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Útdráttur 

Akureyri er vinsæll áfangastaður ferðamanna yfir sumartímann. Þar sem stutt er í margar 

náttúruperlur á Norðurlandi til dæmis Mývatnssveit. Það eru því fjölmargir ferðamenn sem 

heimsækja staðinn að sumri til. Sömu sögu er ekki að segja um komu ferðamanna yfir 

vetrarmánuðina. Þar af leiðandi eru rekstrarskilyrði fyrirtækja í ferðaþjónustu erfiðari þar 

sem miklar árstíðarbundnar sveiflur hafa áhrif á ferðaþjónustu svæðisins. Því er mikilvægt 

að efla ferðaþjónustu yfir lágönn til þess að bæta rekstrarskilyrði og hagsæld allt árið um 

kring. Ef hægt er að skapa grundvöll fyrir heilsársferðaþjónustu á Akureyri leiðir það af sér 

sjálfbærni ferðaþjónustu á svæðinu. Þessi rannsókn snýr því að ferðaþjónustu yfir lágönn á 

Akureyri, hvernig hægt væri að efla hana og hvaða hindranir þarf að yfirstíga. Til þess að 

öðlast þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar voru tekin fimm viðtöl með eigindlegum 

hætti við aðila sem starfa við eða þekkja til ferðaþjónustu á Akureyri. Að gagnaöflun lokinni 

komu í ljós styrkleikar og veikleikar Akureyrar sem áfangastaðar, ásamt tækifærum og 

hindrunum í átt að aukinni fjölgun ferðamanna yfir lágönn. Niðurstöður sýndu fram á að 

bættar vega samgöngur og aukin uppbygging Akureyrarflugvallar væru helstu hindranir sem 

Akureyri stæði frammi fyrir hvað varðar fjölgun ferðamanna yfir lágönn. Skortur á 

afþreyingu svo sem náttúruböð og náttúrutengdar sýningar var meðal þeirra tækifæra sem 

Akureyri gæti byggt upp til þess að skapa frekara aðdráttarafl til þess að mæta þörfum 

ferðamanna.   

Abstract 

Akureyri is a popular destination amongst tourists during the summer. There are many 

natural treasures in the Northern part of Iceland for example Mývatnssveit in short distance 

from Akureyri. Therefore, many tourists visit Akureyri in the summer time. However, the 

winter season is a whole different story. High impacts of seasonality result in difficult 

operating conditions for local tourism operators. It is important to strengthen tourism over 

the low season in order to improve operating conditions and prosperity throughout the year. 

If tourism operators can create a solid foundation for year-round tourism in Akureyri it will 

entail sustainable tourism in the area. This research will therefore look at the low season in 

tourism in Akureyri, and how it could be improved and what barriers they must overcome. 

In order to gain knowledge on the subject of this research five interviews were taken in a 

qualitative way with people that either work in the field or have sufficient knowledge of 

tourism in Akureyri. After the interviews strengths and weaknesses of Akureyri as a 

destination were identified, alongside opportunities and barriers that stand in the way of 

improved numbers of tourists over the low season. The main findings showed that improved 

road transport and further reconstruction of the airport in Akureyri were the main barriers 

that Akureyri is facing towards increase in tourist numbers in the low season. Lack of 

recreation such as nature baths and exhibitions based on Icelandic nature were among the 

opportunities that Akureyri could build upon in order to create a greater attraction that would 

meet popular tourist demands. 
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Þakkir 

Rannsakendur vilja byrja á að þakka viðmælendum fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að 

veita viðtöl. Leiðbeinandi okkar Guðmundur Björnsson fær bestu þakkir fyrir góða leiðsögn 

og skemmtilegt samstarf. Við viljum þakka hvor öðrum fyrir þolinmæði og tillitsemi í þessu 

langa ferli. Sölvi Halldórsson fær hlýjustu þakkir fyrir yfirlestur og málfars athugasemdir. 

Að lokum viljum við báðir þakka foreldrum okkar fyrir stuðning og yfirlestur. 
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1 Inngangur 

Árið 2010 var ákveðinn vendipunktur í ferðaþjónustu á Íslandi. Eldgosið í Eyjafjallajökli 

sem átti sér stað það ár hafði í för með sér miklar afleiðingar á flugsamgöngur víða um heim. 

Eldgosið vakti á sama tíma mikla athygli á Íslandi sem leiddi af sér gífurlega fjölgun 

ferðamanna á landinu næstu ár (Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2017). 

Aukning í komu ferðamanna til landsins náði hápunkti á árunum 2015 til 2016 þegar hún 

var 39% (Ferðamálastofa, 2018). Næstu tvö ár jókst fjöldi ferðamanna á Íslandi en aukningin 

var ekki eins mikil. Árið 2018 komu fleiri ferðamenn til landsins en nokkru sinni fyrr en þeir 

töldu 2.3 milljónir. Einungis 5.5% aukning var á fjölda ferðamanna á árunum 2017-2018 

(Ferðamálastofa, 2019b), sem er minnsta aukning í komu ferðamanna til Íslands síðan 2011 

(Ferðamálastofa, 2018). Árið 2019 var fyrsta árið þar sem fækkun var á fjölda ferðamanna 

sem komu til landsins, fækkunin nam þá 14.2%, þar sem 1.9 milljónir ferðamanna komu til 

landsins það ár (Ferðamálastofa, 2020). 

Vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi hefur haft í för með sér jákvæð áhrif á íslenskt atvinnu- og 

efnahagslíf síðustu ár. Lítil samfélög á landsbyggðinni geta nýtt sér ferðaþjónustu til þess að 

auka atvinnutækifæri og hagsæld. Þar sem gjaldeyristekjur af ferðamönnum geta stuðlað að 

aukinni innkomu í samfélögin, á meðan rólegra er í öðrum atvinnugreinum. Einnig getur 

ferðaþjónusta hjálpað til við að halda fólki í byggð með því að skapa frekari starfsmöguleika 

í ferðaþjónustu. Tilkoma ferðaþjónustu í slíkum samfélögum getur aukið lífsgæði íbúa t.d. 

með auknu þjónustustigi og ríkara menningarlífi á svæðunum. Mikilvægt er að stýra 

ferðaþjónustu á réttan hátt, til þess að forðast neikvæð áhrif, hvort sem þau eru umhverfisleg 

eða samfélagsleg (Markaðsstofa Norðurlands, 2018).   

Rannsóknin sem hér verður kynnt mun leitast eftir því að skoða hvernig sporna megi við 

áhrifum árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu á Akureyri, til þess að hægt sé að stuðla að sjálfbærri 

ferðaþjónustu. Því eru markmið þessarar rannsóknar að komast að því hvernig mætti gera 

ferðaþjónustu á Akureyri sjálfbæra til þess að minnka áhrif árstíðarsveiflna á ferðaþjónustu. 

Því verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hverjar eru helstu hindranir í ferðaþjónustu á Akureyri? 

• Hvernig má stuðla að aukinni ferðamennsku á Akureyri yfir lágönn? 

Til þess að svara þessum rannsóknarspurningum voru tekin viðtöl við fimm aðila sem 

annaðhvort starfa í ferðaþjónustu á Akureyri eða þekkja vel til greinarinnar. Viðtölin gáfu 

rannsakendum skýrari mynd af stöðu ferðaþjónustu á svæðinu, ásamt því að auka skilning 

þeirra á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Ritgerðin skiptist í 7 kafla með inngangi. Að inngangi loknum munu rannsakendur gera 

viðfangsefninu skil í fræðilegum hluta. Þar verður fjallað um hugtök sem tengjast 

viðfangsefni rannsóknar líkt og árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu, sjálfbæra 

ferðaþjónustu og hvata ferðamanna. Þriðji kafli snýr að ferðaþjónustu á Akureyri og þróun 

hennar síðustu ár. Í fjórða kafla verður greint frá gögnum og aðferðafræði sem beitt var við 

úrvinnslu og greiningu gagna. Einnig verður sagt frá rannsóknarsniði sem notast var við. 

Fimmti kafli fjallar um niðurstöður rannsóknar. Honum er skipt í fjóra hluta þar sem í fyrstu 



2 

er greint frá stöðu ferðaþjónustu á Akureyri. Því næst eru styrkleikar Akureyrar sem 

áfangastaðar dregnir fram. Að því loknu er fjallað um veikleika og áskoranir sem eru til 

staðar. Síðasti hluti niðurstöðukafla snýr að mögulegum tækifærum til úrbóta. Sjötti kafli 

byggir á umræðum þar sem fræðileg umfjöllun rannsóknarinnar er sett í samhengi við 

niðurstöður rannsóknar. Þar munu rannsakendur svara rannsóknarspurningum. Í sjöunda 

kafla ritgerðarinnar verður hagnýtt gildi rannsóknar rætt. Ásamt því að skoða hvernig mætti 

gera rannsóknina á annan hátt og benda á tillögur að frekari rannsóknum á þessu sviði.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Þessi kafli fjallar um árstíðarbundna ferðamennsku, sjálfbæra ferðaþjónustu ásamt hvötum 

ferðamanna út frá sjónarhorni fræðilegra greina. Í fyrstu verður sjónum beint að 

árstíðarbundnum sveiflum í ferðaþjónustu, orsakir þeirra og afleiðingar ásamt mikilvægi 

sjálfbærrar ferðaþjónustu. Að lokum verður fjallað um hvata ferðamanna og hvers vegna 

þeir kjósa að ferðast til Íslands.  

2.1 Árstíðarbundin ferðamennska 

Árstíðabundnar sveiflur í ferðamennsku er hugtak sem notað hefur verið til þess að útskýra 

hvers vegna fjöldi fólks ákveður að ferðast á tilteknum árstíma (Butler, 2001). 

Árstíðarbundnar sveiflur í ferðamennsku eru skilgreindar sem tíma- eða svæðisbundnar 

sveiflur sem skila sér í ójafnri dreifingu ferðamanna á ákveðnu tímabili eða á ákveðnu svæði 

yfir árið (Connell, Page og Meyer, 2015). Það eru tveir þættir sem eru notaðir til þess að 

útskýra hugtakið árstíðarbundnar sveiflur, þeir eru náttúrutengdir (e. natural) og 

stofnanatengdir (e. institutionalised). Fyrri þátturinn byggir á veðrinu, sem sagt loftslagi og 

árstíðum, þar byggir fólk ákvarðanir sínar á því hvert það vill ferðast út frá veðri. Þá velur 

fólk sér að fara í frí þegar veðrið er gott á þeim áfangastað sem haldið er til hverju sinni. 

Veðurfarssveiflur eru þeim mun meiri eftir því sem fjær dregur frá miðbaug. Þess vegna hafa 

þær meiri áhrif á áfangastaði á norðurslóðum heldur en áfangastaði nær miðbaug. Seinni 

þátturinn, stofnanatengdir þættir byggja á því að fólk fari í ferðalög þegar það fær frí frá 

vinnu eða skóla. Sumarfrí nema og fólks í vinnu er algengt dæmi um stofnanatengda þætti 

(Butler, 2001). Einnig getur fjárhagur fólks haft áhrif á ferðatilhögun þeirra. Þar sem sumir 

ferðamenn kjósa að ferðast til áfangastaða yfir lágönn þegar verðlag er hagstæðara (Xie, 

2020). Lágönn er skilgreind sem tímabil frá október og út apríl þegar minnst er að gera í 

ferðaþjónustu (Markaðsstofa Norðurlands, 2018; Ferðamálastofa, 1996). Tekjuhærri 

ferðamenn geta þó leyft sér að ferðast eftir eigin hentisemi (Nadal, Font og Rosselló, 2004).  

Árið 2010 komu 459 þúsund ferðamenn til landsins en fimm árum seinna töldu gestir um 

1,3 milljónir (Ferðamálastofa, 2018). Orsök þessarar miklu uppsveiflu var eldgosið í 

Eyjafjallajökli sem reyndist vera mikil landkynning fyrir Ísland. Áður en gosið átti sér stað 

voru árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu á Íslandi miklar, þar sem um helmingur 

ferðamanna sem heimsóttu landið komu yfir háönn, eða frá júní fram í ágúst (Gyða 

Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2017). Síðustu ár hafa árstíðarbundnar sveiflur í 

ferðaþjónustu minnkað á höfuðborgarsvæðinu. Það á þó ekki við á landsbyggðinni þar sem 

enn eru miklar árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu sem hafa gert aðilum í greininni erfitt 

fyrir (Gyða Þórhallsdóttir & Rögnvaldur Ólafsson, 2017). 

Árstíðarbundnar sveiflur geta haft neikvæð efnahagsleg áhrif á rekstur fyrirtækja í 

ferðaþjónustu (Cuccia og Rizzo, 2011). Fyrirtæki geta gripið til þess ráðs að lækka verð á 

þjónustu sinni og afþreyingu tímabundið, til þess að reyna auka eftirspurn yfir lágönn 

(Cuccia og Rizzo, 2011). Þegar þetta er gert er mikilvægt að fyrirtæki á svæðinu geri þetta í 

sameiningu til að hjálpa hvort öðru og skapa eftirsóknarverðan áfangastað. Þrátt fyrir að 
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fyrirtæki lækki verð á vöru eða þjónustu yfir lágönn, þá þýðir það hinsvegar ekki að það skili 

sér í fjölgun ferðamanna á svæðinu eða auknum hagnaði fyrirtækja. Það er tilkomið vegna 

verðteygni eftirspurnar í ferðaþjónustu þar sem stofnanatengdar hömlur geta komið í veg 

fyrir aukin ferðalög fólks yfir vetrartímann (Cuccia og Rizzo, 2011). Stofnanatengdar 

hömlur þýða t.d. að fólk er yfirleitt bundið vinnu yfir þetta tímabil (Butler, 2001). Þess vegna 

myndi það ekki kjósa að fara í frí yfir vetrartímann, þrátt fyrir hagstæðara verðlag á þeim 

tíma (Cuccia og Rizzo, 2011). 

Árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu geta orsakað: ofnotkun auðlinda, aukið álag á 

náttúru, mikinn átroðning ferðamanna og  ágreining milli heimamanna og ferðamanna 

(Ferrante, Magno og De Cantis, 2018). Til viðbótar geta árstíðarbundnar sveiflur í 

ferðaþjónustu skapað mikla erfiðleika fyrir aðila sem starfa í greininni. Sveiflurnar geta 

orsakað atvinnuleysi í ferðaþjónustu á lágönn ásamt erfiðleikum í rekstri fyrirtækja í 

ferðaþjónustu (Andriotis, 2005). Því er ljóst að árstíðarbundnar sveiflur geta haft mikil áhrif 

á alla þætti ferðaþjónustu hvort sem þeir eru umhverfislegir, samfélagslegir eða 

efnahagslegir (Ferrante o.fl., 2018). Til þess að koma til móts við hnignun áfangastaða 

sökum mikilla árstíðarbundna sveiflna geta aðilar í ferðaþjónustu reynt að teygja eða lengja 

tímabil háannar. Enn betra er að ná upp jafnri dreifingu ferðamanna á áfangastað yfir allt 

árið. Með því að skapa grundvöll fyrir heilsárs ferðaþjónustu áfangastaðar dregur það úr 

áhrifum árstíðarbundna sveiflna. Ásamt því  myndast sjálfbær ferðaþjónusta, sem stuðlar að 

heilbrigðari umhverfis-, samfélags- og efnahagsþáttum (Ferrante o.fl., 2018).  

Árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu standa í vegi fyrir frekari þróun áfangastaða í leið 

þeirra í átt að sjálfbærri ferðaþjónustu. Það er vegna áhrifa þeirra á umhverfis-, samfélags- 

og efnhagsþætti áfangastaða (Koenig‐Lewis og Bischoff, 2005; Martin, 2018). Nauðsynlegt 

er fyrir áfangastaði að minnka árstíðarbundnar sveiflur yfir árið, í þeim tilgangi að tryggja 

stöðuga innkomu tekna, geta boðið gestum upp á afþreyingu allt árið, ásamt því að geta 

boðið heimamönnum upp á heilsársstörf (Martin, Salinas, Rodríguez og Jiménez, 2017). 

Þetta eru lykilforsendur fyrir fyrirtæki sem treysta á ferðaþjónustu, til þess að þau geti 

stundað rekstur allt árið um kring (Brida, Osti og Faccioli, 2011). Sjálfbærni er hugtak sem 

er mikið notað þegar fjallað er um þróun ferðaþjónustu og framtíð hennar. Þrátt fyrir það 

hefur reynst erfitt að koma fram með skilgreiningu á hugtakinu sem allir aðilar í 

ferðaþjónustu eru sammála um, hvort sem það eru aðilar sem starfa í atvinnugreininni eða 

fræðimenn sem rannsaka ferðamennsku (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill, 2008). 

Árið 1987 kom þó fram skilgreining á hugtakinu í Bruntland skýrslunni þar sem sjálfbærni 

er túlkuð á þann hátt að þörfum nútímans sé mætt án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til þess að mæta þeirra eigin þörfum (Cooper o.fl., 2008). Þegar litið er til 

ferðaþjónustu þá hefur einnig gengið erfiðlega að skilgreina hugtakið á því sviði. Þrátt fyrir 

að ýmsar skilgreiningar hafi verið settar fram þá byggist hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta á 

að ná fram jafnvægi á milli þriggja þátta í ferðaþjónustu (Cooper, o.fl., 2008). Þeir þættir 

snúast um að mæta þörfum umhverfis, samfélags og efnahags (UNWTO, á.á). Markmið 

sjálfbærrar ferðaþjónustu í umhvefisþáttum er að nýta auðlindir eftir bestu getu án þess að 

ofnýta þær, viðhalda vistfræðilegum ferlum og stuðla að verndun náttúruminja og 

líffræðilegrar fjölbreytni. Samfélagsþættir eiga að viðhalda menningu áfangastaða, vernda 

menningarlegt gildi þeirra og stuðla að auknum skilningi og virðingu á milli ólíkra 

menningarhópa. Efnhagsþættir snúast um að tryggja langtímahagsæld, tryggja að öllum 

ávinningi ferðaþjónustu sé skipt jafnt á milli allra hagsmunaaðila sem leiðir af sér aukna 

atvinnumöguleika, bætta samfélagsþjónustu, útrýmingu fátæktar og eykur þar með lífsgæði 

heimamanna (UNWTO, á.á). Til þess að sjálfbær ferðaþjónusta geti átt sér stað þarf að 
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tryggja þátttöku allra hagsmunaaðila. Þátttaka stjórnvalda er einnig mikilvæg til að allir 

aðilar séu samtaka í átt að sjálfbærri ferðaþjónustu. Sjálfbær ferðaþjónusta snýst einnig um 

að auka vitund ferðamanna gagnvart málefninu og tryggja ánægjulega og merkingarfulla 

upplifun þeirra (UNWTO, á.á). 

Til þess að sporna við miklum árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu er hægt er að þróa viðburði 

og hátíðir yfir lágönn sem myndu draga ferðamenn til sín, aðlaga vöru og þjónustu sem 

samsvara árstíðum og stuðla að frekari þróun í uppbyggingu samfélags og umhverfis (Baum 

og Hagen, 1999). Hlutverk hins opinbera er mikilvægt til að minnka árstíðarsveiflur í 

ferðaþjónustu. Það getur hvatt samfélög og efnahag til að halda sama þjónustustigi fyrir 

ferðamenn áfram utan háannar og bjóða upp á alla þá nauðsynlegu aðstöðu sem stendur 

ferðamönnum til boða yfir háönn. Ásamt því getur það stuðlað að breytingum í 

vinnuumhverfi starfsmanna, skipulagningu skólafría og vinnuafls bundið árstíðum (Baum 

og Hagen, 1999). Bættar samgöngur hafa einnig verið nefndar sem möguleg lausn við 

árstíðarbundnum sveiflum í ferðaþjónustu. Með frekari uppbyggingu alþjóðaflugvalla 

opnast nýir möguleikar fyrir ferðamenn sem hafa tök á því að ferðast á eigin vegum og eru 

á sama tíma frjálsir í ferðatilhögun sinni. Þess vegna hafa aðilar í ferðaþjónustu lagt ríka 

áherslu á uppbyggingu alþjóðaflugvalla á áfangastöðum til þess að opna fyrir möguleika á 

heilsársferðaþjónustu (Halpern, 2008). Ferðamenn kjósa frekar að fljúga beint til 

áfangastaðar heldur en að notast við innanlandsflug. Það er vegna þess að þeim fylgir aukin 

kostnaður og tími. Þrátt fyrir það er frekari þróun í innanlandssamgöngum skilvirkari leið til 

þess að auka fjölda ferðamanna yfir allt árið (Halpern, 2008). 

Árstíðarbundnar sveiflur geta haft neikvæð áhrif á efnahagskerfi áfangastaða en að sama 

skapi geta þær haft jákvæð áhrif á umhverfis- og samfélagsþætti (Butler, 1998). Yfir lágönn 

þegar yfirleitt færri ferðamenn sækja áfangastaði, þá öðlast bæði samfélög og náttúra 

svæðisins dýrmætan tíma til þess að jafna sig á stöðugu álagi frá ferðamönnum. Á þeim tíma 

geta heimamenn notið sín betur í fámenni ásamt því að byggja upp innviði og aðstöðu fyrir 

komandi háönn (Butler, 1998).  

Ferðamennska á Norðurslóðum hefur notið aukinna vinsælda síðustu ár. Norðurslóðir eru 

skilgreindar sem hugtak yfir lönd og svæði nyrst í Evrópu og Norður-Ameríku, þau sem eru 

á Norðurheimskautsbaug. Þrátt fyrir aukinn uppvöxt í ferðaþjónustu á svæðunum þá standa 

árstíðarbundnar sveiflur í vegi fyrir frekari þróun ferðaþjónustu. Ísland er þar engin 

undantekning, þar sem miklar árstíðarbundnar sveiflur eru ríkjandi á landsbyggðinni, fyrir 

utan höfuðborgarsvæðið og Suðurland. Því má segja að árstíðarbundnar sveiflur séu 

staðbundnar á Íslandi (Rantala o.fl., 2019). Keflavíkurflugvöllur spilar þar lykilhlutverk, 

verandi nánast eina leið ferðamanna til landsins gerir það að verkum að flestir ferðamenn 

sem koma til Íslands yfir vetrartímann  kjósa að dvelja á höfuðborgarsvæðinu, og fara í 

dagsferðir frá svæðinu. Staðsetning flugvallarins gerir það einnig að verkum að færri 

ferðamenn ferðast um landsbyggðina. Yfir vetrartímann er erfiðara að ferðast um landið, því 

þarf að bæta samgöngur, bæði vegakerfi og flug. Ásamt því myndi aukin dvalarlengd 

ferðamanna stuðla að frekari heilsárferðaþjónustu á landinu (Rantala o.fl., 2019).  

2.2 Hvatar ferðamennsku 

Fræðimenn og þeir sem starfa í ferðaþjónustu hafa lengi rannsakað ástæður þess hvers vegna 

fólk ferðast á ákveðna staði. Markmið þeirra er að skoða hverjir hvatar ferðamanna eru til 
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þess að geta skapað eftirsóknarverða áfangastaði (Ryan og Glendon, 1998). Hvötum 

ferðamanna er oft skipt í innri og ytri hvata, þar sem innri hvatar eru gjarnan kallaðir 

ýtikraftar (e. push) og ytri kallaðir togkraftar (e. pull).  Það eru því ýtikraftarnir sem þrýsta 

á fólk að leggja af stað í ferðalög burt frá heimili sínu. Á meðan togkraftar, einnig kallaðir 

seglar, sjá um að draga fólk á áfangastaði (Dann, 1977).  

Ýtikröftum hefur verið lýst sem löngun til þess komast frá hversdagsleikanum og upplifa 

eitthvað nýtt. Ýtikraftarnir geta myndast út frá ýmsum ástæðum hvort sem það er vegna þess 

að fjölskylda vill eyða meiri tíma saman eða vinahópar vilja upplifa eitthvað nýtt og 

spennandi. Einnig getur það líka verið vegna mikils álags í vinnu eða skóla sem ýtir fólki í 

frí (Giddy, 2018). Togkröftum er svo lýst sem heillandi eiginleikum áfangastaðar sem draga 

ferðamenn að honum og tryggja með því eftirsókn ferðamanna. Fyrst og fremst þurfa 

áfangastaðir að búa yfir góðum auðlindum fyrir ferðamenn; falleg náttúra er dæmi um 

auðlind áfangastaðar. Eins er mikilvægt fyrir áfangastaði að búa yfir góðum innviðum, vera 

með ríkt upplýsingaflæði og öflugar samgöngur. Búi áfangastaður yfir öllum þessum 

eiginleikum má búast við því að hann sé í stakk búinn til að laða að sér fjölda ferðamanna 

(Giddy, 2018). Sá þáttur sem spilar gríðarlega mikilvægt hlutverk togkrafta er náttúran eða 

nánar tiltekið fegurð náttúrunnar og þeir einstöku eiginleikar sem hún býður upp á. Það sem 

ferðamenn sækjast mest eftir að upplifa er sérstæð náttúra á þeim áfangastað sem þeir 

heimsækja (Giddy, 2018).  

Hvatar ferðamanna sem heimsækja Ísland eru í flestum tilfellum tengdir upplifun á náttúru. 

Einstök náttúra Íslands er því aðalaðdráttarafl ferðamanna sem sækja landið (Edward Hákon 

Huijbens, 2015). Annar þáttur sem útskýrir vinsældir Íslands er víðerni og fámenni. Vegna 

þess að margir ferðamenn koma frá þéttbýlum löndum og stórborgum þar sem erfitt er að 

upplifa víðerni eða ósnortna náttúru (Edward Hákon Huijbens, 2015). Þegar ferðamenn á 

Íslandi voru spurðir hvaðan þeir fengu hugmynd sína að ferðalagi til Íslands þá svöruðu um 

91%náttúra Íslands eða einstök náttúrufyrirbæri, um 80% langaði að prófa eitthvað nýtt eða 

höfðu ekki komið áður, um 80% sagðist alltaf hafa langað að heimsækja landið, 74% nefndu 

náttúrutengda afþreyingu og 72% sögðu vegna áhuga á norðurslóðum (Ferðamálastofa, 

2019a). Þeir ferðamenn sem sögðu náttúru Íslands vera megin hugmynd að ferð sinni til 

Íslands voru spurðir um hvað það væri varðandi íslenska náttúru sem laðaði þá til landsins. 

Ósnortin náttúra og hreinleiki landsins var það sem flestir ferðamenn nefndu eða 45%. Þar 

næst voru norðurljós ofarlega í huga ferðamanna þar sem um 33% nefndu það sem 

aðdráttarafl. Um 27% nefndu fallega náttúru, einstaka og sérstæða eiginleika náttúrunnar og 

goshveri og jarðhitasvæði. Aðrir þættir náttúru Íslands sem ferðamönnum þóttu aðlaðandi 

voru landslag, fossar, jöklar, náttúrulaugar og jökullón (Ferðamálastofa, 2019a). 
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3 Ferðaþjónusta á Akureyri 

Mikilvægt er að setja upp áfangastaðaáætlanir á hverju svæði fyrir sig, til þess að vera betur 

í stakk búinn fyrir frekari ferðaþjónustu á svæðinu og þar með minnka líkur á neikvæðum 

áhrifum í ferðamennsku (Markaðsstofa Norðurlands, 2018). Áfangastaðaáætlun gagnast 

bæði hagsmunaaðilum sem og íbúum svæðisins og eykur líkur á farsæld í ferðamennsku. 

Árið 2018 var Áfangastaðaáætlun Norðurlands gefin út en í henni er nefnd ýmiss konar 

afþreying sem í boði er yfir vetrartímann á Norðurlandi. Þar eru nefndar sundlaugar, 

gönguleiðir, hvalaskoðun og jeppaferðir svo dæmi séu nefnd. Einnig tilheyra Hrísey og 

Grímsey Akureyrarkaupstað, sem ferðamenn geta heimsótt. Auk þess má nefna skíðasvæðið 

í Hlíðarfjalli sem spilar stórt hlutverk í ferðaþjónustu á Akureyri. Það er því ljóst að 

fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar standa ferðamönnum til boða á Akureyri (Markaðsstofa 

Norðurlands, 2018). 

 

 

Mynd 1 Akureyrarkaupstaður (Wikiwand, 2005). 

Þrátt fyrir að íbúar Akureyrar telji ekki marga, þá starfa fimm hótel allt árið um kring, ásamt 

mörgum gistiheimilum og íbúðaleigum á staðnum (North Iceland, 2020). Smæð bæjarins 

gerir það að verkum að það er afar stutt í helstu þjónustu og afþreyingu sem bætir upplifun 

ferðamanna (North Iceland, 2020). Til viðbótar má nefna að ef það á að auka fjölda 

ferðamanna yfir vetratímann á Akureyri er mikilvægt fyrir svæðið að bjóða upp á fjölbreytt 

úrval viðburða. Nú þegar eru haldnir viðburðir eins og AK Extreme og Iceland Winter 
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Games yfir vetrartímann. Með því að ýta undir og efla þannig viðburði eykur svæðið líkur 

sínar á að auka aðsókn ferðamanna til Akureyrar yfir lágönn (Markaðsstofa Norðurlands, 

2018). Hinsvegar hafa íbúar á Akureyri bent á það að það mætti ýta betur undir kynningu á 

landbúnaði og matvörum framleiddum á svæðinu. Einnig finnst þeim vera skortur á 

upplýsingaflæði fyrir ferðamenn á svæðinu, hvort sem það séu upplýsingaskilti, 

opnunartímar þjónustu eða fleira sem ferðamenn gætu nýtt sér. Heimamenn á svæðinu benda 

einnig á það að ýta mætti undir menningarstarf og viðburði svo sem hestasýningar eða fleiri 

safnahús. Meginþátturinn til þess að geta orðið við einhverjum af þessum eftirspurnum 

heimamanna er aukið fjármagn eins og á svo mörgum öðrum svæðum landsins 

(Markaðsstofa Norðurlands, 2018).  

Breska ferðaskrifstofan Super Break byrjaði að bjóða upp á flug milli Bretlands og 

Akureyrar snemma árs 2018 (Ágúst Ólafsson, 2019, 2. ágúst). Sökum mikillar eftirspurnar 

var ákveðið að fjölga flugferðum, þar sem alls var flogið 28 sinnum til Akureyrar yfir 

veturinn árið 2018 (Ágúst Ólafsson, 2018, 3. maí; Ágúst Ólafsson, 2019, 2. ágúst). Árið 

2019 þurfti breska ferðaskrifstofan Super Break óvænt að hætta rekstri, en ferðaskrifstofan 

hafði boðið upp á beint flug á milli Bretlands og Akureyrar. Beinu flugin höfðu verið mikil 

búbót fyrir ferðaþjónustuaðila á Norðurlandi. Þetta var ákveðið högg fyrir ferðaþjónustu á 

Akureyri og fyrirtæki sem treystu á ferðamenn sem nýttu sér þau tækifæri sem 

ferðaskrifstofan bar af sér (Vésteinn Örn Pétursson, 2019, 1. ágúst). Hollenska 

ferðaskrifstofan Voigt Travel byrjaði árið 2019 að bjóða upp á vikulegt flug frá Amsterdam 

til Akureyrar með Transavia á sumrin alls 16 sinnum. Þeir ákváðu einnig að bjóða upp á flug 

yfir vetrartímann frá og með 14. Febrúar 2020 þar sem átta flug eru áætluð. Þetta mun gera 

það að verkum að fleiri ferðamönnum stendur til boða að fljúga beint til Akureyrar án 

viðkomu á Suðurlandi. Þetta þjónar miklum tilgangi í frekari þróun Akureyrar sem 

áfangastaðar. Ásamt því býður þetta ferðamönnum upp á það tækifæri að komast í snertingu 

við ósvikna og spennandi upplifun Norðurlands (North Iceland, 2019). 

Mikil eftirspurn viðskiptavina Super Break leiddi af sér tvöföldun í fjölda ferða sem breska 

ferðaskrifstofan skipulagði einungis ári eftir að ferðaskrifstofan hóf beint áætlunarflug til 

Akureyrar (Tryggvi Páll Tryggvason, 2018, 14. nóvember). Chris Hagan framkvæmdastjóri 

Super Break sagði frá því að ferðamenn sem heimsækja Norðurland njóti sín betur þar heldur 

en á Suðurlandi sökum þess að of margir ferðamenn séu saman komnir á Suðurlandi 

samanborið við Norðurland. Hann bar Mývatn saman við Gullfos og Geysi, þar sem 

viðskiptavinir hans höfðu höfðu upplifað staðina á gjörólíkan máta yfir lágönn. Þegar 

viðskiptavinir hans höfðu heimsótt Mývatn voru þeir oft einir á ferð yfir vetrarmánuðina á 

meðan að við Gullfoss og Geysi stæðu saman rútur í röðum fullar af fólki, þar sem litlu skipti 

hvort talað væri um sumar- eða vetrarmánuði (Tryggvi Páll Tryggvason, 2018, 14. 

nóvember). Hann taldi því upplifun ferðamanna á Norðurlandi vera mun betri og einstakari 

heldur en upplifun ferðamanna á Suðurlandi. Hagan sagði einnig frá því að viðskiptavinir 

þeirra sem flugu með þeim til Akureyrar árið áður hefðu skemmt sér frábærlega í nær öllum 

tilfellum. Hann taldi því tækifæri Norðurlands í ferðaþjónustu vera mikil, sérstaklega vegna 

þess að landið væri að miklu leyti ósnert af ferðamönnum, sér í lagi yfir lágönn þegar 

viðskiptavinir hans væru jafnvel einir á ferðinni á áfangstöðum sem væru annars fjölsóttir 

yfir háönn (Tryggvi Páll Tryggvason, 2018, 14. nóvember) 

Til þess að fá skýrari mynd af stöðu ferðaþjónustu á Akureyri síðustu ár var stuðst við gögn 

frá Ferðamálastofu. Þar sem rýnt var í gögn sem sýndu dreifingu ferðamanna um allt land 

árið 2018, eftir landshlutum (Ferðamálastofa, 2019a). Landshlutum var skipt í 

Höfuðborgarsvæðið, Suðurland, Reykjanes, Vesturland, Norðurland, Austurland og 
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Vestfirði. Þessi skipting var síðan höfð til hliðsjónar við gögn sem töldu meðalfjölda 

gistinátta ferðamanna um allt land 2018, eftir sömu landshlutum. Með þessum gögnum 

myndast sýn yfir dreifingu ferðamanna eftir landshlutum ásamt meðalfjölda gistinátta þeirra 

(Ferðamálastofa, 2019a). Því næst var herbergjanýting hótela á Akureyri yfir lágönn borin 

saman við herbergjanýtingu hótela um allt land yfir lágönn 2019 (Ferðamálastofa, 2020). 

Þetta var gert til öðlast betri skilning á stöðu ferðaþjónustu á Akureyri yfir lágönn. Að lokum 

var horft til vinsælustu afþreyingar ferðamanna um land allt árið 2018. Til þess að komast 

að því hvort Akureyri búi yfir nægilegum afþreyingarmöguleikum sem mætir þörfum 

ferðamanna (Ferðamálastofa, 2019a).  

 

 

Mynd 2 Landshlutar heimsóttir árið 2018 (Ferðamálastofa, 2019a). 

Þegar litið er á mynd 2 sem sýnir hvaða landshluta ferðamenn heimsóttu árið 2018, kemur 

fram að 28% ferðamanna  heimsóttu Norðurland. Þar af gistu 92% þeirra á Norðurlandi og 

76% þeirra heimsóttu Akureyri (Ferðamálastofa, 2019a).  
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Mynd 3 Meðalfjöldi gistinátta um land allt árið 2018 (Ferðamálastofa, 2019a). 

Það má sjá á mynd 3 hvernig meðal dvalarlengd ferðamanna dreifist um landið. Þar sem 

Norðurland telur að meðaltali 2,5 gistinætur. Einungis Höfuðborgarsvæðið telur að meðaltali 

fleiri, eða 2,9 gistinætur. Þess má geta að meðal dvalarlengd ferðamanna á Íslandi voru 6,3 

nætur árið 2018. Þessi gögn sýna að dvalarlengd ferðamanna á Norðurlandi telur fleiri nætur 

heldur en allir aðrir landshlutar fyrir utan Höfuðborgarsvæðið (Ferðamálastofa, 2019a). 

 

 

Mynd 4 Herbergjanýting á hótelum árið 2019 yfir lágönn (Ferðamálastofa, 2020). 

Mynd 4 sýnir herbergjanýtingu á hótelum um landið allt samanborið við Norðurland yfir 

lágönn (Ferðamálastofa, 2019a). Þar sem lágönn er skilgreind sem tímabil frá október fram 

í apríl (Markaðsstofa Norðulands 2018). Þessi gögn sýna fram á meiri áhrif árstíðarbundna 

sveiflna á Norðurlandi, heldur en yfir landið allt. Þar sem herbergjanýting á Norðurlandi er 

töluvert lægri yfir lágönn samanborin við land allt (Ferðamálastofa, 2020). 
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Mynd 5 Vinsælasta afþreying ferðamanna árið 2018 (Ferðamálastofa, 2019a). 

Eins og sjá má á mynd 5 þá voru náttúruböð vinsælasta afþreying ferðamanna á Íslandi árið 

2018. Þar sem spa- meðferðir eða dekur var næst vinsælasta afþreyingin. Skammt á eftir 

voru nefnd söfn, sund og skoðunarferðir í rútu. Þetta sýnir fram á hverskonar afþreying er 

vinsælust á meðal ferðamanna sem heimsækja Ísland (Ferðamálastofa, 2019a).  
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4 Gögn og aðferðir 

Þessi kafli snýr að aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar sem greint verður í fyrstu frá 

rannsóknarsniði, því næst hvernig gagnaöflun fór fram og að lokum greiningu og úrvinnslu 

gagna. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Sú aðferð sem þessi rannsókn byggir á er eigindleg rannsóknaraðferð. Tekin voru fimm 

viðtöl. Þar sem markmið eigindlegra rannsókna er að skapa þekkingu á túlkun einstaklinga 

á ákveðnu umhverfi sem þeir þekkja. Einkenni eigindlegra rannsókna eru þau að skilningur 

á viðfangsefni rannsóknar er byggður á gögnum úr viðtölum, en ekki tölulegum eða 

tölfræðilegum gögnum. Þar sem viðtölin eru tekin á mismunandi stöðum en ekki á fyrir fram 

ákveðnum stað (Bryman, 2016) 

Notast var við aðferðir samkvæmt grundaðri kenningu. Þar sem markmiðið er að uppgötva 

eða koma fram með kenningar sem rannsóknin byggir á. Rannsóknin byggir því ekki á fyrir 

fram ákveðnum kenningum. Aðferðir grundaðar kenningar eru notaðar þegar ekki er til 

kenning um viðfangsefnið. Þær henta því vel þegar rannsakandi býr ekki yfir nægilegri 

þekkingu á því viðfangsefni sem hann fjallar um. Í þessari rannsókn var notast við viðtöl 

samkvæmt grundaðri kenningu. Notast var ekki við fræðilegar heimildir fyrr en gögn lágu 

fyrir úr viðtölum sem tekin voru vegna þess að rannsakendur vildu öðlast skilning á gögnum 

úr viðtölum áður en ráðist var í fræðilegar heimildir (Bryman, 2016). Rannsakendur kynntu 

sér viðfangsefni tengt rannsókninni áður en gagnaöflun fór fram. Það var gert til þess að 

bæta við þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar sem og undirbúa rannsakendur betur fyrir 

viðtöl. Það hafði áhrif á gagnaöflun auk greiningu og úrvinnslu gagna ásamt því að hjálpa 

til við að þróa fræðilega umfjöllun í rétta átt. 

4.2 Gagnaöflun 

Þessi rannsókn byggir gagnasöfnun sína á fimm hálfstöðluðum viðtölum. Þar sem notast var 

við fyrir fram saminn viðtalsramma. Viðtalsramminn gerði rannsakendum kleift að einblína 

á þau atriði sem þeir vildu spyrja viðmælendur út í. Þegar notast er við viðtalsramma eru 

viðtöl hálfstöðluð, þar sem rannsakendur hafa kost á að bæta við spurningum eða spyrja 

frekar út í þætti sem eru áhugaverðir. Viðtalsrammi tryggir rannsakendum svör við þeim 

atriðum sem þeir vilja spyrja um. Röð spurninga skiptir ekki lykilmáli en þó voru öll viðtölin 

hafin á sömu upphafsspurningu (Bryman, 2016). Þau atriði sem viðtalsrammi innihélt (sjá 

viðauka A) snéru að þeim þáttum sem rannsakendur vildu fá svör við. Rannsakendur höfðu 

viðtalsramma sér við hlið á meðan viðtölum stóð, en gáfu viðmælendum svigrúm til þess að 

svara spurningum á ýtarlegan hátt. Einnig leituðust rannsakendur eftir því að hafa spurningar 

opnar sem gáfu viðmælendum kost á því tjá sig á frjálslegan hátt. 
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Notast var við markvisst úrtak við val á viðmælendum í gagnaöflun. Þar sem markvisst úrtak 

byggir á því að viðmælendur eru ekki valdir á handahófskenndan hátt, heldur vegna 

vitneskju þeirra á viðfangsefninu (Bryman, 2016). Viðmælendur voru valdir á þeim 

forsendum að þeir starfi í ferðaþjónustu, við skipulagningu ferðamála eða búi yfir nægilegri 

þekkingu á því sviði á svæðinu. Fyrsta viðtal var tekið við Maríu Tryggvadóttir, 

verkefnastjóra ferðamála hjá Akureyrarstofu. Akureyrarstofa sér meðal annars um 

markaðssetningu ferðamála á Akureyrarkaupstað. Viðtal tvö var tekið við Baldvin Esra 

Einarsson, framkvæmdarstjóra Saga Travel. Saga Travel er ferðaþjónustufyrirtæki sem 

starfar allt árið um kring á Akureyri. Það býður upp á fjölbreytt úrval ferða, hvort sem það 

eru styttri dagsferðir eða samsettar ferðir sem telja fleiri daga. Viðtal þrjú var tekið Örnu 

Hrönn Skúladóttir, markaðsstjóra, og Vilhelm Þorra Vilhelmsson, auglýsinga- og vefstjóra. 

Þau starfa hjá Bílaleigu Akureyrar sem er ein stærsta bílaleiga landsins. Viðtal fjögur var 

tekið við Björn Reynisson, verkefnastjóra hjá Markaðsstofu Norðurlands. Stofnunin sér um 

markaðssetningu Norðurlands í ferðaþjónustu og starfar á Akureyri. Fimmta og síðasta viðtal 

var tekið Njál Trausta Friðbertsson, alþingismann, flugumferðastjóra við Akureyrarflugvöll 

og viðskiptafræðing. Hann hefur víðtæka þekkingu á sviði ferðamála ásamt því að þekkja 

vel til flugsamgangna á Íslandi. 

Rannsakendur höfðu samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst. Þar kynntu 

rannsakendur sig og óskuðu eftir viðtali. Fyrstu þrjú viðtölin voru tekin á tímabilinu 5. - 6. 

febrúar 2020 á Akureyri. Seinni tvö viðtölin voru tekin á tímabilinu 10. - 13. febrúar 2020. 

Viðtal fjögur var tekið símleiðis og viðtal fimm tekið í Reykjavík. Viðtölin voru mislöng, 

þar sem fyrsta viðtalið var um 14 mínútur, annað viðtalið um 18 mínútur, þriðja viðtalið um 

10 mínútur, fjórða viðtalið um 18 mínútur og það fimmta um 40 mínútur. Öll viðtöl voru 

hljóðrituð með gefnu leyfi viðmælenda og voru tekin á vinnustað viðmælenda, fyrir utan 

fjórða viðtalið sem tekið var símleiðis. 

4.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining gagna hófst rakleiðis eftir að fyrsta viðtalinu lauk þar sem samkvæmt aðferðum 

grundaðra kenningu þá ber að hefja greiningu á gögnum á meðan gagnaöflun er yfirgangandi 

(Bryman, 2016). Eftir að hverju einasta viðtali lauk var farið beint í að afrita það. Þar með 

gátu rannsakendur skráð hjá sér hugleiðingar varðandi viðfangsefnið sem þeir gætu komið 

inn á í næstu viðtölum. Þegar afritun á öllum viðtölum var yfirstaðin hófust rannsakendur 

handa við að kóða gögnin. Kóðun gagna snýr að því að finna þemu eða sameiginlega þætti 

sem koma fram í viðtölum. Rannsakendur punktuðu niður hjá sér sameiginlega þætti sem 

greindust úr viðtölunum. Fyrsta stig kóðunar snýr að því að efnisgreina þemu í viðtöl og 

draga fram hugtök til frekari notkunar (Bryman, 2016) Eftir fyrsta stig kóðunar komu fram 

7 flokkar. Öxulkóðun er næsta stig kóðunar þar sem yfirhugtök eru valin (Bryman, 2016). 

Þessi yfirhugtök skipta niðurstöðukafla rannsóknar niður, flokkunum sjö var skipt niður í 

fjóra kafla. Þriðja stig kóðunar snýr að markvissri kóðun, þar sem samþætting hugtaka við 

flokka fer fram. Úr því myndast söguþráður og kjarni rannsóknar (Bryman, 2016). 

Rannsakendur lögðust í túlkun á niðurstöðum byggt á fyrirfram gefnum gögnum úr 

viðtölum. 

 



15 

5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður sem fengust úr viðtölum. Í fyrstu beinist 

umfjöllun að stöðu ferðaþjónustu á Akureyri yfir lágönn. Hvernig þróun hefur verið á fjölda 

gesta síðustu ár. Því næst verður litið á styrkleika Akureyrar sem áfangastaðar. Þar verður 

sagt frá þeim jákvæðu þáttum sem Akureyri býr yfir sem áfangastaður. Því næst verður horft 

til þeirra þátta sem mættu betur fara á Akureyri. Ásamt því að fjalla um helstu áskoranir sem 

standa andspænis aðilum í ferðaþjónustu á svæðinu. Að lokum verður rýnt í þau tækifæri 

sem standa til boða á svæðinu sem gætu leitt til aukinnar farsældar í ferðaþjónustu. 

5.1 Staða ferðaþjónustu á Akureyri 

Rætt var við viðmælendur á Akureyri og í Reykjavík um stöðu ferðaþjónustu á Akureyri yfir 

lágönn. Samkvæmt Áfangastaðaáætlun Norðurlands er lágönn skilgreind sem tímabil frá 

október fram í apríl. Einnig voru viðmælendur spurðir út í þróun ferðaþjónustu á Akureyri 

yfir lágönn síðustu ár. Hvort gestum yfir lágönn hefði farið fjölgandi eða fækkandi. Flestir 

viðmælendur voru á sömu skoðun og nefndu að staðan í ferðaþjónustu yfir lágönn á Akureyri 

væri ekki góð. Þar sem töluverð fækkun hefði verið á gestum á þessu tímabili m.a. vegna 

gjaldþrots bresku ferðaskrifstofunnar Super Break árið 2019. Viðmælendur voru sammála 

um mikilvægi þess að hafa beint flug til Akureyrar erlendis frá. Þar sem mikil ánægja ríkti á 

meðal farþega á vegum Super Break árin sem þeir flugu beint til Akureyrar frá Bretlandi. 

Þess vegna töldu viðmælendur að forsenda fyrir beinu flugi til Akureyrar væri fyrir hendi 

eftir vel heppnað samband við Super Break. Baldvin Esra lýsti síðustu árum í ferðaþjónustu 

á Akureyri þannig: 

Það er búið að eyða mikilli orku, tíma og vinnu í að byggja upp vetrarferðamennsku 

á Akureyri. Það hafa verið gerðar allskonar tilraunir með það, bæði svona pakkar 

sem hafa verið í boði hjá Icelandair og svo líka bara erum við að reyna fá fólk til að 

koma hingað með flugi og eyða einum til þrem dögum, eitthvað svoleiðis, á svæðinu 

og það hefur gengið ágætlega. Við höfum náð að halda starfseminni opinni allt árið 

og erum með daglegar ferðir. Svona 2016 - 2017 veturinn var svona held ég besti 

veturinn í þessu. Svo kemur í rauninni ákveðin fækkun á þessum venjulegu 

ferðamönnum en einhvern veginn bætt upp með komu farþega í beinu flugi frá 

Englandi á vegum Super Break en svo datt það út í rauninni. Þá varð eftir þessi eyða, 

þannig veturinn frá svona miðjum október þangað til núna í miðjum febrúar, þá er 

búið að vera mjög lítið um ferðamenn á svæðinu. Eitthvað náttúrulega en ekki í sama 

mæli og áður og hérna það held ég finna flestir fyrir því sko. 

Viðmælendur töluðu mikið um þau áhrif sem fylgdu komu Super Break á markaðinn. Þar 

sem ferðamenn sem komu með Super Break yfir vetrartímann skiluðu auknum tekjum inn á 

svæðið yfir erfiðustu mánuði ársins í ferðaþjónustu á Akureyri. Björn segir frá því: 

Við sjáum með tilkomu Super Break á sínum tíma og þið í raun og veru getið skoðað, 

það var ritgerð gerð þar sem tekin voru viðtöl í ferðaþjónustu við ferðamenn sem 
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voru að ferðast með Super Break, þar kemur meðal annars fram, og annarstaðar, að 

bæði voru viðskiptavinir að kaupa miklu meira af ferðum en búist var við bæði af 

ferðum og afþreyingu. Við sjáum það að bara með tilkomu Super Break að 22 eða 

24 flug ,að mig minnir yfir lágönn, voru að skila 500-600 milljónum í tekjum inn á 

svæðið. Þetta hafði líka í för með sér að veitingahús voru að hafa opið lengur í fleiri 

daga o.s.frv., um leið og Super Break dettur út þá er það strax að hafa mikil áhrif. 

Viðmælendur lögðu mismikla áherslu á innlenda markaðinn. María greindi frá því að 

Akureyrarstofa einblínir á innlenda markaði á meðan Markaðsstofa Norðurlands horfir meira 

til erlendra ferðamanna. Arna og Vilhelm bentu á að innlendi markaðurinn og sá erlendi eru 

ólíkir á nokkra vegu. Innlendi markaðurinn ferðast frekar um helgar og dvelur í styttri tíma 

út á landi. María var sammála þessu og lýsir ferðavenjum innlenda markaðsins þannig: 

Íslenski markaðurinn, hann hefur bara staðið nokkurn veginn í stað, hann er tryggur 

og góður en er fyrst og fremst um helgar, tengist helgunum þannig að þetta eru svona 

helgarferðir sem fólk er að koma hingað norður. Nema þá í vetrarfríunum, þá er fólk 

að koma og vera lengur, þannig að okkur vantar kannski varðandi 

innanlandsmarkaðinn aðeins lengri dvöl. 

Mikill uppgangur í ferðaþjónustu á Suðurlandi yfir lágönn hefur vakið athygli 

ferðaþjónustuaðila á Akureyri. Þar sem viðmælendur hafa hug á að ná upp öflugri 

ferðaþjónustu yfir allt árið, líkt og ferðaþjónusta hefur þróast á Suðurlandi síðustu ár. Að 

mati Njáls þá er lykilatriði að efla ferðaþjónustu yfir lágönn til þess að ýta undir heilsársstörf 

í ferðaþjónustu. Þannig verður atvinnugreinin sjálfbær að því leyti að fyrirtæki þurfa ekki að 

hætta rekstri yfir ákveðið tímabil og hægt er að minnka starfsmannaveltu til muna. Njáll 

greindi frá stöðu ferðamennsku yfir lágönn á Akureyri á þann hátt: 

Hana má náttúrulega bæta, og er mjög mikilvægt að bæta, til að bæta rekstrarskilyrði 

ferðaþjónustu fyrir norðan og ná upp nýtingartölum. Auðvitað viljum við sjá þetta með 

sambærilegum hætti eins og hefur gerst á suðurströnd og Suðurlandi undanfarin ár, 

við erum töluvert á eftir í því ferli, þannig að þetta er eitt af þessum lykilmálum ef 

ferðaþjónustan á að þróast með ákveðnum hætti á næstu árum. Það er að ná upp 

nýtingu yfir vetrarmánuði og axlirnar að vori og hausti. 

Viðmælendur voru bjartsýnir á framtíðina sérstaklega vegna þess að Voigt Travel er að hefja 

áætlunarflug til Akureyrar frá Hollandi. Einnig nefndu viðmælendur að fyrrum gestir Super 

Break hefðu verið mjög ánægðir með ferðir sínar til Akureyrar. Því töldu viðmælendur að 

eftirspurnin væri klárlega til staðar og að með beinu áætlunarflugi gæti ferðaþjónusta á 

Akureyri mætt eftirspurn ferðamanna.  
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5.2 Styrkleikar Akureyrar sem áfangastaðar 

Viðmælendur voru sammála um að ferðaþjónusta á Akureyri í dag hafi flest allt sem 

ferðamenn þarfnist. Þeir töldu að hátt þjónustustig væri til staðar, þar sem fimm hótel starfa 

í bænum allt árið um kring. Einnig greindu þeir frá fjölbreyttum afþreyingarmöguleikum á 

svæðinu sem ekki væri langt að sækja fyrir ferðamenn. Ásamt fjölmörgum veitingastöðum 

sem treysta meðal annars á stöðugan straum ferðamanna. Viðmælendur komu einnig mikið 

inn á staðsetningu flugvallarins þar sem hann er einungis í um fimm mínútna fjarlægð frá 

miðbænum. Sem er í raun allt annað en ferðamenn hafa vanist þegar þeir fljúga á 

Keflavíkurflugvöll og þurfa síðan að koma sér til Reykjavíkur. Þannig má segja að í heildina 

litið eru viðmælendur sammála því að flest allir innviðir á Akureyri utan Akureyrarflugvallar 

séu í lagi og að svæðið geti auðveldlega tekið á móti fleiri ferðamönnum. 

Auðvelt aðgengi að þjónustu og afþreyingu er einn af mikilvægustu þáttum sem áfangastaður 

þarf að búa yfir. Ferðamenn vilja forðast það að eyða miklum tíma ferðalagsins í ferðir á 

milli staða, hvort sem það er frá flugvelli upp á hótel eða á þá staði sem ferðamenn vilja 

skoða. Björn telur að ferðamenn sem heimsækja Akureyri telji það mikinn kost hversu stutt 

er í alla afþreyingu og þjónustu frá miðbæ Akureyrar. Þetta var meðal annars ástæðan fyrir 

því að breska ferðaskrifstofan Super Break leist vel á Akureyri sem áfangastað. Hann lýsti 

því þannig: 

Menn eru alltaf hissa þegar við erum að kynna Norðurland sem áfangastað að það 

sé 18 þúsund manna bær en hann sé samt með fimm hótelum. Þú veist 18 þúsund 

manna staður annarsstaðar í heiminum  myndi aldrei vera með fimm hótel t.d.. Þetta 

er svona factor sem sýnir fram á að infrastructure sé til staðar og alveg nógu góður 

til að taka á móti meira af fólki. Það er auðvitað gríðarlega mikill kostur og einn af 

stóru þáttunum af hverju Super Break valdi Akureyri er nálægð við flugvöllinn. Sem 

var svona, gerði það að verkum að staðurinn var miklu meira spennandi fyrir þeim. 

Fyrir utan það að Akureyri hefur verið valin af Lonely Planet sem flottur 

áningarstaður til að heimsækja og er að koma út sem mjög skemmtilegur 

áfangastaður til að stoppa á. 

Baldvin telur grundvöll vera fyrir aukinn fjölda ferðamanna á Akureyri. Vegna þess að 

innviðir Akureyrar eru reiðubúnir til þess að taka á móti fleiri ferðamönnum. Hann segir frá 

því að auðvelt sé að ferðast á Akureyri vegna þess að stutt sé í afþreyingu og minna um 

þrengsli sökum fjölda ferðamanna ólíkt því sem tíðkast á höfuðborgarsvæðinu. Hann lýsir 

styrkleikum Akureyrar sem áfangastaðar á þennan hátt: 

Þetta er bara annað og aðeins öðruvísi... Þetta er minna, rólegra og auðveldara að 

ferðast og skoða svæðið. Það er stutt í helstu mál, eða þú veist helstu svona activities 

og attractions,  þú getur farið í fjallið, hvalaskoðun, allt bara fimm mínútur frá 

hótelinu. Þú getur farið í Mývatnssveit og Goðafoss, klukkutíma akstur, þú getur 

farið á Húsavík, sjóböð, jarðböðin. Þetta er allt innan 100 km radíus frá Akureyri, 

þessum “hub” hér. Ef þú horfir til Reykjavíkur þá erum við með Keflavík, svo er 

Reykjavík þar frekar stór urban – borg þar sem þú ert lengi að koma þér inn í bæinn 

og út úr bænum aftur, sérstaklega á umferðatímum. Suðurströndin er löng ferð, 

Gullfoss er náttúrlega frekar stutt og þægileg. En það er sem sagt ekkert sem 

Reykjavík hefur sem er ekki hér á Akureyri. Við erum með sama infrastructure-inn, 

erum með góðan flugvöll, gott sjúkrahús, fullt af veitingastöðum, erum með góð 
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hótel. Það er mjög mikið í boði og svæðið getur alveg tekið við þú veist hundruð 

þúsunda ferðamanna í viðbót án þess að það sjái á því eða það sé ofálag eða 

svoleiðis. Þannig í rauninni þá er niðurstaðan alltaf sú sama skilurðu, gerið 

“fokking” auðveldara að komast hingað. Ódýrara og auðveldara. 

Þegar öllu er á botninn hvolft þá eru viðmælendur samtaka í umræðu sinni um styrkleika 

Akureyrar. Þar sem þeir nefna getu og áhuga fyrir því að taka á móti fleiri ferðamönnum, 

sérstaklega yfir lágönn. Njáll ber saman Akureyri við aðra staði á landsbyggðinni. Þar sem 

hann telur bæinn búa yfir mun betri innviðum, afþreyingu og þjónustu. Hann kemur inn á 

þetta: 

Það er náttúrulega hátt þjónustustig, það er fjölbreytt miðað við landsbyggðina í 

heild sinni, þá eru í raun og veru mikið um fína veitingastaði og gistingu, og svona 

almenna þjónustu sem er í raun og veru ekki annars staðar á landsbyggðinni með 

sama hætti... Það er góð þjónusta svona í stærra samhengi, þar eyða ferðamenn 

meira fjármagni á hvern sólarhring sem segir sig kannski sjálft að það eru tækifæri 

til að verja peningum í afþreyingu. Akureyri er klárlega með mjög hátt þjónustustig 

fyrir ekki stærri bæ, þannig að það er í raun og veru sérstaðan hjá okkur, þetta 

þjónustustig,  þannig að ég held að það skorti ekkert þar. 

Til viðbótar nefndu viðmælendur mögulega hvata sem útskýrðu hvers vegna ferðamenn 

ákveða að ferðast til Akureyrar í stað Reykjavíkur og suðurstrandarinnar. María talar um 

mikilvægi nýjungagildis í vali áfangastaða:  

Já það eru allskonar atriði sem gera það að verkum að þú velur að fara til annarrar 

borgar í Frakklandi heldur en Parísar. Þú velur einhvern annan bæ innan Frakklands 

af því þér finnst meira spennandi að geta sagt þú hafir farið þangað heldur en að fara 

þar sem allir aðrir fara. Þannig að mjög margir eru nú þegar búnir að koma til Íslands 

og Reykjavíkur, ástæðan fyrir því að koma aftur er að skoða nýja staði. 

Njáll er sammála þessu og nefnir fáa ferðamenn sem kost við ferðaþjónustu á Akureyri og 

svæðin í kring þar sem stutt er í ýmsar náttúruperlur. Hann greindi svo frá: 

Fyrir norðan ertu í allt annarri upplifun heldur en þetta (suðurströndin), þeir sem 

eru landkönnuðir þeir vilja ekki vera með 100 bíla í kringum sig eins og þegar maður 

keyrir fram hjá flugvélaflakinu við Sólheimasand. Þetta er bara að stjórna hvað við 

erum að selja. Þá er svolítið önnur upplifun hvort við erum fyrir norðan eða erum á 

suðuströndinni. 

5.3 Veikleikar og áskoranir á svæðinu 

Ýmsir veikleikar eru á Akureyri þrátt fyrir alla þá styrkleika sem áður voru nefndir. 

Viðmælendur sögðu frá því að það helsta sem þyrfti að bæta væru samgöngur. Þá sérstaklega 

að fá inn beint flug frá öðrum löndum til þess að tryggja aukinn straum ferðamanna á svæðið. 

Viðmælendur töldu að með beinu flugi til Akureyrar myndi ferðaþjónusta yfir lágönn aukast. 

Í dag er nýhafið beint flug frá Hollandi til Akureyrar sem viðmælendur binda miklar vonir 

við. En að öðru leyti eru viðmælendur sammála um það að ferðaþjónusta á svæðinu yfir 

lágönn sé of róleg þar sem fáir ferðamenn séu á ferðinni á þeim tíma. Aðstöðuleysi á 

flugvellinum á Akureyri gerir það að verkum að erfitt er að taka á móti miklum fjölda 
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ferðamanna. Ásamt því að erfitt getur verið að lenda flugvélum á vellinum sökum veðurs 

yfir vetrartímann. Þessir þættir gera það að verkum að erlend flugfélög eru hikandi í hugsun 

sinni um að hefja áætlunarflug til Akureyrar. Viðmælendur nefndu ekki einungis 

flugsamgöngur sem veikleika á Akureyri. Þeir töluðu einnig um vegasamgöngur þar sem 

vont veður getur hæglega sett strik í reikninginn. Þetta sást skýrt í janúar á þessu ári þegar 

heiðarnar tvær á milli Akureyrar og Reykjavíkur lokuðust oft. 

Eins og áður var nefnt er mikið aðstöðuleysi á flugvellinum, þar sem erfitt er að taka á móti 

fjölda gesta í einu. Ljóst er að flugvöllurinn á Akureyri er barns síns tíma og ræður hreinlega 

ekki við þann fjölda ferðamanna sem aðilar í ferðaþjónustu vilja taka á móti erlendis frá. 

Þess vegna nefndu allir viðmælendur aðstöðuleysi á flugvellinum sem aðaláskorun sem 

heimamenn standa frammi fyrir. Arna og Vilhelm sögðu frá því þegar þau upplifðu 

aðstöðuleysi af eigin hendi: 

Það er rosalega léleg aðstaða til að taka á móti þessu fólki niður á flugvelli, við 

vorum að taka á móti flugum í sumar og vorum að reyna að gera þetta sem best. 

Stytta biðtíma og erum náttúrulega með eitt afgreiðsluborð, á meðan við vorum að 

fara með barborð þarna inn eftir, sem okkar fólk stóð við og var að leigja út bílana 

og voru með nokkrar stöðvar. Aðstaðan er engin þar til að taka á móti þessu... Við 

erum bara með einn bás og fólk sem að kemur, það er allt lokað á milli, þannig þegar 

fólk kemur út af pallinum þá er bara ein bein lína út og það er engin aðstaða. Það 

er voða þröngt og erfitt að taka á móti fólki og  auglýsa og selja erlendum 

flugfélögum að fljúga hingað þegar aðstaðan er engin. Þó að við höfum allt annað 

þegar við komum út úr byggingunni. Þannig þetta er svona svolítill flöskuháls þarna. 

Viðmælendur eru sammála um að bættar samgöngur séu lykilatriði þegar kemur að 

uppbyggingu ferðaþjónustu yfir lágönn. Þar sem lélegar samgöngur geri það að verkum að 

sumarfyrirtæki í ferðaþjónustu geti ekki starfað allt árið um kring á Akureyri. Því er ljóst að 

með bættum samgöngum verði hægt að byggja upp meiri heilsársferðaþjónustu smærri 

fyrirtækja á svæðinu. Aukin uppbygging Akureyrarflugvallar hefur verið í brennidepli 

umræðunnar í pólitík á Akureyri síðustu misseri. Heimamenn telja uppbyggingu 

flugvallarins því mjög mikilvæga upp á framtíðarmynd bæjarins. Björn greinir frá: 

Við lítum svo á að ef það sé svona eitt orð sem á að draga fram þá er það samgöngur. 

Til þess að við getum byggt upp meiri ferðaþjónustu á Norðurlandi þá þurfum við 

betri samgöngur og þá erum við auðvitað að berjast aðallega í því. Við erum með 

eitt verkefni sem heitir Flugklasinn þar sem er verið að vinna í að fá beint 

millilandaflug inn á Akureyri. Síðan erum við að vinna í því að fá samgöngur aftur 

milli Akureyrar og Keflavíkur aftur inn, sem er ein af þessum forsendum. Síðan eru 

það vegirnir sem við erum að berjast fyrir að laga, en það kannski tengist ekkert 

Akureyri beint per se. Grunnstoðin til þess að við getum byggt upp meiri 

ferðaþjónustu og dregið fleiri að eru betri samgöngur og það erum við að gera með 

margs konar hætti, t.d. hafið þið örugglega tekið eftir umræðu um að það fari enginn 

peningur í uppbyggingu Akureyrarflugvallar í samgönguáætlun. Þetta er lykilatriði 

sem við erum að reyna berjast fyrir og þetta er forsenda fyrir því að þá kemur allt á 

eftir. Ef að innviðir eru í lagi, þ.e.a.s. móttaka á flugvelli sé í lagi, að þá teljum við 

að þá komi meira á eftir. Því við erum með allar þessar náttúruperlur til að selja  en 

við þurfum náttúrulega að geta komið fólki nokkuð klakklaust á staðinn. 
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Að mati Björns þá eru samgöngur ein stærsta hindrunin í ferðaþjónustu á Akureyri. Þar sem 

mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu á svæðinu starfi einungis yfir sumarið að sökum vöntunar 

ferðamanna yfir lágannir. Njáll er sammála umræðu um uppbyggingu Akureyrarflugvallar. 

Hann nefnir einnig uppbyggingu vega, vegna þess að mikill fjöldi ferðamanna ferðast sjálfir 

um á bílaleigubílum. Hann kemur því svo að orði: 

Þetta er algjört lykilatriði, það er sérstaklega hvað er hægt að gera yfir axlirnar og 

þá kemur flugvöllurinn sterkt inn. En ég hef náttúrulega líka verið upptekinn af öðru, 

sem er Kjalvegur, að byggja hann upp og vera með hann opinn í 7-8 mánuði á ári 

og sérstaklega þá til að ná einmitt öxlunum og vorinu. Þá er það þetta með 

bílaleigubílana sem er alveg sér kapítuli, að bílaleigubílar á Íslandi voru um 26.000 

í fyrra. Þeir voru árin 2005-2006 um 4.500 og þetta er í raun dreifileiðin í íslenskri 

ferðaþjónustu… Þó ég sé búinn að vera tala um þetta lengi og millilandaflug, þá vill 

maður líka hugsa þetta í breiðari mynd. Það er Kjalvegur, það er hringvegur og 

þessi dreifing á bílaleigubílum. Þessir bílaleigubílar eru í lykilhlutverki, hvernig þú 

kemur fólkinu á milli staða. Ég hef sagt áður að íslensk ferðaþjónusta er “roadtrip”, 

það er það sem er sérkenni íslenskrar ferðaþjónustu. 

Njáll talaði um mun á veðurfari yfir veturinn á Akureyri og Suðurlandi. Þar hann sagði frá 

því þegar hann heimsótti ferðaþjónustuaðila á Höfn nýlega. Þar voru þeir að tala um mikil 

snjóalög síðustu vikur. Þessi snjóalög reyndust ekki vera nema örfáir sentímetrar sem Njáli 

fannst ekki mikið. Þá bar hann saman veðrið á suðurströndinni og Akureyri, þar sem nýlega 

hafði snjóað duglega fyrir norðan og hefti samgöngur í nokkra daga. Hann nefnir einnig 

viðbót við flugkost á Akureyri með hjálp gervihnattaleiðasagnar sem auðveldar lendingu 

flugvéla við krefjandi aðstæður, hann lýsti því að lokum: 

Svo líður sólarhringur á Akureyri og það snjóar meter,  það er bara margar vikur 

að fara. Þess vegna er þetta svolítið erfiðara concept og þá horfa menn meira á 

flugið. Þegar verstu veðrin eru í þessum mánuði þá horfir maður á 

gervihnattaleiðsögnina. Auðvitað eru þetta erfiðari aðstæður heldur en eru víða, en 

þetta eru svona þessir skilgreindu C-flugvellir, eins og Innsbruck sem dæmi, þar sem 

er erfiðara að fljúga. Þetta er alveg hægt bara með nútímatækni. Þess vegna þurfum 

við að vera inn í þessari tækni að vera með gervihnattaleiðsögu í flugkerfinu eins og 

Egnos. 

5.4 Tækifæri til úrbóta og möguleg afþreying 

Á Akureyri er margt í boði fyrir ferðamenn en þó töldu viðmælendur að ýmis tækifæri stæðu 

heimamönnum til boða sem gætu bætt ferðaþjónustu á svæðinu. Að mati viðmælenda er 

Akureyri vel í stakk búið þegar kemur að afþreyingarmöguleikum hins vegar nefndu 

viðmælendur að hægt væri að efla t.d. menningartengda afþreyingu. María nefndi að innviðir 

fyrir slíkar sýningar væru til staðar en væru ónýttar. María sagði svo frá: 

Já ég meina það er fullt af innviðum sem eru vannýttir sem væri hægt að nýta betur. 

Segjum t.d. eins og þú nefnir með Hofið og leikhúsið þar sem væri hægt að setja upp 

sýningar eða eitthvað sem er kvöldafþreying, fræðsla eða jafnvel bíóin. Það er fullt 

hægt að gera þannig. Svo erum við líka með fullt af íþróttamannvirkjum sem er líka 

hægt að nýta betur. En já, þannig að tækifærin eru mörg. Það er kannski bara 
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hvatinn til að fara í enn frekari fjárfestingar þegar þú sérð að það er ekki 

áframhaldandi vöxtur eða betri nýting. 

Einn viðmælenda benti á að Grímsey og Hrísey væru hluti af Akureyrarkaupstað. Björn taldi 

möguleg tækifæri felast í eyjunum sem hægt væri að nýta betur til þess að efla ferðaþjónustu 

á svæðinu. Björn lýsti þessu þannig: 

Ég held að Akureyri eigi alveg fullt inni í sjálfu sér, og svo erum við auðvitað með 

tvær eyjar sem að eru einstakar á sinn hátt. Sem að kannski eru tækifæri í, bæði 

Hrísey og Grímsey sem eru auðvitað partur af Akureyrarbæ. Þannig það er alveg 

hérna fullt í því sko. 

Til viðbótar nefndu tveir viðmælendur skort á afþreyingu sem veikleika svæðisins. Þeir 

komu með dæmi um afþreyingu annarsstaðar á landinu, þar sem þeir nefndu Jarðböðin í 

Mývatnssveit og Geosea á Húsavík. Afþreying af þessu tagi hefur umbylt áfangastöðum sem 

áður voru aðeins áningastaðir. Nú sækir fjöldi ferðamanna Sjóböðin á Húsavík og Jarðböðin 

í Mývatnssveit sem dæmi. Afþreying er mikilvæg fyrir áfangastaði til þess að toga 

ferðamenn til áfangastaða og bendir Njáll einmitt á skort á þeim á Akureyri. Hann nefnir 

mögulega afþreyingu sem Akureyri gæti byggt upp til þess að draga fleiri ferðamenn til 

bæjarins og þar af leiðandi stuðla að aukinni  heilsársferðaþjónustu. Hann nefnir þetta að 

lokum: 

Það gæti verið styrking ef það væri eitthvað úr þessum hugmyndum að nota heita 

vatnið úr Vaðlaheiðargöngunum, það væri mjög spennandi. Vera með eitthvað til að 

gera eins og Vök fyrir austan og Geosea á Húsavík og náttúrulega Jarðböðin. Við 

þurfum að byggja upp einhverja segla sem draga til sín og bæta í… Það þarf að þróa 

eitthvað meira, það þyrfti að koma eitthvað svona meira “unique”
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6 Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem fyrst verður fjallað um 

hindranir sem aftra þróun ferðaþjónustu á Akureyri yfir lágönn. Síðan verður greint frá helstu 

tækifærum sem gætu komið til með að auka ferðamennsku yfir lágönn. Í lokin verða dregnar 

saman meginályktanir og niðurstöður rannsakenda. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum í samræmi við fræðilega hluta rannsóknarinnar: 

●    Hverjar eru helstu hindranir í ferðaþjónustu yfir lágönn á Akureyri? 

●       Hvernig má stuðla að aukinni ferðamennsku á Akureyri yfir lágönn? 

Ef litið er til fræðilegrar umfjöllunar um hindranir í ferðaþjónustu yfir lágönn. Þá eru 

árstíðarbundnar sveiflur ein helsta hindrun sem ferðaþjónusta stendur frammi fyrir. 

Árstíðarbundnar sveiflur hindra einnig framgang sjálfbærrar ferðaþjónustu á áfangastöðum 

(Koenig‐Lewis og Bischoff, 2005; Martin, 2018). Viðmælendur voru sammála um að 

árstíðarbundnar sveiflur hefðu mikil áhrif á ferðaþjónustu á Akureyri. Þar sem þeir sögðu 

frá því að mörg fyrirtæki ættu í erfiðleikum með að starfa yfir allt árið, vegna þess hve fáir 

ferðamenn koma til Akureyrar yfir lágönn. Árstíðarbundnar sveiflur geta orsakað ofnotkun 

auðlinda, aukið álag á náttúru, mikinn átroðning ferðamanna og ágreining milli heimamanna 

og ferðamanna (Ferrante o.fl., 2018). Einnig hafa árstíðarbundnar sveiflur mikil áhrif á 

rekstur aðila í ferðaþjónustu, þar sem þær geta orsakað atvinnuleysi og erfiðleika í rekstri 

vegna óstöðugs straums ferðamanna yfir lágönn (Andriotis, 2005). Viðmælendur voru 

sammála um að bæta þyrfti rekstrarskilyrði ferðaþjónustu á Norðurlandi samanborið við 

þróun heilsárferðaþjónustu á Suðurlandi síðustu ár. Með því að draga úr árstíðarbundnum 

sveiflum, er hægt að tryggja stöðugri rekstur allt árið sem leiðir af sér sjálfbærni í 

ferðaþjónustu (Martin o.fl., 2017; Brida o.fl., 2011). Viðmælendur töldu að til þess að stuðla 

að stöðugra rekstrarumhverfi ferðaþjónustu á Akureyri yfir allt árið þá þyrfti aukna 

uppbyggingu Akureyrarflugvallar. Þeir töldu að aukin uppbygging flugvallarins væri 

lykilforsenda fyrir aukinni fjölgun ferðamanna á Akureyri. Þar töldu þeir að fyrst og fremst 

þyrfti að bæta aðstöðu á flugvellinum svo hægt sé að taka á móti fleiri ferðamönnum með 

beinu flugi erlendis frá. Viðmælendur nefndu dæmi frá því þegar breska ferðaskrifstofan 

Super Break flaug beint til Akureyrar frá Bretlandi. Þá réð flugvöllurinn ekki við komu 

tveggja flugferða á sama tíma þegar flogið var frá Reykjavík á sama tíma og vél frá Super 

Break lenti á Akureyri.  

Aðilar í ferðaþjónustu geta reynt að lengja tímabil hánnar á áfangastöðum til þess að ná upp 

jafnri dreifingu ferðamanna yfir allt árið og þar með skapa grundvöll fyrir 

heilsársferðaþjónustu á þeim svæðum (Ferrante o.fl., 2018). Viðmælendur voru heilt yfir 

sammála um það að mikilvægast væri að ná upp aukinni ferðaþjónustu yfir lágönn til þess 

að stuðla jafnari dreifingu ferðamanna yfir árið. Samgöngur þjóna miklum tilgangi þegar 

kemur að aukinni heilsársferðaþjónustu. Bættar samgöngur gera það að verkum að 

auðveldara er fyrir ferðamenn að ferðast til áfangastaða. Aukin uppbygging alþjóðaflugvalla 

getur skipt sköpum í uppbyggingu áfangastaða, með því að bjóða upp á bein flug erlendis 

frá. Aðilar í ferðaþjónustu telja því uppbyggingu alþjóðaflugvalla nauðsynlega til þess að 

auka heilsársferðaþjónustu (Halpern, 2008). Þá nefndu viðmælendur einnig að erfið 

veðurskilyrði hafa mikil áhrif á ferðaþjónustu á Akureyri yfir vetrartímann, bæði hvað varðar 
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flugumferð og vegasamgöngur. Aukin uppbygging vega er því einnig nauðsynleg vegna 

fjölda ferðamanna sem ferðast um á bílaleigubílum. Að lokum nefndi einn viðmælandi að 

með tilkomu gervinattaleiðsagnar á flugvellinum væri hægt að lenda við erfið veðurskilyrði. 

Þetta eru dæmi um mögulegar lausnir sem viðmælendur nefndu ásamt úrbótum á 

samgöngumátum til Akureyrar. 

Þegar horft er til hvata ferðamanna þá er þeim skipt niður í tvo meginkrafta, þeir eru ýtikrafar 

og togkraftar. Ýtikraftar byggja á því hvað það er sem fær fólk til að ferðast. Hvort sem það 

sé vegna löngunar til að komast í frí frá vinnu eða skóla, eða vegna löngunar til að eyða meiri 

tíma með fjölskyldu eða vinum. Togkraftar eru það afl sem skapar eftirspurn ferðamanna 

eftir ákveðnum áfangastað (Dann, 1977). Þeir mikilvægu þættir sem áfangastaður þarf að 

búa yfir eru góðar auðlindir fyrir ferðamenn ásamt öflugum samgöngum og innviðum. Þar 

spilar náttúrufegurð oft lykilhlutverk (Giddy, 2018). 91% ferðamanna sem heimsóttu Ísland 

árið 2018 sögðu það væri vegna náttúru Íslands eða einstakra náttúrufyrirbæra. Þá nefndu 

þeir að ósnortin náttúra og hreinleiki landsins væri það sem heillaði þá mest. Einnig voru 

Norðurljós vinsælt aðdráttarafl þeirra. Til viðbótar nefndu þeir fallega og sérstæða náttúru, 

goshveri og jarðhitasvæði (Ferðamálastofa, 2019a). Vinsælasta afþreying sem ferðamenn 

sóttu voru náttúruböð. Þar á eftir komu spa- meðferðir eða dekur, söfn, sund og 

skoðunarferðir í rútum (Ferðamálastofa, 2019a). Viðmælendur töldu afþreyingarmöguleika 

á Akureyri vera góða þar sem margt væri í boði fyrir ferðamenn. Þeir nefndu þó skort á 

frekari afþreyingu á svæðinu sem myndi stuðla að lengri dvalartíma og þ.a.l. aukinni 

velmegun í heilsársferðaþjónustu. Heimamenn töldu þörf fyrir frekari kynningu á 

landbúnaði og matvörum framleiddum á svæðinu. Ásamt því að bæta menningarstarf, 

viðburði og fleiri safnahús (Markaðsstofa Norðurlands, 2018). Viðmælendur töluðu einnig 

um vannýtt húsnæði á Akureyri sem gætu auðveldlega þjónað þeim tilgangi að hýsa sýningar 

byggðar á náttúru Íslands. Þar sem þeir nefndu sem dæmi  Jökla- og Norðurljósasýninguna 

í Perlunni, Fly Over Iceland í Reykjavík og Lava Center á Hvolsvelli. Með tilkomu slíkra 

sýninga yrðu afþreyingarmöguleikar Akureyrar enn fjölbreyttari og myndu gera 

áfangastaðinn eftirsóknarverðari í augum ferðamanna. Yfir vetrartímann eru viðburðir eins 

og Ak Extreme og Iceland Winter Games haldnir til þess að auka ferðamennsku á Akureyri 

(Markaðsstofa Norðurlands, 2018). Með því að auka framboð á slíkum viðburðum er hægt 

að draga fleira fólk til bæjarins sem annars hefði líklega ekki lagt leið sína norður 

(Markaðsstofa Norðurlands, 2018). 

Til viðbótar bentu viðmælendur á möguleika þess að nýta betur Hrísey og Grímsey sem 

tilheyra Akureyrarkaupstað. Þar sem sú stórbrotna náttúrufegurð sem þær búa yfir gæti 

skapað einstaka upplifun fyrir ferðamenn. Að lokum nefndi einn viðmælandi að það væri 

tækifæri fyrir Akureyri að nýta heita vatnið úr Vaðlaheiðargöngum í uppbyggingu heitra 

baða. Þar sem slík böð hafa notið gífurlegra vinsælda hér á landi síðustu ár. Má þar nefna 

Bláa Lónið, Jarðböðin í Mývatnssveit, og nú síðast Vök Baths á Egilstöðum og Sjóböðin á 

Húsavík. Böðin hafa verið stór þáttur í uppbyggingu ferðaþjónustu svæðanna. Þess vegna 

taldi viðmælandi að með uppbyggingu heitra baða á Akureyri eða í Vaðlaheiði, myndi það 

stuðla að auknum fjölda ferðamanna og skapa vinsæla afþreyingu sem myndi lengja 

dvalartíma gesta á Akureyri. Viðmælendur sem rætt var við voru sammála um að Akureyri 

væri að miklu leyti vel í stakk búið til að taka á móti fleiri ferðmönnum yfir lágönn. Það 

væru jafnframt aukin tækifæri til staðar á svæðinu sem hægt væri að framkvæma. Þeir töldu 

þó að aukin uppbygging Akureyrarflugvallar væri lykilforsenda fyrir aukinni farsæld í 

heilsársferðaþjónustu.  
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Staða ferðaþjónustu á svæðinu yfir lágönn er því sú að fjölgun ferðamanna fer ekki vaxandi 

sérstaklega eftir gjaldþrot Super Break. Aðilar á svæðinu urðu varir við aukin vöxt á meðan 

bein áætlunarflug stóðu yfir. Þegar áætlunarflugin heyrðu sögunni til fundu hagsmunaaðilar 

í ferðaþjónustu á svæðinu verulega fyrir því. Þegar kemur að innlendum ferðamönnum er 

ljóst að sá hópur er tryggur í ferðahegðun sinni. Þar sem fjölskyldufólk leggur leið sína til 

Akureyrar hvort sem það er til að fylgjast með börnum sínum á íþróttamótum eða fer á skíði 

í vetrarfríi sínu. Þegar litið er á afþreyingarmöguleika ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu er 

ljóst að ferðaþjónusta þar er lengra komin heldur en á Akureyri. Þar sem fjölbreyttara úrval 

á sýningum, fræðslu og almennri afþreyingu stendur ferðamönnum til boða. Þegar upp er 

staðið þá getur Akureyri hæglega tekið á móti fleiri ferðamönnum yfir lágönn. Þar sem aukin 

uppbygging flugvallar ásamt bættum vegasamgöngum standa í vegi fyrir auknum straumi 

ferðamanna til Akureyrar yfir vetrartímann. Því má segja að framtíð ferðaþjónustu á 

Akureyri standi og falli með þeirri ákvörðun hvort fjármagn fáist til að ráðast í framkvæmdir 

á flugvelli Akureyrar sem og bættum vegasamgöngum. Ýmis tækifæri standa svæðinu til 

boða hvað varðar afþreyingarmöguleika. Þar má helst nefna náttúruböð og sýningar byggðar 

einstakri náttúru Íslands. Þetta er sú afþreying sem er vinsælust meðal ferðamanna sem 

heimsækja Ísland. Því er mikilvægt að grípa gæsina þegar hún gefst. 
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7 Lokaorð 

Þessi rannsókn hefur skapað frekari þekkingu á stöðu ferðaþjónustu á Akureyri yfir lágönn 

út frá viðhorfum aðila sem starfa í ferðaþjónustu á svæðinu, við skipulagningu ferðamála 

eða búa yfir nægilegri þekkingu á því sviði. Hingað til hafa verið gerðar rannsóknir og 

skýrslur sem fjalla um aukna ferðaþjónustu á Norðurlandi og Akureyri en ekki hefur 

sérstaklega verið fjallað um hvernig  megi stuðla að aukinni ferðaþjónustu yfir lágönn á 

Akureyri. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að helstu styrkleikar sem Akureyri býr 

yfir eru hátt þjónustustig þar sem nægilegt framboð gistingar er til staðar. Einnig er þar 

fjölbreytt úrval afþreyingarmöguleika sem stutt er að sækja ásamt góðu  úrvali veitingastaða.  

Að lokum er Akureyrarflugvöllur í stuttri fjarlægð frá miðbæ Akureyrar sem eykur þægindi 

ferðamanna. Viðmælendur eru sammála um hverjar helstu hindranir eru sem standa í vegi 

fyrir aukinni ferðaþjónustu á svæðinu yfir lágönn. Það eru fyrst og fremst samgöngur. Þar 

sem viðmælendum er mjög annt um aukna uppbyggingu Akureyrarflugvallar ásamt bættum 

vegasamgöngum til og frá Akureyri. Þeim finnst bætta samgöngur vera lykilatriði til þess að 

koma fleiri ferðamönnum á svæðið. Það eru tækifæri til úrbóta í ferðaþjónustu á Akureyri 

þar sem hægt væri að bæta framboð afþreyingarmöguleika og þar af leiðandi auka 

aðdráttarafl staðarins. Viðmælendur benda á náttúruböð á Íslandi og náttúrutengdar sýningar 

sem hafa notið mikla vinsælda undanfarin ár. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að 

það sé forsenda fyrir fjölgun ferðamanna á Akureyri yfir lágönn, ef hægt er að yfirstíga þær 

hindranir sem eru til staðar. 

Ef litið er á niðurstöður rannsóknar þá ber að hafa í huga að þær byggja einunigs á viðhorfum 

fimm einstaklinga, því er hvorki hægt alhæfa um niðurstöður rannsóknar né viðhorf annarra 

aðila á Akureyri. Til viðbótar er vert að benda á að viðmælendur koma allir á mismunandi 

hátt að ferðaþjónustu á Akureyri, sem getur útskýrt mismunandi álit þeirra á stöðu Akureyrar 

í ferðaþjónustu. Þess má einnig geta að annar rannsakandi er uppalinn á Akureyri og þekkir 

til eins viðmælanda sem gæti orsakað nokkurn bjaga. Rannsóknin var unnin á faglegan hátt 

þar sem sú þekking sem rannsakendur bjuggu yfir var haldið í skefjum á meðan gagnaöflun 

stóð. Í ferðaþjónustu á Akureyri eru margir aðilar sem koma að ferðaþjónustu. Þess vegna 

hefði auðveldlega verið hægt að taka viðtöl við aðra viðmælendur heldur en þá sem 

rannsakendur völdu. Einnig hefði verið hægt að taka fleiri viðtöl og fá þannig ýtarlegi sýn 

og víðtækari þekkingu á viðfangsefni rannsóknar. Eftir á að hyggja hefði verið kjörið að taka 

viðtöl við fulltrúa frá hótelum eða gistiheimilum á Akureyri sem hefði ef til vill skapað nýja 

þekkingu á viðfangsefni eða aðrar áherslur. Ásamt því hefði verið áhugavert að taka viðtöl 

við aðila sem starfa utan eða bera ekki hag af ferðaþjónustu, til þess að kanna viðhorf þeirra. 

Sambærilegar rannsóknir sem mætti gera um þetta viðfangsefni gætu einnig snúið að aukinni 

ferðaþjónustu yfir svo kölluð axlartímabil sem eru sitthvoru megin við tímabil háannar. 

Einnig væri hægt að beina augum að öðrum svæðum á Norðurlandi heldur en Akureyri. 

Þessi ritgerð var að miklu leyti unnin á tíma samkomubanns vegna Covid-19 veirunnar. 

Veiran hefur haft gríðarlega áhrif á ferðaþjónustu hér á landi og erfitt er að segja til um 

hvenær ferðaþjónustan muni ná sér að fullu, ef svo verður. Áhrifa er þegar farið að gæta á 

Norðurlandi þar sem einn viðmælandi þessarar ritgerðar lýsti yfir gjaldþroti reksturs síns 

skömmu áður en þessi ritgerð var gefin út. Þess ber einnig að geta að á sama tíma og höfundar 

lögðu lokahönd á þessa ritgerð ákváðu stjórnvöld óvænt að ráðist yrði í uppbyggingu 
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Akureyrarflugvallar til þess að efla innviði og undirbúa komandi tíma eftir Covid-19 veiruna. 

Ferðaþjónustu aðilar á Akureyri sem og sveitastjórn gætu nýtt sér niðurstöður og ályktanir 

sem þessi rannókn hefur leitt af sér. Bæði til þess að auka umsvif ferðaþjónustu á svæðinu 

og efla atvinnulíf sveitafélagsins. Þar sem aukin vöxtur ferðaþjónustu getur skapað auknar 

tekjur í samfélagið og fjölgað íbúum Akureyrarkaupstaðar. 
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Viðauki A 

• Hvað heitir þú og hvert er starfsheiti þitt? 

• Er í lagi þín vegna að við notum nafn þitt í ritgerðinni? 

• Hvernig telur þú stöðu ferðamennsku yfir lágönn (sem er frá október fram í apríl 

skv. áfangastaðaáætlun Norðurlands) vera á akureyri í dag? 

• Hvernig hefur þróun ferðamennsku verið undanfarin ár yfir lágönn? 

o m.t.t. ykkar reksturs? 

o m.t.t. ferðaþjónustu almennt á Akureyri? 

• Hvernig er Akureyri markaðsett sem áfangastaðar yfir vetrartímann? 

o m.t.t. ykkar reksturs? 

o m.t.t. ferðaþjónustu almennt á Akureyri? 

o Hvað telur þú að mætti gera betur? 

• Hverja telur þú vera helstu styrkleika Akureyrar sem áfangastaðar? 

• Hverja telur þú helstu veikleika Akureyrar sem áfangastaðar? 

• Hvað telur þú að mætti gera til þess að draga fleiri ferðamenn til Akureyrar yfir 

vetratímann? (lágönn) 

• Sérð þú aukin tækifæri fyrir aðrar tegundir ferðamennsku yfir vetrartímann ? (aðrar 

en náttúrutengdar) 

o t.d. menningartengd, matartengd osfrv? 

• Hver telur þú vera helstu hlutverk Akureyrarflugvallar í ferðaþjónustu? 

• Hverja telur þú vera helstu möguleika í ferðaþjónustu með aukinni uppbyggingu 

Akureyrarflugvallar? 

 


