 

væri gagnlegt að gerðar væru rannsóknir á borð við þessa og skoðað yrðu áhrif 

vellíðunarferðamennsku á samfélagið, þá sér í lagi íbúa þess. Hvort þeir upplifi bætt lífsgæði 

og meiri vellíðan með slíkri þjónustu í samfélagi sínu. Bæði á Akranesi eftir að möguleg 

uppbygging á sér stað, sem og á öðrum stöðum þar sem slík þjónusta þrífst. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Guðlaug - hugmyndin á bakvið – fyrir hvern – viðtökur – aðsókn – hverjir koma –  

framtíðaráætlun – frekari uppbygging – heilsuferðaþjónusta - sjósund – ferðamenn – hótel – 

lífsgæði – atvinna  
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Viðauki B: Spurningalisti 

Býrð þú á Akranesi 

Já 

Nei 

Hversu oft ferð þú í sjósund á Langasandi? 

4-6x í viku 

1-3x í viku 

2x í mánuði 

1x í mánuði 

6-10x á ári  

1-5x á ári  

Sjaldnar en einu sinni á ári 

Ég hef ekki farið 

Hve oft ferð þú í pottana í Guðlaugu? 

4-6x í viku 

1-3x í viku 

2x í mánuði 

1x í mánuði 

6-10x á ári  

1-5x á ári  

Sjaldnar en einu sinni á ári 

Ég hef ekki farið 

Hefur þú tekið eftir fleiri ferðamönnum á Akranesi eftir að Guðlaug var byggð?  

Já 

Nei 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Hvað finnst þér um fjölda erlendra ferðamanna á Akranesi?  

Allt of mikill 

Heldur of mikill 

Hæfilegur 

Heldur of lítill 

Allt of lítill 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

 

Hvernig metur þú efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu í þinni heimabyggð? 

Mjög mikilvæg 

Nokkuð mikilvæg 
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Frekar lítið mikilvæg 

Alls ekki mikilvæg 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Ert þú jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart því að reist yrði hótel á Akranesi? 

Mjög jákvæð/ur 

Frekar jákvæð/ur 

Hvorki jákvæð/ur né neikvæð/ur 

Frekar neikvæð/ur 

Mjög neikvæð/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Ert þú jákvæður eða neikvæður gagnvart frekari uppbygging heilsuferðaþjónustu á 

Akranesi?  

Mjög jákvæð/ur 

Frekar jákvæð/ur 

Hvorki jákvæð/ur né neikvæð/ur 

Frekar neikvæð/ur 

Mjög neikvæð/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Væriru líkleg/ur eða ólíkleg/ur til að nýta þér eftirfarandi tegundir þjónustu ef hún væri í 

boði við Langasand? 

1.Heilsulind (Spa) 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

2.Kælimeðferð 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

3.Athvarf fyrir líkamlega og/eða andlega heilsustyrkingu 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 
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4.Jóga og hugleiðslusetur  

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

5.Sólbaðsaðstaða 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

6.Heit innilaug, til dæmis fyrir flot 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

7.Sjósport (jet ski, kayak, sjóskíði, siglingar) 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

8.Líkamsrækt með glervegg sem vísar út á sjó 

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

9.Sánabað  

Mjög líkleg/ur 

Frekar líkleg/ur 

Hvorki líkleg/ur né ólíkleg/ur 

Frekar ólíkleg/ur 

Mjög ólíkleg/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 
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Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með Akranes sem stað til að búa á?  

Mjög ánægð/ur 

Frekar ánægð/ur 

Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

Frekar óánægð/ur 

Mjög óánægð/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Hversu ánægð/ur ert þú með framboð á heilsurækt á Akranesi? 

Mjög ánægð/ur 

Frekar ánægð/ur 

Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

Frekar óánægð/ur 

Mjög óánægð/ur 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Hvernig metur þú lífsgæði þín sem íbúi á Akranesi, telur þú þau almennt vera góð eða 

slæm? 

Mjög góð 

Frekar góð 

Hvorki góð né slæm 

Frekar slæm 

Mjög slæm 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Hvort telur þú að frekari heilsuferðaþjónusta á Akranesi muni bæta lífsgæði þín eða draga 

úr þeim?  

Bæta lífsgæði  

Hvorki bæta né draga úr 

Draga úr lífsgæðum 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Telur þú líklegt eða ólíklegt að frekari uppbygging heilsuferðaþjónustu muni gera Akranes 

að meira aðlaðandi stað til að búa á? 

Mjög líklegt 

Frekar líklegt 

Hvorki líklegt né ólíklegt 

Frekar ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Telur þú líklegt eða ólíklegt að frekari uppbygging heilsuferðaþjónustu muni laða að 

ferðamenn? 

Mjög líklegt 

Frekar líklegt 
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Hvorki líklegt né ólíklegt 

Frekar ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Starfar þú við ferðaþjónustu? 

Já 

Nei 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Myndir þú vilja starfa við ferðaþjónustu? 

Já 

Nei 

Á ekki við, ég starfa nú þegar við ferðaþjónustu 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Myndir þú vilja starfa sérstaklega við heilsuferðaþjónustu? 

Já 

Nei 

Ég veit ekki 

Ég vil ekki svara 

Hefur þú hugmynd um hvað hægt væri að gera í sambandi við heilsutengda ferðaþjónustu 

við Langasand? 

Opin spurning 

Hvert er kyn þitt? 

Kona 

Karl 

Annað 

Ég vil ekki svara 

Hvert er fæðingarár þitt? 

Opin spurning 

 

 

 

 

 

 


