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Útdráttur 
Vetrarferðamennska á jaðarsvæðum getur reynst krefjandi fyrir samfélög en það eru margir 
þættir sem hafa áhrif á mótun hennar. Góðar samgöngur er lykilþáttur í framþróun jaðarsvæða 
og hefur mikil áhrif á viðhorf heimamanna og ferðamanna til áfangastaðarins. Í þessari ritgerð 
munum við skoða hvernig samgöngur hafa áhrif á uppbyggingu vetrarferðamennsku á 
norðanverðum Vestfjörðum. Rannsakað er hvernig samgöngur hafa áhrif á hreyfanleika íbúa 
og ferðamanna, ásamt því að skoða hvernig árstíðabundin ferðaþjónusta mótast í 
landshlutanum. Tekin voru viðtöl við aðila í ferðaþjónustu og í opinberum störfum á svæðinu. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að samgöngur hefðu margvísleg áhrif á uppbyggingu 
vetrarferðamennsku á svæðinu. Fjölmargt hefur verið ábótavant varðandi samgöngur síðastliðin 
ár og áratugi en margt hefur verið betrumbætt upp á síðkastið. Með komu Dýrafjarðarganga 
hafa samgöngur t.d. skánað mikið og gert einstaklingum kleift að velja að aka hringinn í kring 
um Vestfirði í stað þess að fara sömu leið til baka. Stjórnvöld eru nú með framtíðaráætlanir sem 
snúa að uppbyggingu ferðaþjónustunnar ásamt því að markaðssetja svæðið enn fremur fyrir 
komandi sumar þar sem það stefnir í að Íslendingar muni ferðist innanlands.  

Lykilorð; jaðarsvæði, hreyfanleiki, árstíðabundin ferðaþjónusta og vetrarferðamennska. 

 

 

 

 

Abstract 
Winter tourism in peripheral areas can be challenging for communities however many factors 
play a role in shaping it. Good transportation is a key factor in developing peripheral areas and 
has various effects on the state of mind of locals and the tourist towards the destination. In this 
essay we will look at how transport affects winter tourism in northern Westfjords. This research 
focuses on how community transport affects the mobility of locals and tourists, we also look at 
how seasonality tourism shapes in the region. Interviews were taken with eight locals and 
municipality agents in the area. The results indicated that transportation has several effects on 
the development of winter tourism in the area. Many things have been deficient regarding 
transportation in the last years and decades however many things have been improved recently. 
With the Dýrafjarðar tunnel the transportations has improved and now it’s possible to drive the 
ring road when travelling to the Westfjords. Members of the municipality are now planning the 
development of tourism as well as marketing the area even more for the upcoming summer as 
it’s looking like that Icelanders are going to travel within the country.  

Keywords: peripheral areas, mobility, seasonality and winter tourism. 
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Þakkir 
Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Önnu Mjöll Guðmundsdóttir, aðjúnkts í ferðamálafræði 
við Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn við rannsóknarvinnu. Við verðum henni ævinlega 
þakklátar fyrir góð ráð og uppbyggilegar athugasemdir sem var kærkomin handleiðsla og færði 
okkur nær áfangastað. Einnig þökkum við henni fyrir þann lærdóm sem við hlutum vegna 
yfirgripsmikillar þekkingar hennar á fræðunum. Þá þökkum við viðmælendum okkar fyrir að 
gefa okkur ómetanlegar upplýsingar um stöðu mála á norðanverðum Vestfjörðum.  
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1 Inngangur 
Ferðaþjónusta er ein helsta atvinnugrein landsins og hefur síðastliðin ár verið sú atvinnugrein 
sem skilar mestum gjaldeyristekjum í þjóðarbúið. Vestfirðir hafa að miklu leyti orðið utan velta 
við þessa þróun vegna óhagstæðrar staðsetningar. Framtíðarstefna Vestfjarða er hins vegar að 
auka ferðaþjónustu á svæðinu en leggja ekki áherslu á að laða að mikinn fjölda heldur fá 
ferðamenn til að dvelja lengur og auka gæði ferðaþjónustunnar. Norðanverðir Vestfirðir eru 
staðsettir á jaðarsvæði sem hefur marga eftirsóknarverða kosti sem eru nánar skoðaðir hér. 
Háannatímabil fyrir ferðaþjónustu á Íslandi hefur verið frá júní til ágúst en það er að verða 
algengara að ferðamenn vilji koma til Íslands yfir vetrartímann. Norðanverðir Vestfirðir standa 
hins vegar frammi fyrir mörgum áskorunum varðandi vegalengdir, samgöngur og veðurfar að 
vetri til.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hver staða ferðamála er á norðanverðum Vestfjörðum 
út frá samgöngum á vetrum. Greint er frá helstu áskorunum og tækifærum við uppbyggingu 
vetrarferðamennsku á jaðarsvæðum og sett í samhengi við stöðu mála þar. Til þess að fá mynd 
af stöðu mála eru heimasíður bæjarfélaganna á Vestfjörðum, heimasíða Vestfjarðastofu og 
heimasíða Markaðsstofu Vestfjarða notaðar. Einnig er skoðað hvar helstu áskoranir og tækifæri 
liggja fyrir ferðaþjónustuaðila og sveitarfélögin á svæðinu. Skoðuð eru viðhorf og upplifun 
ferðaþjónustuaðila og aðila hjá hinu opinbera á svæðinu með viðtalsrannsókn. Á grundvelli 
þeirra upplýsinga sem liggja fyrir og helstu upplýsinga sem fengust úr viðtölunum er leitast við 
að komast að niðurstöðum um ástand og framtíðarhorfur norðanverðra Vestfjarða. Settar eru 
fram þrjár rannsóknarspurningar:  

● Hverjir eru helstu styrkleikar Vestfjarða sem áfangastaðar ferðamanna? 

● Hversu mikil áhrif hafa samgöngur á uppbyggingu vetrarferðamennsku á Vestfjörðum? 

●  Hindrar núverandi ástand frekari uppbyggingu á svæðinu? 

Aðferðin sem notuð er í þessari rannsókn er kölluð grunduð kenning (e. grounded theory) og 
hún er byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum félagsvísindanna. Framkvæmd var 
viðtalsrannsókn og voru tekin fimm viðtöl í heildina. Viðmælendur voru aðilar sem tengjast 
hinu opinbera, landshlutasamtökum sveitarfélaganna, markaðsstofum landshlutanna og 
fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Með þeim er leitast við að skilja  hvernig samgöngur á svæðinu 
hafa áhrif á vetrarferðamennsku.  

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla að inngangi þessum meðtöldum. Í öðrum kafla er fjallað um  
helstu einkenni norðanverðra Vestfjarða sem áfangastaðar ferðamanna sem staðsett er á 
jaðarsvæði þar sem er lítill hreyfanleiki, með tiltölulega fáa íbúa í dreifbýli. Þá er farið í 
samsetningu mannfjöldans og helstu atvinnuvegi, en sjávarútvegurinn er ráðandi atvinnugrein 
í landshlutanum og hlutfallslega stærst í sjávarútvegi á landsvísu. Svæðið hefur einkennandi 
staðhætti sem grundvallast á því að vera staðsett í töluverðri fjarlægð frá höfuðborginni þar sem 
þorri landsmanna á fasta búsetu. Samgöngur hafa mikið að gera með þá þróun og lengi hefur 
verið unnið að bættum samgöngum í landshlutanum. Nánar er farið í helstu sóknarleiðir, það 
sem hefur verið komið í framkvæmd og það sem er á stefnuskrá fyrir nánustu framtíð. Í 
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kaflanum er jafnframt gerð grein fyrir þeim lykilhugtökum sem notuð hafa verið í fræðilegum 
rannsóknum í ferðamálafræðum og eiga við í þessu tilviki. Í þriðja kafla er farið í 
stöðugreiningu á áfangastaðnum og þá er gerð grein fyrir helstu staðháttum, sérkennum og, 
einkennum ferðaþjónustunnar sem er til staðar og helstu atriðum varðandi samgöngur og 
veðurfar sem hafa áhrif á ferðaþjónustuna. Fjórði kafli fjallar um hvernig rannsókninni var í 
heild sinni háttað og þar er hægt að kynna sér aðferðafræðina og allar helstu upplýsingar um 
gagnaöflun, gagnagreiningu og gagnaúrvinnslu. Í fimmta kafla eru kynntar helstu niðurstöður 
sem fengust við rannsóknina. Þá eru kynntar helstu stefnur og straumar í stefnumótun og 
markaðssetningu í landshlutanum, niðurstöður markhópagreininga og helstu áhersluatriði í 
opinberri kynningu á áfangastaðnum. Þar er metin framtíðarsýn áfangastaðarins með tilliti til 
uppbyggingar vetrarferðamennsku. Í sjötta kafla er rannsóknarspurningunum svarað með 
hliðsjón af rauða þræðinum í rannsókninni sem eru margvíslegar áskoranir í samgöngum á 
svæðinu. Í sjöunda og síðasta kafla eru lokaorð ritgerðarinnar og þar er samantekt á helstu 
niðurstöðum rannsóknarinnar. Þá er rifjað upp markmið rannsóknarinnar sem er að skoða hvaða 
áhrif samgöngur hafa á uppbyggingu vetrarferðamennsku á norðanverðum Vestfjörðum. 
Viðmælendur voru ánægðir með þær framfarir sem hafa orðið í samgöngumálum síðastliðin ár 
og vonast til að samgöngur muni halda áfram að taka framförum í landshlutanum.      
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2 Einkenni norðanverðra Vestfjarða 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu einkennum áfangastaðarins norðanverðra Vestfjarða. 
Umfjöllunin byggir á fræðilegum rannsóknum sem gerðar hafa verið, byggðar á þeim 
lykilhugtökum sem er mikilvægast að hafa í huga varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu á 
norðanverðum Vestfjörðum. Þau eru: jaðarsvæði (e. peripheral areas), hreyfanleiki (e. 
mobility), árstíðabundin ferðaþjónusta (e. seasonality) og vetrarferðamennska (e. winter 
tourism). Í seinni hluta kaflans er síðan farið yfir einkenni áfangastaðarins út frá stefnumótun, 
skipulagi, markaðssetningu og áskorunum. 

2.1 Jaðarsvæði 
Norðanverðir Vestfirðir eru staðsettir á jaðarsvæði. Erfitt getur reynst að treysta á samgöngur 
hvort sem um er að ræða flugsamgöngur eða akstur þar sem leiðin liggur yfir háar heiðar, fjöll 
og firnindi. Vestfirðir eru sérlega miklum takmörkunum háðir yfir vetrartímann þegar 
samgöngumál og veðurfar setja strik í reikninginn. Það getur myndast mikil óvissa um hvernig 
veðurfar verður á svæðinu þegar áætluð koma er sem setur ferðaskipuleggjendur og ferðamenn 
í erfiða stöðu (Ferðamálastofa, 2016).  

Jaðarsvæði eru ákveðnum takmörkunum háð varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu vegna 
fjarlægða við almenna þjónustu og samfélagslega innviði. Íbúar á jaðarsvæði hafa þess vegna 
gjarnan einblínt á hefðbundnar atvinnugreinar byggðar á auðlindum svæðisins svo sem 
sjávarútveg og landbúnað. Það hefur helst verið vegna efnahagslegrar endurskipulagningar í 
náttúruauðlindum vegna breytinga á auðlindastjórnunarkerfi eða lýðfræðilegrar hnignunar 
innan samfélagsins sem menn hafa snúið sér að ferðaþjónustu  (Dieter K. Müller, 2020). Í 
samantekt Edwards Hákons Huijbens og Gunnars Þórs Jóhannessonar (2013) segir: 

Á Vesturlöndum hefur einnig verið gripið til ferðaþjónustu sem þróunarráðs á svæðum sem liðið 
hafa fyrir breytingar í framleiðsluháttum eða eru á einhvern hátt eftirbátar kjarnasvæðis hvers 
ríkis eða svokölluð jaðarsvæði… Sérstaklega hefur verið horft til ferðaþjónustu sem einhvers 
konar bjarvætts dreifðari byggða í kjölfar samfélagslegra breytinga eða samdráttar í 
hefðbundnum landbúnaði. Stundum hefur ferðaþjónustan verið talin síðasta hálmstráið fyrir 
samfélög sem eiga í vök að verjast. Jafnframt hefur verið tilhneiging til að líta á ferðaþjónustu 
sem heildarlausn fyrir svæði í erfiðleikum sem skapað hefur bjartsýni um betri tíð (bls. 219).  

Hér á landi eru dæmi um að bændur hafi snúið sér að ferðaþjónustu samhliða störfum vegna 
lágs endursöluverðs á landbúnaðarvörum og lélegrar afkomu af hefðbundnum 
landbúnaðarstörfum (Karl Benediktsson o.fl., 2008). Ríki og sveitarfélög hafa hyllt 
ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og komið að uppbyggingu ferðamannastaða víða um land. 
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða sem er styrktur af ríkinu úthlutaði t.a.m. 160 milljónum 
króna í byggingu útsýnispalls á Bolafjalli við Ísafjarðardjúp. Þessi pallur fékk hæstu úthlutun 
árið 2020 en samtals úthlutaði sjóðurinn 501,5 milljónum króna til uppbyggingar 
ferðamannastaða hér á landi. Í umsögn sjóðsins segir: ,,Mjög spennandi innviðauppbygging, 
sem stuðlar að bættu öryggi ferðamanna og skapar nýtt aðdráttarafl á veiku svæði” 
(Stjórnarráðið, 2020).  
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Mynd 2-1: Ferðamaður á toppi Bolafjalls (Vestfjarðastofa, 2020). 

2.2 Hreyfanleiki 
Hugtakið hreyfanleiki hefur lengi verið viðloðandi rannsóknum í ferðamálafræðum (Hannam, 
Sheller & Urry, 2006). Það er hugtak sem er lykilatriði til skilnings á ferðamennsku og 
ferðaþjónustu, og getur nýst til að átta sig á þeim grundvallaratriðum sem þarf að hafa í huga 
þegar á að byggja upp ferðaþjónustu á jaðarsvæði. Ferðaþjónustan er sífellt að verða 
mikilvægari þáttur í eflingu staðbundinna hagkerfa. Svæðisímyndir hafa mikið að segja fyrir 
árangur og framvindu ferðaþjónustunnar. Norðanverðir Vestfirðir hafa flækst í mismunandi 
tegundir af hreyfanleika við mótun svæðisímyndar, eins og í raun á við um alla staði. Mimi 
Sheller (2004) hefur mikið unnið með hugtakið og nefnir í því sambandi mikilvægi 
ímyndarsköpunar í ferðaþjónustu. Áfangastaðir ferðamanna eru staðir sem eru bundnir við 
ákveðna staðsetningu en það er á margan hátt hægt að hafa áhrif á þá ímynd sem 
áfangastaðurinn hefur og um leið það aðdráttarafl sem staðurinn hefur. Peter Merriman (2004) 
skilgreinir staði sem rými þar sem hreyfingar fólks, efni og hugmyndir eru óaðskiljanlegar 
framleiðslu og frammistöðu rýmis og staðar. Í rannsókn sem Katrín Anna Lund og Gunnar Þór 
Jóhannesson (2014) gerðu á ferðaþjónustunni á Ströndum á Norðurlandi vestra árið 2014 kom 
fram að vegurinn sem tengir svæðið við restina af landinu gegndi lykilatriði varðandi framvindu 
svæðisins. Vegurinn er jafnframt ummerki um hreyfanleika sem hefur átt sér stað í fortíð og 
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nútíð. Það hvernig hann liggur, hvert hann liggur og í hvaða ástandi hann er, er hluti af sögunni. 
Þá er velt upp gagnrýni á tvíhyggju hins hraða og hreyfanlega nútíma og þeirri hægu framþróun 
sem á sér stað á svæðinu sem að mörgu leyti skýrist af litlum hreyfanleika og þeirri staðreynd 
að svæðið er staðsett á jaðarsvæði. Hreyfanleiki er því birtingarmynd valds í samfélaginu. Fyrir 
tilstilli hreyfanleika verður til ákveðin atburðarás sem mótar umhverfið, landslag, náttúru, 
samfélag og menningu. Hreyfanleiki grundvallast alltaf á því hver hefur valdið og er um leið 
birtingarmynd valdleysis.  

Hugtakið vísar til sjónarhorns þar sem verið er að reyna að koma á stöðugleika í heimi sem er 
stöðugt á ferðinni og sífellt að breytast. Þar sem nútímasamfélög einkennast af flóknum 
tengslanetum sem eru sífellt í þróun og á hverjum degi rofna ein tengsl og önnur myndast. Urry 
(2002) telur öll félagsleg tengsl grundvallast fyrir tilstilli hreyfanleika. Hugtakið skýrir jafnan 
allar félagslegar athafnir út frá tengslanetum. Það er því enginn stöðugleiki og enginn 
fyrirsjáanleiki í heiminum, sem eru helstu áskoranir ferðaþjónustunnar í dag (Sheller, 2004). 
Hreyfanleiki brýtur niður múra, afmáir landamæri og ríkisborgararétt og styttir fjarlægðir. Hjól 
atvinnulífsins eru drifin áfram af tengslanetum. Þessi hugmyndafræði hefur verið gagnrýnd og 
verið bent á að þrátt fyrir að það líti út fyrir að hnattvæðingin brjóti niður landamæri þjóðríkja 
og opni á frjálst flæði fólks, fjármuna og hugmynda þá hefur hún í rauninni frekar styrkt 
landamæri stjórnskipunar og eftirlits en ella. Þessi skilgreining á hreyfanleika hefur verið 
gagnrýnd og sagt að í stað þess að reyna að ná jafnvægi í heimi sem er sífellt að snúast ættum 
við að meðhöndla hreyfanleika sem slíkan og sjá hann fyrir það sem hann er, hreyfanleiki í stað 
þess að reyna að stilla hann af, að fanga þann óstöðugleika og fjölbreytni sem ríkir innan 
heimsins og hætta að skilgreina menn út frá athöfnum sínum og reyna að setja í ákveðna flokka. 
Þá var notuð sú myndlíking að heimurinn væri hvorki flatur, né láréttur, hann væri hnöttóttur 
og því sífellt á ferð, sem  sagt stöðugt að breytast. Tengsl sem voru til staðar í gær eru ekki 
endilega til staðar í dag. Því er ómögulegt að rekja sig aftur eftir tengslanetum til að leita 
skýringa (Doering & Duncan, 2016).  

Vaxandi hreyfanleiki (hnattvæðing, samgöngur og miðlun) hefur áhrif á hugmyndir og 
tilfinningu fólks fyrir stöðum. Eitt af því sem markaðssetning felur í sér er að átta sig á hvötum 
til ferðalaga, væntingum ferðamanna, hegðun þeirra og neyslu. Það er áhugavert að skoða hvaða 
áhrif ljósmyndir hafa á hugmyndir fólks um staði og eins að skoða hvaða hugmyndir búi að 
baki þegar fólk dregur upp myndavélina og smellir af. Ljósmyndun er mikið notuð við 
markaðssetningu áfangastaða ferðamanna og ferðamennirnir eiga þá sjálfir þátt í að skapa 
upplifunina. Oft er heilmikil vinna á bak við hverja mynd og það er duttlungum háð hversu 
raunverulegar myndirnar eru í raun og veru. Það er almenn vitneskja í nútímasamfélagi. En það 
hefur þó víðtækari áhrif því það hefur áhrif á hugmyndir og tilfinningu fólks fyrir sanngildi. 
Ljósmyndir og duldar auglýsingar eiga það til að sýna glansmyndir af raunveruleikanum. 
Richard Rorty orðaði það skemmtilega árið 1980: “Það eru myndir frekar en fullyrðingar, 
myndlíkingar frekar en staðhæfingar, sem ákvarða flestar heimspekilegar sannfæringar okkar 
... Sagan um yfirráð hugans á Vesturlöndum með auglýsingum (bls.12).” 
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Mynd 2-2: Ketildalir í Arnarfirði á sunnanverðum Vestfjörðum (Mats Wibe Lund). 

Markaðssetning felst í því að sannfæra fólk um að fullyrðingar, myndlíkingar, staðhæfingar og 
um leið ljósmyndir séu sanngildar. Ljósmyndun er því óaðskiljanlegur hluti af markaðssetningu 
áfangastaða (Crawshaw & Urry, 1997).  

Fræðilegur skilningur á tengslum á milli ferðaþjónustu og ljósmyndunar leggur áherslu á 
hlutverk og þýðingu hins sjónræna í gegnum miðlun. Ein birtingarmynd þess hvernig við 
skynjum og upplifum staði er ljósmyndun. Þegar við setjum tengsl ljósmyndunar og 
ferðamennsku í víðara samhengi grundvallast miðlun á hreyfanleika (Crawshaw & Urry, 1997).  

2.3 Árstíðabundin ferðaþjónusta  
Ferðaþjónustan byggist á árstíðabundinni starfsemi en hennar helsta áskorun snýr að mikilli 
starfsmannaveltu. Mörg fyrirtæki loka starfsemi sinni yfir lágannar tímann þar sem ekki er næg 
starfsemi til þess að fyrirtækin haldist á floti. Starfsfólk innan ferðaþjónustunnar sér því engan 
annan valmöguleika en að leita annað. Einkenni ferðaþjónustunnar snýr að upplifun gesta sinna 
og því er nauðsynlegt að þjónustustig greinarinnar sé hátt. Nauðsynlegt er að manna öll hlutverk 
svo hægt sé að koma til móts við þjónustustigið. Fyrirtæki greinarinnar þurfa því að kljást við 
mikla starfsmannaveltu og lýtur þjálfun starfsmanna oft í lægra haldi. Hringrás greinarinnar 
getur því reynst fyrirtækjum mikil áskorun. Árstíðarsveiflur eru ávallt í ferðaþjónustunni og 
geta því fyrirtækin undirbúið sig fyrir þann tíma þegar rólegast er. Mikilvægt er því að nota 
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sköpunarkraft við mótun eftirspurnar á áfangastöðum því samkeppni er ávallt til staðar í 
samfélaginu og út um allan heim (Hall & Williams, 2008). Í ferðaþjónustunni hér á landi eru 
miklar árstíðarsveiflur. Rannsóknir hafa sýnt að yfir vetrartímann er Reykjavíkurborg helsti 
áfangastaður ferðamanna hér á landi sem má rekja til veðurskilyrða sem og styttri orlofstíma. 
Það varpar ljósi á hvernig hreyfanleiki í ferðaþjónustu mótast af flutningskerfinu frá 
höfuðborgarsvæðinu (Edward Hákon Huijbens o.fl., 2020). 

Áfangastaðurinn Ísland hefur margar áskoranir sem einkennandi eru fyrir ferðaþjónustu á 
alþjóðavísu. Hins vegar endurspeglast rekstrarumhverfi hér á landi af því að vera eyríki. Það 
eru sömu áskoranir og jaðarsvæði á norðanverðum Vestfjörðum standa frammi fyrir 
samanborið við höfuðborgarsvæðið. Þá er helst að nefna langar og kostnaðarsamar 
flutningsleiðir og lítinn innanlandsmarkað (lítil sveitarfélög) sem er viðkvæmur fyrir áföllum. 
Eins og við sjáum bersýnilega á tímum heimsfaraldurs þá er ferðaþjónustan mikilvægur hlekkur 
í atvinnulífinu og kemur verst niður á svæðum sem byggja afkomu sína á ferðaþjónustu. Eyríki 
og jaðarsvæði eiga það sameiginlegt að vera undir áhrifum alþjóðavæðingar og byggjast á 
alþjóðaviðskiptum sem er klassískt hlutverk ferðaþjónustunnar þegar kemur að efnahagsþróun. 
Ísland er háð ferðaþjónustunni og yfirvöld horfa á atvinnugreinina sem tæki til fjölbreytni og 
framfara á sviði efnahagslífsins (Gunnar Þór  Jóhannesson o.fl., 2010).  

Í þjóðhagslegri umræðu hefur viðhorfið verið að Ísland sé hliðstætt hinum Norðurlöndunum og 
rannsóknir gjarnan snúið að þessum norðlægu löndum sem einnar heildar með sameiginleg 
einkenni þegar kemur að þjóðarhag, velmegun, loftslagi og menningu. Þá hafa rannsóknir sýnt 
fram á að vinnumarkaðsmál hafa þróast í sömu átt á Norðurlöndunum á 21. öldinni undir 
áhrifum hnattvæðingar og þeirra samfélagsbreytinga sem hafa átt sér stað, t.a.m. breyttu 
rekstrarumhverfi fyrirtækja. Fjórða iðnbyltingin hefur rutt sér til rúms og komið af stað 
tæknibreytingum sem eru í senn krefjandi og lausnamiðaðar fyrir þjóðir heims. Hinir ýmsu 
geirar standa frammi fyrir fækkun starfa á meðan aðrir auka umsvif í efnahagslífinu. Fræðimenn 
hafa bent á mikilvægi þess að efnahagur svæða samanstandi af fjölbreytni í atvinnulífi til þess 
að vera betur í stakk búinn til þess að takast á við árstíðasveiflur, viðvarandi auðlindaskort, 
loftslagsbreytingar, heimsfaraldra, náttúruhamfarir eða samfélagslegar breytingar sem hafa 
áhrif á markaði. Því er mikilvægt að setja ekki öll eggin í sömu körfu. Þá er einkum jafn 
mikilvægt að svæði séu í stakk búin að takast á við háannatíð í ferðaþjónustu svo innviðir bresti 
ekki undan álagi. Jaðarsvæði eru í mestri hættu hvað þetta varðar eins og hefur sýnt sig víða. 
Jafnan hefur verið gripið til þess að nýta innflutt vinnuafl, sjálfboðaliða og ungt fólk til að sinna 
störfum í ferðaþjónustu tímabundið. Það er ekki vænlegt til lengdar að vera með tímabundna 
ráðningarsamninga og mikla starfsmannaveltu. Kerfið er brothætt þegar það er helsta 
samsetning vinnuaflsins vegna þess að til að sinna þjónustustörfum í ferðaþjónustu vel þarf að 
hafa vel þjálfað starfsfólk, með góða þekkingu á menningu, hefðum, siðum og gildum 
samfélagsins. Það er einkum vegna þess að ferðaþjónustan er í krefjandi samkeppnisstöðu á 
alheimsmarkaði og vinnuafl er víða stærsti kostnaðarliðurinn. Í raun er það þversögn hversu 
algengt er að slíkt viðgangist á Norðurlöndunum sem gefa sig út fyrir að vera heimsmeistarar í 
öflugu velmegunarkerfi að samfélög leggi ekki meiri áherslu en raun ber vitni á gæði og 
fagmennsku sem skilar sér í betra starfsöryggi, aukinni starfsánægju og almennri velmegun 
(Walmsley, o.fl., 2020). Í ferðaþjónustu er mikil árstíðasveifla sem skapar mikið ójafnvægi fyrir 
starfsfólk. Þess vegna getur oft verið krefjandi að halda starfsfólki í atvinnu allan ársins hring 
(Hall & Williams, 2008). 
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2.4 Vetrarferðamennska 
Vetrarferðamennska er hluti af árstíðabundinni ferðaþjónustu. Ferðamenn sem stunda 
vetrarferðamennsku eru þeir aðilar sem einblína á afþreyingu sem einungis er hægt að stunda 
að vetri til. Butler (1990) greindi frá því að ferðaþjónustan væri árstíðabundin. Hennar helstu 
áskoranir tengjast þó vetrarferðamennsku fremur en ferðamennsku yfir sumarið. Hann nefnir 
að helstu áskoranir vetrarferðamennsku tengist veðurfari, dagsbirtu, loftslagsbreytingum o.fl. 
Því getur reynst erfitt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að treysta á að vetrarferðamennska standi 
undir þeim væntingum sem margir ferðamenn hafa. 

Norðurlandaráð (Stjórnarráð, 2010) gaf út skýrslu árið 2019 varðandi ferðamennsku á 
norðurslóðum þar sem hún þarf að kljást við ýmsar breytingar á svæðinu. Þar kom fram að 
ferðamennska á jaðarsvæðum hefði orðið gríðarlega vinsæl á undanförnum árum með 
afleiðingum sem hefðu áhrif á landshlutana. Mikill fjöldi ferðamanna á norðurslóðum hefur 
haft mismunandi áhrif á þá heimamenn sem þar búa  (Rantala, o.fl., 2019). Með fjölgun 
ferðamanna á norðurslóðum bjó umhverfisráðið til 3 ára stefnu sem snýr að sjálfbærni 
vetrarferðaþjónustu á norðurslóðum.Hlutverk hennar snýr að verndun ferðaþjónustunnar. Upp 
hafa komið fjögur meginatriði sem talin eru hafa slæm áhrif á svæðið í heild sinni. Ef rýnt er í 
hvernig árstíðaferðamennskan hefur áhrif á heimamenn hafa niðurstöður þess leitt í ljós að mikil 
þreyta er meðal heimamanna á háannatímum. Mikil spenna ásamt streitu myndast með miklum 
fjölda ferðamanna á svæðinu sem hefur þreytandi áhrif á íbúa. Þegar athugað er hver áhrif þess 
eru á atvinnulífið þá kemur í ljós að ferðaþjónustan getur ekki boðið upp á atvinnu nema til 
skamms tíma. Árstíðabundin ferðaþjónusta getur einungis boðið upp á atvinnu fyrir 
einstaklinga meðan ferðamenn eru til staðar, þar af leiðandi er hún ekki stöðug. Ferðamenn líta 
á norðurslóða svæði á þann máta að þar sé ávallt snjór og vetrarferðamennska í boði. Því getur 
það valdið neikvæðri upplifun þegar væntingum er ekki mætt. Síðustu ár hafa 
loftslagsbreytingar haft mikil áhrif á norðurslóðum og þar með er ferðaþjónustan í hættu. Helstu 
einkenni þeirra snúa að vetrarferðamennsku og kulda en með hlýnun jarðar hefur hitastig 
hækkað gríðarlega, snjórinn bráðnað og jöklar hopað. 

Butler (1990) fjallaði um gagnrýni á vetrarferðamennsku, en mikill fjöldi ferðamanna streymir 
á svæðin yfir vetrartímann ýmist til að fara á skíði eða annað. Það sem heimamönnum finnst 
vera eðlilegt ástand getur því breyst skyndilega með komu ferðamanna. Skyndilega þurfa 
heimamenn að víkja fyrir ferðamönnum sem streyma í vetrarferðamennsku sem afþreyingu sem 
hægt er að stunda í bænum. Með komu mikilla ferðamanna getur því myndast órói í samfélaginu 
meðal heimamanna. Butler greindi frá því að vetrarferðamennska hefði ekki einungis ókosti í 
för með sér heldur styrktu ferðamenn samfélagið í heild sinni.  

Rétt veðurskilyrði eru ætíð áskorun fyrir skipuleggjendur ferðaþjónustu á áfangastöðum sem 
byggja á snjó og vetri. Þá hafa loftslagsbreytingar haft mikil áhrif á síðastliðnum áratugum. 
Vetur geta verið langir og erfiðir hér á landi og hafa oft á tíðum mikil áhrif á  samgöngur. 
Loftslagsbreytingar hafa gjörbreytt veðurfari um allan heim og þurfa svæði nú að kljást við 
nýjar áskoranir. Samgöngur munu breytast með hlýnun jarðar en á sama tíma er erfiðara að 
stunda þá afþreyingu sem tengist kulda og snjó. Í gegnum árin hafa loftslagsáhrif haft mikil 
áhrif á hitastig á heimsvísu en óvenjulega mikill hiti hefur myndast vegna þess (Stjórnarráðið, 
2019).  

Norðurskautsráðið hefur starfað síðan 1996 og hlutverk þess snúið að hafinu og verndun þess 
(Stjórnarráðið, 2019). Formenn Íslands í Norðurskautsráðinu lögðu fram stefnu árið 2019 með 
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sérstakri áherslu á sjálfbærni á norðurslóðum. Vegna hlýnunar loftslags hefur hitastig í hafi 
hækkað með þeim afleiðingum að jöklar og hafís hafa minnkað. Því er nauðsynlegt að unnið sé 
saman að því að vernda þær auðlindir sem við eigum. Neikvæðar afleiðingar loftslagsbreytinga 
hafa gríðarlega mikil áhrif á þær fjórar milljónir manna sem búa á norðurslóðunum. Á 
tímabilinu 2019- 2021 var unnið að því að þróa nýjar hugmyndir sem eiga að stuðla að sjálfbærri 
þróun. Vinsælt er hjá ferðamönnum að ferðast með skemmtiferðaskipum á milli landa og er sú 
grein að vaxa með ári hverju. Mikil mengun myndast með mikilli umferð á hafi og unnið er að 
því að draga úr losun mengunarefna í hafið.  

Ferðamennska á norðurslóðum er frábrugðin öðrum tegundum ferðamennsku á margvíslegan 
hátt. Áfangastaðurinn Ísland, ásamt öðrum ríkjum  Norðurlandanna,  byggja á ferðamennsku í 
köldu loftslagi með harða vetur, hvassviðri og snjóþyngsli. Það er ekki hægt að treysta á 
veðurskilyrði fram í tímann og möguleikar og fjölbreytni afþreyingar byggjast á 
veðurskilyrðum hverju sinni (Viken,. A., 2012). Hnattræn hlýnun hefur ekki reynst af hinu 
góða, heldur höfum við séð auknar öfgar og djúpar lægðir í veðri með auknum stormum, 
úrhellisrigningu og bráðnun jökla sem hefur í för með sér auknar leysingar, vatnavexti í ám og 
súrnun sjávar. Afleiðingarnar eru alvarlegar breytingar á lífríkinu á landi og sjó sem hefur 
neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytni Hækkuð sjávarstaða og snarpar breytingar á 
grunnvatnsstöðu hafa áhrif á drykkjarvatn og fráveitukerfi. Þá hafa aukin ofanflóð, snjóflóð og 
skriðuföll valdið röskun og hættuástandi nálægt byggð. Hér á landi hafa loftslagsbreytingar því 
haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Vegna hlýnunar hafa vetur þó sums staðar verið 
mildari og því aukið aðgengi að ýmsum afskekktum svæðum á hálendinu. Hins vegar hefur 
færst í aukana að djúpar lægðir, ofanflóð, vatnsflóð ógni byggðum. Loftslagsbreytingar hafa 
því afgerandi áhrif sem þarf að taka tillit til þegar kemur að skipulagi og eftirfylgni 
vetrarferðamennsku hér á landi (Veðurstofa, 2018).  

2.5 Skipulag 
Bent Flyvbjerg (2004) telur að forsendur fyrir skipulagi og stefnumótun í ferðaþjónustu séu 
byggð á valdi og gildum innan samfélagsins. Hann telur að réttast væri að velta upp eftirfarandi 
spurningum (1) Hvert erum við að fara með skipulagningu? (2) Hver græðir og hver tapar og 
með hvaða valdakerfum? (3) Er þessi þróun æskileg? (4) Hvað ættum við að gera í því ef 
eitthvað? Þá er mikilvægt að sveitarfélög og markaðsstofur áfangastaða myndi sér sameiginlega 
stefnu. Þannig er hægt að koma auga á samkeppnisyfirburði svæðisins. Það er ekki nóg að hafa 
aðdráttarafl heldur er mikilvægt að nýta sér það á skynsaman hátt. Samkeppni er alltaf af hinu 
góða og kemur öllum vel því samkeppni dregur úr stöðnun (Crouch & Ritchie, 1999). 

Richard Sharpley (2009) nefnir nokkra þætti sem þarf að hafa í huga þegar kemur að skipulagi 
og stefnumótun í ferðaþjónustu. Málefni ferðaþjónustunnar eru margbreytileg og stjórnun og 
stefnumótun vill því oft verða flókin. Ferðaþjónustan er sterkt afl í hagþróun og atvinnugrein 
sem getur skapað góð lífsskilyrði fyrir svæði. Það þarf því að leitast við að finna jafnvægi á 
milli forsenda áfangastaðarins og afleiðinga ferðaþjónustunnar á hann. Þá þarf hverju sinni að 
huga vel að öllu því sem snertir hefðbundin viðskipti. Það er að segja björgum (auðlindum), 
getu, þekkingu, lykilhæfni og samkeppnisstöðu sérhvers áfangastaðar. Það þarf síðan að tengja 
við markaðsaðstæður en það er sjálfbærasta leiðin fyrir þróun áfangastaða. Í áfangastaðaáætlun 
Vestfjarða er sett fram framtíðarsýn, markmið og aðgerðaáætlun Vestfjarða í heild sinni. 
Áfangastaðaskrifstofan Vestfjarðastofa, Markaðsstofa Vestfjarða og Ferðamálastofa unnu að 
henni í sameiningu og var fyrsta útgáfa gefin út í október 2018 og nýjasta útgáfan í október 
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2020. Nýjasta uppfærsla var því unnin á einhverjum mestu óvissutímum sem greinin hefur 
upplifað í ljósi heimsfaraldurs. Þar segir: ,,Undanfarin ár hefur náðst ágætur árangur í að lengja 
ferðamannatímabilið og byggja upp traustari innviði en telja verður líklegt að endurmeta þurfi 
framtíðarsýn og markmið ferðaþjónustu á landinu öllu eftir þetta tímabil” (Vestfjarðastofa 
útgefandi, 2018). Áfangastaðurinn Ísland hefur það að markmiði að verða leiðandi í sjálfbærri 
þróun árið 2030 til framtíðar. Sjálfbærni og sjálfbær ferðaþjónusta er eitt af því sem telst hvað 
mikilvægast í nútímasamfélagi. Lykilþáttur í því að samfélög geti talist sjálfbær er fyrst og 
fremst að fyrirtæki og stofnanir starfi í sátt og samlyndi við náttúru og samfélag (Stjórnarráðið, 
á.á.). Norðanverðir Vestfirðir eru ekki vinsæll ferðamannastaður í dag og hefur að því leyti 
samkeppnisforskot á aðra staði. Ferðamenn munu leita eftir áfangastöðum þar sem fáir eru og 
því er þessi áfangastaður  tilvalinn til þess að taka á móti smærri hópum.  

Ferðalög verða æ vinsælli með ári hverju. Árið 2020 gjörbreyttist hins vegar allt og ferðalög 
lögðust niður víðsvegar um heim. Áfangastaðir fengu því hlé frá miklu álagi sem myndast hafði 
með fjöldaferðamennsku. Nú þegar bólusetning er á góðri leið sjá áfangastaðir fram á að taka 
á móti ferðamönnum á næstunni. Hins vegar hafa stjórnvöld og ferðaþjónustan tekið þá 
ákvörðun að takmarka enn meir ferðamenn á vinsælum áfangastöðum. Mikill munur er á 
svæðunum síðan heimsfaraldurinn skall á og má í raun segja að það hafi verið nauðsynlegt  fyrir 
viðkvæma áfangastaði að fá nokkuð hlé frá ferðamönnum (Bratec, M. o.fl., 2021).  

Árið 2020 var einkennilegt ár í alla staði. Heimsfaraldurinn setti svip sinn á heimsbyggðina alla 
og á ferðaþjónustuna á hnattrænum mælikvarða. Ferðaþjónustan á Íslandi hefur farið 
stigvaxandi síðastliðin ár og er nú orðin ein af stærstu atvinnugreinum landsins. Markmið og 
leiðarljós þeirra sem taka ákvörðun um að setja á fót starfsemi í ferðaþjónustu er ávallt að 
tryggja arðsemi, bæta lífsskilyrði íbúa og auka fjölbreytileika á svæðinu. Skipulag og 
stefnumótun áfangastaða felst í að greina tækifæri. Það hefur sýnt sig síðastliðið ár að 
heimsfaraldurinn hefur haft margvíslegar breytingar í för með sér innan samfélaga á viðhorf 
fólks þegar það velur sér áfangastað, afþreyingu og ferðamáta. Að því leytinu til teljum við 
fyrirsjáanlega þróun verða og að ferðamenn sækist fremur eftir því að ferðast á fámennari staði 
í minni hópum og óski síður eftir samneyti við aðra ferðalanga. Þar hafa jaðarsvæði líkt og 
norðanverðir Vestfirðir samkeppnisforskot.  Mögulega verður þróunin sú að fleiri geti sinnt 
skóla og vinnu rafrænt og því munu ferðalög aukast á heimsvísu þó svo að þróunin verði 
líklegast á sama tíma sú að vinnuferðum og ferðalögum vegna vinnu verði haldið í lágmarki. 
Við sjáum því fram á miklar breytingar á mörgum grundvallaratriðum í skipulagi og 
stefnumótun áfangastaða (AIRTH, 2021).  

2.6 Stefnumótun 
Íslandsstofa vann á árinu 2019 að langtíma stefnumótun stjórnvalda og atvinnulífs fyrir íslenska 
ferðaþjónustu. Helstu áhersluatriði eru eftirfarandi (sótt 19.04.2021): 

● Samstarfsvettvangur um sameiginlega mörkun og markaðssetningu fyrir áfangastaðinn og 
íslenska ferðaþjónustu byggða á gæðum og fagmennsku.  

● Uppbygging nýrra og áhugaverðra áfangastaða sem stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna 
um landið og yfir árið.  

● Áhersla á sérhæfða ferðaþjónustu sem laðar að verðmæta og viðeigandi markhópa, s.s. 
heilsu og vellíðan, ævintýri, mat og menningu, ráðstefnu-, viðskipta- og hvataferðir.  
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● Laða að ný flugfélög til að tryggja sætaframboð til landsins og auka tengigetu fleiri 
landshluta. 

● Erlendar fjárfestingar í ferðaþjónustu.  

Stefnumótunin byggir á greiningu þeirra gagna sem aflað var úr vinnustofu Íslandsstofu með 
atvinnugreinum og landshlutum. Hún miðar að því að kynna helstu kosti Íslands sem 
áfangastaðar ferðamanna á eftirsóknarverðan máta. Það voru haldnar vinnustofur landshluta og 
atvinnugreina þar sem nær 350 hagaðilar voru beðnir um að nefna þrjá þætti sem þau teldu 
annar vegar að væru helst tengdir við ímynd Íslands og hins vegar þrjá þætti sem þau teldu 
ákjósanlegast að tengdist ímynd Íslands á erlendri grundu. Þeir þættir sem oftast voru nefndir 
hafa verið áberandi í opinberri kynningu á landi og þjóð. Þannig var unnið að því að styrkja 
vörumerkið Ísland. Lykilorðin miða að því að ná utan um sérstöðu áfangastaðarins með 
eftirminnilegum hætti. Þau eru sjálfbærni, náttúra, gæði og hreinleiki (Íslandsstofa, á.á.).  

Framtíðarsýn og áform íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2030 samkvæmt skýrslu atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins er að einblína á arðsemi fremur en fjölda ferðamanna. Huga skal 
fremur að ávinningi heimamanna af ferðaþjónustu um land allt, stefna að einstakri upplifun, 
fagmennsku og gæðum ásamt því að vernda jafnvægið milli hagnýtingar og verndar 
(Stjórnarráðið, á.á.). Ferðaþjónustan sem atvinnugrein fellur undir ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarsvið og snertir í raun öll ráðuneyti með beinum eða óbeinum hætti. Þannig er 
ferðaþjónustan víðfeðm atvinnugrein sem fellur undir hin ýmsu málefnasvið sem heyra undir 
önnur ráðuneyti, t.a.m. málefni þjóðgarða, friðlýstra svæða, löggæslu og vegagerð 
(Stjórnarráðið, á.á.). 

Hér á landi hefur ferðaþjónusta verið nýtt sem þróunarráð fyrir einstök svæði jafnt sem fyrir 
hagkerfið í heild sinni. Ferðaþjónustan er nefnd sem ein meginstoð byggðastefnu stjórnvalda 
um land allt og hefur snúið við byggðaþróun víða. Ferðaþjónustan getur bætt búsetuskilyrði 
umtalsvert sem þjónar íbúum jafnt sem ferðamönnum t.a.m. í formi hagvaxtar, uppbyggingar 
innviða og fjölbreytni og úrvali vöru og þjónustu. Að auki er uppbygging í ferðaþjónustu 
tiltölulega ódýr miðað við ýmsar aðrar atvinnugreinar. Það er lág fjárfestingarþörf í upphafi 
sem gerir það að verkum að fyrirtækin eru ekki byggð á traustum grunni. Það að stofna og reka 
fyrirtæki í ferðaþjónustu krefst heldur ekki sérhæfðrar þekkingar né sérhæfðs vinnuafls. Það er 
því tiltölulega lágur þröskuldur inn í greinina sem veldur því að greinin skipar mikið af fólki 
með litla reynslu eða þekkingu á ferðaþjónustu. En fyrirtæki í ferðaþjónustu sem oft eru bundin 
tilteknum stað, starfa á alþjóðlegum samkeppnisgrundvelli og því þarf að vinna hörðum 
höndum að því að halda rekstrarkostnaði í lágmarki, það er ákveðin kúnst sem er ekki á færi 
allra stjórnenda að ráða við. Margir hafa gripið til þess ráðs að útvista ákveðnum þáttum í 
þjónustunni, t.d. tölvukerfinu sem heldur utan um bókanir og afþreyingu. Fyrir utan það að flest 
starfsfólk í ferðaþjónustu er víða ungt fólk og námsmenn, og jafnvel eru dæmi um að fyrirtæki 
í ferðaþjónustu leitist við að lágmarka starfsmanna- og launakostnað til að mynda með því að 
ráða innflutt starfsfólk í gegnum starfsmannaleigur, starfsfólk sem er ekki aðilar að 
verkalýðsfélögum og tilheyrandi kjarasamningum. “Fyrirtæki og aðrir hagsmunaaðilar gætu 
þurft að breyta aðferðum sínum í markaðssetningu og vöruþróun til að tryggja stöðu sína á 
hnattrænu markaðstorgi ferðaþjónustunar.” (Huijbens o.fl., 2013, bls 229). Ferðamála-, 
iðnaðar-, og nýsköpunarráðuneytið hefur fjármagnað verkefni undir heitinu: Hæfnisetur 
ferðaþjónustunnar sem hefur það meginmarkmið að auka fagmennsku, starfsánægju og arðsemi 
ferðaþjónustunnar. Slagorð Hæfnisetursins er: Okkar bestu hliðar. Enda gengur starfsemin út á 
að hæfni starfsmanna og stjórnenda sé grunnurinn að gæðum í ferðaþjónustu og vinni að 
greiningu á fræðsluþörf, fræðsluáætlunum og framkvæmd fræðslu á skilvirkan hátt til fyrirtækja 
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og aðila innan ferðaþjónustunnar. Í ársskýrslu Hæfnisetursins árið 2020 segir Jóhannes Þór 
Skúlason, formaður stýrihóps Hæfnisetursins og fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar listilega: 

Það er eilíft verkefni að tryggja gæði ferðaþjónustu þannig að gestir njóti upplifunar sem er í 
samræmi við eða betri en væntingar. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er lifandi dæmi um vilja og 
viðurkenningu atvinnugreinarinnar og stjórnvalda á þörfinni til að gera betur í þessum efnum. 
Þekking og hæfni starfsfólks og stjórnenda er lykilþáttur í uppbyggingu fagmennsku og gæða í 
íslenskri ferðaþjónustu og mun verða einn af mikilvægustu þáttunum til uppbyggingar inn í 
framtíðina (bls. 10). 

2.7 Markaðssetning 
Íslandsstofa (2017) gerði markhópagreiningu fyrir ferðaþjónustuna hér á landi þar sem 
markmiðið var að auka þekkingu og vitund aðila í ferðaþjónustu og miðar að því að stuðla að 
hnitmiðaðri og skilvirkari markaðssetningu íslenskra áfangastaða á erlendri grundu. 
Skipulagsheildir ferðaþjónustunnar geta nýtt greininguna og geta fylgst með ferðahegðun 
markhópa og kortlagt þróunina. Jafnframt getur markhópagreiningin nýst og er ætluð til þess 
að ferðaskipuleggjendur, ferðaþjónustuaðilar, markaðsfólk, stoðkerfið, hið opinbera og 
fjárfestar geti nýtt sér hana til að taka upplýstar ákvarðanir, auka arðsemi og stuðla að 
sjálfbærni. Markmiðið er að þessir aðilar hafi þau tæki og tól til að miða markaðssetningu sinni 
að réttum markhóp óháð landamærum út frá lífsháttum, persónugerð, neyslu og ferðagildum. 
Það voru í heildina rannsakaðir 14.000 ferðamenn í rannsókninni frá sjö markaðssvæðum, 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku, Frakklandi, Kanada, Þýskalandi og Sviss. 
Markhópagreiningin er víða notuð þegar kemur að þróun, sölu og markaðssetningu  á 
viðkomandi vöru.  

Markhópagreiningu geta bæði áfangastaðir og fyrirtæki notað sér til framdráttar. Það er gert 
með þeim hætti að fyrst er tekin úttekt á áfangastaðnum. Skoðað er hverjir helstu viðskiptavinir 
eru og hvert núverandi framboð á vörunni er. Þannig er hægt að skilgreina markhópinn sem 
hentar viðkomandi vöru. Síðan er að endurskoða vöruframboð sitt með tilliti til markhópsins út 
frá þörfum og gildum markhópsins og koma með hugmyndir að endurbótum eða viðbótum. Svo 
er að velja ákveðið þema og uppbyggingu vörunnar og setja vöruna í réttar pakkningar. Þá er 
að kynna vöruna fyrir viðskiptavininum á skapandi hátt og reyna að vera með sérstöðu á 
markaði sem fær viðskiptavininn til að velja þína vöru fram yfir aðra. Síðan er að skilgreina 
hvar þú ætlar að bjóða upp á vöruna, hvernig þú ætlar að setja vöruna fram og hverjir eigi að 
vera þínir helstu samstarfsaðilar. Íslandsstofa og markaðsstofa landshlutanna, þ.m.t. 
Vestfjarðastofa er í samvinnu við fyrirtæki í hverjum landshluta fyrir sig hvað það varðar 
(Íslandsstofa, 2017).  

Rannsóknir benda til þess að besta auglýsing sem Ísland hefur fengið á alþjóðavísu hafi verið 
þegar gosið hófst í Eyjafjallajökli 13. apríl 2010. Gosið stóð yfir í mánuð og hafði í för með sér 
mengunaráhrif sem gerðu að verkum að leggja þurfti niður flugumferð á milli Evrópu og 
Norður-Ameríku um nokkurt skeið. Ísland komst því í heimsfréttirnar og sögur af 
strandaglópum í ferðahug flugu víða. Að auki var Íslandsstofa með árangursríkt markaðsátak 
sama ár undir heitinu „Inspired by Iceland“  þar sem ríkið lagði til 350 milljónir í átakið (Karl 
Benediktsson o.fl., 2010).  

Í grein sem Karl Benediktsson, Katrín Anna Lund og Edward Huijbens skrifuðu í lok árs 2010 
undir yfirskriftinni: Inspired by Eruptions? Eyjafjallajökull and Icelandic Tourism, kom fram 
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að atburðurinn væri vitnisburður um hvernig hreyfanleiki hnattvæðingarinnar hefði verið 
skertur en í kjölfarið hrint af stað hreyfanleika í gegnum tengslanet samfélagsmiðla og fjölmiðla 
með margföldunaráhrifum. Margir óttuðust að ferðamenn myndu veigra sér við að koma til 
landsins vegna hræðslu við að lenda í eldgosi eða að standa frammi fyrir skertu ferðafrelsi, en 
raunin var sú að gosið hafði þveröfug áhrif. Ísland naut vinsælda sem aldrei fyrr. “Sannkölluð 
áhrif öskuskýsins hvað hreyfanleika varðar var því umdeilanleg”. Það hefur löngum verið vitað 
að ferðamenn sem heimsækja Ísland er fólk sem sækir í náttúruupplifun. Í greininni er velt 
vöngum yfir hvort ferðamenn sem hingað sækja séu yfir höfuð áhættusæknir að eðlisfari:  

En við getum líka velt því fyrir okkur hvað þessi atburður segir okkur um tvísýnt hlutverk áhættu 
fyrir upplifun ferðamanna. Áhættutilfinningin snýst ekki aðeins um truflaðan hreyfanleika, 
heldur einnig um skynjun og upplifun staða í gegnum fagurfræði hins háleita. Samfundur með 
óhugnanlegum náttúruöflum leiðir af sér áhættutilfinningu og þannig getur maður getur þjálfað 
sig í að nota skynfærin (Bls. 83).   

Margir sækjast eftir áhættutilfinningum til að finna hvar mörk þeirra liggja og hafa ánægju af 
því. Norðanverðir Vestfirðir eru því tilvaldir fyrir þann hóp. Allir þeir sem heillast af því að 
ferðast þar sem eru krefjandi aðstæður í ósnortinni náttúru á jaðarsvæði og þar sem ekki er hægt 
að reiða sig á veðurskilyrði og aðgengi að þjónustu og afþreyingu gætu notið þess að ferðast 
um Vestfirði. 
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3 Stöðugreining 
Í þessum kafla er farið yfir hver staðan er á norðanverðum Vestfjörðum í dag. Miðað er við að 
taka stöðuna eins og hún var fyrir tíma heimsfaraldurs til þess að gera sér í hugarlund  hvernig 
staðan gæti litið út í framtíðinni þegar faraldrinum lýkur. Með því er markmiðið að varpa ljósi 
á áskoranir og tækifæri sem svæðið býr yfir í grundvallaratriðum í eðlilegu árferði. 

3.1 Staðhættir og sérkenni 
Íbúar á Vestfjörðum í heild sinni voru um 2% af heildarmannfjölda landsins í upphafi ársins 
2019 en þar bjuggu þá um 7.000 manns sem skiptast niður á níu sveitarfélög (Byggðastofnun 
2020; Vestfjarðastofa, 2019). Vestfjörðum er gjarnan skipt niður í fjögur svæði. Það eru 
norðanverðir Vestfirðir með Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhrepp, sem er 
til umfjöllunar í þessari rannsókn og er nyrsti hluti Vestfjarða. Hin svæðin eru: Sunnanverðir 
Vestfirðir með Vesturbyggð og Tálknafjarðarhrepp, Strandir með Árneshrepp og 
Kaldrananeshrepp og Strandabyggð og svo Reykhólahreppur. Ríflega tveir af hverjum þremur 
íbúum Vestfjarða búa á norðanverðum fjörðunum. Fjölmennast er á Ísafirði eða 3.800 íbúar. Í 
Bolungarvík eru 953 íbúar og í Súðavíkurhreppi 204 íbúar (Byggðastofnun 2019). Ef skoðuð 
er íbúaþróun á Íslandi síðastliðna áratugi þá hefur mesta hlutfallslega fækkun átt sér stað á 
Vestfjörðum eða um 42% færri íbúar en árið 2000 þegar þeir voru 2,9% landsmanna.  
Innflytjendum á Vestfjörðum hefur fjölgað nokkuð síðastliðin ár en þeir voru í upphafi árs 2019 
um 1.227 manns en árið 2000 voru þeir aðeins 585. Hlutfall erlendra íbúa er nú um 14% íbúa 
sem hefur verið lyftistöng fyrir atvinnulífið og menningu víða á Vestfjörðum og þar orðið til: 
,,Lífleg fjölmenningarsamfélög” eins og kemur fram í Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024 
(Vestfjarðastofa, 2019). 

Þessar búsetubreytingar og samsetning mannfjöldans á Vestfjörðum er í samræmi við þær 
breytingar sem áttu sér stað í íslensku samfélagi á tímabilinu. Tuttugasta öldin einkenndist af 
því að samfélagið þróaðist í stórum dráttum úr landbúnaðarsamfélagi sem hafði tekið tiltölulega 
hægum breytingum í gegnum aldirnar yfir í tæknivætt borgarsamfélag sem einkennist af hraða 
og örum breytingum (miklum hreyfanleika). Sambærileg þróun hefur átt sér stað um allan hinn 
vestræna heim og í raun var þróunin heldur seinna á ferðinni hér á landi en hjá flestum þeim 
þjóðum sem við berum okkur saman við. Byggðaþróunin einkenndist af tilflutningi fólks úr 
sveitunum til kaupstaða og þorpa, einkum við sjávarsíðuna og til Reykjavíkur. Allt frá því undir 
lok tuttugustu aldarinnar hefur þróunin verið sú að höfuðborgarsvæðið hefur verið að stækka 
og búsetuþróun, þróun atvinnumála og þjónustusókn í samræmi við það. En mannfjöldaþróun 
segir ekki alla söguna og er ekki endilega til marks um velgengni einstakra staða. Það eru fremur 
aðrir þættir sem skapa búsetuskilyrði á viðkomandi stað, s.s. staðhættir og þróun starfa, tekna 
og þjónustu. Þá er í auknum mæli horft til búsetuskilyrða í víðara samhengi, þ.e. þeirra þátta 
sem gerir staði eftirsóknarverðari en aðra. Stundum hefur verið viðleitni til að tala um sjálfbæra 
þróun í því samhengi og er þá átt við hvort samfélagslegir þættir s.s. atvinnustig, fjölbreytni 
atvinnulífs, þjónusta, innviðir, mannauður o.s.frv. séu til staðar til að tryggja að samfélagið vaxi 
og dafni á eigin forsendum Þá hefur verið viðleitni til að hamla á móti straumnum og gripið til 
aðgerða til að reyna að snúa þessari byggðaþróun við, án árangurs. Þá getum við spurt okkur 
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hvort við þurfum að grípa til róttækra aðgerða til að snúa þróuninni við, hvort hún breytist með 
tímanum án aðgerða eða hvort þetta sé eðlileg þróun og sá raunveruleiki sem mun alltaf 
einkenna landið (Hjalti Jóhannesson, 2003) 

 

Mynd 3-1: Patreksfjörður (Vestfjarðastofa, 2020) 

Samsetning mannfjöldans í OECD löndunum hefur farið í gegnum sömu þróun og hefur átt sér 
stað hérlendis þar sem borgarsamfélög verða stærri og byggðaþróun er neikvæð á 
landsbyggðinni. Jaðarsvæði í löndunum eiga sameiginleg einkenni innbyrðis sem endurspeglast 
í þróuninni hér á landi. Þá er athyglisvert að sjá að helstu stoðir efnahagslífsins snúa að 
framleiðslu og þjónustu. Útflutningur á hefðbundnum hrávörum sem áður fyrr var 
umfangsmikill hefur nánast alveg lagst af og lögð er áhersla á að framleiðslan fari fram 
innanlands. Slík jaðarsvæði eiga samnefnda styrkleika og veikleika fyrir tilstilli óhagstæðrar 
staðsetningar út frá flutningsleiðum (hreyfanleika). Þau eru sérlega viðkvæm fyrir 
utanaðkomandi áhrifum t.d. aukinni samkeppni á vinnumarkaði. Þau glíma flest við hækkandi 
meðalaldur og þar með neikvæða mannfjöldaþróun á vinnumarkaði. Þau þurfa því að finna 
leiðir til að auka framleiðni t.d. með nýsköpun eða með því að flytja inn erlent vinnuafl (OECD, 
2012).   
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Sjávarútvegur er ráðandi atvinnugrein á Vestfjörðum. Samkvæmt skýrslu Radarsins, mælaborði 
sjávarútvegsins, nam vægi atvinnutekna í sjávarútvegi 31% á Vestfjörðum sem er hæst af öllum 
landshlutum en til samanburðar þá hafa atvinnutekjur í sjávarútvegi á höfuðborgarsvæðinu að 
jafnaði staðið undir 2,6% af heildar atvinnutekjum. Hlutfallið hefur lækkað á öllum 
landsvæðum á undanförnum árum, sem er afleiðing af auknum umsvifum annarra atvinnugreina 
á svæðinu (Radarinn, á.á.).  

 

Mynd 3-2: Höfnin í Bolungarvík (Vestfjarðastofa 2020). 

3.2 Ferðaþjónustan 
Opinberar tölur um ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur, gististaði, gistinætur og gestakomur 
eru tilgreindar fyrir Vestfirði í heild sinni og ekki farið sérstaklega í tölur fyrir norðanverða 
Vestfirði. Samkvæmt Ferðamálastofu eru 11 ferðaskrifstofur ásamt 47 ferðaskipuleggjendum 
með starfsleyfi á Vestfjörðum. Ferðamenn geta því valið um ýmsa afþreyingu sem í boði er á 
svæðinu. Árið 2017 gátu ferðamenn valið sér gistingu á 89 gististöðum. Þar eru 27 tjaldsvæði, 
þar af 12 á norðanverðum Vestfjörðum, 7 á sunnanverðum Vestfjörðum og 8 á Reykhólum og 
Ströndum. Árið 2016 voru 238.242 gistinætur skráðar á Vestfjörðum. Í samanburði við aðra 
landshluta voru þar lægstu tölur á öllu landinu en á sama tíma var hlutfallsleg hækkun á öðrum 
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svæðum. Nýjustu tölur um gestakomur hafa ekki verið skráðar opinberlega en árið 2016 voru 
gestakomur á Vestfjörðum 153.623 (Markaðsstofa Vestfjarða, o.fl., 2018). 

Ferðaþjónusta hefur fest sig í sessi sem ein af fjórum stærstu stoðum atvinnulífsins í innlendri 
þjóðmálaumræðu og notið aukinnar athygli og stuðnings frá yfirvöldum. Áfram er lögð áhersla 
á hina hefðbundnu burðarása efnahagslífsins, sjávarútveg, landbúnað og stóriðju en síðastliðinn 
áratug hefur ákveðin skipulagsuppbygging átt sér stað sem er í örum vexti og miðar að því að 
styrkja vöxt og viðgang ferðaþjónustunnar (Gunnar Þór Jóhannesson,  o.fl., 2010). Vöxtur 
ferðaþjónustunnar hófst hér á landi með skýrum og afgerandi hætti upp úr 2010 þegar eldfjallið 
Eyjafjallajökull gaus og setti Ísland í sviðsljós alþjóðlegra fjölmiðla. Eftir það jókst 
farþegafjöldi  hingað til lands all verulega. Fram að þeim tíma hafði vöxtur ferðaþjónustunnar 
verið frekar hóflegur alla tuttugustu öldina ( Karl Benediktsson, o.fl., 2011). Árið 2010 voru 
skráðar komur ferðamanna um 488.000 manns og ferðaþjónustan skilaði um 3,4% af 
heildarlandsframleiðslu. Árið 2018 náði fjöldi ferðamanna hátindi en þá komu hingað til lands 
2,3 milljónir og hlutur ferðaþjónustunar af landsframleiðslu var 8,6%  (Gunnar Þór Jóhannesson 
& Jóhannes Welding, 2020). Ári síðar voru ferðamenn 2 milljónir og nú síðasta ár, 2020, aðeins 
um hálf milljón (Ferðamálastofa, á.á.)  

Árið 2019 komu 550 þúsund ferðamenn til Íslands með skemmtiferðaskipum. Af þeim komu 
98 þúsund ferðamenn til Ísafjarðar í 126 skemmtiferðaskipum. Ísafjarðarhöfn var í þriðja sæti 
á landinu í fjölda skipa og fjölda ferðamanna á eftir Faxaflóahöfnum og Akureyri. Samkvæmt 
rannsókn sem Peter Wild framkvæmdi árið 2018 að beiðni fyrirtækisins Cruise Iceland og 
Hafnasambandi Íslands er reiknað með að afleidd störf af þessari innspýtingu inn í hagkerfið á 
Ísafirði séu 2,6 milljarðar króna og 134 störf. Það þýðir að hver milljón evra í útgjöldum erlendu 
gestanna skilar um 14 störfum á svæðinu. Um tveir þriðju af tekjunum eru vegna kaupa á 
skipulögðum ferðum og um einn þriðji vegna kaupa á vörum og þjónustu (Bæjarins Besta, 
2019).  Árið 2019 komu skemmtiferðaskip 131 sinnum til hafnar á Ísafirði og þar af 116 sinnum 
á tímabilinu maí til september (Ísafjarðarbær, 2019). 

Koma skemmtiferðaskipanna hefur haft mikil jákvæð áhrif á efnahag svæðisins. Bæði eru 
hafnargjöldin góð innkoma fyrir bæjarfélagið og fjöldi heimamanna hefur haft atvinnu af 
þjónustu í kringum skipin. Ýmis konar afþreying er í boði og samkvæmt rannsókn sem gerð var 
á viðhorfum Ísfirðinga til skemmtiferðaskipa kom fram að það var yfirleitt uppbókað í alla 
afþreyingu þá daga sem skip lágu í höfn. Fjöldinn allur af fólki hefur haft atvinnu beint af því 
yfir sumartímann og ýmis afleidd störf hafa einnig skapast í kring um þessa ferðamennsku. Þá 
voru bæjarbúar að taka aukavinnu á sumrin, kennarar notuðu sumarfríin sín í að lóðsa og 
skólakrakkar voru ráðnir í ýmis hlutverk og störf. Rannsóknin var framkvæmd árið 2019, fyrir 
tíma heimsfaraldurs. Þá var athyglisvert að sjá að helstu tekjur sem voru af skipakomunum fóru 
til fyrirtækja sem selja afþreyingu, veitingar eða þjónustu til farþeganna en helsti gallinn er að 
farþegar stoppa yfirleitt það stutt að þeim gefst ekki tími til að skoða og upplifa allan þann 
fjölbreytileika sem svæðið hefur upp á að bjóða. Þeir stoppa rétt til þess að fá sér einn kaffibolla 
en eru síðan á bak og burt. Margir heimamenn hafa upplifað mikil ónot af því þegar mörg eða 
stór skip eru í höfn að þá er bærinn fullur af ferðamönnum og göturnar og verslanir svo stútfullar 
að heimamenn geta vart sótt sína þjónustu í miðbæinn. Heimamenn fundu fyrir að það væri allt 
of mikill fjöldi (e.mass) ferðamanna í þá tvo til þrjá mánuði sem skipin koma sem er ekki 
sjálfbært til lengri tíma litið. En svo eru aftur á móti göturnar tómar hina tíu mánuði ársins þegar 
engin skemmtiferðaskip koma til Ísafjarðar. Það er ljóst af niðurstöðum þeirrar rannsóknar að 
mikill vilji var hjá heimamönnum til að lengja ferðamannatímabilið sem gæti orðið öflug 
lyftistöng fyrir samfélagið í heild sinni (Lilja Sif Magnúsdóttir og Margrét Björg 
Hallgrímsdóttir, 2019) 
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Fossvatnsgangan er stór gönguskíðaviðburður þar sem koma um 1.100 keppendur á ári hverju 
auk fylgdarliðs. Skíðasvæðið á Ísafirði er með glæsilega aðstöðu til skíðaiðkunar sem gengur 
undir nafninu Dalirnir Tveir, með slagorðið: Best geymda leyndarmálið. Á Seljalandsdal er 
gönguskíðabraut sem er samkvæmt vefsíðu svæðisins ,,nánast alltaf opin þegar viðrar vel til 
útivistar”. Á skíðasvæðinu í Tungudal eru fjölbreyttar brekkur við allra hæfi og þrjár skíðalyftur 
með mismunandi brautir (Dalirnir, á.á.).  

 

Mynd 3-3: Maður á fjallaskíðum á skíðasvæðinu í Tungudal á Ísafirði (Vestfjarðastofa, 2020). 

Meðfylgjandi mynd birtist á Instagram reikningi Visit Westfjords (Vestfjarðastofu) með 
myndatextanum: “Þó svo að það sé dimmt í 20 klst á sólarhring, þá þýðir það ekki að við séum 
ekki athafnasöm”.  

3.3 Samgöngur 
Samgöngur geta haft mikil áhrif á þróun ferðaþjónustu á jaðarsvæðum og hafa haft mikið með 
það að gera hvernig ferðamenn dreifast um landið. Síðastliðin ár, í eðlilegu árferði, hefur mikill 
fjöldi ferðamanna streymt til landsins. Þá voru jaðarsvæði fjarri höfuðborginni minnst sóttu 
ferðamannastaðirnir á landsvísu (Ferðamálastofa, 2016). Katrín Anna Lund og Gunnar Þór 
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Jóhannesson (2020) skrifuðu áhugaverða grein um ferðaþjónustu. Þar kom fram að rannsóknir 
í ferðamálafræðum hefðu í gegnum tíðina einblínt ýmist á náttúruna, menningu eða samfélag. 
Þá gagnrýndu þau og bentu á mikilvægi þess að skoða þessa þætti saman frekar en eina og sér. 
Samgöngur á norðanverðum Vestfjörðum hafa mikil áhrif á menninguna og samfélagið þar í 
kring. Þegar rannsökuð  eru áhrif samgangna á náttúruna og hvernig náttúran hefur áhrif á 
samgöngur er mikilvægt að skoða hugtökin í samhengi við menningu og samfélag, sem er 
markmiðið hér. 

Lengi hefur verið unnið að því að heilsárs samgöngur verði milli byggðakjarna á Vestfjörðum 
en ennþá er langt í land í þeim efnum sem nánar er farið yfir síðar (Vestfjarðastofa, 2019). 
Samkvæmt stöðugreiningu Byggðastofnunar (2019) þá er verið að vinna í því að stytta 
vegalengdir á milli staða. Nýlega voru byggð jarðgöng frá Dýrafirði að Arnarfirði og víða er 
verið að stuðla að bættum samgöngum milli svæða. Þar að auki er einblínt á ákveðinn fjallveg 
sem lokast hefur á hverju ári, meirihlutann af árinu, og orðið til þess að ekki er hægt að komast 
frá sunnanverðum Vestfjörðum á norðursvæðið og öfugt. Með komu Dýrafjarðarganga var bætt 
töluvert úr því. Vegalengdin hefur nú styst um 27,4 km. Eftirfarandi skjáskot er tekið úr 
Ársskýrslu Vegagerðarinnar 2019 sem lýsir ágætlega stöðunni eins og hún var þá: 

 

Mynd 3-4: Skjáskot úr ársskýrslu Vegagerðarinnar árið 2019 (Vegagerðin, 2019). 

Göngin voru opnuð í október 2020 og vilja heimamenn að unnið sé næst í þeim samgöngum 
sem eru á milli Barðastrandar og Ísafjarðarsýslu. Mikil hætta myndast þar á hverjum vetri ýmist 
vegna snjóflóðahættu eða ófærðar vegna veðurs. Ákveðið var því að bæta ástandið á því svæði 
til þess að stuðla að öryggi og góðu heilsárs vegasambandi (Vegagerðin, 2020). Samkvæmt 
sóknaráætlun Vestfjarðastofu er eitt af markmiðunum að laga ástand á Vestfjarðaleiðinni 
svokallaðri sem er hringurinn um Vestfirði þannig að samgöngur verði góðar allt árið, ekki 
einungis ákveðna mánuði á ári (Vestfjarðastofa, 2020). 

Í sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024 er lögð sérstök áhersla á uppbyggingu og nýsköpun innan 
nýrra stoða atvinnulífsins. Þá voru skilgreind ákveðin svæði fyrir uppbyggingu áfangastaða í 
ferðaþjónustu og tilgreind tækifæri til uppbyggingar sjálfbærrar ferðaþjónustu. Lögð var sérstök 
áhersla á ferðamannaleiðina Vestfjarðaleið (áður kölluð Hringvegur 2) og að á tímabilinu 2020-
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2024 verði vegurinn lagður bundnu slitlagi og fær allt árið. Á meðfylgjandi myndum má sjá 
leiðina sem er 950 km í heildina. 

 

Mynd 3-5: Fjallvegur á Vestfjarðaleið (Vestfjarðastofa, 2020). 

Markmiðið er að Vestfjarðaleiðin verði sjálfstætt framhald af hringvegi 1 sem hefði mikið 
aðdráttarafl. Það væri því góður grundvöllur fyrir blómlegri byggð á þeim fjölmörgu 
jaðarsvæðum sem þar eru staðsett (Vestfjarðastofa, 2020). 
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Mynd 3-6: Vestfjarðaleið á korti (Vestfjarðastofa 2020) 

3.4 Veðurfar 
Hnattrænar loftslagsbreytingar hafa skilað aukinni hlýnun, meiri úrkomu og auknum öfgum í 
veðurfari hér á landi (Veðurstofa Íslands, 2016). Glugginn sem er ákjósanlegt birtuskilyrði til 
að skoða og upplifa er einungis fjórar klukkustundir þegar dagur er stystur (Veðurstofa Íslands, 
2010). Að undanskildum norðurljósaferðum að sjálfsögðu.  

Því er nauðsynlegt fyrir landsmenn og ferðamenn sem hingað koma að fylgjast vel með hvers 
konar veðri er spáð fyrir þann fyrirhugaða tíma sem þeir ferðast hér á landi. Veðurstofa Íslands 
er opinber stofnun sem sér um miðlun upplýsinga sem koma ýmist á kortum, veðurspám eða 
hættumats ákveðinni svæða (Veður, á.á).  
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Mynd 3-7: Brúin yfir Gilsfjörð þar sem Vestfirðir byrja (Vestfjarðastofa, 2020). 

Ferðamenn sem koma hingað til lands að vetri til hafa í gegnum tíðina fengið 
upplýsingabækling ýmist frá Safe Travel þar sem farið er yfir mikilvægi þess að fylgjast vel 
með veðurfari hér á landi og öryggisaðstæðum. Oft á tíðum hafa ferðamenn, sem ekki fylgjast 
með veðurfari hér, lent í hættu þegar þeir ferðast um landið og er því verið að stuðla að öryggi 
þeirra með auknu upplýsingaflæði ýmist á flugvöllum, hótelum og samgöngustöðum almennt 
(Safe travel, á.á) Samkvæmt könnun sem Vegagerðin lagði fyrir árið 2018 í samstarfi við 
rannsóknarsjóð ferðaþjónustunnar (Vegagerðin, 2018) greindu ferðamenn frá því að þeir 
athuguðu hvernig veðurfar yrði á svæðinu áður en ferðalagið hófst. Eitt af markmiðum 
Samgöngustofu og Vegagerðarinnar er að reyna ná til ferðamanna sem koma hingað til lands 
og brýna fyrir þeim ástand vegakerfisins á Íslandi (Samgöngustofa, á.á). Mikil hætta getur 
myndast þegar ökumenn leggja af stað á óþekktar slóðir og er því mikilvægt að kynna sér 
fyrirfram vel hvernig vegakerfið er. Á norðanverðum Vestfjörðum eru langir dalir og háir 
bakkar þar sem oft getur reynst erfitt að ferðast yfir vetrartímann og þar er oft ófært, bæði í 
flugsamgöngum og í akstri (Vegagerðin, 2020). 

Norðanverðir Vestfirðir eru staðsettir úr alfaraleið með tiltölulega fáa ábúendur eða tæplega 
fimm þúsund íbúa í upphafi árs 2019 (Byggðastofnun, 2019). Vægi sjávarútvegsins er 
hlutfallslega mest á Vestfjörðum í samanburði við aðra landshluta. Hlutdeild ferðaþjónustunnar 
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í landshlutanum er einna minnst á landsvísu sem að mörgu leyti má rekja til staðsetningar fjarri 
höfuðborgarsvæðinu. Einnig vegna þess að samgöngum í landshlutanum hefur verið ábótavant 
en mikil framför hefur þó verið síðastliðin ár en veðurfar og fjarlægðir setja þó alltaf ákveðið 
strik í reikninginn. Vegurinn liggur yfir háar heiðar og brattar hlíðar og því er ekki á allra færi 
að hætta sér út í ferðalagið ef tvísýnt er um færð á vegum. Það eru margar áskoranir sem felast 
í vetrarferðamennsku. Hins vegar eru há fjöll, snjóþungir vetur og fámennt en náið samfélag 
eftirsóknarverðir eiginleikar með mikið aðdráttarafl og það hefur svæðið upp á að bjóða.      

 

Mynd 3-8: Holtsbryggja er vinsæll ferðamannastaður í Önundarfirði sem er hluti af Ísafjarðarbæ (Vestfjarðarstofa, 2020). 



25 

4 Gögn og aðferðir 
Í þessum kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina. Í fyrsta kafla er sagt 
frá því hvers konar rannsóknarsnið var talið hentugast til rannsóknarinnar. Í öðrum kafla verður 
er fjallað um hvernig gagnaöflun fór fram og í þeim þriðja hvernig greiningu og úrvinnslu gagna 
var háttað. 

4.1 Aðferðafræði 
Rannsókn þessi var framkvæmd í formi viðtala og telst hún því til eigindlegrar rannsóknar (e. 
qualitative research). Viðmælendur voru aðilar sem tengjast hinu opinbera, 
landshlutasamtökum sveitarfélaganna, markaðsstofu landshlutans og fyrirtækjum í 
ferðaþjónustu. Undirbúningur fólst í að semja spurningar sem viðtalsramma helstu áhersluatriða 
sem leitað  var eftir að fá svör við hjá viðmælendum (sjá viðauka A). Spurningarnar voru 
mótaðar út frá þeim þáttum sem tilgreindir voru í þeim fræðigreinum um viðfangsefnið sem 
stuðst var við og ítarlega farið yfir í öðrum kafla þessarar ritgerðar. Viðtölin áttu sér stað í 
febrúar 2021 og byggjast á aðferð grundaðrar kenningar (e. grounded theory) Þá er lagt af stað 
í viðtölin án þess að vera með fullmótaða hugmynd um hvað niðurstöðurnar leiða í ljós heldur 
er viðmælendum leyft að tjá sig frjálslega og umræðunni ekki stýrt í ákveðinn farveg. Þannig 
er leitast við að fá persónuleg svör með því að draga fram sjónarhorn viðmælenda út frá eigin 
reynslu og leyfa þeim að koma sínum viðhorfum og skoðunum á framfæri til að öðlast dýpri 
þekkingu á viðfangsefninu (Bryman, 2015). Hér á eftir er nánar farið í hvernig greiningu og 
úrvinnslu viðtalanna var háttað.  

4.2 Þátttakendur 
Tekin voru fimm viðtöl og voru þau í formi hálfstaðlaðra viðtala (e. semi- structured interview) 
og þar var stuðst við spurningalista sem notaður var sem grunnur viðtalsins (Bryman, 2018). 
Viðmælendur voru þrír karlar og tvær konur en þeim voru gefin gervinöfnin Ásgeir, Halldór, 
Kristinn, Ásdís og Jóna. Viðmælendur búa öll á svæðinu og eru á svipuðu aldursbili. Þegar kom 
að vali viðmælenda var framkvæmt val með markvissu úrtaki (e. purposeful sampling). 
Markvisst úrtak er þegar vali á viðmælendum er hagað eftir markvissum leiðum, sem var í þessu 
tilviki að finna viðmælendur sem gegna opinberum stöðum með sterka tengingu við 
ferðaþjónustuna í landshlutanum (Bryman, 2016). Þá var notað snjóboltaúrtak (e. snowball 
sampling) til  að ná í fleiri viðmælendur sem felst í því að fá áðurnefnda viðmælendur til að 
gefa okkur hugmyndir um fleiri viðmælendur á svæðinu.  

4.3 Framkvæmd viðtala  
Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggist á fimm viðtölum sem tekin voru við aðila sem tengjast 
hinu opinbera, landshlutasamtökum sveitarfélaganna, markaðsstofu landshlutans ásamt 
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fyrirtækjum í ferðaþjónustunni í febrúar og mars 2021. Stuðst var við hálf-stöðluð viðtöl (e. 
semi structured) og notaður ákveðinn viðtalsrammi (sjá viðauka A) við framkvæmd viðtalanna 
(Bryman, 2016) sem innihélt spurningar sem rannsakandi vildi spyrja um. Viðtalsramminn 
innihélt spurningar um vetrarferðamennsku, markaðssetningu, uppbyggingu, samgöngur, 
veðurfar og árstíðabundna ferðaþjónustu á rannsóknarsvæðinu. 

Við upphaf viðtala var viðmælendum greint frá upplýsingum um verkefnið og hvert markmið 
þess yrði. Viðmælendur samþykktu allir og var þeim greint frá því að nafnleysis yrði gætt og 
að nöfnum þeirra yrði breytt. Viðtölin voru framkvæmd í febrúar og mars 2021 og  fóru þau öll 
fram í gegnum fjarskiptabúnaðinn Zoom, vegna samkomutakmarkana (Brinkmann, S. & Kvale, 
S. 2018). 

4.4 Greining og úrvinnsla 
Við lok viðtalanna hófst afritun þeirra orðrétt, svo hægt sé að greina gögnin á sem bestan máta. 
Því geta rannsakendur ávallt leitað til þeirra ef þess er óskað með því að geta lesið afritunina á 
ný (Bryman, 2016). Greining gagnanna hófst þar á eftir með kóðun (e. coding). Hægt er að nota 
ýmist kóða eða númer sem aðgreinir gögnin í flokka. Grunduð kenning skiptist í þrjú skref 
kóðunar. Fyrsta skrefið er að nota opna kóðun (e. open coding) en þar er viðtalinu skipt í flokka 
sem hjálpa við að greina niðurstöður rannsóknarinnar. Skref tvö er öxulkóðun (e. axial coding) 
en þar er að finna þau lykilhugtök sem upp hafa komið og skoða hver tenging þeirra er. Síðasta 
skrefið snýr að markvissri kóðun (e. selective coding) en þá eru þeir flokkar sem fram hafa 
komið settir saman og rýnt er í niðurstöður rannsóknarinnar (Bryman, 2016). 
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5 Lífið á jaðrinum 
Í þessum kafla er fjallað um helstu atriðin sem fram komu úr viðtölum. Skoðað er hvers konar 
ferðaþjónusta er einkennandi ásamt framtíðarsýn. Þar á eftir er rýnt í samgöngumál ásamt því 
að segja frá hve mikil áhrif veðurfar getur haft á hreyfanleika. 

5.1 Stefnumótun og markaðssetning 
Ferðamálastefna Vestfjarða er unnin út frá markhópagreiningu Íslandsstofu (2017) og einblínir 
á tvo markhópa sem þykja ríma við áfangastaðinn Vestfirði. Þeir eru: sjálfstæði 
landkönnuðurinn og makindalegi menningarvitinn. Þriðji markhópurinn sem telst ekki 
viðeigandi fyrir Vestfirði er lífsglaði heimsborgarinn. Eins og Ásdís orðaði það: ,,Við vinnum 
helst með þessa tvo, við sleppum þriðja sem sækir til Reykjavíkur, heimsborgaranum. En við 
erum með hina, það eru okkar kúnnar, það eru þeir sem eru tilbúnir að fara lengra og leggja 
aðeins meira á sig”. Markaðssetningin hjá Vestfjarðastofu miðar að því að einblína frekar á 
lífsstíl en t.d. aldur. Þó er áhugavert að mati viðmælanda frá Íslandsstofu að ekki hefur verið 
mikið um unga ferðamenn þar:  

En að sama skapi þá er ungt fólk ekki mikið að koma, það er allavega ekki flestir þeirra sem eru 
að koma. Það er fólk sem er búið að koma sér svolítið fyrir, það hefur pening á milli handanna. 
Það er ekki eins og í Reykjavík, þú færð frekar einhvern sem hoppar frá Bretlandi í þriggja daga 
helgi og tékkar í nokkur box svona og fara á djammið. Við erum að fá fólk sem er búið að koma 
sér vel fyrir og hefur pening og svona ákveðið frelsi og er tilbúið að fara í svona ferðir.  

Eitt af mikilvægustu verkefnum sem Vestfjarðastofa og Markaðsstofa Vestfjarða vinna að í 
sameiningu er markaðsátak sem kallast Ferðamannaleiðin Vestfjarðaleiðin. Með bættu 
vegakerfi er hægt að fara eina leið vestur og aðra leið til baka, eða fara hringinn. Vegna 
heimsfaraldursins fóru heimamenn að ferðast um landið og fóru margir vestur. Markaðsstofa 
Vestfjarða fór af stað með markaðsátak síðasta sumar með ýmsum tilboðum til að laða að 
ferðamenn á svæðið. Átakið gekk vonum framar og stefna þau á svipaða markaðssetningu í 
sumar þar sem allt stefnir í að Íslendingar muni ferðast mikið innanlands í sumar. Í fyrra var 
einblínt sem mest á að sýna heimamönnum sem ekki höfðu farið vestur á firði lengi að nú væri 
kjörið tækifæri til að skella sér vestur með markaðsátakinu: ,,Keyrðu kjálkann í sumar” og 
„Upplifðu Vestfirði“. Nú í sumar er stefnan sett á að auglýsa af hverju íslenskir ferðalangar 
ættu að fara vestur, markmiðið er að draga fram afþreyingu og svæði sem fáir hafa farið áður 
á. Ásdís sagði frá því hvernig ferðamenn sem eiga leið vestur akandi geti nú farið hringinn en 
áður þurfti fólk að keyra sömu leið fram og til  baka. Með því að leggja áherslu á að nú sé hægt 
að keyra hringinn þá opnast möguleikar í markaðssetningu sem mörgum finnst heillandi og 
hefur mikið aðdráttarafl:  

Við leggjum áherslu á að keyra hringinn þannig að ef þú ert að koma að keyra þú veist bara 
kannski djúpið hingað og svo keyra í rauninni í gegn og fara hina leiðina til baka þannig hugsum 
við þetta fyrir ferðamenn að ferðamenn eru ofboðslega heillaðir af því að þurfa ekki að fara til 
baka þeim finnst æðislegt að geta farið hring. 
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Fulltrúi Markaðsstofunnar segist finna að markaðssetning á samfélagsmiðlum verði dýrari með 
hverju árinu. Áður fyrr var hægt að fá ágæta dreifingu á efni án þess að borga fyrir það en nú 
eru Facebook, Instagram og Google farin að rukka háar upphæðir til að fá góðan sýnileika. Það 
setji áfangastaði og ferðaskipuleggjendur í krappa stöðu þegar markaðssetning á netinu sé farin 
að verða hár útgjaldaliður. Vegna heimsfaraldursins urðu mörg fyrirtæki gjaldþrota og þurftu 
að loka sinni starfsemi. Ásdís nefnir að ferðaþjónustuaðilar á Vestfjörðum hafi verið búnir að 
koma vel undir sig fótunum  og náðu að komast ágætlega út úr faraldrinum án þess að skuldsetja 
sig:  

Þá er ferðaþjónusta á Vestfjörðum mjög lítið skuldsett þannig að langflestir sem eru í einhverri 
afþreyingu þeir í rauninni fóru bara í svona frost bara heyrðu ekkert mál hendum bara kajökunum 
bara inni í bílskúr ég fer bara í hina vinnuna mína þú veist þannig að það er líka  gott upp á það 
að þú veist svo bara þegar eru komnir ferðamenn sækjum kajakana auðvitað vonar maður að 
þetta gangi hratt til  baka líka af því að þú ert ekki setja upp á og þarft ekki að losa þig við allar 
eignirnar af því að þú ert svo skuldsettur. 

5.2 Framtíðarsýn 
Annar möguleiki myndast því og áhugavert verður að sjá hver þróunin verður. Hvaða leið munu 
til að mynda heimamenn beina fólki sem á leið vestur til Ísafjarðar? Eins og Ásdís nefndi: ,,Það 
verður líka frábært að þurfa ekki alltaf að fara djúpið”. Í dag er ekki í boði mokstursþjónusta 
um helgar yfir Dynjandisheiðina og því er áhugavert að sjá hvort það verði möguleiki fyrir 
almenning að fara hringinn á veturna. Uppbygging ferðaþjónustu á norðanverðum Vestfjörðum 
býður upp á mikla möguleika í framtíðinni. Viðmælendur sögðu heimamenn taka þátt í 
uppbyggingu ferðaþjónustunnar og sögðu þá framtakssama í því hlutverki. Viðmælendur voru 
samhljóða með að það væri fjölbreytt úrval af afþreyingu í boði á svæðinu, hvort sem um væri 
að ræða lengri eða styttri ferðir. Þegar hugað er að samgöngum á eftir að koma í ljós hver 
þróunin verður en mikil uppbygging er fyrirhuguð hjá Vegagerðinni.  

Viðmælendur sögðu algengara að heimamenn nýttu sér leiðina um Ísafjarðardjúp þó hún sé í 
raun lengri í kílómetrum, vegna þess að vegirnir hafa ekki verið nógu góðir. Það munar um 30 
kílómetra milli leiða. En nú þegar Dýrafjarðargöngin eru komin og verið er að vinna í að laga 
vegina og stytta vegalengdir enn frekar þá sagði Ásdís að það yrði fróðlegt að sjá hvernig 
hugarfarið breyttist þegar vegirnir yrðu betri sem hún sér fram á að gerist næsta sumar. Þá 
verður leiðin Dýrafjarðarmegin ekki bara styttri í km/kílómetrum heldur á  að vera hægt að fara 
fljótar yfir þegar búið er að laga vegina. ,,Þá er allavega til staðar annar möguleiki og verður 
áhugavert að sjá hvernig það þróast áfram, hvaða leið t.d. heimamenn eru að beina fólki sem er 
að koma til Ísafjarðar. Það verður líka frábært að þurfa ekki alltaf að fara djúpið”. En það er 
aftur á móti spurning hvort að hægt verði að fara hringinn yfir vetrartímann. Eins og staðan er 
í dag þá er ekki mokstursþjónusta um helgar á veginum um Dynjandisheiði en það er nokkuð 
sem auðvelt er að bæta úr með því að auka fjárlögin sem renna þangað. En nú þegar 
Dýrafjarðargöngin eru komin þá er Þingeyri komið út á jaðarinn, en það var áður bær sem 
farið/ekið var í gegnum áður en lagt var á heiðina. Því hefur Kristinn miklar áhyggjur af því að 
bærinn missi frá sér ferðamenn. Hins vegar er í bígerð að koma á fót áhugaverðum 
ferðamannastað í bænum sem Kristinn vonast til að styrki svæðið. Það er verkefni sem nefnist 
Sólsetrið á Þingeyri. Um er að ræða manngengt listaverk, skúlptúr, sem verður að hámarki 600 
fermetrar að flatarmáli á um 3000 fermetra lóð. Þar verður sýnt sólarlag um allan heim í 
rauntíma. Pálmar Kristmundsson, arkitekt, sem á ættir að rekja til Þingeyrar, á hugmyndina að 
þessu listaverki og verkefnið er styrkt af Ísafjarðarbæ.  
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Í Ísafjarðardjúpinu er helsta áherslan lögð á að bæta samgöngur um Súðavíkurhlíð sem liggur 
á milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Þar hafa fallið fjölmörg snjóflóð og grjóthrun í gegnum tíðina. 
Margir hafa því beitt sér fyrir að bæta ofanflóðavarnir t.d. með jarðgöngum á milli Álftafjarðar 
og Skutulsfjarðar. Kristni var mikið í mun að fá jarðgöng í Súðavík: 

Súðavíkurhlíðin hún var lokuð mjög marga daga hérna seinasta vetur út af snjóflóðahættu. Hún 
er líka að lokast á sumrin vegna skriðuhættu þannig að það bara einmitt með tilliti til 
ferðaþjónustu að þá einhvern veginn verðum við að fá göng hérna á milli Súðavíkur og Ísafjarðar, 
losna við hlíðina. Það er eitt. En fram að áramótum voru þetta svo sem ekkert erfiðar samgöngur 
hingað, en núna eftir áramót þá er þetta búið að vera mjög erfitt og lokað dögum saman. Bæði 
Steingrímsfjarðarheiðin og Þröskuldar. 

Það er þessi ófyrirsjáanleiki sem veldur erfiðleikum að vetri en vegirnir eru alltaf að batna. Nú 
eru komin Dýrafjarðargöng sem þýðir að það er opið lengur á milli norður og suðursvæðis 
Vestfjarða. Það er ekki alveg um heilsársopnun að ræða og verður það líklega aldrei vegna 
veðurs. Nú er þetta alla vega orðið þannig að það er mokað nokkrum sinnum í viku þar á milli 
og Dynjandisheiðin greiðfær þegar veður leyfir.  Það er í fyrsta sinn núna eftir að göngin opnuðu 
sem hægt er að komast að Dynjanda stóran hluta að vetri. Ásdís sagði að það væri skemmtilegt 
að sjá að fólk væri strax farið að nýta sér það: ,,Við erum að sjá bara milli núna á milli jóla og 
nýárs að heimamenn voru að fara á Dynjanda” en göngin opnuðu í október á síðasta ári.   

Samkvæmt aðila sem tengjast hinu opinbera er áætlað í framtíðinni að styrkja ferðamennsku 
enn fremur á svæðinu og er meðal annars á áætlun að byggja útsýnispall í Bolungarvík ásamt 
veitingastað. Með komu útsýnispallsins er verið að reyna að fjölga ferðamönnum til 
Bolungarvíkur. Útsýnispallurinn verður aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem leita eftir einstakri 
náttúruupplifun. Mikil tilhlökkun er eftir útsýnispallinum sem verið er að vinna að á Bolafjalli 
í utanverðu Ísafjarðardjúpi. Búist er við að hann komi til með að laða fjölda ferðamanna á 
svæðið og býður upp á mikla möguleika varðandi uppbyggingu á svæðinu í framtíðinni. Þá er 
verið að horfa til þess að styrkja samfélagið með því að stuðla að bættri ferðaþjónustu. Í 
framtíðinni er stefnt að því að opna veitingastað á toppi fjallsins þannig að gestir geti notið 
veitinga og samhliða dáðst af útsýninu. 

Skíðasvæðið á Ísafirði býður jafnframt upp á alls  konar möguleika að sumri til. Bæjaryfirvöld 
eru með í framtíðarsýn sinni að nýta svæðið betur að sumri til þar sem möguleikar eru miklir. 
Það væri til að mynda hægt að nýta svæðið undir fjallahjólaferðir ásamt gönguferðum fyrir 
áhugasama. 

5.3 Vetrarferðaþjónusta 
Ferðaþjónustan á norðanverðum Vestfjörðum einkennist af fáum ferðamönnum í samanburði 
við þann fjölda ferðamanna sem kemur hingað til lands. Samkvæmt stefnumótun stjórnvalda 
og atvinnulífs fyrir íslenska ferðaþjónustu snýr áhersla þeirra að : “Uppbyggingu nýrra og 
áhugaverðra áfangastaða sem stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna um landið og yfir árið”. 
Með því að laða ný flugfélög hingað til lands er verið að tryggja sætaframboð til landsins og 
auka tengigetu fleiri landshluta. Því er ljóst að mikill vilji er fyrir því að stuðla að dreifingu 
ferðamanna til afskekktari byggða eins og norðanverðra Vestfjarða. Það liggur því beinast við 
að skoða nánar hvort aukin ferðaþjónusta sé þróun sem er eftirsóknarverð og sjálfbær fyrir 
svæðið.  
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Varðandi ferðaþjónstuna yfir vetrartímann þá sagði Halldór að það væru nokkrir sprotar á 
svæðinu en almenn ferðaþjónusta væri nánast ekki til staðar. Ekki eru miklar líkur á því að 
fjöldaferðamennska eigi sér stað á svæðinu næstu árin en hins vegar hefur það sýnt sig að 
tækifæri eru fyrir því að byggja upp sérhæfðari ferðir þar sem stór markaður sækir í einstakar 
upplifanir. “Þú þarft að hafa mjög sérhæfða vöru”. Því fylgja afleidd verkefni sem snúa að því 
að sannfæra fólk um að koma hingað til lands og til Vestfjarða, sérstaklega í febrúar. Öruggara 
er að ferðast á þessum tíma árs til Finnlands og gætu því ferðamenn heillast fremur að 
ferðamennsku þangað. Því getur reynst erfitt að selja ferðir til Vestfjarða út af þessum 
takmörkunum í almennri ferðaþjónustu. Áfangastaðurinn er því háður takmörkunum þar sem 
Ísland er oft selt í heild sinni. Ferðamenn sem hingað ferðast skilja því oft ekki ástæðu þess að 
ferðast á Vestfirði þar sem vandasamt hefur reynst að treysta á samgöngur á svæðinu. Margir 
veitingastaðir hafa einungis opið yfir sumartímann og þjónusta er af skornum skammti. Þeir 
staðir sem bjóða upp á þjónustu og eru í stakk búnir að taka á móti ferðamönnum gengur vel. 
Maður sér þetta gerast og ganga vel þegar þú ert með mjög sérhæfða vöru á sérkennilegan 
markhóp. 

Ásdís segir mjög krefjandi að byggja upp vetrarferðamennsku á svæðinu og áskoranir eru 
misjafnar eins og þær eru margar. Eins og hún orðaði það, þangað kemur fólk ,,sem er tilbúið 
að fara í svona ferðir”. Hún sagði samgöngutakmarkanir setja strik í reikninginn og 
markhópurinn sem þau hafa sótt á er fólk sem höndlar ákveðinn sveigjanleika, bæði persónulega 
og fjárhagslega.  

Við verðum bara að vinna með það að þetta er meira ögrandi, það er meira risky að fara hingað 
og svo veltur þetta á vetrinum. Nú erum við búin að hafa hérna í fyrra mjög snjóþungan vetur 
þannig maður svona veit ekki hvernig ástandið hefði verið ef það hefði ekki verið covid að sama 
skapi og einmitt búið að vera lítið sem enginn snjór í vetur það er eiginlega helst núna um helgina 
sem að það kom snjór. En þetta er alveg flókið fyrir fyrirtæki að byggja upp þegar að þú hefur 
ekki þennan áreiðanleika. Fyrir vikið byggist kannski upp fyrirtæki sem að eru þannig gerð að 
við erum rosa mikið að vinna með plan b plan c og vera tilbúin með plan d. 

Viðmælendur virtust vera á sama máli um að ekki væri hægt að reiða sig á samgöngur á veturna. 
Ásdís nefndi áskoranir varðandi flugsamgöngur að stundum væri fínt veður en bara röng vindátt 
og þá er ekki hægt að lenda á Ísafirði. Fyrirtæki þurfa því alltaf að hafa varaáætlun. Hún segir 
fyrirtækin vanalega bregðast við með því að flytja ferðina til. Þegar þau skipuleggja ferðina er 
vanalega gert ráð fyrir einum degi í Reykjavík fyrir og eftir brottför til Ísafjarðar, til þess að 
geta flýtt eða seinkað brottför ef þess þarf. Ef það er alveg brjálað veður í dag þá er frekar hægt 
að leggja af stað á morgun. Við ræddum við aðila sem er að skipuleggja ferðir yfir vetrartímann 
sem sagði að það væri rosalega misjafnt viðhorfið gagnvart því að keyra vestur. Sérstaklega er 
það vandamál þegar flug fellur niður vegna veðurs. Hún segir:  

Sumir eru bara ekkert mál og keyra af stað. Aðrir eru bara þannig að ef það er ekkert flug þá 
koma þau ekki. Samgöngur er stór þáttur í þessu… Við höfum ekki oft lent í því að það er ekki 
hægt að fljúga og ekki hægt að keyra… En það eru bara mjög margir sem eru ragir við að keyra. 
Við fundum það vel síðasta vetur, því það var gul viðvörun nánast allan veturinn og svo var 
banaslys inn í djúpi, það hafði mikið að segja… Þá fékk ég tvö símtöl þar sem fólk sagði: Við 
erum ekki að fara að keyra þennan veg. 

Hún segir að samgöngur setji stórt strik í reikninginn, þ.e.a.s. fjarlægðin. Jóna sagði það 
ánægjulegt að Dýrafjarðargöngin sönnuðu sig frá fyrsta degi:  

Um daginn að þá fékk ég meldingu frá nokkrum konum sem að treystu sér ekki til þess að koma 
því að Þröskuldar voru ófærir, Steingrímsfjarðarheiðin var þungfær og Súðavíkurhlíð var lokuð. 
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En þá voru aðrir sem að keyrðu suðurfirðina, komu um nýju göngin. Þá strax finnur maður mun, 
þau eru strax að sanna sig þarna.  

Hún hefur á tilfinningunni að fólk sé almennt bjartsýnna á það að keyra norður í land en vestur. 
“Þó það sé yfir tvær hæðar að fara þar líka, að þá þekkir fólk almennt þá leið betur”. Hún segir 
að mikill fjöldi innlendu viðskiptavina þeirra hafi aldrei áður komið til Vestfjarða. Vegurinn 
norður er með betri mokstursþjónustu vegna þess að þar eru yfirleitt fleiri á ferðinni.  Lengi vel 
var djúpið bara mokað annað hvort á laugardögum eða sunnudögum, en það er breytt í dag. 
Jafnframt eru flugfargjöld dýrari og færri flug sem fljúga vestur en norður. Þetta snýst alltaf um 
viðhorf viðskiptavinanna. Jóna sagði helstu áskoranirnar vera að koma fólkinu vestur. Þegar 
fólk er komið vestur, þá er lítið mál að finna skemmtilega afþreyingu og breyta skipulagi eftir 
því sem veður leyfir. Mesta málið er að koma fólkinu vestur og að sannfæra það um að það 
verði allt í lagi og að þau komist aftur á réttum tíma heim til sín. Það er alltaf það fyrsta sem 
fólki dettur í hug: ,,Kemst ég vestur og kemst ég heim?” Það er fólki rosalega mikilvægt og 
skipuleggjendur þurfa oft að gera allt sem í þeirra valdi stendur við að aðstoða viðskiptavini 
sína með leiðsögn og ráðgjöf. Það þurfa allir að leggjast á eitt til að breyta þessu fastskorðuðu 
viðhorfum gagnvart vesturleiðinni, sem eiga oft ekki rétt á sér. Það er nefnilega þannig að 
slæmar fréttir ferðast oft víðar en góðar fréttir þegar viðkemur samgöngum. Sú sýn sem 
Íslendingar hafa af ferðalaginu vestur á firði verður að breytast. “Við þurfum svolítið að passa 
okkur með það hvað við kvörtum mikið þegar það verður ófært. Því það er sú sýn sem landinn 
fær af ferðalaginu vestur og til baka. Við þurfum kannski frekar að heyja okkar baráttu um 
bættar samgöngur inni í ráðuneytinu, ekki uppi á Steingrímsfjarðarheiði á Facebook: Það er 
aftur ófært. Það gerir ekkert annað en að kynna það hvað er erfitt að koma sér hingað. Við 
þurfum svolítið að passa okkur”.   

Í gegnum tíðina hefur ekki verið mikið um ferðamenn á norðanverðum Vestfjörðum, en 
viðmælendur segja það vera hægt og rólega að breytast. Það eru komin fyrirtæki sem einblína 
bara á stóran hluti af vetri. Helst er þá að nefna siglingar á skútu yfir í Jökulfirðina með áherslu 
á fjallaskíði og að sigla yfir til Grænlands.  Svo er boðið upp á vinsælar helgarferðir á 
gönguskíðanámskeið og fleira. Fossvatnsgangan er risastór viðburður fyrir bæjarfélagið þar 
sem fjöldi manns kemur árlega til að keppa. Tónleikahátíðin „Aldrei fór ég suður“ er í kring 
um páskana og margir innlendir ferðamenn koma á þá hátíð. 

Halldór var bjartsýnn á framtíðina þegar hann sagði:  

Það verða áfram fjallvegir og áfram vont veður. Það eru þær takmarkanir sem við lifum við. Það 
eru kostir og gallar við öll samfélög. Hérna eru þyngri vetrar en á sunnanverðu landinu. Þetta er 
svona alls staðar í heiminum, því fjær sem þú ert höfuðstaðnum, því minni þjónusta. Það eru fá 
lönd í heiminum sem eru með sterkari höfuðborgarsvæði hlutfallslega á við landsbyggðina á 
höfðatölu. Það er nánast hvergi svona miklar öfgar í heiminum. Ekkert land í Evrópu a.m.k. Þetta 
er að mörgu leyti krefjandi en tækifærin eru fjölmörg og tækifærin liggja í því að vera með 
sérstakar ferðir. Þetta eru dýrar ferðir en það er mikil framlegð út úr þeim. Við erum með 
gríðarleg tækifæri ef maður skilur markhópinn.  

Halldór telur vegalengdina ekki vera hindrun varðandi framgang svæðisins heldur skapi hún 
þvert á móti sérstæðu sem felur í sér fjölmörg tækifæri. Lykilatriðið er að markaðssetja svæðið 
út frá helstu styrkleikum þess, sem einstakan áfangastað með fjölbreytta afþreyingu.  
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6 Umræður 
Í rannsókninni er leitast við að svara þremur rannsóknarspurningum. Í þessum kafla er hver og 
ein spurning tekin fyrir í þremur undirköflum með því að rýna í fræðilega umfjöllun um 
einkenni áfangastaðarins og bera saman við niðurstöðurnar úr viðtölunum sem fjalla um lífið á 
jaðrinum. 

6.1 Styrkleikar 
Íslandsstofa (2019) lagði fram stefnumótun stjórnvalda og atvinnulífs fyrir íslenska 
ferðaþjónustu með ákveðnum áhersluatriðum. Meðal áhersluatriða var að markaðssetja svæði 
og stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna um land allt. Markaðssetning Vestfjarða snýr að því 
að ná til ákveðins markhóps eða þeirra aðila sem stoppa hér á landi lengur en eina helgi og eru 
tilbúnir að ferðast lengra en til Reykjavíkur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að finna má 
marga styrkleika innan Vestfjarða.  

Helstu styrkleikar Vestfjarða sem áfangastaður ferðamanna er landshlutinn sjálfur, finna má 
gríðarlega fallega náttúru, há fjöll og firnindi.  Ferðaþjónustan á Vestfjörðum býður upp á 
fjölbreytta afþreyingu á svæðinu. Viðmælendur greindu frá því að miklir möguleikar væru á 
svæðinu til uppbyggingar og að svæðið væri kjörið fyrir ferðamenn . Helstu einkenni 
ferðaþjónustunnar á Vestfjörðum hefur í gegnum tíðina verið af komu skemmtiferðaskipa. Á 
tímabili var það mikill fjöldi ferðamanna að telja mátti fjöldaferðamennsku á svæðinu.  

Eitt af því sem kom fram í rannsókninni var áhersla á markaðsátakið Ferðamannaleiðin, 
Vestfjarðaleiðin. Ferðamannaleiðin kemur með nýjan styrkleika á svæðið, aðdráttarafl fyrir 
ferðamenn og jafnframt fyrir Íslendinga sem hafa ekki komið vestur í langan tíma. Einstaklingar 
sem nú aka vestur geta ekið ákveðna leið á áfangastað og farið svo aðra leið til  baka Með komu 
leiðarinnar er verið að skapa nýja sýn á samgöngur svæðisins.  

Styrkleikar Vestfjarða eru einnig þau framtíðarplön sem nú eru áætluð á svæðinu. Ein af 
áætlunum sem nú er verið að vinna í er stofnun útsýnispallar í Bolungarvík (Stjórnarráðið, 
2020). Útsýnispallurinn mun laða að fjölda ferðamanna auk Íslendinga sem geta nú skynjað 
einstaka náttúruupplifun á svæðinu. Viðmælendur sögðu heimamenn bíða spennta eftir opnun 
pallarins en mikill styrkleiki myndast með komu hans innan samfélagsins. Vestfirðir eru 
sannkölluð náttúruperla og það er vinsælt að fara á skútu yfir í Jökulfirði á fjallaskíði. 

6.2 Vetrarferðaþjónusta 
Vetur á Íslandi eru þekktir fyrir að vera langir og erfiðir og því getur reynst erfitt að ferðast um 
landið yfir vetrartímann, sérlega á jaðarsvæði. Þar sem norðanverðir Vestfirðir eru staðsettir á 
jaðarsvæði geta samgöngur haft mikil áhrif á uppbyggingu þessa svæðis. Oft á tíðum lágu 
flugsamgöngur niðri og ófært var á heiðum sem leiddi til þess að akstursskilyrði voru ekki góð 
og því var oft ófært vestur (Ferðamálastofa, 2016).  
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Í niðurstöðum rannsóknar Edwards Huijbens og Gunnars Jóhannessonar (2020) kom fram að í 
ferðaþjónustu á  Vesturlöndum hefði oft verið gripið til uppbyggingar ferðaþjónustu á 
jaðarsvæðum þegar samdráttur hefur átt sér stað í landbúnaði. Sheller og Urry (2006) nefndu í 
rannsókn sinni hvernig hreyfanleiki hefði í gegnum tíðina verið tengdur rannsóknum í 
ferðamálafræði. Hreyfanleiki á jaðarsvæðum getur reynst krefjandi og er hreyfanleiki á 
norðanverðum Vestfjörðum ekki mikill yfir vetrartímann. Þar sem hreyfanleiki er af skornum 
skammti getur reynst erfitt að stuðla að uppbyggingu vetrarferðamennsku á Vestfjörðum. Íbúar 
svæðisins hafa í gegnum tíðina þurft að skipuleggja ferðir sínar á þann máta að svigrúm sé til 
staðar ef ófært yrði á milli.  

Niðurstöður greindu frá því hvernig árstíðabundin ferðaþjónusta myndaðist vel á svæðinu, 
auðveldara væri fyrir ferðamenn að ferðast vestur á firði að sumri til en vetri til. Ferðaþjónustan 
væri árstíðabundin sem hefði þau áhrif að flestir ferðamanna ferðaðist einungis til Reykjavíkur 
yfir vetrartímann þar sem samgöngur væru það slæmar úti á landi (Edward Hákon Huijbens 
o.fl., 2020).  

Butler (1990) nefndi í rannsókn sinni varðandi vetrarferðamennsku hvers konar gagnrýni 
myndast á svæðum sem bjóða upp á vetrarferðamennsku. Oft á tíðum getur myndast órói meðal 
heimamanna sem á þeim svæðum búa. Butler greindi þó frá því að gagnrýni heimamanna sneri 
ekki einungis að vetrarferðamennsku heldur ferðamennsku yfir höfuð. Niðurstöður 
heimamanna á norðanverðum Vestfjörðum greindu frá því að skiptar skoðanir væru meðal 
heimamanna í garð ferðamanna, en oft myndaðist mikil andúð innan samfélagsins gagnvart 
ferðamönnunum. Með komu heimsfaraldurs hefur þó skapið snúist við og hafa heimamenn 
saknað þess að hafa ekki ferðamenn á svæðinu.  

Samgönguerfiðleikar hafa skapað óvissu og hræðslu meðal ferðamanna við að ferðast að vetri 
til, sérlega hjá þeim sem ekki eru kunnugir svæðinu. Rannsóknin okkar leiddi í ljós að 
samgöngur hefðu mikil áhrif á vetrarferðamennsku á Vestfjörðum. En í gegnum tíðina hefði 
verið reynt að stuðla að bættum samgöngum í byggðakjarnanum en þó væri enn langt í land Ein 
af þeim framkvæmdum sem vegagerðin hefði nú lokið eru Dýrafjarðargöngin en með komu 
þeirra styttist vegalengdin á milli svæða um 27,4 kílómetra (Vegagerðin, 2019).  

Viðmælendur greindu frá því að mikil ánægja væri með nýju göngin og með þeim hefðu 
samgöngur á svæðinu batnað töluvert. Með komu Dýrafjarðarganga greindu viðmælendur frá 
þeirri niðurstöðu að næsta skref sem þeir vildu sjá væri það að unnið yrði í þeim samgöngum 
sem eru á milli Barðastrandar og Ísafjarðarsýslu. Viðmælendur sögðu að mikilvægt væri að 
unnið væri þar næst í samgöngum vegna þess að þær eru það slæmar að þær eru heftandi fyrir 
íbúa á svæðinu (Vestfjarðastofa, 2020).  

Viðmælendur sögðu einnig að samgöngur væru krefjandi fyrir uppbyggingu 
vetrarferðamennsku á svæðinu þar sem hún er mjög óstöðug. Einn viðmælandinn nefndi meðal 
annars hvernig Súðavíkurhlíðin lokaðist oft á milli Ísafjarðar og Súðavíkur að vetri til og þá 
kæmust hvorki íbúar né ferðamenn þar á milli dögum saman. Mikil hætta getur því myndast við 
lokun hlíðarinnar og finnst viðmælendum mikilvægt að bæta samgöngur sem eru þar á milli 
ennfremur. Við vond veðurskilyrði lokast hlíðin og er mjög þungbær. Í gegnum tíðina hafa 
fallið mörg snjóflóð á svæðinu og því er mikilvægt að hlíðin sé fær á milli svæða ef til 
neyðartilfella kemur..  

Niðurstöður rannsóknar okkar sýna  að samgöngur á svæðinu séu mjög krefjandi og hafi áhrif 
á ferðaþjónustu á svæðinu. Unnið er þó að framförum í samgöngum á svæðinu og með komu 
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Dýrafjarðarganga hafa þær skánað örlítið en langt er þó í land að samgöngur á svæðinu verði 
góðar. Viðmælendur í rannsókn voru þó bjartsýnir á hvað framtíðin bæri í skauti sér varðandi 
samgöngumál á svæðinu. 

6.3 Hindranir 
Uppbygging fyrirtækja í ferðaþjónustu getur reynst erfið og það leynast ýmsar áskoranir við þá 
uppbyggingu á ýmsum svæðum landsins. Ein af áskorunum sem finnst á norðanverðum 
Vestfjörðum snýr að veðurskilyrðum sem hafa ótrúlega mikil áhrif á samgöngur þar. Erfitt getur 
reynst fyrir skipuleggjendur ferðaþjónustuaðila á þeim svæðum að skipuleggja ferðir sínar. 
Stjórnarráðið (2019) fjallaði um hver áhrif loftslagsbreytinga hefðu verið á þau svæði sem bjóða 
upp á vetrarafþreyingu. Norðanverðir Vestfirðir eru dæmi um svæði sem hefur í gegnum tíðina 
boðið upp á vetrarferðamennsku í þessum landshluta.  

Hreyfanleiki (Sheller & Urry, 2006) er einn af þeim þáttum sem telst til hindrana á svæðinu. Í 
gegnum tíðina hefur hreyfanleika svæða verið mismunandi og þar sem norðanverðir Vestfirðir 
eru staðsettir á jaðarsvæði getur hreyfanleiki reynst afar erfiður þar. Mimi Sheller (2004) nefndi 
í rannsókn sinni hvernig hreyfanleiki hefði mikilvæg áhrif á þá ímynd sem finna mætti á 
svæðinu. Norðanverðir Vestfirðir einkennast af erfiðum samgöngum en á sama tíma laðar 
áfangastaðurinn ferðamenn til sín að vetri til. 

Samgöngur á svæðinu hafa verið krefjandi fyrir heimamenn og ferðaþjónustufyrirtæki þar sem 
erfitt er að skipuleggja ferðir vegna erfiðra samgangna á svæðinu. Einn viðmælenda í rannsókn 
nefndi meðal annars þann ófyrirsjáanleika sem myndaðist vegna samgönguerfiðleika í 
byggðakjarnanum. Enn er langt í land en með komu Dýrafjarðarganga þá hafa möguleikar 
heimamanna lagast töluvert og nú geta íbúar farið mun oftar á Dynjanda. Viðmælendur töldu 
lífskjör sín hafa lagast töluvert með komu ganganna og vilja að samgöngur á fleiri svæðum 
batni svo hægt verði ennfremur að treysta á vegakerfið. Jóna nefndi að heimamenn hefðu mikið 
nýtt sér göngin frá opnun þeirra. Hún sagðist finna fyrir miklum mun á viðmóti fólks varðandi 
samgöngur þar á milli og að mikil ánægja hefði verið ríkjandi meðal fólks. 

Niðurstöður rannsóknarspurningar voru þær að núverandi ástand hindraði í raun og veru frekari 
uppbyggingu á svæðinu. Samgöngumál hafa þó verið að lagast með tímanum en langt er enn í 
land að þau verði fullkomin. Með lagfæringum í samgöngumálum væri hægt að byggja upp 
ferðaþjónustuna á svæðinu og það myndi leiða til þess að ferðamenn ásamt Íslendingum treystu 
sér fremur til þess að aka vestur á firði. Viðmælendur voru þó jákvæðir í garð þess að 
uppbygging á svæðinu væri á áætlun. Viðmælendur sögðu að fjallvegir yrðu þó svipaðir áfram  
það væri erfitt að stjórna veðrinu og mikilvægt væri að lifa við þær takmarkanir sem eru á 
svæðinu. Fjölmörg tækifæri og verkefni má finna á svæðinu og er nauðsynlegt að skilja vel 
hvaða markhóp á að laða að svæðinu og einblína á að fá fáa ferðamenn sem borga vel fremur 
en að huga að fjöldaferðamennsku. 
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7 Lokaorð 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif samgöngur hefðu á uppbyggingu 
vetrarferðamennsku á norðanverðum Vestfjörðum. Viðmælendur vörpuðu ljósi á þær helstu 
áskoranir sem er að finna á svæðinu og gáfu greinargóða lýsingu á því sem hægt væri að gera 
vel og mætti gera betur. Rannsóknin getur reynst gagnleg til að koma auga á sóknartækifæri 
bæði fyrir einstaklinga og opinbera aðila í ferðaþjónustu á norðanverðum Vestfjörðum. Þegar 
aðilar í ferðaþjónustu skoða áskoranir og tækifæri á norðanverðum Vestfjörðum getur þessi 
rannsókn reynst gagnleg viðbót við upplýsingagjöf til að taka meðvitaða ákvörðun um stefnu, 
markmið og framtíðarsýn. Þannig er hægt að taka upplýsta ákvörðun um skipulag varðandi 
samgöngur og þjónustu við viðskiptavini og átta sig á umfangi áskorana sem 
ferðaskipuleggjendur standa frammi fyrir í samgöngumálum.  

Vegna þröngs tímaramma gafst ekki tækifæri til að taka viðtöl við fleiri en fimm viðmælendur. 
Vera má að fleiri sjónarhornum hefði verið velt upp ef viðmælendur hefðu verið fleiri en það 
er ómögulegt að spá fyrir um það. Að okkar mati voru viðmælendur með greinargóð svör og 
höfðu svipuð sjónarmið fram að færa. Í grundvallaratriðum voru þau öll sammála um að 
samgöngur væru ekki nógu langt á veg komnar og þau vonuðust til að sjá framfarir og úrbætur 
í náinni framtíð. Á heildina litið voru þau þakklát fyrir stöðuna eins og hún er í dag því að 
síðustu ár hefðu einkennst af hröðum framförum í samgöngumálum. En í grunninn eru þau 
ánægð með hlutskipti sitt því öll samfélög hafa sína kosti og galla en hér vega kostirnir þyngra. 
Það eru gríðarleg tækifæri fólgin í þeim kostum sem samfélagið hefur til að bera, stórbrotna 
náttúru, samheldið samfélag og fjölbreytta afþreyingu. Viðmælendur voru augljóslega stoltir af 
sínum heimaslóðum og ánægðir með að búa þar.    

Framkvæmd viðtala í rannsókn fór fram á netinu í gegnum fjarskiptabúnað vegna 
samkomutakmarkana og sjálfsagt hefði verið skemmtilegra að taka viðtölin í raunheimum og 
fá að hitta viðmælendur í eigin persónu. Á heildina litið gengu viðtölin mjög vel, við fengum 
allar þær upplýsingar sem við lögðum upp með að fá og rannsóknin var lærdómsrík. Við erum 
sjálfar ættaðar frá Vestfjörðum, ólumst upp þar og eigum þar sterkar rætur. Það var okkur því 
hjartans mál að skoða framgang mála þar.   

Áhugavert verður að fylgjast með framförum landshlutans í framtíðinni. Stjórnvöld eru bjartsýn 
á uppbyggingu vetrarferðamennsku á svæðinu og eru einnig með á prjónunum að auka 
uppbyggingu ferðamennsku þar að sumri til. 
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Viðauki A – Viðtalsrammi 
● Samgöngur 

● Hreyfanleiki 

● Uppbygging vetrarferðamennsku 

● Framtíðaráætlanir 

● Stefna stjórnvalda 

● Aukin áhersla á að fá ferðamenn 

● Viðhorf heimamanna 

● Helstu áskoranir 

● markaðssetning 

● Helsta aðdráttaraflið 

● Skipulag og stefnumótun 

● Jaðarsvæði 

● Vetrarferðamennska 

● Árstíðaferðamennska 

● Veður 

 

 

 

 

 

 

 


