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Abstract 

Challenges for the Icelandic tourism industry have through the years been numerous, and 

one of them is the uneven distribution of tourists over the country. Hengifoss in Fljótsdalur 

is one of the most popular tourist destinations in east Iceland and visitors’ numbers increase 

every year. Although, this large number of visitors does not seem to reflect in visitors’ 

numbers in other tourist destinations in Fljótsdalur. 

In this thesis the marketing of destinations located in Fljótsdalur is examined. The research 

method is quantitative and a hypothesis put forward that states that the marketing of tourism 

destinations in Fljótsdalur does not result in increased numbers of tourists in other 

destinations besides Hengifoss, and therefore tourists that stop there, have little knowledge 

of those destinations. Data collection was done through a survey and the population were 

tourists visiting Hengifoss in July and August 2020. Results revealed that the hypothesis was 

partially true since foreign tourists did not seem to know about other tourist locations in 

Fljótsdalur besides Hengifoss. Following those results it was suggested that emphasis 

changes are needed in the marketing of the area, f. ex. in marketing a tourist route that would 

lie in a circle on both sides of Lagarfljót, all the way up to Fljótsdalur. Such route could 

result in increased numbers of destinations and therefore, allow a variety of visitors needs to 

be met in the same geographical area and increase support between the tourism stakeholders. 

Keywords: rural tourism, destination marketing, responsible marketing, tourist routes, 

multi-destination model 
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Útdráttur 

Áskoranir ferðaþjónustu á Íslandi í gegnum árin hafa verið fjölmargar og ein af þeim er ójöfn 

dreifing ferðamanna um landið. Fljótsdalur á Héraði hefur að geyma einn vinsælasta 

áfangastað ferðamanna á Austurlandi, Hengifoss, þar sem fjöldi ferðamanna eykst ár frá ári. 

Þessi fjöldi ferðamanna virðist þó ekki endurspegla gestakomur annarra áfangastaða 

ferðamanna í Fljótsdal. 

Í þessari ritgerð er horft til markaðssetningar þeirra áfangastaða sem staðsettir eru í Fljótsdal 

og hvernig henni er háttað. Rannsóknin er megindleg þar sem tilgáta er sett fram um að 

markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal skilar sér ekki í fjölgun ferðamanna á öðrum 

áfangastöðum en Hengifossi og þar af leiðandi þekkja ferðamenn sem stoppa þar, lítið til 

annarra áfangastaða á svæðinu. Gagnaöflun var gerð með spurningakönnun þar sem þýðið 

er ferðamenn við Hengifoss í júlí og ágúst 2020. Niðurstöður leiddu í ljós að tilgátan er að 

hluta til rétt, þ.e. erlendir ferðamenn þekkja lítið til annarra áfangastaða í Fljótsdal. Því er 

sett fram sú tillaga að breyta þurfi áherslum í  markaðssetningunni, t.d. á þá leið að 

markaðssetja sérstaka ferðaleið sem liggur báðu megin Lagarfljóts og inn í Fljótsdal. Slíkur 

hringur getur fjölgað áfangastöðum, aukið þar með fjölbreytni fyrir ferðamenn og aukið 

stuðning á milli hagsmunaaðila í ferðaþjónustu. 

Lykilorð: ferðaþjónusta í dreifbýli, markaðsetning áfangastaða, ábyrg markaðssetning, 

ferðamannaleiðir, fjöl-áfangastaða líkan 
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1 Inngangur 

Uppgangur ferðaþjónustu hér á landi hefur á síðustu árum og áratugum verið lyginni líkast. 

Á síðastliðnum 20 árum hefur heildarfjöldi ferðamanna farið úr 300 þúsund í tvær milljónir 

(Ferðamálastofa, e.d. -b) sem hefur leitt til mikillar uppbyggingar í greininni. Það hefur hins 

vegar ekki gerst af sjálfu sér og hefur ferðaþjónusta ásamt stjórnvöldum og fleiri aðilum 

staðið að öflugu markaðssamstarfi til kynningar á landinu. Þar má m.a. nefna markaðsátakið 

Inspired by Iceland sem var hrundið af stað í kjölfar Eyjafjallagossins árið 2010, en þá var 

nauðsynlegt að vinna gegn neikvæðum áhrifum gossins á ferðaþjónustuna (Inga Hlín 

Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011, bls. 3). Hraður uppgangur hefur þó leitt af sér 

ýmis vandamál, t.d. ójafna dreifingu ferðamanna um landið. Samkvæmt áætluðum tölum 

Ferðamálastofu (2020) heimsóttu ekki nema 23% erlendra ferðamanna Austurland, af þeim 

ferðamönnum sem sóttu landið heim árið 2019. Smærri svæði út á landi glíma jafnframt við 

sömu vandamál, þ.e. að dreifa þeim ferðamönnum jafnar sem þangað koma.  

1.1 Hvati 

Til þess að fá einhverjar hugmyndir að ritgerðarefni var Arna Björg Bjarnadóttir, einn 

stofnanda Óbyggðasetursins, fengin í smá spjall og fór þá boltinn að rúlla, enda er hún 

óþrjótandi brunnur ýmissa áhugaverðra hugmynda. Þó er ekki þar með sagt að þar með hafi 

björninn verið unninn, enda hefur hugmyndin þróast í ýmsar áttir frá því hún kom fyrst upp. 

Hugmyndin hefur þó alltaf legið í því að kanna hvort ferðamenn þekki eitthvað til Fljótsdals 

og þeirra áhugaverðu staða sem hann hefur upp á að bjóða. Ferðaþjónusta í Fljótsdal hefur í 

þónokkur ár verið að byggjast vel upp og í dag má segja að dalurinn státi af nokkuð 

heildstæðri ferðaþjónustu, þ.e. þeir ferðamenn sem heimsækja dalinn heim geta bæði 

upplifað sögu, menningu og náttúru svæðisins, ásamt því að gista þar og njóta veitinga úr 

héraði. Annar hæsti foss landsins, Hengifoss, er í dalnum og hefur lengi verið einn vinsælasti 

áfangastaður ferðamanna á Austurlandi og hafa gestakomur við fossinn aukist jafnt og þétt, 

ár frá ári. Hins vegar hefur það sýnt sig að gestakomur við aðra áfangastaði ferðamanna í 

Fljótsdal virðast ekki aukast í sama mæli og við Hengifoss, líkt og Brynjar Darri Sigurðsson 
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Kjerúlf (2018) bendir á í ritgerð sinni. 

Höfundur er uppalinn í Fljótsdal og á sterkar tengingar þangað en það getur bæði haft sína 

kosti og galla. Kostirnir eru þeir að höfundur hefur sérstakan áhuga á og er fróður um 

rannsóknarefnið fyrir fram ásamt því að hafa aðgang að lykileinstaklingum og 

heimildarmönnum. Gallinn er hins vegar sá að ef viðkomandi er svo náinn svæðinu og 

rannsóknarefninu getur það leitt til hlutdrægni í stað hlutlægni. Því er það alltaf möguleiki 

að höfundur „sjái ekki skóginn fyrir trjánum“ (Veal, 2006, bls. 47-48).   

Úr varð að beina athyglinni að markaðssetningu Fljótsdals og nágrennis, hvaða aðferðum er 

þar beitt og athuga hvort sú markaðssetning virðist skila sér með því að kanna þekkingu 

ferðamanna á dalnum. Lá þar beinast við að ferðamenn við Hengifoss yrðu fyrir valinu, bæði 

þar sem hann er vinsælasti áfangastaður ferðamanna í Fljótsdal og vegna þess að í 

markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu er mesta áherslan lögð á að ná til 

ferðamanna sem stoppa við Hengifoss.  

Ritgerðarefnið var því valið út frá þessari staðreynd og eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal skilar sér ekki í fjölgun ferðamanna á öðrum 

áfangastöðum en Hengifossi og þar af leiðandi þekkja ferðamenn sem stoppa þar, lítið til 

annarra áfangastaða á svæðinu. 

1.2 Markmið 

Út frá tilgátunni voru settar fram ein aðal rannsóknarspurning og þrjár undirspurningar: 

SP: Skilar markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal sér til ferðamanna sem stoppa við 

Hengifoss, í aukinni þekkingu á áfangastöðunum og auknum fjölda gesta? 

SPa: Hversu vel þekkja ferðamenn sem stoppa við Hengifoss, aðra ferðamannastaði í 

Fljótsdal? 

SPb: Heimsækja ferðamenn sem stoppa við Hengifoss aðra ferðamannastaði í 

Fljótsdal? 

SPc: Hvaða leiðir nýta ferðamenn sér, sem stoppa við Hengifoss, til að afla sér 

upplýsinga um ferðamannastaði í Fljótsdal? 
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Markmið rannsóknarinnar eru að komast að því hvort markaðssetning áfangastaða sem 

staðsettir eru í Fljótsdal, skili sér nægjanlega vel til ferðamanna sem heimsækja Hengifoss. 

Reynist tilgáta rannsóknarinnar rétt verða settar fram tillögur að breyttum áherslum í 

markaðssetningu áfangastaða í Fljótsdal og nágrenni.  

1.3 Áhrif Covid-19 

Á meðan rannsóknarvinna og skrif ritgerðarinnar fór fram hefur kórónaveiran Covid-19 

breytt allri heimsmyndinni og þá sérstaklega sviðsmynd ferðaþjónustunnar. Það er erfitt að 

segja til um það hvort niðurstöður rannsóknarinnar verði raunhæfar, þar sem enginn veit 

hvað koma skal og hvort atvinnugreinin sem slík nái sama styrk og hún hafði. Þegar allt 

verður um garð gengið, hvenær sem það nú verður, verður mikil uppbygging fram undan, 

sérstaklega á sviði ferðaþjónustu þar sem hún hefur hvað mest allra atvinnugreina, liðið fyrir 

faraldurinn (Lew, Cheer, Haywood, Brouder og Salazar, 2020, bls. 456). 

Skil á ritgerðinni voru áætluð vorið 2020, og rannsóknargögnum átti að afla í mars og apríl. 

Vegna Covid-19 þýddi það að fáir eða engir ferðamenn yrðu við Hengifoss á þeim tíma og 

því varð úr að öflun gagna var frestað fram á sumarið. Einnig reyndist nauðsynlegt að afla 

gagna frá ferðamönnum í gegnum samfélagsmiðla eftir samkomutakmarkanir í kjölfar seinni 

bylgju veirunnar í lok júlí. 

1.4 Skipulag ritgerðar 

Í kafla tvö er greint frá þeirri fræðilegu þekkingu sem til er á efninu, þar sem meðal annars 

verður farið yfir einkenni ferðaþjónustu í dreifbýli, markaðssetningu áfangastaða og þeirra 

áskoranir, hvernig markaðssetning getur hjálpað til við stýringu ferðaþjónustu á ábyrgan 

hátt, t.d. með þróun ferðamannaleiða þar sem fjöl-áfangastaða líkön eru höfð til hliðsjónar.  

Í kafla þrjú er fjallað um Fljótsdal og nágrenni, svæði sem að er hluta af svokölluðu 

Upphéraði, landsvæðið inn af Egilsstöðum á Héraði. Landfræðilegri legu svæðisins er lýst 

ásamt þeirri atvinnuþróun sem hefur átt sér stað í dalnum, með sérstöku tilliti til 

ferðaþjónustu. Vinsælasta áfangastað svæðisins, Hengifoss, er lýst ásamt þróun hans sem 

áfangastað. Þá er tilgreint hvernig og hverjir standa að markaðssetningu áfangastaða á 

svæðinu. 
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Í kafla fjögur er rannsóknaraðferðinni lýst, hvaða aðferðarfræði er beitt og uppbyggingu 

upplýsingaöflunar. Í stuttu máli sagt er aðferðin megindleg þar sem gögnum var aflað með 

könnun sem ferðamenn við Hengifoss voru fengnir til þess að svara. Slembiúrtaki var beitt 

við öflun gagnanna, þar sem farið var nokkrum sinnum að Hengifossi og þeir ferðamenn 

fengnir til þátttöku sem þar voru staddir á þeim tíma. Þá reyndist einnig nauðsynlegt að ná 

til ferðamanna í gegnum samfélagsmiðla.  

Í kafla fimm eru niðurstöðurnar kynntar út frá hverri spurningu fyrir sig, bæði á rituðu máli 

og með myndrænum hætti. Könnunin innihélt 15 spurningar þar sem fyrstu níu 

spurningarnar beinast að svokölluðum grunnupplýsingum, svo sem eins og þjóðerni, kyni, 

fæðingarári, ferðafélögum, ástæða heimsóknar og fleira í þeim dúr. Í spurningum 10-13 var 

spurt út í hvernig gengið hefði að afla upplýsinga um áhugaverða staði og hvaðan 

þátttakendur hefðu fengið þær upplýsingar. Í síðustu tveimur spurningunum var spurt út 

þekkingu þátttakanda á áfangastöðum í Fljótsdal og hvort viðkomandi hygðist heimsækja 

sömu staði, eða hefði  nú þegar heimsótt þá. 

Í kafla sex eru niðurstöðurnar ræddar út frá þeim upplýsingum sem fengust úr rannsókninni 

og rannsóknarspurningum og tilgátu svarað. Þá eru tillögur að breyttum áherslum í 

markaðssetningu áfangastaða í Fljótsdal og nágrenni settar fram. Í sjöunda og síðasta 

kaflanum er allt efnið dregið saman í lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður farið yfir það fræðilega efni sem tengist viðfangsefni rannsóknarinnar og ýmis 

nauðsynleg hugtök skilgreind. Fjallað verður almennt um ferðaþjónustu, dreifbýli og 

markaðssetningu áfangastaða, ábyrga ferðaþjónustu og tengda markaðssetningu, þróun 

ferðamannaleiða og  svokölluð fjöl-áfangastaða líkön. 

2.1 Ferðaþjónusta og dreifbýlið 

Á síðastliðnum árum og áratugum hefur ferðaþjónusta orðið að einni stærstu atvinnugrein á 

heimsvísu ef horft er til atvinnusköpunar og fjárhagslegra tekna þar sem hún hefur náð að 

byggja sig upp í kjölfar bættari efnahag almennings ásamt betri samgöngum og meiri 

samskiptum milli þjóða (Kasterlak og Barber, 2014 bls. 15-23) 

Í skilgreiningu Alþjóða ferðamálaráðsins (World Tourism Organization, e.d.) á 

ferðaþjónustu í dreifbýli segir m.a. að það sé sú tegund ferðaþjónustu þar sem upplifun gesta 

er tengd fjölbreyttum „framleiðsluvörum“ sem oftast tengjast náttúrutengdri afþreyingu, 

landbúnaði, lífsstíl eða menningu dreifbýlisins, veiðum og skoðunarferðum. Enn fremur á 

afþreying í dreifbýli sér stað utan þéttbýlisins þar sem byggð er fámenn, umhverfi og 

landnotkun einkennist af landbúnaði og skógrækt og hefðbundnu samfélagi og lífsstíl (World 

Tourism Organization, e.d.). George, Mair og Reid (2009, bls. 7) benda á að stöðugt vaxandi 

áhugi er á að umhverfi og samfélög dreifbýlis séu notuð til þess að skapa nýja áfangastaði 

fyrir ferðamenn. Botezatu (2014, bls. 49) telur upp ýmsar ástæður fyrir því af hverju 

ferðaþjónusta á vel við í dreifbýlinu. Þar má m.a. nefna nálægðina við náttúruna sem er 

sennilegast stærsti þátturinn, en einnig er það friðsældin sem einkennir oft dreifbýlið og 

fjarlægðin við mannfjölda þéttbýlisins sem koma þar til. Þá má einnig nefna nálægðina við 

heimamenn og tækifærið til þess að upplifa menningu þeirra, hefðir og sögu.  

Uppbygging ferðaþjónustu hefur í mörgum tilfellum verið notuð sem tæki til þess að bæta 

efnahag samfélaga og oftar verið litið á ferðaþjónustu sem bjargvætt bágstaddra svæða eða 

landa (George, Meir og Reid, 2009, bls. 233). Jákvæð áhrif ferðaþjónustu á dreifbýl og 

fámenn samfélög geta verið margvísleg í efnahags-, umhverfis-, samfélags- og 

menningarlegu tilliti. Sem dæmi getur ferðaþjónusta haft góð áhrif á atvinnuþróun, styrkt 

atvinnulífið og byggðaþróun með fjölbreyttum störfum, aukið nýsköpun, ýtt undir varðveislu 
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á menningu, sögu og hefðum ásamt því að styrkja innviði samfélagsins, umhverfisins og 

náttúrunnar (Kiper og Özdemir, 2012, bls. 134).  

Þó svo að í einhverjum tilfellum geti þetta verið rétt telja George, Meir og Reid (2009) að 

svo sé alls ekki alltaf. Þar benda höfundar m.a. á að þeir sem ákvarðanavaldið hafi byggi 

ákvarðanir sínar oftar en ekki á gögnum um dreifbýl svæði sem safnað hefur verið saman frá 

utanaðkomandi aðila, án þess að tekið sé tillit til samfélagslegra tenginga heimamanna við 

umhverfi sitt og samfélag. Með því móti er samfélag heimamanna haft út undan í 

skipulagningu, þróun og mótun ferðaþjónustu en mikilvægur þáttur þess að ferðaþjónusta 

geti þrifist er að heimamenn styðji hana (George, Mair og Reid, 2009, bls. 239). Skortur á 

samráði við heimamenn eru þó ekki einu gallarnir við innleiðingu ferðaþjónustu sem tæki til 

uppbyggingar. Of hraður uppvöxtur greinarinnar getur t.d. leitt af sér umhverfisleg 

vandamál, t.a.m. þar sem of mikil umferð ferðamanna um ákveðin svæði leiðir til skemmda 

á gróðri og  náttúru (Middleton og Hawkins, 1998, bls. 16). Efnahagslega hefur 

ferðaþjónusta heldur ekki alltaf jákvæð áhrif. Til eru dæmi um fjármagnsleka, þ.e.  þegar 

ferðaþjónustufyrirtæki á dreifbýlu svæði eru í eigu mun stærri fyrirtækja, þá enda tekjurnar 

af svæðinu í vasa höfuðstöðvanna sem oftar en ekki eru langt í burtu. Einnig er ferðaþjónusta 

í eðli sínu árstíðarbundinn atvinnuvegur og þó hún ýti undir atvinnusköpun eru þau 

atvinnutækifæri oftar en ekki til staðar nema í skamman tíma (Kumar, Hussain og Kannan, 

2015, bls. 407).  

Annar hluti ferðaþjónustu sem oft er vandmeðfarinn er markaðssetning, þar sem takast á 

viðhorf margra sem að ferðaþjónustunni koma. 
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2.2 Markaðssetning áfangastaða 

Skilgreining á áfangastað getur verið bundin 

ýmsum þáttum, allt eftir því hvert tilefnið er og 

hver það er sem skoðar (Edward H. Huijbens, 

2008, bls. 65). Hér dugir okkur að skilgreina hann 

sem ákveðið hlutlægt svæði af óákveðinni stærð, 

t.d. heimsálfa, ríki, hérað, sveitarfélag, 

dvalarstaður ferðamanna eða ein stök eining eða 

landfræðilegur punktur tengdur ferðaþjónustu 

(Saarinen, 2005, bls. 164). Í líkani um skipulag 

áfangastaða ferðafólks (sjá mynd 1) má sjá 

samspil þeirra þátta sem mikilvægir eru í skipulagi 

hvers áfangastaðar, þar sem náttúra og samfélag er 

mikilvægasti hlekkurinn. Þar koma einnig við sögu samgöngur, afþreying, gisting, þjónusta 

og önnur aðstaða, stjórnvöld og stofnanir ásamt öðrum innviðum. Í kringum þetta allt saman 

koma saman innlendir og erlendir ferðamenn ásamt heimamönnum sem nýta sér þjónustuna 

(Edward H. Hiujbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 112-113). 

Markaðssetning byggist ekki bara á því að auglýsa og selja heldur öllu því sem þarf til þess 

að svara þörfum neytenda, svo sem eins og að skapa vöru, sem í þessu tilfelli er ferðavara, 

afmarka einkenni hennar og styrk, ákveða verð og hver markhópurinn skuli vera, koma 

vörunni á framfæri, fá fólk til þess að kaupa vöruna, koma henni til skila, ásamt því að 

viðhalda tengingu við viðskiptavininn eftir að varan hefur verið afhent (Collins, 2008, bls. 

164).  

Áfangastaður sem slíkur er því varan sem þarf að markaðssetja. Samkvæmt Echner og 

Ritchie (2003, bls. 37) hefur hinn fordæmalausi vöxtur í ferðamennsku orsakað miklar 

áskoranir í markaðssetningu ferðaþjónustu. Til þess að árangri sé náð í markaðssetningu 

áfangastaðar á þeim mörkuðum sem stefnt er að, þarf hann að skilgreina sig á farsælan hátt 

frá öðrum stöðum sem hann er í samkeppni við, eða jákvætt staðsettur í hugum neytenda. 

Lykilatriði í þessu þróunarferli er sköpunin og meðhöndlun á sérkennum eða ímynd 

áfangastaðarins.  

Mynd 1. Skipulag áfangastaða (Edward H. 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, 

bls. 113) 
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Áfangastaðir þurfa að takast á við þá áskorun í markaðssetningu að vinna náið saman með 

öðrum áfangastöðum á sama svæði og markaðssetja sig sem heildræna upplifun sem 

hámarkar þá virði ferðarinnar fyrir gestinn (Lohmann og Netto, 2008, bls. 190). Einnig benda 

þeir Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson (2013, bls. 64) á að til þess að ná 

árangri í skipulagi og uppbyggingu ferðaþjónustu þarf að vera fyrir hendi „öflugt samstarf 

hagsmunaaðila, hvort sem um er að ræða ríki og sveitarfélög og stofnanir þeirra eða 

félagasamtök og jafnvel einstök fyrirtæki“.  

Áskoranir markaðsetningar fyrir ferðaþjónustu eru því umtalsverðar en fyrirtæki, stofnanir 

og stjórnvöld þurfa einnig að sýna ábyrgð og gott fordæmi með sínum ákvörðunum þegar 

kemur að markaðssetningu. 

2.3 Ábyrg ferðaþjónusta og markaðssetning 

Hlutverk markaðssetningar er að vekja áhuga ferðamanna á tilteknum áfangastað sem hefur 

í gegnum tíðina í meginatriðum beinst að því að fá sem flesta á staðinn. Þessi aðferð hefur 

orsakað það að á ýmsum stöðum í heiminum hafa umhverfis- og samfélagsleg áhrif orðið 

mjög neikvæð (Wheeler, 1995, bls. 42; George, Mair og Reid, 2009). Því er oftar en ekki 

horft á markaðssetningu og sjálfbærni sem tvo aðskilda hluti sem eiga ekki saman þar sem 

markaðssetning ýtir undir neyslu og efnishyggju sem samræmist ekki grundvallar 

hugmyndum sjálfbærni. Hugmyndin er hins vegar er sú að ferðaþjónusta og sjálfbærni geti 

unnið saman í átt að ábyrgri markaðssetningu með betri markaðsaðferðum, ferlum og 

verklagi tengdum áfangastöðum, auðlindum eða vörum, sem þjóna þörfum gesta og 

hagsmunaaðila bæði í nútíð og framtíð (Font og McCabe, 2017, bls. 870-871). 

Samtökin Responsible Tourism Partnership, sem sérhæfa sig í því að vinna að þróun 

ábyrgrar ferðaþjónustu í heiminum, hafa lýst þeim áhrifum sem ábyrg ferðaþjónusta getur 

haft á eftirfarandi hátt: lágmörkun á neikvæðum efnahags-, umhverfis- og samfélagslegum 

áhrifum ferðaþjónustunnar; meiri efnahagslegur ábati og bættari lífskjör fyrir heimamenn; 

jákvætt framlag til verndunar á náttúru- og menningararfleifð, heimamenn taka þátt í 

ákvörðunum sem hafa áhrif á þeirra líf; ánægjulegri upplifun fyrir ferðafólk í gegnum 

þýðingarmeiri tengingar við heimamenn og betri skilning á menningartengdum, 

samfélagslegum og umhverfislegum málum; aukið aðgengi fyrir fatlaða og hreyfihamlaða; 

byggir  upp stolt og sjálfsöryggi heimamanna, og leiðir af sér virðingu milli ferðafólks og 
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heimamanna (Goodwin, 2014). Ábyrg ferðaþjónusta er þá í rauninni andstæðan við það sem 

oft er kallað fjöldaferðamennska, sem leiðir oftar en ekki til versnandi og óbærilegs ástands 

í umhverfis-, samfélags-, siðferðis- og pólitískum skilningi (Mihalic, 2014, bls. 461).  

Ferðaþjónustufyrirtæki og stjórnvöld hafa þann kost að stjórna ferðaþjónustu á ábyrgan hátt 

og þá sérstaklega með markaðssetningu sem hefur sjálfbærni og ábyrga ferðaþjónustu til 

hliðsjónar (Mazanec, Ring, Stangl og Teicmann, 2014, bls. 50).  Íslensk stjórnvöld hafa 

stigið þetta skref og árið 2017 settu þau af stað hvatningarátakið Ábyrg ferðaþjónusta þar 

sem fyrirtæki tengd ferðaþjónustu hafa sammælst um skýrar aðgerðir til þess að „stuðla að 

því að Ísland verði ákjósanlegur áfangastaður ferðamanna um ókomna tíð“ (Ketill Berg 

Magnússon, Árni Freyr Magnússon og Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, 2018, bls. 5). 

Aðferðir ábyrgrar markaðssetningar geta verið mismunandi og af ýmsum toga. Ein leið getur 

falist í þróun á svokölluðum ferðamannaleiðum, þar sem ákveðin leið er kynnt fyrir 

ferðamönnum sem inniheldur mismunandi áfangastaði. 

 

2.4 Þróun ferðamannaleiða 

Mótun sérstakra ferðamannaleiða hefur lengi verið eitt af verkfærum ferðaþjónustunnar til 

markaðssetningar. Myndun ferðamannaleiða er hægt að nýta til eflingar ferðaþjónustu svo 

auka megi efnahagslegan ávinning á stærra svæði og dreifa streymi ferðamanna betur 

(Sirirak og Pitakaso, 2018, bls. 1). Vinsælar ferðamannaleiðir eins og Þjóðvegur 66 í 

Bandaríkjunum eða Viskívegurinn í Skotlandi eru dæmi um slíka þróun (Hardy, 2003, bls. 

314-315). Þekktasta ferðaleiðin hér á Íslandi er án efa Gullni hringurinn, þar sem þekktustu 

náttúruperlurnar eru Gullfoss og Geysir ásamt Þingvöllum (Uppsveitir Árnessýslu, e.d.). 

Nýrri dæmi um ferðaleiðir á Íslandi eru t.d. Demantshringurinn, 250 km leið á Norð-

Austurlandi sem leiðir ferðamanninn m.a. að Goðafossi, Mývatni, Dettifossi og Ásbyrgi 

(Markaðsstofa Norðurlands, e.d.), eða Norðurstrandaleiðin, 800 km leið sem liggur 

strandleiðina frá Hvammstanga til Bakkafjarðar (Stefán Ó. Jónsson, 2019). 

Samkvæmt Sirirak og Pitakaso (2018, bls. 2) eru margir vinsælir áfangastaðir yfirfullir af 

ferðamönnum vegna þess hvernig þeir eru auglýstir, en minni og ekki jafn þekktir staðir 

jafnvel ekki hafðir með í markaðssetningu ferðaleiðarinnar. Getur það leitt til þess að þeir 
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staðir sem eru ekki jafn vinsælir, þróist ekki og endi í niðurníðslu sem hefur í för með sér 

lægri innkomu og hægari efnahagslega þróun. Þar af leiðandi þarf ferðaþjónustan að ná 

jafnvægi milli áfangastaða sem eru minna eftirsóttir og þeirra sem þekktari eru og vinsælli 

til þess að stuðla að áframhaldandi efnahags- og samfélagslegri þróun, þ.e. aukinni og 

styrkari atvinnusköpun. 

Samkvæmt Hardy (2003, bls. 314) hefur orðið mikil aukning í þróun ferðaleiða í heiminum 

og þá sérstaklega leiðum sem hafa ákveðið þema. Þessi þróun kemur aðallega til af því að  

sífellt fleiri ferðamenn vilja ferðast um frjálsir og óháðir, en einnig vegna þess að 

ferðaþjónusta getur þjónað sem annar möguleiki fyrir bættari efnahag á meðan landbúnaður 

fer hnignandi. Með þróun ferðaleiða er hægt að ýta undir svokallaða aksturs ferðaþjónustu 

(e. drive tourism). Slík ferðaþjónusta kallar á uppbyggingu og viðhald vega sem og 

gistiþjónustu, svo sem hótel og/eða gistiheimili. Þá ýtir sú ferðaþjónusta einnig undir þörf 

fyrir upplýsingamiðstöðvar, bensínstöðvar, verslanir, viðgerðarþjónustu og áfangastaði sem 

byggja á akandi ferðamönnum (Hardy, 2003, bls. 316). Einnig má benda á að skipulagning 

ferðar áður en ferðamaðurinn leggur af stað og á meðan að ferðalaginu stendur, spilar 

mikilvægt hlutverk í ákvarðanatöku hans. Oftar en ekki felst þessi skipulagning í leit á 

netinu, eða við lestur á bæklingum eða kortum. Því geta fyrir fram skipulagðar og 

markaðssettar ferðaleiðir hjálpað til við skipulagningu ferðalags hjá þeim ferðamönnum sem 

keyra sjálfir (Hardy, 2003, bls. 326).  

Ferðalög í eðli sínu útheimta að ferðamaðurinn taki fjölmargar ákvarðanir á leið sinni hvað 

varðar áfangastaði, tímasetningar, ferðamáta og afþreyingu (Tussyadiah, Koni og Morisugi, 

2006, bls. 407). Ferðamenn sem ferðast saman í hóp heimsækja oftast fleiri en einn 

áfangastað og oftar en ekki er það til þess að höfða til allra þeirra sem í hópnum eru. Ef um 

er að ræða fjölskylduferð þar sem hver einstaklingur hefur áhuga á mismunandi 

áfangastöðum, er það líklegt að þeir staðir sem valdir eru sem áfangastaðir í ferðinni, 

einkennast af mismunandi eiginleikum og sérkennum (Tussyadiah, Koni og Morisugi, 2006, 

bls. 412). 

2.5 Fjöl-áfangastaða líkan (Model of Multi-Destination Travel) 

Líkt og Nickerson, Bosak og Zaret (2009, bls. 4) greina frá, tengast ferðamynstur við 

vegalengd, aðgengi og ferðatíma. Samkvæmt Tussyadiah, Koni og Morisugi (2006, bls. 
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407), tóku Tideswell og Faulkner saman fimm ástæður fyrir fjöl-áfangastaða ferðalögum, en 

þau bjóða m.a. upp á margskonar valkosti og þeim fylgir minni áhætta og óvissa. 

Efnahagsleg rökhyggja býr þar einnig að baki en það getur minnkað kostnað að heimsækja 

marga áfangastaði í einni ferð í stað þess að heimsækja einn stað í mörgum ferðum. Síðasta 

ástæðan er svo heimsókn til vina og ættingja. Út frá þessu hafa verið sett fram Models of 

Multi-Destination Travel, sem höfundur kýs að kalla hér fjöl-áfangastaða líkön. Hér á eftir 

verður fjallað um eitt þeirra, þ.e. LCF líkanið. 

2.5.1 LCF líkanið 

Líkt og Lue, Crompton og Fesenmaier (1993, bls. 290) hafa bent á er það afar sjaldan sem 

að ferðalög byggjast á einum áfangastað þar sem einn áfangastaður er líklegur til þess að 

tengjast öðrum áfangastað. Þau settu fram hið svokallaða LCF líkan (mynd 2) sem byggir á 

fimm mynstrum sem hvert um sig sýnir fram á mismunandi leiðir, allt eftir ferli ferðalagsins. 

1) Mynstur með einum áfangastað (e. single destination pattern), 2) Mynstur „á leiðinni“ (e. 

„en route“ pattern), 3) Grunnbúðamynstrur (e. base camp pattern), 4) Svæðisbundið 

mynstrur (e. regional trip pattern) og 5) Keðjuverkunar mynstrur (e. trip chaining pattern).  

Mynstur 1 sýnir feril þar sem ferðast er að heiman til eins áfangastaðar (A1). Mynstur 2 

byggir á sex áfangastöðum (A2, B2, C2, D2, E2 og F2) sem liggja meðfram þeirri leið sem 

ferðast er um. Í þessu mynstri getur ferðalangur heimsótt aðra áfangastaði (fram og til baka) 

þar sem þeir eru milli heimilis og aðal áfangastaðar. Mynstur 3 gerir ráð fyrir að ferðalangur 

nýti sér ákveðinn stað, eða grunnbúðir (A3), til þess að heimsækja aðra áfangastaði út frá 

þeim (B3, C3, D3, E3 og F3) (Lohmann og Netto, 2008, bls. 189-190). Í mynstri 4 er ferðast 

á ákveðið svæði og hver áfangastaður fyrir sig heimsóttur koll af kolli (Lue, Crompton og 

Fesenmaier, 1993, bls. 295). Hver áfangastaður hefur sitt eigið aðdráttarafl, en þeir greina 

sig hver frá öðrum með mismunandi eiginleikum sem leiðir til þess að fleiri gestir geta 

fullnægt upplifunarþörfum sínum á sama svæði. Því geta þessir áfangastaðir unnið saman til 

þess að skapa fleiri áfangastaði sem leiðir af sér fjölbreyttari afþreyingu fyrir ferðamenn og 

eykur líkur á að fleiri heimsæki svæðið (þetta á einnig við um mynstur 3). Í fimmta og síðasta 

mynstrinu er ferðalagið álitið vera mjög víðfeðmt. Leiðin liggur í hring þar sem 

ferðalangurinn ferðast frá einum stað til annars þangað til hann hefur náð upphafspunkti 

aftur. Þetta mynstur er algengt þegar horft er á skipulagðar ferðir, t.a.m. þegar mörg 

Evrópulönd eru heimsótt í stuttri ferð (Lohmann og Netto, 2008, bls. 189-190). 
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Mynd 2. LCF fjöl-áfangastaða líkanið (Lohmann og Netto, 2008, bls. 190) 
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3 Fljótsdalur og nágrenni 

Hérað, eða Fljótsdalshérað, hefur lengi verið heiti yfir landvæðið í kringum þéttbýlið við 

Egilsstaði og nærsveitir þess. Til aðgreiningar tala heimamenn um Upphérað og Úthérað, 

þ.e. Upphérað er notað yfir byggðirnar ofan við Egilsstaði beggja vegna Lagarfljóts, en 

Úthérað þar fyrir utan (Hjörleifur Guttormsson, 2018, bls. 39). Innst á Upphéraði má finna 

fjórða fámennasta sveitarfélag landsins, Fljótsdalshrepp (Hagstofan, 2020). Hreppamörkin 

markast austan megin við Gilsá inn við fljótsbotn en að norðanverðu við Hrafngerðisá sem 

er 10 km lengra út með dalnum. Landfræðilega byrjar dalurinn þó mun utar í landinu eða við 

Vallanes á Völlum og Ás í Fellum (Helgi Hallgrímsson, 2005, bls. 19). Flatarmál hreppsins 

hefur verið talið vera allt að 240 km2 (Helgi Hallgrímsson, 2016, bls. 17) en stór hluti 

landsvæðisins eru heiðarlönd, allt suður undir Vatnajökul (Landmótun, 2014, bls. 8). 

Láglendið liggur frá fljótsbotni inn að Múla þar sem dalurinn greinist í tvo dali, Norðurdal 

og Suðurdal (Helgi Hallgrímsson, 2016, bls. 21). Ofan af öræfum rennur Keldá um Suðurdal 

og Jökulsá um Norðurdal sem sameinast síðan við Múlann og renna út dalinn að Fljótsbotni 

þar sem talað er um að hið eiginlega Lagarfljót byrji (Helgi Hallgrímsson, 2005, bls. 19). Á 

mynd 3 sést Fljótsdalur úr lofti. Snæfell sést þar fyrir miðju og gengur Norðurdalur út fyrir 

neðan það, Suðurdalur þar við hliðina á. Vinstra megin fremst á mynd sést Gilsárgljúfur og 

Gilsá rennur þar út í Lagarljót sem eru hreppamörkin þeim megin. Ekki sjást hreppamörkin 

hinu megin þar sem þau eru lengra út eftir.  

Mynd 3. Fljótsdalur úr lofti (mynd úr einkasafni) 
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Búskapur hefur lengi verið aðalatvinnuvegur Fljótsdælinga og þá aðallega sauðfjárbúskapur. 

Líkt og annars staðar á landinu hefur sauðfjárbúum fækkað og lítil nýliðun orðið en ekki 

nema 13 sauðfjárbú voru starfandi í dalnum árið 2019 (Fjallskilanefnd Fljótsdalshrepps, 

2019). Önnur starfsemi hefur þó byggst upp í dalnum, en þar er m.a. staðsett Fljótsdalsstöð, 

stöðvarhús Kárahnjúkavirkjunnar (Landsvirkjun, e.d.), og einnig úrvinnslustöðin 

Skógarafurðir ehf. sem vinnur m.a. parket og pallaefni úr skógarafurðum (Skógarafurðir, 

e.d.).  

Ferðaþjónusta hefur einnig byggst þar upp og er orðinn einn stærsti atvinnuvegurinn í 

Fljótsdal. Þar á meðal er t.d. menningarsetrið Skriðuklaustur (Gunnarsstofnun) sem frá árinu 

1999 hefur boðið gestum og gangandi upp á að skoða hið merkilega hús Gunnars 

Gunnarssonar skálds og á síðari árum rústir miðaldarklausturs. Í sama húsi er einnig 

veitingastaðurinn Klausturkaffi, rekinn samhliða rekstri Skriðuklausturs, en á sumrin er þar 

m.a. boðið upp á hádegis- og kaffihlaðborð (Skriðuklaustur, e.d.). Rétt utan við Gunnarshús 

má finna Snæfellsstofu, gestastofu Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs sem tók til starfa 

árið 2010. Þar er starfrækt upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn sem ferðast um Fljótsdal og 

hálendið þar upp af (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). Aðeins innar í dalnum er Hengifoss 

Gistihús staðsett, en þar er boðið upp á gistingu í uppábúnum rúmum, svefnpokaplássi og 

tjaldstæði (Hengifoss Guesthouse, e.d.). Töluvert innar, má finna Óbyggðasetur Íslands, 

staðsett á bænum Egilsstöðum, innsta bæ í byggð í Norðurdal. Setrið er byggt upp utan um 

sýningu um óbyggðir Íslands en þar er einnig boðið upp á veitingar, gistingu, hestaferðir, 

fjallahjól, veiði og ýmsar gönguleiðir (Óbyggðasetur Íslands, e.d.). Eigendur 

Óbyggðasetursins reka einnig Laugarfell á Fljótsdalsheiði. Þar var áður gangnamannakofi 

Fljótsdælinga en hann var endurnýjaður árið 2010 og er nú nýttur í ferðaþjónustu. Staðurinn 

er vel þekktur fyrir heitar laugar og mikla náttúrufegurð (Helgi Hallgrímsson, 2016, bls. 

475). 

3.1 Hengifoss í Fljótsdal 

Hengifoss hefur lengi verið einn vinsælasti áfangastaður ferðamanna á Austurlandi og annar 

hæsti foss Íslands, en eins og Hjörleifur Guttormsson (2018, bls. 204) kemst að orði, að þá 

eru fá náttúrufyrirbrigði „jafn vel þekkt og Hengifoss í Fljótsdal, enda hefur orðstír hans 

borist víða með tilheyrandi aðdráttarafli fyrir ferðafólk“. Fossinn er staðsettur fyrir miðjum 
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dalnum og fellur af heiðarbrún, 128 m niður í nokkurs konar skál í gljúfrinu og er hvað 

þekktastur fyrir áberandi rauðalög á milli blágrýtislaga í bergveggjunum (Helgi 

Hallgrímsson, 2016, bls. 171-172). Neðar í gljúfrinu er ekki síður fallegur foss, svokallaður 

Litlanesfoss en utan um hann er að finna gríðarhátt stuðlaberg í mörgum litbrigðum 

(Hjörleifur Guttormsson, 2018, bls. 205). Bílastæðið við fossinn er í um 35 km fjarlægð frá 

næsta þéttbýlisstað, Egilsstöðum. Stígurinn upp að fossinum er 2,5 km langur, á köflum 

dálítið brattur og tekur rúman hálftíma að labba alveg upp að fossinum (Upphéraðsklasinn, 

e.d. -b).  

Í töflu 1 má sjá gestakomur við Hengifoss frá árunum 2016-2020. Línan sem segir til um 

fjölda gesta yfir allt árið 2020, nær þó einungis frá janúar til ágúst. Fjöldi gesta við Hengifoss 

hafa allt til ársins 2019 fjölgað ár frá ári og náðu hámarki það sama ár þegar að rúm 80 

þúsund ferðamenn lögðu leið sína þangað. Þó flestir ferðamenn komi þar yfir 

sumarmánuðina (júní – ágúst) er það greinilegt að árstíðabundnar sveiflur eru sífellt að 

minnka. Árið 2020 er þó augljóslega ekki dæmigert ár fyrir komur ferðamanna en þó má 

benda á að miðað við ástandið í þjóðfélaginu og heiminum öllum, þá kom ótrúlegur fjöldi 

ferðamanna, eða rúm 30 þúsund, að Hengifossi yfir sumarmánuðina. 

35.077

82.656

67.704

67.654

49.928

31.789

52.484

43.749

55.182

44.010

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

2020**

2019

2018

2017

2016

Gestakomur við Hengifoss 2016-2020

Júní-Ágúst Allt árið

Tölur fyrir árin 2016-2019 fengust frá Snæfellsstofu (Ragna Fanney Jóhannsdóttir, 

munnleg heimild, 27. janúar 2020) og fyrir árið 2020 hjá Gunnarsstofnun (Skúli Björn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 3. september 2020)  

 

 

 

** Tölur fyrir allt árið 2020 ná einungis frá janúar til ágúst 

 

 

Tafla 1. Gestakomur við Hengifoss á árunum 2016 - 2020. 
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3.1.1 Uppbygging á svæðinu 

Vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun rétt eftir aldamótin var byggður 

upp nýr vegur í dalnum og aðstaða við fossinn bætt til muna. Þá var lagt nýtt bílastæði, sett 

upp ný salernisaðstaða og upplýsingaskilti  og í grunninn er þessi aðstaða enn til staðar í dag. 

Þó hefur bílastæðið verið stækkað þar sem það gamla var alveg sprungið (Gunnþórunn 

Ingólfsdóttir, þáverandi oddviti Fljótsdalshrepps, munnleg heimild, 19. september 2017).  

Árið 2016 efndi Fljótsdalshreppur til samkeppni í samstarfi við Arkitektafélag Íslands um 

uppbyggingu á aðstöðu ferðamanna við Hengifossá og í febrúar 2017 birti dómnefnd 

niðurstöður sínar þar sem vinningstillagan var valin (Arkitektafélag Íslands, 2017). Síðan 

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða tók til starfa árið 2011 (Ferðamálastofa, e.d. -a) hefur 

Fljótsdalshreppur sótt um styrki á hverju ári til þess að bæta aðstöðuna við Hengifoss, t.a.m. 

fyrir samkeppnina um aðstöðuna og fullhönnun á verðlaunahugmyndinni sem og fyrir 

göngustíginn og ný upplýsingaskilti (Gunnþórunn Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 19. 

september 2017). Þrátt fyrir þetta hefur ekki fengist styrkur úr sjóðnum fyrir byggingu 

aðstöðuhússins og hefur hreppnum lítið orðið ágengt í þeim málum í nokkur ár og hálfgerð 

pattstaða á málum eins og er (Jóhann Frímann Þórhallsson, oddviti Fljótsdalshrepps, 

munnleg heimild, 24. ágúst 2020).  

Vinna við uppbyggingu göngustígsins hefur staðið yfir síðastliðin ár og í sumar voru byggðir 

göngupallar á efsta hluta stígsins þar sem að stígurinn fór fremur illa árið 2019 vegna 

vætutíðar og ágangs ferðamanna. Á mynd 4 sést vinstra megin hvernig ástatt var upp við 

fossinn í apríl 2019 þegar þurfti að loka göngustígnum. Hægra megin sýnir hvernig 

umhverfið leit út í ágúst 2020, eftir að framkvæmdum lauk við pallasmíði sumarsins. Kaflinn 

þar sem göngustígurinn byrjar að fara inn í skálina sem Hengifoss fellur í var lokaður frá 

seinnipart apríl til ágústbyrjunar 2019 en var lokað aftur um haustið. Einnig þurfti að loka 

stígnum frá Litlanesfossi og upp í skálina í styttri tíma (Þórhallur Jóhannsson, landvörður í 

Snæfellsstofu, munnleg heimild, 6. september 2020). Fyrirhuguð er enn meiri uppbygging á 

stígnum á komandi árum í samræmi við deiliskipulag.  
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3.2 Markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal og nágrenni 

Markaðssetning áfangastaða á Héraði er í höndum nokkurra aðila. Fyrst má þar nefna 

Austurbrú sem sér um markaðssetningu landshlutans í heild sinni og miðar að því að styrkja 

markaðssetningu svæðisins til búsetu, fjárfestinga og ferðalaga með faglegri þjónustu og 

ráðgjöf (Austurbrú, e.d.). Um markaðssetningu Egilsstaða og nágrennis sér 

Þjónustusamfélagið á Héraði sem heldur úti heimasíðunni www.visitegilsstadir.is þar sem 

finna má upplýsingar um áhugaverða staði, gistingu, veitingar, verslun og þjónustu á 

Fljótsdalshéraði.  

Árið 2011 tóku sig saman nokkur ferðaþjónustufyrirtæki og aðrir hagsmunaaðilar á 

Upphéraði og hófu samstarf sín á milli. Í byrjun samstarfsins var gerð tilraun með daglegar 

áætlunarferðir milli Egilsstaða og Végarðs í Fljótsdal, með stoppistöðvum á Hallormsstað, 

Mynd 4. Efri hluti göngustígs við Hengifoss, t.v. í apríl 2019, t.h. í ágúst 2020 (myndir úr 

einkasafni) 
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Hengifossi og Skriðuklaustri. Þá voru 10 aðilar hluti af samstarfinu og í dag eru þeir 14 

talsins, að mestu leyti þeir sem byrjuðu í upphafi þó einhverjir hafi dottið út og nýir komið 

inn. Samstarfið byggir á samkomulagi þessara aðila þar sem að klasinn er ekki eiginlegur 

lögaðili með sinn eiginn rekstur, einungis sameiginlegan sjóð sem hver aðili fyrir sig borgar 

í samkvæmt samkomulaginu (Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður Gunnarsstofnunar, 

munnleg heimild, 26. mars 2020; Upphéraðsklasinn, 2020). Samstarfsfélagar 

Upphéraðsklasans í dag eru Gunnarsstofnun, sem fer fyrir samstarfinu, Klausturkaffi, 

Óbyggðasetur Íslands, Hengifoss Gistihús, Vatnajökulsþjóðgarður (Snæfellsstofa), 

Fljótsdalshreppur, Landsvirkjun (Fljótsdalsstöð), Hótel Hallormsstaður, Skógrækt ríkisins á 

Hallormsstað, Hafursá Guesthouse, Mjóanes Accommodation, Móðir Jörð Vallanesi, 

Fjallamenn Austurlands og Wildboys.is (Upphéraðsklasinn, 2020). 

Í samkomulagi klasans segir m.a. um markmið samstarfsins: 

Markmið þeirra aðila sem að þessu samkomulagi standa er að fjölga 

ferðamönnum á svæðinu Hallormsstaður (Vellir og Skógar frá Grímsá) - 

Fljótsdalur (og hálendið að Kárahnjúkum), lengja dvöl þeirra með 

sameiginlegri kynningu og efla ferðaþjónustu á svæðinu með virku samstarfi 

næstu þrjú árin (Upphéraðsklasinn, 2020, bls. 1). 

Því einblínir klasinn á svæðið inn af Egilsstöðum en vinnur bæði með 

Þjónustusamfélaginu á Héraði og Austurbrú í sinni markaðssetningu (Skúli Björn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 26. mars 2020). Nú í dag heldur klasinn úti 

heimasíðunni www.hengifoss.is, þar sem hægt er að afla sér upplýsinga um 

Hengifoss og aðra staði í nágrenninu. Samkvæmt samkomulaginu stendur klasinn 

einnig fyrir útgáfu kynningarbæklings á hverju ári ásamt því að halda úti Facebook 

síðu (Hengifoss East Iceland) og Instagram reikning (hengifoss_waterfall). Einnig er 

reynt að gera svæðið sýnilegt með auglýsingum í gegnum Google og Facebook 

(Upphéraðsklasinn, 2020). 

Þó markaðssetningarsvæði Upphéraðsklasans sé skilgreint frá Grímsá, má finna flest 

alla þá staði sem klasinn nýtir í markaðssetningu, í Fljótsdal, eða þar stutt frá. Innan 

marka Fljótsdalshrepps má m.a. finna Strútsfoss, afar fallegan foss sem steypist fram 

af brúnum Villingadals sem gengur inn af Suðurdal (Upphéraðsklasinn, e.d. -a). 

Svokallaður Tröllkonustígur er mikill berggangur þar sem neðri endi hans byrjar við 
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Hengifoss Gistihús, og skásker fjallið þaðan og upp á brún (Helgi Hallgrímsson, 

2016, bls. 98). Þar er nú búið að stika gönguleið sem liggur niður í Skriðuklaustur 

(Upphéraðsklasinn, e.d. -a). Ranaskógur, staðsettur við Gilsárgil í landi Vallholts, er 

talinn um 110 ha og þar með þriðji stærsti birkiskógur í Fljótsdal (Helgi 

Hallgrímsson, 2016, bls. 30). Um hann liggja stígar sem leiða mann m.a. um gilbrún 

Gilsár sem er einkar stórfenglegt. Upp við Laugarfell má finna svokallaðan 

Fossahring, stikaða gönguleið við Laugarfell þar sem gengið er að fimm fossum. 

Fossagangan er önnur gönguleið, töluvert lengri, sem liggur milli Laugarfells og 

Óbyggðaseturs Íslands, meðfram Jökulsá í Fljótsdal en þar má finna fjöldann allan af 

fallegum fossum. Einnig er Lagarfljótsormurinn nýttur í markaðssetningu klasans en 

sett hafa verið upp upplýsingaskilti á nokkrum stöðum við fljótið, þar á meðal rétt 

fyrir innan bæinn Hrafnkelsstaði þar sem ferðamenn geta staldrað við og lesið sér til 

um orminn. Hrafnkelsstaðir heita eftir Hrafnkeli Freysgoða sem bjó þar um tíma og 

þar við bæinn má einnig finna upplýsingaskilti sem greinir frá þeirri sögu 

(Upphéraðsklasinn, e.d. -a).  

Staðir utan hreppamarka Fljótsdals, markaðssettir af Upphéraðsklasanum, eru m.a. 

Kárahnjúkastífla en þar bjóða landverðir Snæfellsstofu upp á fræðslu á sumrin þar 

sem gestum er sagt frá framkvæmdum og náttúrunni. Stærsti skógur Íslands, 

Hallormsstaðaskógur, er einnig vinsæll áfangastaður þar sem m.a. má finna fjöldann 

allan af gönguleiðum, tjaldsvæði, trjásafn, hótel og veitingastaði (Upphéraðsklasinn, 

e.d. -a). 
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4 Rannsóknaraðferð 

Hér er rannsóknaraðferð ritgerðarinnar lýst  þar sem farið er yfir aðferðarfræðina, þýði og 

úrtak, uppbygging spurningakönnunar og að síðustu þá annmarka sem rannsóknin hafði í för 

með sér. 

4.1 Aðferðafræði 

Aðferðafræði rannsókna skiptast í megindráttum í tvo hluta, megindlega og eigindlega 

aðferð. Tölfræðilegar prófanir eru lykilatriði í megindlegri rannsóknaraðferð en sú 

eigindlega byggir á því að ná fram djúpri þekkingu frá mörgum sjónarhornum þar sem reynt 

er að skilja ýmis fyrirbrigði og upplifanir tengd ferðamálum út frá spurningunum hvernig og 

af hverju? (Dwyer, Gill og Seetaram, 2012). Megindleg aðferð byggir á tölfræðilegri 

greiningu gagna og tölulegum sönnunargögnum sem hægt er að nýta til þess að prófa tilgátur 

og setja fram niðurstöður (Veal, 2006, bls. 40). Ennfremur byggir megindleg aðferð á 

raunhyggju sem sýn á fræðin, þar sem sú krafa er sett fram að rannsakandi sé hlutlægur við 

mælingar og mat á niðurstöðum til þess að forðast hlutdrægni. Aðferðin byggir á því að sett 

sé fram tilgáta í byrjun, þá gerð rannsókn til þess að prófa tilgátuna og geta niðurstöður þá 

annað hvort stutt niðurstöðuna og þá kenningu sem hún byggir á, eða fellt tilgátuna og þar 

með veikt eða fellt kenninguna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016, bls. 377).  

Margar rannsóknir innan ferðamálafræðinnar byggja á söfnun, greiningu og kynningu á 

tölfræðilegum upplýsingum. Stundum eru upplýsingarnar í eðli sínu megindlegar, t.d. fjöldi 

ferðamanna á ákveðnum stað, en einnig geta þær verið eigindlegar en settar fram á 

megindlegan hátt, t.d. þegar þátttakendur eru spurðir að því hversu ánægðir þeir voru með 

ákveðið atriði (Veal, 2006, bls. 40). Rannsóknin sem hér um ræðir er megindleg, þar sem 

útgangspunktur rannsóknarinnar felur í sér gagnasöfnun á fjölda svara frá þátttakendum sem 

safnast saman í gagnabanka þar sem niðurstöðurnar eru settar fram á tölfræðilegan hátt.  

Til þess að ákveða hvaða hóp eða úrtak rannsóknar þarf að skilgreina þýði. Þýði er sá 

heildarfjöldi einstaklinga sem rannsóknin tekur til og þar sem rannsóknaráætlun gerði ráð 

fyrir að gögnum yrði safnað í júlí og ágúst, var þýðið þeir ferðamenn sem kæmu að 

Hengifossi þessa tvo mánuði. Þar sem að ekki er möguleiki að ná svörum frá öllum þeim 

fjölda þarf að ákveða úrtak, eða þann hluta einstaklinga sem tekinn er fyrir úr þýðinu 
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(Matthews og Ross, 2010, bls. 154). Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni og Þorláki Karlssyni 

(2016, bls. 114) hefur stærð úrtaks áhrif á svokallað tilviljunarkennda úrtaksvillu „þannig að 

því stærra sem úrtak er og minni dreifing er í þýði, þeim mun minni verður hin 

tilviljunarkennda úrtaksvilla og meiri líkur á því að úrtakið spegli þýði betur“. Til þess að 

ákveða stærð úrtaksins og til þess að marktækar niðurstöður næðust, var reiknað út frá 

heildarfjölda ferðamanna sem komið höfðu í júní að Hengifossi. Var sá mánuður valinn þar 

sem eldri tölur frá fyrri árum myndu ekki endurspegla þann fjölda ferðamanna sem kæmi að 

Hengifossi vegna Covid-19. Heildarfjöldi ferðamanna við Hengifoss í júní voru 3309 og 

samkvæmt reiknivél Survey Monkey (e.d.), sem reiknaði með 95% öryggismörkum og 5% 

skekkjumörkum, þurfti úrtakið að vera minnst 345 einstaklingar. 

4.2 Spurningakönnun 

Við gerð spurningakannana er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvers konar könnun er um 

að ræða, þar sem uppsetning, hönnun, skipulag og framkvæmd fer allt eftir því, hvers lags 

spurningakönnun á að nota (Grétar Þór Eyþórsson, 2016, bls. 453). Spurningakönnunin var 

gerð á netinu, en þar sem markhópurinn fyrir rannsóknina voru ferðamenn við Hengifoss lá 

beinast við að ná til þeirra á staðnum, annað hvort þegar þeir voru á bílastæðinu við 

göngustíginn, eða á leið upp eða niður frá fossinum. Því var ekki notast við tölvupóst eins 

og oft er gert í tilfellum netkannana. Kostirnir við netkannanir felast aðallega í fljótlegri 

gagnavinnslu og lágum tilkostnaði en einnig er auðveldara að nýta myndir með þeirri aðferð. 

Á hinn bóginn getur það komið upp á að gögn glatist eða spillist vegna tölvuvírusa eða 

tölvuárása (Jennings, 2010, bls. 237-238). Vefsíðan www.questionpro.com var notuð fyrir 

könnunina en við leit að hentugum vettvang fyrir kannanagerð sem ekki þurfti að greiða 

fyrir, reyndist sú vefsíða bjóða upp á fjölbreyttustu valmöguleikana, en spurningarnar 

útheimtu margskonar útfærslur.  

Tegundir spurninga skiptast í tvo flokka, opnar spurningar og lokaðar spurningar. Lokaðar 

spurningar eru mun algengari en þær opnu, þar sem þær eru mun fljótlegri í úrvinnslu og því 

hentugar til notkunar í megindlegum rannsóknum (Grétar Þór Eyþórsson, 2016, bls. 459). 

Allar spurningarnar í könnuninni eru lokaðar með tveim eða fleiri valkostum. Við gerð 

spurninganna var reynt að hafa svarkostina tæmandi  þannig að þátttakandi gæti örugglega 

sett sitt svar við einhvern valkostanna. Einnig máttu þeir ekki vera of margir svo auðvelt og 

fljótlegt væri fyrir þátttakanda að svara. Ef það reyndist erfitt að takmarka svarmöguleika 
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var bætt við möguleikanum „Annað“ og viðkomandi þá beðinn um að tilgreina það nánar. 

Reynt var að hafa allar spurningar einfaldar því óskýrt orðalag getur orðið til þess að 

þátttakandi misskilur spurninguna sem leiðir af sér ónothæfar niðurstöður (Grétar Þór 

Eyðþórsson, 2016, bls. 454).  Fyrir óvana getur verið flókið að búa til vel gerða 

spurningakönnun og því gagnlegt að horfa til annarra spurningakannana sem hafa verið 

gerðar (Bradburn, Sudman og Wansink, 2004, bls. 23). Því var spurningalisti úr könnun 

meðal ferðamanna við Langasjó fenginn hjá leiðbeinanda og hann hafður til hliðsjónar til 

þess að fá tilfinningu fyrir orðalagi og uppröðun spurninga. 

Gerðar voru tvær útgáfur af spurningakönnuninni, ein á íslensku og hin á ensku (sjá viðauka 

A og B), þar sem ferðamenn sem stoppa við Hengifoss eru jafnt íslenskir sem erlendir. 

Könnunin inniheldur 10-15 spurningar en það fór allt eftir því hvernig þátttakandi svaraði, 

hversu margar spurningar hann fékk. Fyrstu níu spurningarnar voru almenns eðlis, til þess 

að afla bakgrunnsupplýsinga um þátttakandann, þar með talið þjóðerni, kyn, fæðingarár, með 

hverjum viðkomandi ferðaðist, hvort hann ætlaði að gista í dalnum á ferðalagi sínu og þá 

hversu margar nætur, hvort hann hefði komið áður í dalinn og þá hversu oft og hver var 

ástæða heimsóknarinnar. Því næst var spurt út í upplýsingaöflun um þá staði sem 

viðkomandi vildi heimsækja þegar hann skipulagði ferðalagið, hversu auðveld sú 

upplýsingaöflun hefði verið og hvaða leiðir hann hefði notað til þess. Ef viðkomandi hafði 

nýtt sér vefsíðuna www.hengifoss.is til upplýsingaöflunar var viðkomandi spurður hversu 

ánægður hann væri með heimasíðuna í heild sinni, upplýsingar um Hengifoss á síðunni og 

upplýsingar um aðra staði eða afþreyingu fyrir utan Hengifoss á síðunni. Þá var þátttakandi 

beðinn um að merkja við þá staði í Fljótsdal sem hann þekkti, kannaðist við eða hefði heyrt 

um. Þeir staðir sem spurt var um voru Óbyggðasetur Íslands, Skriðuklaustur og/eða 

Klausturkaffi, Laugarfell, Snæfellsstofa, Hengifoss Gistihús, Strútsfoss, Ranaskógur, 

Tröllkonustígur, Fossagangan og Fossahringurinn. Í þeirri spurningu var bæði hægt að sjá 

mynd af staðnum sem og nafn hans. Myndir notaðar í þessari spurningu voru flest allar teknar 

af vefsíðunni www.hengifoss.is, eða höfðu áður verið notaðar sem markaðsefni. Í síðustu 

spurningunni var þátttakandi beðinn um að merkja við þá staði sem hann væri búinn að 

heimsækja eða hefði hugsað sér að heimsækja í ferð sinni. Sömu staðir, sömu myndir og 

sama uppsetning var notuð hér og í spurningunni á undan. 
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Áður en söfnun á svörum fór á fullt var þann 12. júlí gerð forprófun, til þess að athuga hvort 

allar spurningar væru skiljanlegar og hvort þær kæmust nægilega vel til skila til þátttakenda. 

Er þetta mjög mikilvægur hlekkur í gerð spurningakannana til þess að vera viss um að þær 

séu allar auðlesnar og þátttakendur misskilji þær ekki. Forprófun spurninga er einnig 

mikilvæg til þess að ákveða hvort spurningarnar séu að afla þeirra gagna sem markmiðið er 

að fá með rannsókninni (Bradburn, Sudman og Wansink, 2004, bls. 317). Tíu ferðamenn 

voru fengnir til þess að spreyta sig þann dag og sumir spurðir hvort allt hefði verið skiljanlegt 

og vel sett fram. Reyndist svo vera og aðeins nokkrar stafsetningavillur lagaðar áður en 

haldið var áfram. Notaðar voru tvær spjaldtölvur við söfnun gagnanna og því hægt að fá tvo 

þátttakendur í einu til þess að taka þátt.  

Ekki var búið að safna mörgum svörum þegar að síðari bylgja Covid-19 skall á rétt fyrir 

Verslunarmannahelgi, þegar stjórnvöld  tilkynntu um hertari samkomutakmarkanir. Frá 31. 

júlí var ekki leyfilegt að fleiri en 100 kæmu saman sem voru mestu takmarkanir sem höfðu 

verið settar á í tvo mánuði (Hádegisfréttir: Hertar samkomutakmarkanir, 2020). Þessi staða 

gerði það að verkum að endurmeta þurfti áætlun fyrir gagnaöflunina. Í kjölfarið var ákveðið 

að reyna að hafa samband við ferðamenn í gegnum samfélagsmiðla, þar sem að það 

minnkaði áhættuna á smitum. Því voru leitaðar uppi hinar ýmsu Facebook síður sem þóttu 

líklegar til þess að ná til ferðamanna, svo sem eins og Iceland – Tips for travelers,  Iceland 

– „Fire and ice“ og Landið mitt Ísland. Þar var könnuninni deilt inn og þeir sem höfðu 

ferðast að Hengifossi sumarið 2020 beðnir um að taka þátt. Einnig var þeim deilt á einkasíðu 

höfundar. Þá var einnig leitað til þeirra sem höfðu deilt mynd af fossinum og merkt með 

myllumerkinu #hengifoss á Instagram og þeim send skilaboð í gegnum forritið. Einn annar 

vettvangur fannst þar sem hægt var að rekja ferðir viðkomandi til fossins og var það á 

TripAdvisor. Þar höfðu tveir einstaklingar gefið fossinum umsögn frá því í sumar og var 

þeim báðum sendur spurningalisti til þess að svara. Skapaði þessi nýja nálgun ákveðið 

vandamál þar sem allar spurningar miðuðu að því að þátttakandi væri staðsettur á svæðinu 

við Hengifoss á meðan á svörun stóð en þátttakendur jafnvel komnir heim til sín til annarra 

landa og langt síðan þeir voru á staðnum. Lítið var hægt að gera í því, annað en að biðja 

þátttakendur um að hugsa til baka og ímynda sér að þeir væru staddir við fossinn á meðan 

þeir svöruðu.  
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4.3 Annmarkar 

Samkvæmt útreikningum á úrtaksstærð þurftu þátttakendur að vera 345 talsins til þess að  

niðurstöðurnar teldust marktækar. Í lokin fengust 245 svör sem höfundur er nokkuð ánægður 

með en þó verður að hafa það til hliðsjónar þegar niðurstöðurnar eru túlkaðar, að mögulega 

hefði þurft fleiri svör til þess að ná skýrari og marktækari niðurstöðum. 

Nokkrir annmarkar reyndust einnig á spurningum könnunarinnar. Frá byrjun var markmiðið 

að einblína á áfangastaði í Fljótsdal, sem ósjálfrátt varð að skilgreindum hreppamörk 

Fljótsdalshrepps í huga höfundar. Það er þó nokkuð ljóst, að ekki nema heimamaður gerir 

sér grein fyrir mörkum hreppsins, þar sem landfræðilega eru þau ekki augljós. Því verður að 

taka það með í reikning að jákvæðar niðurstöður úr spurningum eins og Ætlar þú að gista 

einhversstaðar í Fljótsdal í nótt? og Hefur þú komið áður í Fljótsdal?, séu ekki allar innan 

marka Fljótsdalshrepps, heldur geti það allt eins verið gististaðir lengra út með Lagarfljóti, 

þess vegna út á Egilsstöðum. Því hefði í rauninni átt að spyrja út í fleiri staði í könnuninni 

en einungis staði innan Fljótsdalshrepps, sérstaklega þá áfangastaði sem Upphéraðsklasinn 

notar í sinni markaðssetningu, svo sem eins og Hallormsstað eða Kárahnjúkastíflu. Á móti 

kemur að þá hefði könnunin orðið lengri og þá hefði mögulega verið erfiðara að fá 

þátttakendur.  

Einnig kom á daginn að veðurfar hafði mikil áhrif á þátttökuvilja ferðamanna, þegar farið 

var að Hengifossi. Erfitt reyndist að fá þátttakendur ef það var mikill vindur og einnig 

reyndist sólskinið vera galli á gjöf Njarðar þar sem erfitt var að sjá á skjá spjaldtölvanna ef 

sólin skein mjög sterkt.  

Það kom höfundi á óvart að í spurningum 14 og 15, þar sem þátttakendur í ensku könnuninni 

voru beðnir um að velja áfangastaði út frá mynd, að í báðum spurningunum skoraði 

Strútsfoss hæst. Ekki eru til neinar tölur yfir gestakomur við Strútsfoss en það er spurning 

hvort myndin af Strútsfossi hafi villt um fyrir þátttakendum (sjá mynd 5). Strútsfoss er heilt 

yfir töluvert líkur Hengifossi þó hann sé í rauninni í tveimur fossum. Hamraveggirnir sem 
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umlykja fossinn eru með sömu 

rauðalögin sem einkenna 

Hengifoss sem er möguleiki að 

hafi ruglað þátttakendur. Einnig 

er möguleiki að spurningarnar 

hafi verið villandi. Í spurningu 14 

stóð einfaldlega Merktu við 

eftirfarandi staði sem þú þekkir, 

kannast við eða hefur heyrt um, 

og sama upp á teningnum í 

spurningu 15. Fyrstu drög 

spurningar voru þó á þessa leið, Merktu við eftirfarandi staði í Fljótsdal sem þú þekkir, 

kannast við eða hefur heyrt um, fyrir utan Hengifoss. Var þó þessi síðasti hluti ásamt 

Fljótsdal tekinn í burtu til þess að stytta spurninguna svo hún yrði skiljanlegri. Spurning er 

hvort það hafi snúist í höndum höfundar, og gert illt verra. Því verður að hafa þann fyrirvara 

á þegar að niðurstöður úr spurningum 14 og 15 eru túlkaðar. 

Eftir að síðari bylgja Covid-19 skall á þurfti höfundur að leita yfir á samfélagsmiðla til þess 

að ná nægum fjölda þátttakenda fyrir könnunina. Á ákveðnum tímapunkti í þeirri leit kom 

upp töluvert stress yfir því að ná ekki til nógu margra þátttakenda og brá höfundur þá á það 

ráð að auglýsa eftir þeim á sinni eigin Facebook síðu og fékk hann ágætis viðbrögð við því. 

Það sem að höfundur áttaði sig þó ekki á, að með þessu væri hann mögulega að skekkja 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem að Austfirðingar eru uppistaðan í vinahópi höfundar á 

Facebook. Að sjálfsögðu eru þeir ferðamenn eins og aðrir og gjaldgengir þátttakendur í 

rannsókninni, en gætu skekkt niðurstöðurnar þegar fjöldinn safnast saman. Til útskýringar 

má m.a. nefna spurningu 8 í íslensku könnuninni, en þar voru þeir sem höfðu áður komið í 

Fljótsdal spurðir hversu oft þeir hefðu áður komið. Þar höfðu langflestir komið 5 sinnum eða 

oftar. Það gefur mögulega til kynna að þar hafi heimamenn (í víðum skilningi, ekki bara í 

Fljótsdal), verið á ferð. 

 

 

 

Mynd 5. Strútsfoss í Fljótsdal (Upphéraðsklasinn, e.d. -a) 
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5 Niðurstöður 

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður úr hverri spurningu fyrir sig og þær settar fram með 

myndriti. Í íslensku könnuninni hóf 201 einstaklingur könnunina en 160 luku henni. Því var 

svarhlutfall þar 79,6%. Ensku könnunina hófu 125 einstaklingur könnunina en 85 luku henni. 

Því var svarhlutfall þar 68%. Forvitnilegt er að sjá ólíkar niðurstöður svara  á milli íslensku 

og ensku könnunarinnar og verður því hverri spurningu lýst með tveimur myndritum (eða 

fleirum). Til þess að auðveldara sé að aðgreina hvort er hvað verður texti í hvoru myndritinu 

framsettur á hvoru tungumáli fyrir sig. Þjóðerni er þó einungis lýst með einu myndriti. 

5.1 Þjóðerni, kynjaskipting og fæðingarár  

Í töflu 2 má sjá að af þeim 245 þátttakendum sem tóku þátt var yfirgnæfandi meirihluti 

Íslendingar eða 65%. Næst á eftir koma Þjóðverjar, Ítalir, Pólverjar og Hollendingar. 24 

þjóðarbrot til viðbótar tóku þátt en fjöldi hvers fyrir sig fór ekki yfir 2%. Þau eru Slóvakía, 

Sviss, Spánn, Danmörk, Rúmenía, Tékkland, Litháen, Lettland, Bretland, Króatía, 

Frakkland, Belgía, Úkraína, Noregur, Albanía, Austurríki, Eistland, Portúgal, Írland, 

Grikkland, Finnland, Rússland, Bandaríkin og Kanada. Einnig skráðu tveir þátttakendur sig 

með tvöfalt þjóðerni, annar Ísland/Bandaríkin, hinn Rússland/Danmörk. Evrópubúar voru 

því greinilega ráðandi ferðamenn við Hengifoss í sumar og skýrist það líklegast að stórum 

hluta vegna áhrifa Covid-19. 
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Tafla 2. Þjóðerni íslenskra og erlendra þátttakenda. 
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Í íslensku könnuninni svöruðu 65% þátttakenda því til að þeir væru kvenkyns en 35% 

karlkyns. Í ensku könnuninni snerust hlutföllin við og voru aðeins jafnari, 47% svöruðu því 

til að þeir væru kvenkyns og 53% voru karlkyns. 

 

Í íslensku könnuninni voru flestir fæddir á árunum 1960-1989 eða tæp 74%. Þá voru 15% 

fædd á árunum 1990-1999, 7,5% á árunum 1950-1959. Örfáir voru fæddir fyrir 1950 eða 

eftir aldamótin 2000. Í ensku könnuninni voru flestir fæddir á árunum 1980-1999 eða rúm 

75%. Á árunum 1950-1979 voru tæp 19% þátttakenda fæddir, aðeins 1 fyrir 1950 og tæp 5% 

eftir aldamótin 2000. Hjá íslensku þátttakendunum var aldurshópurinn mun breiðari og voru 

flestir á milli þrítugs og sextugs en þeir erlendu á milli tvítugs og fertugs.  
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Tafla 3. Kynjahlutföll þátttakenda. 

Tafla 4. Fæðingarár þátttakenda. 
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5.2 Ferðafélagar 

Þegar spurt var um með hverjum viðkomandi ferðaðist voru niðurstöður svipaðar úr báðum 

könnunum. Vel flestir Íslendingar og erlendir ferðamenn ferðuðust með maka eða fjölskyldu, 

næstflestir með vinum en heldur fleiri erlendir ferðamenn en Íslendingar ferðuðust einir. 

 

5.3 Gisting og fyrri ferðir í Fljótsdal  

Þegar spurt var hvort viðkomandi ætlaði að gista einhversstaðar í Fljótsdal í nótt svöruðu 

rúm 73% Íslendinga og 81% erlendra þátttakenda því neitandi og voru niðurstöður því mjög 

áþekkar í báðum könnunum.  

 

 

 

 

 

 

Þeir sem svöruðu því játandi að ætla að gista í Fljótsdal voru í kjölfarið spurðir hversu margar 

nætur þeir ætluðu að gista. Í íslensku könnuninni ætluðu rúm 70% að gista eina, tvær eða 

þrjár nætur. Einungis tæp 5% ætluðu að gista fjórar nætur en hátt í 19% 5 nætur eða fleiri. Í 
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ensku könnuninni ætluðu langflestir eða tæp 63% að gista eina nótt. Aðrir ætluðu annað 

hvort að gista tvær eða fjórar nætur. Mikill munur er á milli íslensku og ensku könnunarinnar 

þar sem mun fleiri Íslendingar höfðu hugsað sér að gista fleiri en eina nótt og furðu margir 

fimm eða fleiri nætur. 

 

Þegar spurt var hvort viðkomandi hefði áður komið í Fljótsdal höfðu langflestir íslenskra 

þátttakenda eða 90%, komið þangað áður, en ekki nema 16% af erlendum þátttakendum. 

Þessi munur er vel skiljanlegur þar sem Íslendingar eiga mun auðveldara með að heimsækja 

svæðið heldur en erlendir ferðamenn. Þó kom á óvart hversu hátt hlutfall Íslendinga hefði 

komið áður. 
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að heimamenn séu stór hluti þátttakenda í íslensku könnuninni sem gæti skýrt niðurstöðurnar 

úr spurningum þann fjölda sem hefur svo oft áður komið í Fljótsdal. 

 

5.4 Ástæða heimsóknar 

Þegar spurt var hver helsta ástæða væri fyrir heimsókn viðkomandi núna voru niðurstöður 

úr báðum könnunum mjög svipaðar, langflestir Íslendingar eða tæp 62% vildu upplifa og 

skoða náttúruna. Sama var upp á teningnum  hjá erlendum þátttakendum, nema þar voru það 

heldur fleiri sem vildu skoða náttúruna, eða 80%. Heldur stærra hlutfall Íslendinga en 

erlendra ferðamanna ætluðu að heimsækja þekkta menningar- og sögustaði og eðlilega var 

þeirra hlutfall einnig hærra í heimsókn til vina eða ættingja. Þeir Íslendingar sem töldu upp 

aðrar ástæður fyrir heimsókninni sögðu hana m.a vera vegna góðrar veðurspár, einhverjir 

dvöldu í sumarbústað á svæðinu og aðrir áttu heima á svæðinu. Aðrar ástæður erlendra 

ferðamanna voru m.a. þær að engin sérstök ástæða væri fyrir heimsókninni þar sem 

viðkomandi hafi bara verið á ferðinni og annar hafði aldrei komið þar áður. 
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5.5 Upplýsingaöflun um áhugaverða staði í Fljótsdal  

Þegar spurt var hvernig viðkomandi hefði fundist að afla sér upplýsinga um áhugaverða staði 

í Fljótsdal þegar hann skipulagði ferðalagið sitt voru niðurstöðurnar mjög svipaðar úr báðum 

könnunum og heilt yfir mjög jákvæðar. Langflestum fannst mjög auðvelt eða frekar auðvelt 

að afla sér upplýsinga., nokkur fjöldi var hlutlaus en tæp 16% Íslendinga höfðu ekki aflaða 

sér neinna upplýsinga á meðan hlutfallið voru tæp 11% hjá þeim erlendu.  
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Þegar spurt var hvaðan viðkomandi hefði fengið upplýsingar um áhugaverða staði í Fljótsdal 

þegar hann skipulagði ferðalagið sitt var upplýsingaleit í gegnum vefsíður og/eða 

samfélagsmiðla vinsælust í báðum könnunum. Mun fleiri Íslendingar eða tæp 29% fengu 

upplýsingar frá vinum eða fjölskyldu en ekki nema tæp 7% erlendra þátttakenda. Þá notuðu 

heldur fleiri erlendir þátttakendur ferðahandbækur eða -bæklinga en Íslendingar. 

Upplýsingamiðstöðvar voru ekki mikið notaðar og fleiri Íslendingar fengu upplýsingar hjá 

heimamönnum  heldur en erlendu ferðamennirnir. Aðrar uppsprettur upplýsinga voru m.a. 

ferðafélög, hótelstarfsmaður, sjónvarpið, leiðsögumaður og GPS tæki. 

 

5.6 Vefsíður og samfélagsmiðlar 

Þeir sem höfðu valið valmöguleikann „Í gegnum vefsíður / samfélagsmiðla“ þegar þeir 

öfluðu sér upplýsinga um áhugaverða staði í Fljótsdal, voru spurðir hvaða vefsíður og/eða 

samfélagsmiðla þeir hefðu skoðað. Google var í báðum könnunum langvinsælasta vefsíðan 

sem þátttakendur notuðu í upplýsingaöflun, þó hafði heldur hærra hlutfall erlendra 

ferðamanna notað þann valkost. Næst á eftir nýttu Íslendingar sér helst www.east.is og 

Facebook og þar á eftir www.hengifoss.is. Á eftir Google nýttu erlendir ferðamenn sér mest 

Instagram, þá Facebook og loks TripAdvisor. Greinilegt er að Íslendingar nýta sér íslensku 
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vefsíðurnar mun meira en erlendir ferðamenn en af þeim íslensku virðast þeir nýta sér helst 

www.east.is og www.hengifoss.is. Aðrar upplýsingaveitur sem komu fram í svörum voru 

www.visitegilsstadir.is, ferdaf.is, www.islandihnotskurn.is, guidetoiceland.is og 

islandsrejser.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Ánægja með www.hengifoss.is 

Þeir sem að svöruðu því til að þeir hefðu skoðað vefsíðuna www.hengifoss.is voru spurðir  

hversu ánægðir þeir hefðu verið með þrjá mismunandi þætti á vefsíðunni, vefsíðuna í heild 

sinni, upplýsingar um Hengifoss og upplýsingar um aðra staði. Á heildina litið voru  

niðurstöðurnar fremur áþekkar í báðum könnunum en vel flestir svöruðu því til að þeir væru 
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um áhugaverða staði í Fljótsdal? 
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ánægðir með alla þrjá þættina á vefsíðunni. Þó voru heldur fleiri Íslendingar en erlendir 

þátttakendur sem voru annað hvort hlutlausir eða frekar óánægðir.  

 

 

5.8 Þekking á öðrum áfangastöðum 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að merkja við þá staði í Fljótsdal sem þeir þekktu, 

könnuðust við eða höfðu heyrt um, reyndist eitt svar ógilt þar sem bæði var valinn 

valmöguleikinn I do not recognize any of these places og Strútsfoss Waterfall,. Var það svar 
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fjarlægt úr niðurstöðum könnunarinnar. Því miður reyndist ekki mögulegt að útiloka að þetta 

gerðist með vefsíðunni sem notuð var við gerð könnunarinnar og var vitað fyrir fram að þessi 

möguleiki væri fyrir hendi að þátttakendur gætu valið alla valkosti sem myndi ógilda svarið. 

Til aðgreiningar, þar sem orðin Fossagangan og Fossahringurinn eru fremur lík og tiltölulega 

ný afþreying á svæðinu, var Fossagangan sögð 20 km og Fossahringurinn 8 km. Þótti 

höfundi það líklegra að þeir sem hefðu kynnt sér svæðið eða þessar afþreyingar að 

viðkomandi gæti greint betur í sundur ef þeir gerðu sér grein fyrir lengd göngunnar. 

Niðurstöðurnar voru mjög mismunandi eftir könnunum. Flestir Íslendingar eða tæp 18% 

þekktu Skriðuklaustur og/eða Klausturkaffi, þá Óbyggðasetur Íslands, Laugarfell, 

Snæfellsstofu og Strútsfoss. Erlendu þátttakendurnir þekktu hins vegar flestir Strútsfoss eða 

rúm 24%. Þar á eftir kom Laugarfell, Snæfellsstofa, Fossahringurinn og Fossagangan. Fæstir 

Íslendinga eða erlendra þátttakenda þekktu Ranaskóg. Mun fleiri erlendir þátttakendur 

könnuðust ekki við neinn af þessum stöðum eða 5% á móti 0,2% Íslendinga. 

 

Þá var einnig forvitnilegt að skoða fjölda þeirra staða sem hver þátttakandi þekkti en þar sást 

gríðarlegur munur á íslensku og ensku könnuninni. Af þeim tíu stöðum sem spurt var um 

voru margir Íslendingar sem þekktu níu til tíu staði eða 16%. Flestir þekktu fimm til sex staði 

eða 27% en ekki nema 1,3% þekkti engan af þessum stöðum. Í ensku könnuninni þekktu 

0,2%

5,1%

6,4%

5,3%

3,7%

10,0%

13,8%

8,9%

17,8%

13,8%

14,9%

0 50 100 150 200

ÉG KANNAST EKKI VIÐ …

FOSSAHRINGURINN (8 KM)

FOSSAGANGAN (20 KM)

TRÖLLKONUSTÍGUR

RANASKÓGUR

STRÚTSFOSS

SNÆFELLSSTOFA

HENGIFOSS GISTIHÚS

SKRIÐUKLAUSTUR …

LAUGARFELL

ÓBYGGÐASETUR ÍSLANDS

Merktu við eftirfarandi staði sem þú 
þekkir, kannast við eða hefur heyrt um

5,0%

10,4%

9,5%

3,5%

3,0%

24,4%

12,4%

7,0%

8,0%

12,4%

4,5%

0 10 20 30 40 50 60

I DO NOT RECOGNIZE ANY …

THE WATERFALL CIRCLE …

THE WATERFALL TRAIL …

THE GIANTESS'S PATH

RANASKÓGUR WOODS

STRÚTSFOSS WATERFALL

SNÆFELLSSTOFA VISITOR …

HENGIFOSS GUESTHOUSE

SKRIÐUKLAUSTUR …

LAUGARFELL HOT …

THE WILDERNESS CENTER

Mark the places you are familiar with, 
recognize or have heard of

Tafla 15. Þekking þátttakenda á öðrum áfangastöðum en Hengifoss í Fljótsdal. 
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52% þátttakenda einungis einn til tvo staði og tæp 10% þekktu engan stað. Mjög fáir þekktu 

fimm eða fleiri staði, samanlagt ekki nema tæp 11%. 

 

5.9 Heimsókn til annarra áfangastaða 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að merkja við þá staði í Fljótsdal sem þeir væru búnir að 

heimsækja eða hefðu hugsað sér að heimsækja í þessari ferð voru sömu valmöguleikar í boði 

hér og þegar spurt var út í þekkingu þátttakanda. Hér reyndist einnig eitt ógilt svar þar sem 

viðkomandi hafði valið I haven‘t visited and I‘m not planning on visiting these places ásamt 

öðrum valmöguleikum. Það svar var því fjarlægt úr niðurstöðum gagnanna. 

Hér koma einnig fram fremur ólíkar niðurstöður á milli kannana og eru niðurstöðurnar 

áþekkar þeim niðurstöðum sem fengust úr spurningu um þekkingu ferðamanna á öðrum 

áfangastöðum í Fljótsdal. Flestir Íslendingar eða 26%, voru búnir eða ætluðu að heimsækja 

Skriðuklaustur og/eða Klausturkaffi, þá Óbyggðasetrið, Laugarfell og Snæfellsstofu. Flestir 

erlendir þátttakendur eða 25%, ætluðu sér að heimsækja Strútsfoss, þá Fossahringinn, 

Laugarfell og Snæfellsstofu. Fæstir Íslendingar ætluðu sér að heimsækja Ranaskóg en fæstir 

erlendir þátttakendur stefndu á Óbyggðasetrið. Mun fleiri erlendir ferðamenn en Íslendingar 

höfðu ekki og ætluðu sér ekki að heimsækja neinn af þessum stöðum. 
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Tafla 16. Fjöldi áfangastaða í Fljótsdal sem þátttakendur þekktu. 
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Þegar fjöldi staða út frá heimsóknum hvers þátttakanda fyrir sig er skoðaður eru 

niðurstöðurnar nokkuð svipaðar á milli íslensku og ensku könnunarinnar. Flestir Íslendingar 

eða 46% ætluðu einungis að heimsækja, eða voru búnir að heimsækja, einn til tvo staði og 

22% þrjá til fjóra staði. Mun færri höfðu hugsað sér að heimsækja fimm eða fleiri staði eða 

um 19%. Af þeim erlendu ferðamönnum sem tóku þátt ætluðu rúm 50% einungis að 

heimsækja, eða voru búnir að heimsækja, einn til tvo staði og 19% þrjá til fjóra staði. Ekki 

nema 6% ætluðu eða voru búin að heimsækja sex staði eða fleiri. Þá voru 32% ekki búin eða 

höfðu ekki hugsað sér að heimsækja neinn af þessum stöðum. 
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Tafla 17. Staðir sem þátttakendur voru búnir að heimsækja eða höfðu hugsað sér að heimsækja í Fljótsdal 
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Tafla 18. Fjöldi staða í Fljótsdal sem þátttakendur hugðust heimsækja eða voru búnir að heimsækja 
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6 Umræður 

Í byrjun var sett fram sú tilgáta að markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal skilaði sér ekki í 

fjölgun ferðamanna á öðrum áfangastöðum en Hengifossi, og þar af leiðandi þekktu 

ferðamenn sem stoppa þar, lítið til annarra áfangastaða á svæðinu. Í kjölfar tilgátunnar 

komu fjórar rannsóknarspurningar, ein aðalspurning og þrjár undirspurningar 

➢ SP: Skilar markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal sér til ferðamanna sem stoppa við 

Hengifoss, í aukinni þekkingu á áfangastöðunum og auknum fjölda gesta? 

➢ SPa: Hversu vel þekkja ferðamenn sem stoppa við Hengifoss, aðra 

ferðamannastaði í Fljótsdal? 

➢ SPb: Heimsækja ferðamenn sem stoppa við Hengifoss aðra ferðamannastaði 

í Fljótsdal? 

➢ SPc: Hvaða leiðir nýta ferðamenn sér, sem stoppa við Hengifoss, til að afla 

sér upplýsinga um ferðamannastaði í Fljótsdal? 

Hér verður reynt að svara spurningunum út frá niðurstöðum rannsóknarinnar ásamt því að 

koma með tillögur að breyttum áherslum í markaðssetningu svæðisins, með fræðilega kafla 

ritgerðarinnar til hliðsjónar. Fyrst verður þó farið yfir þær grunnupplýsingar sem söfnuðust 

um þátttakendurna. 

6.1 Grunnupplýsingar 

Þær grunnupplýsingar sem fengust úr könnununum leiddu m.a. í ljós að flestir erlendu 

ferðamennirnir komu frá Þýskalandi, Ítalíu, Póllandi, Hollandi, Slóvakíu og Sviss. 

Evrópubúar voru því allsráðandi af þeim erlendu ferðamönnum sem heimsóttu Hengifoss í 

sumar ef marka má þessar niðurstöður. Af Íslendingum voru konur í ráðandi meirihluta 

gesta, en heldur jafnara var með erlendu gestunum, karlmenn þó örlítið fleiri en konurnar. 

Fólk á öllum aldri tók þátt en þó var mun breiðara aldursbil hjá Íslendingunum en erlendu 

gestunum. Íslendingar voru flestir á aldursbilinu 30-60 ára en þeir erlendu á bilinu 20-40 ára. 

Bæði Íslendingarnir og erlendu gestirnir ferðuðust flestir með maka, fjölskyldu eða vinum 

en heldur fleiri erlendir gestir ferðuðust einir á ferð.  

Svipaður fjöldi Íslendinga og erlendra gesta hugsaði sér að gista komandi nótt í Fljótsdal en 
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þó voru mun fleiri af öllum þjóðernum sem höfðu ekki hugsað sér að gera það. Af þeim sem 

að höfðu ætlað sér að gista voru flestir erlendra þátttakenda sem ætluðu einungis að gista 

eina nótt. Íslendingarnir ætluðu hins vegar margir hverjir að gista lengur, jafnvel fimm nætur 

eða fleiri. Af þeim íslensku þátttakendum sem fengust svör frá hafði yfirgnæfandi fjöldi 

komið áður í Fljótsdal en var algerlega þveröfugt farið hjá erlendu gestunum. Af þeim sem 

höfðu komið áður höfðu langflestir Íslendingar komið fimm sinnum eða oftar en af erlendu 

gestunum höfðu flestir aðeins komið einu sinni. Helsta ástæða þátttakenda fyrir heimsókn 

þeirra í Fljótsdal var að skoða eða upplifa náttúruna en heldur fleiri Íslendingar en erlendir 

gestir voru einnig að skoða þekkta menningar- og sögustaði eða heimsækja vini eða ættingja. 

6.2 Rannsóknarspurningar 

Fyrsta undirspurningin var, hversu vel þekkja ferðamenn sem stoppa við Hengifoss, aðra 

ferðamannastaði í Fljótsdal? Íslenska könnunin leiddi í ljós að rúmlega 60% þátttakenda 

þekktu fleiri en fjóra staði og rúmlega 36% þekktu einn til fjóra staði. Ekki nema tæpt 1% 

þátttakenda þekkti engan af þeim stöðum sem spurt var um. Í ensku útgáfunni var þessu þó 

öfugt farið. Þar þekktu tæplega 80% þátttakenda einn til fjóra staði og þar af rúmur helmingur 

einungis einn til tvo staði. Ekki nema rúm 10% þekktu fleiri en fjóra staði og tæp 10% þekktu 

ekki neinn af þeim stöðum sem spurt var um.  

Ekkert samræmi var í því hvaða staði ferðamennirnir þekktu á milli íslensku og ensku 

könnunarinnar. Erlendu gestirnir þekktu flestir Strútsfoss, þá Laugarfell, Snæfellsstofu, 

Fossahringinn og Fossagönguna. Fæstir þekktu Ranaskóg og Tröllkonustíginn. 

Íslendingarnir þekktu hins vegar flestir Skriðuklaustur og/eða Klausturkaffi, Óbyggðasetrið, 

Snæfellsstofu og Laugarfell. Fæstir þekktu Ranaskóg, Fossahringinn og Tröllkonustíg. 

Út frá þessum niðurstöðum er vel hægt að álykta sem svo að íslenskir ferðamenn sem stoppa 

við Hengifoss, þekki vel til annarra áfangastaða í Fljótsdal, en erlendir gestir þekki ekki vel 

til þessara staða. 

Önnur undirspurningin var, heimsækja ferðamenn sem stoppa við Hengifoss aðra 

ferðamannastaði í Fljótsdal?. Báðar kannanir leiddu í ljós að tæplega 70% þátttakenda 

ætluðu sér, eða höfðu heimsótt, einn til fjóra staði. Mun fleiri Íslendingar ætluðu sér þó að 

heimsækja fimm eða fleiri staði, eða tæp 20%, á móti 6% af erlendu gestunum. Þá voru 

töluvert fleiri erlendir gestir en Íslendingar sem höfðu ekki heimsótt eða ætluðu sér ekki að 
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heimsækja neinn af þessum stöðum. Flestir af Íslendingunum ætluðu sér að heimsækja 

Skriðuklaustur og/eða Klausturkaffi, Óbyggðasetrið, Laugarfell eða Snæfellsstofu. Fæstir 

ætluðu sér að heimsækja Ranaskóg, fara Fossagönguna, Fossahringinn eða Tröllkonustíginn. 

Flestir erlendu ferðamennirnir ætluðu sér hins vegar að heimsækja Strútsfoss, fara 

Fossahringinn eða Laugarfell. Fæstir ætluðu sér að heimsækja Óbyggðasetrið eða 

Tröllkonustíginn. 

Svarið við spurningunni er því augljóslega já, ferðamenn sem stoppa við Hengifoss eru í 

kjölfarið að heimsækja aðra ferðamannastaði í Fljótsdal. Hins vegar er það spurning hvort 

fjöldi þeirra áfangastaða sem þeir heimsækja sé ásættanlegur. Af öllum þátttakendum voru 

það rúm 60% sem heimsóttu eða ætluðu sér að heimsækja, annað hvort engan, einn eða tvo 

staði  sem að verður að teljast fremur hátt hlutfall ferðamanna sem ætluðu sér að heimsækja 

fáa áfangastaði af þeim stöðum sem eru í boði í Fljótsdal. 

Þriðja undirspurningin var, hvaða leiðir eru ferðamenn sem stoppa við Hengifoss að nýta 

sér til þess að afla sér upplýsinga um ferðamannastaði í Fljótsdal?. Flestir þátttakendur, 

óháð þjóðerni þeirra, nýttu sér vefsíður eða samfélagsmiðla til þess að afla sér upplýsinga 

um áhugaverða staði í Fljótsdal og trónir Google þar á toppnum. Margir Íslendingar nýttu 

sér einnig Facebook og vefsíðurnar www.east.is og www.hengifoss.is. Erlendir þátttakendur 

nýttu sér íslenskar vefsíður lítið, en notuðu helst á eftir Google, Instagram, Facebook og 

TripAdvisor. Þá má einnig taka fram að velflestum, óháð þjóðerni, þótti auðvelt að afla sér 

upplýsinga um áhugaverða staði í Fljótsdal og þeir sem að nýttu sér www.hengifoss.is voru 

ánægðir með þær upplýsingar sem þar komu fram, hvort sem það tengdist Hengifossi 

sjálfum, heimasíðunni í heild sinni eða öðrum stöðum en Hengifossi. 

Þá er komið að aðalrannsóknarspurningunni, skilar markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal 

sér til ferðamanna sem stoppa við Hengifoss, í aukinni þekkingu á áfangastöðunum og 

auknum fjölda gesta?. Ekki er hægt að svara henni algerlega játandi eða neitandi, en hins 

vegar, miðað við þær upplýsingar og svör sem komið hafa fram við undirspurningunum hér 

að ofan, að þá telur höfundur að það halli frekar á neikvæðu hliðina. Tilgátan sem sett var 

fram, að markaðssetning áfangastaða í Fljótsdal skilaði sér ekki í fjölgun ferðamanna á 

öðrum áfangastöðum en Hengifossi, og þar af leiðandi þekktu ferðamenn sem stoppa þar, 

lítið til annarra áfangastaða á svæðinu, er því að einhverju leiti rétt. Meira en helmingur 

þátttakenda ætlaði sér ekki að heimsækja neinn eða einungis einn eða tvo áfangastaði fyrir 
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utan Hengifoss, af þeim tíu sem spurt var um. Hjá íslenskum þátttakendum virtist þetta þó 

ekki vera vegna lítillar þekkingar á þessum stöðum en annað var upp á teningnum  hjá þeim 

erlendu en þeir þekktu fremur lítið til annarra áfangastaða en Hengifoss. Hins vegar er erfitt 

að fullyrða, að þó svo erlendir ferðamenn virðist lítið hafa nýtt sér íslenskar vefsíður til 

upplýsingaöflunar, hvort sú markaðssetning sé ekki að skila sér. Út frá þessum niðurstöðum 

verður í næsta kafla komið með tillögur að breyttum áherslum í markaðssetningu 

áfangastaða í Fljótsdal og nágrennis. 

6.3 Tillögur að breytingum 

Áherslan á sjálfbærni hefur náð ríkri fótfestu í þróun ferðaþjónustunnar og með sjálfbærni 

kemur ábyrgðin einnig inn. Samkvæmt Wheeler (1995, bls. 42) hefur markaðssetningin sem 

slík verið notuð til þess að ná eyrum ferðamanna og kynna fyrir þeim ákveðinn áfangastað í 

því augnaviðmiði að fá sem flesta á staðinn. Þetta hefur leitt til þess að á ákveðnum stöðum 

bíður umhverfið skaða vegna of margra ferðamanna. Með ábyrgri ferðaþjónustu og 

markaðssetningu er hægt að lágmarka neikvæð efnahags-, umhverfis- og samfélagsleg áhrif 

ferðaþjónustunnar (Goodwin, 2014). Ef horft er á Hengifoss og svæðið sem tilheyrir honum 

sem áfangastað, eru það helst umhverfisáhrifin sem eiga þar mestan hlut að máli. Árið 2019 

var afar erfitt fyrir svæðið umhverfislega séð, en loka þurfti hluta göngustígsins lungann úr 

árinu vegna óheppilegs tíðarfars og ágangs ferðamanna (Þórhallur Jóhannsson, munnleg 

heimild, símtal, 6. september 2020). Þó svo uppbygging á stígnum sé í farveginum, hefur 

hún reynst hæg og framkvæmdir ekki fylgt þeirri brýnu nauðsyn sem komin er á 

uppbyggingu til verndunar náttúrunni og umhverfinu. Með breyttum áherslum á 

markaðssetningu Hengifoss, þar sem þunginn er tekinn af áfangastaðnum með því að 

markaðssetja svæðið t.d. sem ferðaleið, er hægt að stíga skref í áttina að ábyrgari 

markaðssetningu. 

Þó svo rannsóknin hafi helst beint sjónum sínum að Fljótsdal og þeirra áfangastaða sem þar 

má finna, er það augljóst út frá landfræðilegri legu svæðisins að saman þarf að markaðssetja 

stærra svæði, eins og nú er gert. Hins vegar má velta því fyrir sér hvernig hægt sé að nýta 

ábyrga markaðssetningu í þágu allra áfangastaða á Upphéraði. Þróun sérstakrar ferðaleiðar 

væri t.a.m. dæmi um slíka aðferð, eins og vel er þekkt hér á landi sem og annars staðar í 

heiminum (Hardy, 2003, bls. 314-315; Uppsveitir Árnessýslu, e.d.). Með þeirri þróun er 

hægt að stuðla að jafnvægi milli áfangastaðanna sem staðsettir eru við ferðaleiðina sem 
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eykur líkur á því að þeir byggist upp fremur en að drabbast niður (Sirirak og Pitakaso, 2018, 

bls. 2). Út frá þessu er hægt að álykta að hægt sé að jafna straum ferðamanna að 

áfangastöðunum sem um ræðir, í þá átt að Hengifoss verður ekki lengur miðpunkturinn  

heldur svæðið allt. Samkvæmt Hardy (2003, bls. 316) getur þróun ferðaleiðar einnig ýtt undir 

uppbyggingu ýmissar þjónustu eða gistingu ásamt því að hvetja til viðhalds og uppbyggingar 

á vegakerfinu.   

Þá er einnig vert að skoða hvernig ferðaleiðin gæti legið um svæðið. Ef við skoðum orð 

Tussyadiah, Koni og Morisugi (2006, bls. 412) um fjöl-áfangastaði (multi-destinations), þá 

kemur þar fram að þeir ferðamenn sem ferðast nokkrir saman í hóp, heimsækja yfirleitt fleiri 

en einn áfangastað á sínu ferðalagi. Einkum er það vegna þess að hver og einn hefur eitthvað 

sem hann hefur áhuga á og ef fjórir ferðast saman, geta fjögur áhugamál leitt til fjögurra 

mismunandi áfangastaða. Þetta ætti líklegast við um vel flesta ferðamenn við Hengifoss, en 

samkvæmt rannsókninni ferðuðust flestir þátttakendur með maka, fjölskyldu eða vinum. 

Fjöl-áfangastaða líkan þeirra Lue, Crompton og Fesenmaier (1993, bls. 290) listar upp fimm 

möguleg mynstur þeirra leiða sem ferðamenn geta farið á leið sinni til margra áfangastaða. 

Þar á meðal er hið svokallaða svæðisbundna mynstur (sjá mynd 1) þar sem hver áfangastaður 

aðgreinir sig frá hver öðrum á mismunandi hátt svo fleiri gestir nái að uppfylla sínar 

væntingar á sama svæði (Lohmann og Netto, 2008, bls. 189-190). Mynstur fjögur getur verið 

lokaður hringur þó það sé ekki teiknað þannig í líkaninu, en eins og Lue, Crompton og 

Fesenmaier (1993, bls. 295) lýsa mynstrinu, ferðast ferðamenn á milli áfangastaðanna koll 

af kolli. Að hinum mynstrunum ólöstuðum, telur höfundur að þetta mynstur gæti átt vel við 

svæðið sem hér um ræðir. Hér gæti skapast tækifæri á að markaðssetja hring utan um 

Lagarfljótið, frá Egilsstöðum, inn í Óbyggðasetur og til baka hinu megin. Þó hringurinn sé 

ekki langur, ef t.d. er miðað við Norðurstrandaleið eða Demantshringinn, þá er fjöldinn allur 

af áfangastöðum á leiðinni sem tekur tíma að skoða. Samkvæmt rannsókninni ætluðu vel 

flestir þátttakendur ekki að gista í Fljótsdal á ferðalagi sínu en spurningin er hvort markaðsett 

hringleið geti aukið líkurnar á að ferðamenn gisti á svæðinu. Einnig benda Lohmann og 

Netto (2008, bls. 190) á að áfangastaðir geti unnið saman til þess að skapa fleiri áfangastaði 

og með markaðssettri hringleið utan um Lagarfljót væri hægt að stuðla að fjölbreyttari 

afþreyingu og þjónustu sem gæti leitt af sér betri dreifingu þeirra. 

Hvort ofangreindar tillögur séu þær heillavænlegustu í skrefi í átt að breyttum áherslum á 

markaðssetningu þeirra áfangastaða sem staðsettir eru í Fljótsdal og nágrenni, skal ósagt 
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látið. Hér verður heldur ekki tekin afstaða til þess hver það væri sem best væri fallinn til þess 

að fylgja eftir ofangreindum tillögum, hvort það væri Upphéraðsklasinn eða einhvern annar 

samstarfsvettvangur en þetta tvennt er mögulegt efni í aðra rannsókn. 
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7 Lokaorð 

Ferðaþjónusta nútímans hefur þurft að takast á við ýmsar áskoranir í gegnum árin. Hér á 

Íslandi hefur það m.a. legið í markaðssetningu landsins í kjölfar náttúruhamfara og betri 

dreifingu ferðamanna um landið. Í Fljótsdal á Héraði og nágrenni hans, hefur byggst upp 

nokkuð heildstæð ferðaþjónusta sem hefur upp á margt að bjóða. Í dalnum má einnig finna 

einn vinsælasta áfangastað ferðamanna á Austurlandi til margra ára, Hengifoss. Fossinn setur 

sterkan svip á dalinn þar sem hann fellur niður af heiðarbrún ofan í gilið sveipaður 

klettahömrum sem í sjást greinileg litaskipti rauða- og blágrýtislaga. Aðdráttarafl fossins er 

mikið og hefur fjöldi ferðamanna aukist ár frá ári, ef frá er talið árið 2020, en sökum Covid-

19 hefur ferðaþjónusta heimsins lamast algjörlega. Því mætti segja að nóg af ferðamönnum 

komi í Fljótsdal, en vandamálið er að ná að dreifa þeim betur um svæðið í kring, þar sem 

fjöldi ferðamanna við Hengifoss endurspeglar ekki gestatölur á öðrum áfangastöðum 

ferðamanna í Fljótsdal.  

Markaðssetning svæðisins er í höndum Upphéraðsklasans, samstarfi ferðaþjónustuaðila í 

Fljótsdal og út að Grímsá á Völlum. Markaðssetning er miðuð að því að ná eyrum gesta sem 

koma að Hengifossi til þess að kynna aðra þjónustu sem í boði er í nágrenninu. Spurningin 

er hins vegar sú, er þessi markaðssetning að skila sér? Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar virðist að hluta til svo ekki vera, t.d. þegar horft er til erlendra ferðamanna. 

Því var kallað eftir breyttum áherslum í markaðssetningu áfangastaða í Fljótsdal og nágrenni 

þar sem ábyrg ferðaþjónusta og markaðssetning yrði höfð að leiðarljósi. Náttúra og umhverfi 

Hengifoss hefur látið verulega á sjá samfara hægri uppbyggingu innviða á áfangastaðnum 

ásamt gríðarlegum fjölda ferðamanna. Breyttar áherslur geta m.a. legið í markaðssetningu 

sérstakrar ferðamannaleiðar, þar sem áhersla er lögð á að kynna fyrir ferðamönnum sérstaka 

leið, þar sem ýmsa áfangastaði má finna sem höfða til mismunandi einstaklinga. 

Landfræðileg lega svæðisins sem Fljótsdalur er hluti af, sem heimamenn nefna Upphérað, 

gerir það að verkum að slík ferðaleið getur legið í hring báðu megin Lagarfljótsins og upp í 

Fljótsdal. Samkvæmt fjöl-áfangastaða líkani Lue, Crompton og Fesenmaier (1993, bls. 294) 

geta áfangastaðir á slíkum leiðum, unnið saman að því að styðja hvorn annan og skapað fleiri 

áfangastaði. Með því eykst fjölbreytni fyrir ferðamenn, sem leiðir til þess að fleiri en einn í 

sama hóp geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 
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Erfitt er að segja til um það hvort og hvenær ferðaþjónustan nái sér á fullt skrið aftur þegar 

kórónuveirufaraldurinn verður um garð genginn. Það er þó von höfundar að þessi ritgerð geti 

nýst ferðaþjónustuaðilum í Fljótsdal og nágrenni að einhverju leiti í framtíðinni, hvort sem 

það verður með breyttum áherslum í markaðssetningu eða einhverju öðru.  
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Viðauki A  

 

Kæri þátttakandi. Þessi könnun er hluti af lokaverkefni mínu í Ferðamálafræði við 

Háskólann á Hólum. Aðalmarkmið hennar er að kanna tengsl á milli markaðssetningar á 

þeim ferðamannastöðum sem staðsettir eru í Fljótsdal, og þeirra ferðamanna sem fara þar 

um. Könnunin inniheldur 10-15 spurningar og tekur aðeins nokkrar mínútur að svara henni. 

Svör þátttakenda eru algerlega nafnlaus og verða á engan hátt rakin til þeirra. Þær 

upplýsingar sem safnast saman í rannsókninni verða varðveittar sem trúnaðarmál og 

rannsakandi einn hefur aðgang að þeim. Fyrir frekari upplýsingar varðandi rannsóknina má 

hafa samband við rannsakanda á netfangið heleyj@mail.holar.is 

 

Kærar þakkir 

Helga Eyjólfsdóttir 

 

1. Þjóðerni 

□  Ísland 

□  Annað, hvaðan? _______ 

 

2. Kyn 

□  Kvenkyn 

□  Karlkyn 

□  Annað / vil ekki svara 

 

3. Fæðingarár 

     __________ 

 

4. Með hverjum ferðast þú? Merktu við fleiri en einn valmöguleika ef við á 

□  Ein/n á ferð 

□  Maka / fjölskyldu 

□  Vinum 

□  Vinnu- / klúbbfélögum 

□  Ferðafélögum í skipulagðri hópferð 
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□  Öðrum, hverjum? __________ 

 

5. Ætlar þú að gista einhversstaðar í Fljótsdal í nótt? 

□  Já 

□  Nei 

 

6. Hversu margar nætur ætlar þú að gista? 

□  1 

□  2 

□  3 

□  4  

□  5 eða fleiri 

 

7. Hefur þú komið áður í Fljótsdal? 

□  Já 

□  Nei 

 

8. Hversu oft áður hefur þú komið í Fljótsdal? 

□  1 sinni 

□  2 sinnum 

□  3 sinnum 

□  4 sinnum 

□  5 sinnum eða oftar 

 

9. Hver er helsta ástæða þess að þú heimsóttir Fljótsdal núna? Merktu við fleiri en einn 

valmöguleika ef við á 

□  Upplifa / skoða náttúruna 

□  Skoða þekkta menningar- og sögustaði 

□  Heimsókn til vina eða ættingja 

□  Vegna vinnu 

□  Annað, hvað? __________ 
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10. Hvernig fannst þér að afla upplýsinga um áhugaverða staði í Fljótsdal þegar þú 

skipulagðir ferðalagið þitt? 

□  Mjög auðvelt 

□  Frekar auðvelt 

□  Hvorki né 

□   Frekar erfitt 

□ Mjög erfitt 

□  Ég aflaði mér ekki upplýsinga 

 

11. Hvar fékkst þú upplýsingar um áhugaverða staði í Fljótsdal þegar þú skipulagðir 

ferðalagið þitt? Merktu við fleiri en einn valmöguleika ef við á 

□  Í gegnum vefsíður / samfélagsmiðla 

□  Hjá vinum / fjölskyldu 

□  Með ferðahandbók / -bækling 

□  Í upplýsingamiðstöð 

□  Hjá heimamönnum 

□  Annað, hvað? __________ 

 

12. Hvaða vefsíður / samfélagsmiðla skoðaðir þú til þess að fá upplýsingar um 

áhugaverða staði í Fljótsdal? Merktu við fleiri en einn valmöguleika ef við á 

□  www.hengifoss.is 

□  www.wilderness.is 

□  www.skriduklaustur.is 

□  www.hengifossguest.is 

□  www.vatnajokulsthjodgardur.is 

□  www.laugarfell.is 

□  www.east.is 

□  Facebook 

□  Instagram 

□  Google 

□  TripAdvisor 

□  Annað, hvað? __________ 
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13. Hversu ánægð/ur varstu með eftirfarandi þætti á heimasíðunni www.hengifoss.is? 

 

 Mjög 

óánægð/ur 

Frekar 

óánægð/ur 

Hvorki né Frekar 

ánægð/ur 

Mjög 

ánægð/ur 

Heimasíðuna í heild sinni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Upplýsingar um Hengifoss ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Upplýsingar um aðra staði eða afþreyingu 

fyrir utan Hengifoss 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

14. Merktu við eftirfarandi staði sem þú þekkir, kannast við eða hefur heyrt 

um Merktu við fleiri en einn valmöguleika ef við á 

□  Óbyggðasetur Íslands 

□  Laugarfell 

□  Skriðuklaustur og/eða Klausturkaffi 

□  Hengifoss Gistihús 

□  Snæfellsstofa 

□  Strútsfoss 

□  Ranaskógur 

□  Tröllkonustígur 

□  Fossagangan (20 km) 

□  Fossahringurinn (8 km) 

□  Ég kannast ekki við neinn af þessum stöðum 

 

15. Merktu við eftirfarandi staði sem þú ert búinn að heimsækja eða hefur hugsað þér 

að heimsækja í þessari ferð (fyrri ferðir eiga ekki við hér) Merktu við fleiri en einn 

valmöguleika ef við á 

□  Óbyggðasetur Íslands 

□  Skriðuklaustur og/eða Klausturkaffi 

□  Laugarfell 

□  Snæfellsstofa 

□  Hengifoss Gistihús 

□  Strútsfoss 
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□  Ranaskógur 

□  Tröllkonustígur 

□  Fossagangan (20 km) 

□  Fossahringurinn (8 km) 

□  Ég er ekki búin/n og hef ekki hugsað mér að heimsækja neinn af þessum stöðum 
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Viðauki B 

 

Dear participant. This survey is part of my bachelor thesis at the Department of Tourism 

Studies at Hólar University. The main goal is to examine the connection between marketing 

of tourism destinations located in Fljótsdalur valley, and the tourists that travel there. The 

survey contains 10-15 questions and will only take few minutes to answer. Answers are 

entirely anonymous and cannot be traced back. Information gathered from this research will 

be preserved as confidential matter and only the researcher will have access to it. For further 

information, please contact the researcher via email: heleyj@mail.holar.is 

 

Thank you 

Helga Eyjólfsdóttir 

 

1. Nationality 

□  Germany 

□  France 

□  Spain 

□  Belgium 

□  Other, where? 

 

2. Gender 

□  Female 

□  Male 

□  Other / Will not answer 

 

3. Year of birth 

 __________ 

 

4. With whom are you travelling? Mark more than one if appropriate 

□  By myself 

□  Spouse / family 

□  Friends 
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□  Work / club mates 

□  Travel companions on an organized tour 

□  Other, who? __________ 

 

5. Do you plan on spending the night in Fljótsdalur valley tonight? 

□  Yes 

□  No 

 

6. How many nights are you planning on staying? 

□  1 

□  2 

□  3 

□  4 

□  5 or more 

 

7. Have you been to Fljótsdalur valley before? 

□  Yes 

□  No 

 

8. How many times have you been in Fljótsdalur valley before? 

□  1 time 

□  2 times 

□  3 times 

□  4 times 

□  5 times or more 

 

9. What is the main reason for your visit to Fljótsdalur valley in this trip?Mark more 

than one if appropriate 

□  Experience / observe nature 

□  Visit cultural and historical sites 

□  Visit friends or family 

□  Work related 
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□  Other, what? __________ 

 

10. How easy was it for you to find information about interesting places in Fljótsdalur 

valley when you organized your trip? 

□  Very easy 

□  Rather easy 

□  Neutral 

□  Rather difficult 

□  Very difficult 

□  I did not try to find any information 

 

11. From where did you find information about interesting places in Fljótsdalur 

valley? Mark more than one if appropriate 

□  Websites / social media 

□  Friends / family 

□  Tourist book / brochure 

□  Information center 

□  Locals 

□  Other, what? __________ 

 

12. What websites / social media did you browse to find informations about interesting 

places in Fljótsdalur valley? Mark more than one if appropriate 

□  www.hengifoss.is 

□  www.wilderness.is 

□  www.skriduklaustur.is 

□  www.hengifossguest.is 

□  www.vatnajokulsthjodgardur.is 

□  www.laugarfell.is 

□  www.east.is 

□  Facebook 

□  Instagram 

□  Google 

□  TripAdvisor 
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□  Other, what? __________ 

 

13. How satisfied where you with following components on the website 

www.hengifoss.is? 

 

 Very 

unsatisfied 

Unsatisfied Neutral Satisfied Very 

satisfied 

Website in its entirely ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Information about Hengifoss waterfall ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Information about other places or recreation 

than Hengifoss waterfall 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

14. Mark the places you are familiar with, recognize or have heard of Mark more than 

one if appropriate 

□  The Wilderness Center 

□  Laugarfell Hot Springs and Accommodation 

□  Skriðuklaustur Cultural Center and/or Klausturkaffi Restaurant 

□  Hengifoss Guesthouse 

□  Snæfellsstofa Visitor Center 

□  Strútsfoss Waterfall 

□  Ranaskógur Woods 

□  The Giantess's Path 

□  The Waterfall Trail (20 km) 

□  The Waterfall Circle (8 km) 

□  I do not recognize any of these places 

 

15. Mark the places you have visited or are planning on visiting on your trip (previous 

trips do not apply here) Mark more than one if appropriate 

□  The Wilderness Center 

□  Laugarfell Hot Springs and Accommodation 

□  Skriðuklaustur Cultural Center and/or Klausturkaffi Restaurant 
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□  Hengifoss Guesthouse 

□  Snæfellsstofa Visitor Centre 

□  Strútsfoss Waterfall 

□  Ranaskógur Woods 

□  The Giantess's Path 

□  The Waterfall Trail (20 km) 

□  The Waterfall Circle (8 km) 

□  I haven't visited and I'm not planning on visiting these places 

 

 

 

 


