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Abstract 

The report summarizes the vocational training which included making a quality 

handbook for the Snæfellsnes Visitor Center and the Snæfellsnes Regional Park in 

Snæfellsnes. The preparation for the quality handbook included the quality-, safety- and 

environmental matters in tourism, along with the environmental- and quality policy of 

Snæfellsnes Regional Park. The quality handbook is informational guide for the staff of 

Snæfellsnes Visitor Center, it is to enhance the quality service and information they provide 

to visitors and tourists regarding Snæfellsnes. In Snæfellsnes you can find many interesting 

places to see, some of those places have been built up, you can find them all around 

Snæfellsnes, this has all been done in collaboration with the locals, tourism providers and 

the government. In the report the making of the quality handbook is reviewed and the 

literature that was used in the setup of the quality handbook. A quality manual could be used 

as a tool to process information from superiors to their employees about the quality service 

their company want to provide. 

Keywords: Snæfellsnes, Snæfellsnes Regional Park Policy, Snæfellsnes Visitor 

Center, Quality Handbook, Environmental and Quality Policy. 

  



 

 

Útdráttur 

Í skýrslunni er dregið saman um verknám sem fól í sér að gera gæðahandbók fyrir 

Gestastofu Snæfellsnes og Svæðisgarðinn Snæfellsnes á Snæfellsnesi. Við gerð 

gæðahandbókarinnar var stuðst við gæða-, öryggis- og umhverfismál í ferðaþjónustu, ásamt 

umhverfis- og gæðastefnu Svæðisgarðs Snæfellsness. Gæðahandbókin er upplýsingarit fyrir 

starfsmenn Gestastofu Snæfellsness til að auka gæði þeirrar þjónustu og upplýsinga sem þeir 

veita til gesta og ferðamanna um Snæfellsnes. Á Snæfellsnesi eru margir áningarstaðir og 

hafa áhugaverðir staðir verið í uppbyggingu um allt Snæfellsnes, er það gert í samvinnu við 

heimamenn, ferðaþjónustuaðila og stjórnendur. Farið er yfir gerð gæðahandbókarinnar og 

þau rit sem stuðst var við við gerð uppsetningu hennar. Hægt væri að nýta gæðahandbókina 

sem verkfæri til að koma upplýsingum frá yfirmönnum til starfsmanna um þá gæðaþjónustu 

sem ferðaþjónustufyrirtækið stendur fyrir.  

Lykilorð: Snæfellsnes, stefnumótun Svæðisgarðs Snæfellsness, Gestastofa 

Snæfellsness, gæðahandbók, umhverfis- og gæðastefna.  
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1 Inngangur 

Þann 17. janúar 2019 á Mannamótum í Kópavogi (Markaðsstofur landshlutanna, e.d.; 

Mannamót 2019, 2019) kynnti Kjartan Bollason kennari í Háskólanum á Hólum (Háskólinn 

á Hólum, e.d.) og starfsmaður Svæðisgarðsins Snæfellsness fyrir mér verknámsstöðu á 

Snæfellsnesi. Fól verknámsstaðan það í sér að útbúa gæðahandbók fyrir Gestastofu 

Snæfellsness sem upplýsinga- og leiðbeiningarit fyrir starfsmenn Svæðisgarðsins 

Snæfellsness (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2017; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2018).  

Við komu á Breiðablik var fundað með leiðbeinendunum Kjartani Bollasyni 

(Háskólinn á Hólum, e.d.) og Ragnhildi Sigurðardóttur framkvæmdastjóra Svæðisgarðs 

Snæfellsness (Markaðsstofur landshlutanna, 2019). Samningur um verknámstíma hafði 

verið undirritaður og skilyrði samþykkt um framvinda verkefna fyrir Svæðisgarðinn 

Snæfellsnes. Verkefnin yrðu unnin á sviði gæða-, öryggis- og umhverfismála sem og stefnu, 

markmið og tilgang Svæðisgarðsins Snæfellsnes. Markmið verknámstíma eru uppköst af 

gæðahandbók fyrir Gestastofu Snæfellsness sem hægt væri að vinna áfram með. 

Við gerð gæðahandbókar fyrir starfsmenn Gestastofu Snæfellsness og Svæðisgarðinn 

Snæfellsnes á Snæfellsnesi var horft á þessa þrjá þætti; gæða-, öryggis- og umhverfismál 

tengda ferðaþjónustu. Umhverfis- og gæðastefna Svæðisgarðs Snæfellsness 

(Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014) var höfð að leiðarljósi, ásamt 

umhverfisviðmiðum Vakans (e.d.). Þessi skýrsla greinir frá verknámi á Gestastofu 

Snæfellsness yfir sumarið 2019, verkefnavinnu við gerð og innihaldi gæðahandbókar fyrir 

starfsmenn gestastofunnar. Fjallað verður um hvaða áhrif gæðahandbók getur haft fyrir 

starfsmenn og yfirmenn Gestastofu Snæfellsness, einnig hver hagur hagsmunaaðila á 

Snæfellsnesi geti verið ef að gestastofan er með upplýsingarit í formi gæðahandbókar fyrir 

starfsmenn gestastofunnar.  

Starfsmannahandbækur eru algengar innan fyrirtækja, minna um gæðahandbækur, því 

var uppbygging starfsmannahandbóka notuð til hliðsjónar við uppbyggingu og innihaldi 

gæðahandbókarinnar. Mun gæðahandbók nýtast í starfi starfsmanna Gestastofu Snæfellsness 
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til að auðvelda upplýsingaflæði til gesta og ferðamanna, mikilvægt er að allir starfsmenn séu 

að gefa út sömu upplýsingar til gesta og er gæðahandbókin verkfæri til þess.  

Í skýrslunni er farið yfir fræðilegt efni sem nýtist við gerð gæðahandbókarinnar, s.s. 

áfangastaðinn Snæfellsnes og stefnumótun Svæðisgarðs Snæfellsness sem hefur áhrif á 

innihald og uppsetningu gæðahandbókar. Farið er yfir aðferðafræði og verklag á meðan 

verknáminu stóð, síðan er verknámsáætlun tekin fyrir og framkvæmd við gerð 

gæðahandbókarinnar, næst er það umræður um gæðahandbók fyrir starfsmenn Gestastofu 

Snæfellsness og að lokum er allt tekið saman í lokaorð.  
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2 Fræðilegur kafli  

Fræðilegi kaflinn dregur upp mynd af verknámsstaðnum Gestastofu Snæfellsness, 

Snæfellsnesi í heild sem og starfi Svæðisgarðs Snæfellsness. Er farið yfir stefnu Svæðisgarðs 

Snæfellsness út frá umhverfisvottun EarthCheck ásamt starfi Gestastofu Snæfellsness. Saga 

og um tilurð svæðisgarðsins sem og tilgangi og markmiðum hans, einnig farið yfir tilgang 

og markmið Gestastofu Snæfellsness. Samantekt um samstarf á milli Svæðisgarði 

Snæfellsness og Snæfellsjökulsþjóðgarði um náttúru- og menningararf á Snæfellsnesi, farið 

er síðan létt yfir stefnu og tilgang Snæfellsjökulsþjóðgarð. Síðan er það gerð og tilgangur 

starfsmannahandbókar, og í lokin er uppsetning gæðahandbókar sem og notkunargildi 

hennar fyrir starfsmenn. Samantekt af fræðilega kaflanum er hluti af undirbúningsvinnu fyrir 

gerð á uppsetningu og innihaldi gæðahandbókar sem unnin er fyrir starfsmenn Gestastofu 

Snæfellsness og Svæðisgarðinn Snæfellsnes. 

 Áfangastaðurinn Snæfellsnes 

Snæfellsnes er hluti af Vesturlandi og er einn af vinsælustu áfangastöðum ferðamanna 

sem ferðast um Ísland (Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, 2020; Oddný Þóra Óladóttir, 

2019). Frá Reykjavík og á Snæfellsnes eru 150 km og ferðamenn því aðeins um tæpa tvo 

tíma að keyra á Snæfellsnes frá höfuðborgarsvæðinu (Himmera vegalengdir, e.d.). Á 

Snæfellsnesi eru fimm sveitarfélög: Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, 

Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær. Þessi sveitarfélög eru í samvinnu 

undir sama hatti þ.e. Svæðisgarðinum Snæfellsnes sem er í samstarfi við 

Snæfellsjökulsþjóðgarð (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.a.; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 

e.d.b.; EarthCheck, 2019). Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá alla byggðarkjarna á 

Snæfellsnesi, eru þeir fimm talsins og allir staðsettir norðan megin á Snæfellsnesi. Í 

Snæfellsbæ eru þrír byggðakjarnar: Hellissandur, Rif og Ólafsvík, síðan er 

Grundarfjarðarbær og Stykkishólmsbær sem er sitt hvort bæjarfélagið (Markaðsstofa 

Vesturlands, e.d.a.; Markaðsstofa Vesturlands, e.d.d.). Hægt er að afla sér upplýsinga um 

afþreyingu, gistiaðstöðu, veitingastaði, kaffihús, opnunartíma o.fl. á upplýsingamiðstöðvum 

eða gestastofum sem víða er að finna á Snæfellsnesi: Upplýsingamiðstöðvar í Grundarfirði 
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og Ólafsvík, gestastofa Snæfellsjökulsþjóðgarðs á Malarrifi og Gestastofa Snæfellsness á 

Breiðabliki (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.d.).  

Árið 2008 fengu sveitarfélögin fimm ásamt Snæfellsjökulsþjóðgarði umhverfisvottun 

frá Green Globe sem síðar var endurnýjuð árið 2010 undir heitinu EarthCheck. Þegar 

Snæfellsnes fékk EarthCheck vottunina þá varð það fjórða svæðið til að fá vottunina í 

heiminum og fyrsta samfélagið í allri Evrópu. Því mætti segja að samfélagið á Snæfellsnesi 

sé brautryðjandi sem umhverfisvænt svæði fyrir önnur sveitarfélög sem mögulega áttu eftir 

að fylgja í þeirra spor (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.a; Environice, 2016; EarthCheck, 

2019). 

Á Snæfellsnesi leitast sveitarfélögin fimm í allri sinni starfsemi, og miða 

ákvarðanatöku sína við að hafa græn gildi að leiðarljósi, með því lágmarka þau neikvæð 

áhrif á umhverfið. Auðlindir geta verið af skornum skammti og beita þau því fyrirbyggjandi 

aðgerðum sem hjálpa til við að koma í veg fyrir rýrnun á náttúrulegu og félagslegu 

auðlindum svæðanna. Hvetja sveitarfélögin fimm einnig stofnanir, fyrirtæki, félög og 

einstaklinga til að taka þátt með því að fylgja fordæmi stefnu sveitarfélaganna, getur það 

Mynd 1 Kort af Snæfellsnesi 

https://earthcheck.org/media/49962/snaefellsnes-case-study-eng.pdf
https://earthcheck.org/media/49962/snaefellsnes-case-study-eng.pdf
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bætt frammistöðu sveitarfélaganna í heild sinni til að stuðla að sjálfbæra samfélagi. Í dag 

standa jarðarbúar frammi fyrir ýmsum umhverfisáskorunum og taka lykilsviðin 12 (sjá töflu 

1 fyrir neðan) mið af þeim (Guðrún Magnea Magnúsdóttir, Róbert A. Stefánsson og Menja 

von Schmalensee, 2019).  

Tafla 1 Lykilsviðin 12 
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Leggja sveitarfélögin fimm áherslu á lykilsviðin 12 (sjá töflu 1) til að stuðla að 

sjálfbæru samfélagi þar sem nauðsynlegt er að taka umhverfisáskorunum alvarlega (Guðrún 

Magnea Magnúsdóttir o.fl., 2019). Umhverfisvottunarverkefnið nær til rekstrar stofnana og 

mannvirkja á vegum sveitarfélaganna fimm. Svæðisgarður Snæfellsness er hluti af 

stofnunum á vegum sveitarfélaganna fimm og er Gestastofa Snæfellsness hluti af 

mannvirkjum þeirra. Sveitarfélögin eru sífellt að leitast eftir leiðum til að bæta 

umhverfisstarf þeirra, með því þá er frammistaða sveitarfélaganna metin út frá umhverfis- 

og félagslegum þáttum t.d. varðandi utanumhald á skráningu stöðu auðlindanotkun á: orku- 

og vatnsnotkun, úrgangslosun og atvinnuleysishlutfalli. Með því að mæla auðlindanotkun 

eykur það gagnsæi og gefur yfirsýn yfir notkun auðlinda á svæðinu. 

Umhverfisvottunarverkefnið leggur aukna áherslu á sjálfbærni með því að stuðla að bættri 

umgengni við náttúru og umhverfið (Markaðsstofa Vesturlands, 2019a). Stefnumótun og 

umhverfisvottun Snæfellsness hefur bein áhrif á rekstur Gestastofu Snæfellsness. Af 

lykilsviðunum 12 tengjast sex lykilsvið við gerð gæðahandbókar fyrir starfsmenn Gestastofu 

Snæfellsness. Lykilsviðin sex eru:  

6. Verndun og stjórnun vistkerfa: Með upplýsingum um áningarstaði þar sem 

ferðamenn eru velkomnir (sjá kafla 3.1.2 Áningarstaðir). 

7. Skipulags- og byggingarmál: Með upplýsingamiðlun til gesta og ferðamanna um 

friðuð svæði. 

9. Stjórnun úrgangs á föstu formi: Flokkun úrgangs á Gestastofu Snæfellsness. 

10. Geymsla og notkun efna sem eru skaðleg umhverfinu: Efni sem notuð eru við þrif á 

Gestastofu Snæfellsness. 

11. Stjórnun félags- og menningarmála: Miðla upplýsingum til gesta og ferðamanna um 

þá ferðaþjónustu sem fyrirfinnst á Snæfellsnesi.  

12. Stjórnun efnahags: Uppbygging innviða, gestir og ferðamenn um Snæfellsnes eiga 

mikinn þátt í hvaða staðir verða byggðir upp. 

Þessi sex lykilsvið eiga einnig við mótun gæðahandbókar fyrir starfsmenn Gestastofu 

Snæfellsness og Svæðisgarðinn Snæfellsnes. Lykilsviðin 12 eru afurðir af samvinnu og 

samstarfi meðal heimamanna, ferðaþjónustuaðila og stjórnvalda á Snæfellsnesi. Því ber að 

virða þær niðurstöður og taka mið af lykilsviðunum 12 og stefnu þeirra, ásamt 

umhverfisstefnu og vottun EarthCheck sem stuðst er við sem ramma um starf 
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sveitarfélaganna fimm um áfangastaðinn Snæfellsnes. Því er stuðst við þessi atriði við gerð 

gæðahandbókar fyrir starfsmenn Gestastofu Snæfellsness og Svæðisgarðinn Snæfellsnes. 

 Stefnumótun Svæðisgarðs Snæfellsness 

Á Snæfellsnesi eru fimm sveitarfélög, Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, 

Grundafjarðarbær, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær. Sveitarfélögin hafa sameinað krafta 

sína og unnið í Svæðisgarðsverkefninu sem var hluti af EarthCheck vottuninni. Árið 2014 

var Svæðisgarðurinn Snæfellsnes stofnaður af sveitarfélögunum fimm og er fyrsti 

svæðisgarðurinn á Íslandi (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.b.). Árið 2003 byrjaði 

EarthCheck verkefnið á Snæfellsnesi af alvöru. Megin markmiðið var að verða 

umhverfisvottað og sjálfbærara samfélag og hjálpuðu tæki og tól EarthCheck til þess, þar 

sem ætlunin er að stuðla að þróun sjálfbærra samfélaga og minnka neikvæð umhverfisáhrif 

(EarthCheck, 2019; Svæðisskipulagsnefnd og stýrihópur um svæðisgarð á Snæfellsnesi, 

2014; Markaðsstofa Vesturlands, 2019a).  

Fyrirmynd Svæðisgarðsins Snæfellsnes er evrópsk þar sem samstarf sveitarfélaga, 

fyrirtækja, samtaka og félaga sem eiga sér sameiginlega sýn, mynda samstæða landslags og 

menningarlega heild þar sem sérstaða svæðisins er vernduð (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 

e.d.b.). Til að efla samfélagið með aukinni samvinnu sveitarfélaganna fimm til að bæta 

lífsgæði og lífskjör heimamanna, ásamt því að auka upplifun og vellíðan heimamanna og 

gesta var Svæðisgarðurinn Snæfellsnes stofnaður. Við stofnun svæðisgarðsins styrktist 

sjálfsmynd samfélagsins þar sem þekking á svæðinu jókst hjá heimamönnum og uðru þeir 

meðvitaðri um þeirra sérstöðu og eiginleika sem svæðið hefur upp á að bjóða. Ýtir það undir 

samvinnu ólíkra aðila sem hafa sína hagsmuni að gæti, einnig styrkir það atvinnu og búsetu 

á svæðinu (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.b.; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.c.; 

EarthCheck, 2019). 

Svæðisgarðurinn er verkfæri fyrir Snæfellsnes til að nýta í þágu samfélagsins og er 

grunnurinn að því að stuðla að sameiginlegri sýn sveitarfélaganna fimm í þróun samfélags 

og atvinnulífs á svæðinu. Svo að samvinna náist á milli ólíkra hagsmunaaðila s.s. 

heimamanna, fyrirtækja og stjórnvalda, þarf að hafa hag allra þeirra að leiðarljósi svo hægt 

sé að nýta á sem fjölbreyttastan hátt sérstöðu svæðisins, landkosti og auðlindir 
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(Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.b.; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.c.; EarthCheck, 

2019). Samskipti er lykilatriði þegar kemur að samvinnu hagsmunaaðila á svæðinu og 

samstöðu sveitarfélaganna. Stuðlar það að upplýsingaflæði til ferðamanna, styrkir sambönd, 

minnkar úrgang og mengun, minnkar notkun á vatni og sparar rafmagn. Með því að koma 

sér saman um sameiginlegt plan stuðlar það að minnkun auðlindanotkunar sem eykur hag 

umhverfis og náttúru, byggir það að góðum grunni fyrir framtíð svæðisins sem ein heild 

(Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.b.; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.c.; EarthCheck, 

2019). 

Í daglegu lífi íbúa Snæfellsness virða og þekkja heimamenn þá einstöku náttúru sem 

fyrirfinnst á Snæfellsnesi, og þá ríku sögu og menningararf sem finnst víða um Snæfellsnes. 

Er þekkingin nýtt fyrir byggðaþróun á svæðinu, atvinnustarfssemi, skóla- og 

rannsóknarstarf. Snæfellsnes er þekkt og sterkt vörumerki, til að bæta ímynd Snæfellsness 

stuðlar svæðisskipulagsáætlunin að uppbyggingu ímynd svæðisins sem er miðuð við 

svæðisanda Snæfellsness. Meðal annars er ætlunin með samstarfi sveitarfélaganna fimm að 

ýta undir sjálfbæra auðlindanotkun til að styrkja atvinnulíf og samfélag á svæðinu 

(Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014). Þar sem heimamenn deila 

Snæfellsnesi með gestum og ferðamönnum, þá með samstarfi og samvinnu sveitarfélaganna 

fimm var Gestastofa Snæfellsness stofnuð. Miðla starfsmenn gestastofunnar upplýsingum til 

ferðamanna í sátt og samlyndi við heimamenn, ferðaþjónustuaðila og stjórnvalda. Tengist 

upplýsingamiðlun til gesta og ferðamanna gæðamálum og gæðastýringu um Snæfellsnes, 

mikilvægt er því að miðlun upplýsinga sé á pari við stefnu sveitarfélaganna því annars gæti 

það komið niður á bæði heimamenn og ferðaþjónustuaðila á svæðinu (Svæðisskipulagsnefnd 

og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014; Kastenholz o.fl., 2016). 

2.2.1 Gestastofa Snæfellsness 

Gestastofa Snæfellsness var opnuð 22. júní 2019 á Breiðabliki, Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes sér um rekstur gestastofunnar sem er hugsuð sem gátt inn á sunnanvert 

Snæfellsnes. Á Gestastofu Snæfellsness er hægt að afla sér upplýsingar um afþreyingu, 

veitingastaði, gistingu og þá segla sem fyrirfinnast á svæðinu, einnig er upplýsingaskilti sem 
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var unnið í samstarfi við Safetravel.is (e.d.) af Snæfellsnesi fyrir Gestastofu Snæfellsness 

um færð og vegi á Snæfellsnesi (sjá mynd 2). 

Inni á gestastofunni er markaður (sjá 

mynd 3) rekinn af heimamönnum með afurðir 

til sölu af svæðinu, heima úr héraði, allt frá 

sultu til lopapeysna. Þegar gengið er inn af 

markaðnum inn í salinn (sjá mynd 4 hér fyrir 

neðan) er á gólfinu kort af Snæfellsnesi og er 

rýmið nýtt í samkomur ásamt listsýninga eins 

og Umhverfing nr. 3, var sú sýning uppi 

sumarið 2019 um allt Snæfellsnes. Uppi á 

gamla sviðinu eru þrjár skrifstofur í eigu Eyja- 

og Miklaholtshrepp, og fundarherbergi sem 

rúmar um 20 manns, gengið er inn af salnum (Gestastofa opnuð í Breiðabliki, 2019; 

Markaðsstofa Vesturlands, 2019b; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2017; Markaðsstofa 

Vesturlands, e.d.b.; Ingunn Lára Kristjánsdóttir, 2019).  

Í félagsheimilinu á Breiðabliki, þar sem Gestastofa Snæfellsness er til húsa hefur 

sveitarfélagið Eyja- og Miklaholtshreppur, sem er eigandi hússins, komið upp góðri 

salernisaðstöðu. Salernin eru opin allan sólarhringinn og þar er aðgengi fyrir alla, aðstaða 

Mynd 3 Anddyri til vinstri - Markaður til hægri 

Mynd 2 Upplýsingaskilti frá Savetravel.is af Snæfellsnesi 
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góð og regluleg þrif. Ferðaskrifstofur geta 

fengið samning og fá þá sendan reikning 

mánaðarlega (Ragnhildur Sigurðardóttir, 

munnleg heimild, 20. apríl 2020). Fyrir utan 

gestastofuna er eldsneytissjálfsali, einnig 

stendur veitingavagn sem framreiðir 

götumat með hráefnum úr héraði ásamt 

afurðum af Íslandi (Agnið street-food, 

2019).  

Gestastofa Snæfellsness var áður þekkt sem upplýsingamiðstöðin í félagsheimilinu 

Breiðablik. Varð breyting á nafninu þegar opnun gestastofunnar var haldin 22. júní 2019, 

standa heimamenn vaktina á opnunartíma Gestastofu Snæfellsness. Gestastofa Snæfellsness 

var sett á laggirnar til að ná til sem flestra ferðamanna sem fara um Snæfellsnes til að 

leiðbeina þeim um svæðið. Að stýra ferðamönnum jafnt innlendum sem erlendum um þá 

áningarstaði sem hafa tök á því að taka á móti ferðamönnum, er það gert meðal annars svo 

ekki sé farið fram úr þolmörkum svæðanna. Einnig leiðbeina starfsmenn gestastofunnar 

ferðamönnum um Snæfellsnes, hvaða staði skal skoða, allt frá klukkutíma ferðalögum til 

nokkurra daga ferðalaga. Með því stýra starfsmenn Gestastofu Snæfellsness umferðinni um 

Snæfellsnes (Gestastofa opnuð í Breiðabliki, 2019; Markaðsstofa Vesturlands, 2019b; 

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2018).  

Gestastofur eru staðsettar í byggingum í eigu opinbera aðila sem eru opnar almenningi. 

Eru þær til þess að þjónusta gesti og ferðamenn, einnig til að miðla upplýsingum til þeirra 

þegar farið er að nálgast vissa ferðamannastaði eða svæði (U.S. Department of the Interior 

Bureau of Reclamation, 2007; Draper, 2016). Leita gestir og ferðamenn einnig eftir 

ýtarlegum upplýsingum um gistingu, áfangastaði, afþreyingu og viðburði á svæðinu. Þeir 

gestir og ferðamenn sem koma við á gestastofum öðlast einnig tækifæri til að læra um nýja 

staði, sem hefði mögulega annars farið fram hjá þeim (Draper, 2016). Starfsmenn eru á 

staðnum til að koma upplýsingum áreiðanlega til gesta og ferðamanna um þjónustu á 

svæðinu, áningarstaði og vegalengdir á milli staða sem og afþreyingu á svæðinu. Einnig til 

að fá gesti og ferðamenn til að skilja og virða náttúruna, og hvernig maður umgengst þann 

náttúru- og menningararf sem fyrirfinnst á svæðinu (U.S. Department of the Interior Bureau 

of Reclamation, 2007; Deery, Mistilis, D‘Ambra, Richarlds og Carson, 2014; Draper, 2016).  

Mynd 4 Séð inn í sal 
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Starfsmenn gestastofa geta haft áhrif á sýn og hegðun gesta og ferðamanna um svæðið 

ef að gestir og ferðamenn stoppa á gestastofum eins og Gestastofu Snæfellsness. 

Upplýsingamiðlun fer fram með leiðbeiningum, kortum, bæklingum og mögulega með 

snerti- og kynningarskjáum, einnig er internet nýtt til að miðla upplýsingum til gesta og 

ferðamanna. Hefur það haft þau áhrif að gestir og ferðamenn staldri lengur við og lengja 

dvölina á svæðinu og styrkja þannig samfélagið (U.S. Department of the Interior Bureau of 

Reclamation, 2007; Deery o.fl., 2014; Draper, 2016). Þeir ferðamenn sem nýta sér 

gestastofur til upplýsingaöflunar eru flestir að leitast eftir leiðbeiningum um áningarstaði, 

ferðatíma á milli staða og/eða almennar upplýsingar um svæðið (Deery o.fl., 2014). 

Gestastofa er vel merkt, aðgengileg bygging, með starfsmönnum sem veita fría þjónustu fyrir 

gesti og ferðamenn til að auðvelda þeim ferðalagið (Draper, 2016).  

 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

Á utanverðu Snæfellsnesi á Vesturlandi er Snæfellsjökulsþjóðgarður sem var 

stofnaður þann 28. júní 2001 til þess að varðveita náttúru- og menningararf sem er að finna 

innan þjóðgarðsins. Spannar svæði þjóðgarðsins um 170 ferkílómetra en er hann meðal 

annars fyrsti þjóðgarðurinn á Íslandi þar sem sjór nær að mörkum þjóðgarðs. Innan 

þjóðgarðsins er að finna fjölskrúðugt dýralíf, menningarminjar, ríkt gróðurfar, jarðfræðileg 

fyrirbæri eins og Vatnshellir sem ákveðið var að gera aðgengilegan fyrir gesti með 

leiðsögðum ferðum. Markmið þjóðgarðsins er að auðvelda aðgengi gesta um svæðið, leyfa 

þeim að kynnast svæðinu og því sem það hefur upp á að bjóða. Er þetta gert til að auka 

þekkingu almennings á náttúrunni og leyfa þeim að taka þátt í náttúruvernd. Til að vernda 

náttúru landsins þannig að gestir og gangandi geti notið hennar eru svæði friðlýst eins og 

Snæfellsjökulsþjóðgarður. Gestastofa Snæfellsjökulsþjóðgarðs er staðsett á Malarrifi, inni í 

gestastofunni er sýning um vermanninn og náttúruna sem höfðar til allra skilningarvita, þar 

sem gestir eru hvattir til þess að smakka, lykta, finna, heyra og sjá. Sýningin er fyrir alla 

aldurshópa og nær því vel til fjölskyldna, einnig eru skipulagðar stuttar gönguferðir frá 

Malarrifi að Lóndröngum með starfsmönnum þjóðgarðsins (Umhverfisstofnun, e.d.a.; 

Umhverfisstofnun, e.d.b.; Umhverfisstofnun, e.d.c.; Umhverfisstofnun, e.d.d.; 

Umhverfisstofnun, e.d.e.; Umhverfisstofnun, e.d.f.; Markaðsstofa Vesturlands, e.d.c.; 

Reglugerð um þjóðgarðinn Snæfellsjökul nr. 568/2001). Er þetta allt á pari við markmið 
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verndaráætlun Snæfellsjökulsþjóðgarðs sem var unnin í samvinnu með starfsmönnum 

þjóðgarðsins, starfsmönnum Umhverfisstofnunar og öðrum sérfræðingum 

(Umhverfisstofnun, e.d.f.): 

„Þjóðgarðar eru stofnaðir til að varðveita sérstætt landslag, lífríki og 

menningarminjar og veita almenningi upplýsingar um landsvæðið og aðgang að 

því eftir tilteknum reglum. Sérstaða þjóðgarðsins felst í að jökullinn sjálfur, 

Snæfellsjökull er innan hans, í fjölbreytilegum jarðmyndunum, nálægð við 

sjóinn og merkum sögulegum minjum tengdum árabátaútgerð“ 

(Umhverfisstofnun, 2010). 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er stór segull fyrir Snæfellsnes í heild og verður haldið 

áfram að þróa hann áfram sem einn af aðal seglum svæðisins (Svæðisskipulagsnefnd og 

sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014). Umhverfisstefna Svæðisgarðs Snæfellsness er miðuð 

við umhverfis- og sjálfbærnistefnu Snæfellsjökulsþjóðgarðs þar sem hann er staðsettur á 

Snæfellsnesi, er mikil samvinna á milli Svæðisgarðs Snæfellsness og 

Snæfellsjökulsþjóðgarðs, mun samvinnan halda áfram varðandi framtíðarsýn Snæfellsness í 

heild (Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014; Svæðisskipulagsnefnd 

og stýrihópur um svæðisgarð á Snæfellsnesi, 2014; Umhverfisstofnun, 2010).  

 Starfsmannahandbók 

Við gerð starfsmannahandbókar eru uppsetningar á þeim mismunandi og fer það eftir 

rekstri fyrirtækja hvaða efni er sett inn í starfsmannahandbókina að hverju sinni. 

Starfsmannahandbók er gerð fyrir starfsmenn fyrirtækisins bæði nýja og eldri starfsmenn, er 

starfsmannahandbókin upplýsingarit um stefnu og starfsreglu fyrirtækisins (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Inni í starfsmannahandbókina er ekki 

settur tæmandi listi um störf fyrirtækja heldur þau aðalatriði sem endurspegla 

starfsmannastefnu og gildi fyrirtækjanna sem og ábyrgð stjórnenda og samskipti þeirra við 

starfsfólk, almennar upplýsingar um vinnu- og verkreglur, ábyrgð starfsfólks, skyldur 

fyrirtækja gagnvart starfsfólki og vinnutíma (Arney og Sigríður, 2009). Meðal annars eru 

upplýsingar varðandi fyrirkomulag ráðninga og starfsloka, nýliðafræðsla og fleira varðandi 

samskipti stjórnenda og starfsfólks. Starfsmannahandbók er hjálpartæki fyrir stjórnendur og 



 

14 

starfsfólk, er starfsmannahandbókin meðal annars sett fram með það markmið að auðvelda 

aðgang að upplýsingum um verklag og starfshætti sem tengjast fyrirtækjunum, sem og að 

stuðla að uppbyggjandi samskiptum á milli stjórnenda og starfsfólks (Arney og Sigríður, 

2009).  

Er þörf á starfsmannahandbók fyrir stjórnendur stofnana? Niðurstöður úr rannsókn 

Berglindar Maríu Kristinsdóttur (2013) sýna að ekki endilega sé þörf fyrir 

starfsmannahandbók innan hvers fyrirtækis en getur starfsmannahandbókin nýst sem 

verkfæri eða upplýsingarit fyrir bæði nýja starfsmenn og starfsmenn sem taka við 

stjórnunarstöðum. Svo ávallt sé veitt gæðaþjónusta og til að koma í veg fyrir mistök í 

upplýsingamiðlun starfsmanna til ferðamann, þá skiptir máli að stjórnendur séu að fara eftir 

kerfum og ákveðnum verkferlum (Sallis, 2002). Með handbókinni getur það stytt 

aðlögunartíma nýs starfsmanns sem og svarað algengustu spurningum um stefnu fyrirtækja, 

og hvers sé ætlast til af starfsmönnum. Einnig getur starfsmannahandbók nýst minni 

fyrirtækjum/stofnunum til góða, þar geta fyrirtæki/stofnanir komið fram helstu upplýsingum 

um stefnu fyrirtækis eða stofnunar, vinnureglur og almennar upplýsingar sem og algengar 

spurningar nýrra starfsmanna (Berglind, 2013). 

Starfsmannahandbók hjá ferðaþjónustufyrirtækjum geta nýst sem hjálpartæki við að 

koma almennum upplýsingum og upplýsingum um stefnu ferðaþjónustufyrirtækja til þeirra 

starfsmanna sem ráðnir eru til starfa tímabundið eða yfir háannatíma (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2007). Þar sem framlínustarfsmenn eru fyrirmyndir ferðaþjónustufyrirtækja, 

þá skiptir máli að vera með stefnu fyrirtækis og almennar upplýsingar um hvers sé ætlast af 

nýjum starfsmönnum á hreinu (Zeithaml, Bitner, og Gremler, 2009). Það er misjafnt hvers 

sé ætlast af nýjum starfsmönnum og þyrfti því að vera aukin þjálfun fyrir nýja starfsmenn, 

þar sem það getur komið niður á skilvirkni starfsmanna og arði ferðaþjónustufyrirtækjanna. 

Einn af mikilvægari þáttum í ferðaþjónustu er aukin menntun starfsmanna, þjálfun og 

fræðsla stjórnenda sem og almennra starfsmanna, mun það auka fagmennsku hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum, einnig eykur það öryggi og gæði og síðast en ekki síst framleiðni 

ferðaþjónustufyrirtækjanna. Með því er hægt að halda utan um greinagóða 

starfsmannahandbók sem nýtist ferðaþjónustufyrirtækjum sem upplýsingagjöf fyrir 

starfsmenn fyrirtækjanna (Ingibjörg, 2007). 
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2.4.1 Gæðahandbók fyrir starfsmenn 

Uppsetning og innihald gæðahandbókar (Vakinn, 2018a) er ekki svo ólík uppsetningu 

og innihaldi starfsmannahandbókar (Arney og Sigríður, 2009; Ingibjörg, 2007; Berglind, 

2013). Dæmi um uppsetning og innihald gæðahandbókar: 

• „Stefna fyrirtækisins, framtíðarsýn og hlutverk.   

• Siðareglur fyrirtækisins (sbr. t.d. siðareglur Vakans). 

• Öryggismál. 

• Þjónusta, samskipti og verklag.  

• Starfsmannamál og vinnuvernd. 

• Umhverfismál.“ (Vakinn, 2018a). 

Uppsetning gæðahandbókar samkvæmt Vakanum (2018a) er í raun frekar svipuð 

uppsetningu og innihaldi starfsmannahandbókar sem er: 

...upplýsingarit um stefnu og starfsreglur fyrirtækis, samskipti og ábyrgð 

stjórnenda og starfsfólks. Í starfsmannahandbók má finna upplýsingar um 

vinnureglur og ábyrgð starfsfólks, skyldur fyrirtækis gagnvart starfsfólki, 

vinnutíma, stefnu og gildi fyrirtækis. Einnig eru þar upplýsingar um 

fyrirkomulag ráðninga og starfsloka, móttöku nýliða, fræðslu og þjálfun 

starfsfólks og fleira sem snýr að samskiptum stjórnenda og starfsfólks (Arney og 

Sigríður, 2009, bls. 37). 

Þó að lýsing og innihald á starfsmannahandbók sé eins og hér er lýst fyrir ofan þá er 

uppsetning og innihald starfsmannahandbóka alfarið í höndum hvers fyrirtækis fyrir sig. Því 

er hægt að nýta sér uppsetningu starfsmannahandbókar (Arney og Sigríður, 2009) sem 

viðmið við gerð gæðahandbókar.  

Við gerð gæðahandbókar þarf að taka tillit til stefnu og gæðaviðmiða fyrirtækja eða 

stofnana eins og að taka mið af umhverfis- og gæðastefnu Svæðisgarði Snæfellsness 

(Vakanum, 2018a). Gæðastjórnun er enn eitt verkfærið sem hægt er að nýta til viðmiðunar 

við uppsetningu og innihalds gæðahandbókar. Gæðastjórnun er einföld, leiðbeinandi, og á 

að vera upplýsandi fyrir stjórnendur og starfsfólk. Gæðastjórnunin á að kalla fram öguð 

vinnubrögð þar sem hreinskilni og sannleiksgildi í miðlun upplýsinga til gesta er til 
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fyrirmyndar, nýtist gæðastjórnun fyrir stofnanir sem og þjónustu fyrir ferðamenn (Ferdinand 

Hansen, 2008). Innihald gæðahandbókar byggist á greinagóðum upplýsingum sem auðvelt 

er að lesa í, talið er að skortur á verkferlum geti komið niður á þeirri þjónustu sem starfsmenn 

gestastofunnar veita (Sallis, 2002).  

Eigi sú þjónusta sem starfsmenn Gestastofu Snæfellsness veita að endurspegla þau 

gæði sem Svæðisgarðurinn Snæfellsnes vill standa fyrir, skiptir máli að ferðamenn fái 

gæðaþjónustu og greinagóða upplýsingamiðlun frá starfsmönnum gestastofunnar þar sem 

ferðamenn eru líklegri til að koma aftur ef þeim líkar vel við staðinn og eiga jákvæða 

upplifun, og mæla með staðnum fyrir aðra (Chand, 2010). Gestastofan er fyrir allt 

Snæfellsnes og því þarf þjónustan sem starfsmenn Gestastofu Snæfellsness veita að vera í 

samræmi við stefnu Svæðisgarðsins Snæfellsness (Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á 

Snæfellsnesi, 2014; Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2018).  

3 Aðferðafræði og verklag við gerð 

gæðahandbókar 

Gestastofa Snæfellsness var stofnuð 22. júní 2019 á Breiðabliki í Eyja- og 

Miklaholtshrepp í þeim tilgangi að leiðbeina gestum og ferðamönnum um Snæfellsnes 

(Gestastofa opnuð í Breiðabliki, 2019; Markaðsstofa Vesturlands, 2019b; Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes, 2018). Með opnun Gestastofu Snæfellsness er verið að stuðla að markmiðum 

og að auka virði ferðaþjónustu á Snæfellsnesi. Í því felst að leiðbeina og miðla upplýsingum 

til gesta um þá afþreyingu, upplifun, þjónustu og vöru sem er að finna innan svæðisgarðsins 

(Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.d.). Að styrkja Snæfellsnes sem vörumerki og þær afurðir 

sem eru framleiddir á svæðinu til að viðhalda ímynd svæðisins og anda Snæfellsness 

(Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014). 
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 Gagnaöflun fyrir innihald gæðahandbókar 

Snæfellsnes spannar stórt svæði eða um tæpa 2.200 ferkílómetra út frá Vesturlandi 

(Hörður Kristinsson, 2002). Um allt Snæfellsnes er að finna marga áhugaverða staði til að 

stoppa á og skoða. Svo margir eru þeir að mælt er með því að lengja dvölina og ferðast um 

Snæfellsnes á tveimur til þremur dögum fremur en að skreppa einungis dagsferð um 

Snæfellsnes (Regína Hrönn Ragnarsdóttir, e.d.; Camila, e.d.; Kissmer, 2016; Erin, 2019). 

Fór því fram umfangsmikil gagnaöflun og upplýsingaleit um Snæfellsnes og þá áhugaverðu 

staði sem fyrirfinnast á svæðinu. Markmið gagnaöflunar er að kynnast legu landsins betur 

sem og þá áhugaverðu staði sem finnast víða um Snæfellsnes, og hvernig best væri að 

leiðbeina ferðamönnum sem koma við á Gestastofu Snæfellsness í leit að upplýsingum um 

hvar ætti að stoppa á Snæfellsnesi, hvaða staðir eru heitir (e. must see) og hvaða afþreying 

er í boði á Snæfellsnesi.  

3.1.1 Vettvangsferðir um Snæfellsnes 

Ásamt gagnaöflun var farið í vettvangsferðir um Snæfellsnes, skoðaðir og greindir 

voru seglar/áningarstaðir/áhugaverðir staðir. Þar sem ekki gefst nægur tími til að skoða alla 

segla voru farnar nokkrar vettvangsferðir sem spannaði yfir allan verknámstímann. Gengið 

var um áningarstaðina og greindir sem A, B eða C staðir (sjá skilgreiningu í lið 3.1.2 

Áningarstaðir). Á Snæfellsnesi er víða að finna náttúru- og menningararf (Park, 2014) jafnt 

utan sem innan Snæfellsjökulsþjóðgarðs (Umhverfisstofnun, e.d.d.; Umhverfisstofnun, 

2010). Eru þeir staðir flokkaðir eftir aðkomu og hættum, í samvinnu við landeigendur og 

þolmörkum svæðisins.  

3.1.2 Áningarstaðir 

Staðir á Íslandi sem talist hafa verið áhugaverðir eru fjölmargir, og hafa sveitarfélög 

tekið sig til og kortlagt áhugaverða staði á sínum svæðum. Eins og gert hefur verið hér á 

Snæfellsnesi, ekki einungis hafa staðir verið kortlagðir heldur einnig unnið með þá og þeir 

gerðir að áningarstöðum fyrir gesti og ferðamenn (Edward Hákon Hujibens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013).  
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Til að sjá hvaða staðir hafa með vilja og leyfi landeigenda, ásamt aðkomu staðar til 

þess að taka á móti ferðamönnum, þá hafa áningarstaðir verið flokkaðir í þrjá flokka: 

• A Staðir: Eru seglar þar sem aðkoma er góð, bílastæði til fyrirmyndar og til 

staðar, merktar gönguleiðir, fræðslu- og upplýsingaskilti, með vilja og í 

samvinnu við landeigendur og þar sem ferðamenn eru ekki í hættulegum 

aðstæðum. 

• B Staðir: Eru seglar þar sem aðkoma er viðunandi, bílastæði er á svæðinu en 

lítið sem ekkert viðhald, þar sem ferðamenn geta lent í hættulegum 

aðstæðum (hrun ofan frá eða hrun undan gestum og gangandi), óákveðni 

meðal landeigenda varðandi segulinn eða þolmörkum svæðisins náð.  

• C Staðir: Eru áhugaverðir staðir þar sem ferðamenn eru ekki endilega 

velkomnir, aðkoma léleg, lítil sem engin bílastæði, engar merkingar né 

göngustígar, þar sem ferðamenn eru líklegir til að lenda í hættulegum 

aðstæðum.  

Flokkunin er gerð til þess að aðstoða starfsmenn Gestastofu Snæfellsnes. Þannig geta 

starfsmenn þekkt muninn á áhugaverðum stöðum þar sem ferðamenn eru velkomnir og góð 

aðstaða fyrir gesti, og þá staði þar sem aðstaða sé hvorki viðunandi né ferðamenn velkomnir. 

Flokkunin er því til að leiðbeina ferðamönnum um þá áningarstaði sem eru tilbúnir að taka 

á móti gestum. Einnig er flokkunin ávinningur út frá samstöðu og samvinnu meðal 

heimamanna, ferðaþjónustuaðila og stjórnvalda (Kastenholz, Carneiro, Eusébio og 

Figueiredo, 2016). Stefna Svæðisgarðs Snæfellsness byggir á sameiginlegri sýn íbúa 

Snæfellsness í samvinnu við Umhverfisstofnun Íslands, til að efla samfélagið, vinna að því 

að bæta lífsgæði og lífskjör sem og auka vellíðan íbúa og upplifun gesta (Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes, e.d.b.). Eru áningarstaðirnir því metnir út frá flokkun áningarstaða og stefnu 

svæðisgarðsins, ferðamönnum síðan vísað á viðeigandi staði. Með uppbyggingu 

áhugaverðra staða bætir það hag íbúa, einnig eykur það fjölbreytileika afþreyingar fyrir 

ferðamenn, með fleiri áningarstöðum getur það lengt dvalartíma ferðamanna sem er ágóði 

fyrir þjónustu- og ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Ef heimamenn eru hafðir með í 

ákvarðanatöku varðandi hvaða svæði skuli byggja upp hefur það heildstæðan ávinning fyrir 

alla hagsmunaaðila á Snæfellsnesi (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.d.; Kastenholz o.fl., 

2016). 

https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
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 Samstarf og viðhorf starfsmanna 

Við gerð á innihaldi gæðahandbókarinnar voru starfsmenn gestastofunnar fengnir með 

við gerð og uppsetningu handbókarinnar. Þótti það mikilvægt til þess að réttar upplýsingar 

kæmust auðveldlega til skila til nýrra starfsmanna sem og upprifjun og tékklisti fyrir eldri 

starfsmenn. Vel var tekið í það að aðstoða við gerð gæðahandbók fyrir Gestastofu 

Snæfellsness, sem skiptir máli þar sem starfsmenn gestastofunnar eru einnig heimamenn, og 

að hafa heimamenn með í ákvarðanatökum varðandi upplýsingamiðlun og dreifingu til 

ferðamanna á dreifbýlum svæðum, getur sýnt fram á jákvæðara viðmót heimamanna í garð 

ferðamanna (Kastenholz o.fl., 2016).  

 Uppbygging gæðahandbókar 

Við pælingar um innihald og uppsetningu gæðahandbókar fyrir starfsmenn Gestastofu 

Snæfellsness var framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins Snæfellsness ásamt starfsmönnum 

Gestastofu Snæfellsness sammála um einfalda uppsetningu á handbókinni og að hún yrði 

einskonar uppflettirit. Ásamt útprentuðu eintaki af gæðahandbókinni sem yrði staðsett á 

Gestastofu Snæfellsnes er að koma upplýsingum og flokkun um áningarstaði til annarra 

upplýsingamiðstöðva og ferðaþjónustuaðila á Snæfellsnesi, með notkun veraldarvefsins. 

Markmiðið var að koma upplýsingum til starfsmanna á sem einfaldastan og skiljanlegastan 

hátt. Er uppsetningin því á pari við það. Fyrst eru það einkunnarorð Gestastofu Snæfellsness 

á íslensku og ensku sem gerð voru í samvinnu við starfsmenn gestastofunnar, næst 10 

algengustu spurningar ferðamanna sem við kemur þeim og þeirra ferðalagi, símanúmer 

viðeigandi þjónustuaðila, starfsmannalisti, upplýsingar um áfangastaði og flokkun þeirra, 

móttaka og þjónustustig starfsmanna, verklagslisti, tímalisti yfir þrif, tékklisti yfir hvenær 

og hvernig eigi að þrífa viðeigandi svæði/hluti og síðast er það tékklisti yfir opnun og lokun 

gestastofunnar (sjá viðauka 1).  

Verður litið á gæðahandbókina sem lifandi skjal. Því verður að fara yfir handbókina 

fyrir hvert sumar, til að sjá hvort að þörf sé á einhverjum uppfærslum eða breytingum, s.s. 

hafa verið gerðar breytingar á verklagi, upplýsingar um áningarstaði eða flokkun þeirra 

breyst s.s. staðir í uppbyggingu eða hnignun. Allar þessar upplýsingar ber að uppfæra svo að 

https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
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starfsmenn Gestastofu Snæfellsness séu ekki að leiðbeina gestum og ferðamönnum á aðra 

en A Staði, og að verklagslistinn sé á pari við verklag hvers handtaks. 

4 Verknámsáætlun og framkvæmd 

Áætlun verknáms var gagnaöflun um Snæfellsnes og vinna út frá tilgangi og stefnu 

Svæðisgarðsins Snæfellsness, með það markmið að leiðarljósi að útbúa gæðahandbók fyrir 

starfsmenn Gestastofu Snæfellsness. Gagnaöflun um daglega starfsemi Gestastofu 

Snæfellsness fól í sér að fylgjast með upplýsingagjöf starfsmanna til gesta og ferðamanna, 

fylgst var með hvað gestir og ferðamenn skoðuðu helst inni á gestastofunni, einnig var rætt 

við starfsmenn gestastofunnar um þeirra þjónustu og upplýsingamiðlun. Grunnurinn að 

uppsetningu gæðahandbókarinnar var tilbúinn um mitt verknámstímabilið, var í framhaldinu 

tíma eytt við gerð greinagóðrar beinagrindar til uppsetningar á gæðahandbókinni. Einnig var 

stuðst við starfsmannahandbækur (Arney og Sigríður, 2009; Ingibjörg, 2007; Berglind, 

2013). Varðandi uppsetningu og innihald gæðahandbókarinnar sem og umhverfis- og 

gæðastefnu Svæðisgarðs Snæfellsness (Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á 

Snæfellsnesi, 2014). Hér eftir er greinagóð lýsing á þeirri gagnaöflun sem stuðst var við með 

uppsetningu og innihald gæðahandbókarinnar. Að auki við gagnaöflun og gerð beinagrindar 

fyrir gæðahandbókina voru ýmis önnur fjölbreytt verkefni unnin samhliða, voru þau verkefni 

mörg stutt dagsverk unnin í þágu Svæðisgarðs Snæfellsness og er upptalning þeirra ofaukið, 

því einungis farið yfir uppsetningu gæðahandbókar og innihald hennar. 

 Stefna og aðgerðir  

Stefna Gestastofu Snæfellsnes endurspeglar stefnu Svæðisgarðs Snæfellsness þar sem 

gestastofan er verkefni Svæðisgarðs Snæfellsness og var komið á laggirnar fyrir bæði íbúa 

Snæfellsnes og þá gesti eða ferðamenn sem heimsækja svæðið. Gæðahandbókin er því unnin 

út frá stefnu og tilgangi Svæðisgarðs Snæfellsness og aðlöguð að starfsemi Gestastofu 

Snæfellsness.  
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Gestastofa Snæfellsness er í gamla félagsheimili Eyja- og Miklaholtshrepps og er því 

verið að fjölnýta bygginguna í aðra starfsemi. Ekki er húsnæðið einungis nýtt undir 

upplýsingamiðlun til ferðamanna, heldur er byggingin einnig nýtt undir markað ásamt 

aðstöðu fyrir samkomur, fundaraðstaða og skrifstofur í útleigu. Er því ekki sóun á rými 

heldur notkunargildi húsnæðisins nýtt á fjölmarga vegu sem stuðlar að sjálfbærni (Gestastofa 

opnuð í Breiðabliki, 2019; Markaðsstofa Vesturlands, 2019b; Kastenholz o.fl., 2016).  

4.1.1 Umhverfis- og gæðastefna 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun er ein aðal undirstaða stefnu Svæðisgarðs Snæfellsness, 

byggir hún á þeirri skilgreiningu að auðlindanotkun mætir þörfum nútímans en skerðir ekki 

möguleika á notkun auðlinda og mætir þörfum framtíðarinnar (Kastenholz o.fl., 2016). Þar 

sem jafnvægi ríkir á milli efnahags-, samfélags- og umhverfislegum þáttum, auðlindanotkun 

sjálfbærni og hagur núverandi og komandi kynslóðar hafður að leiðarljósi út frá heildarsýn 

umhverfis, hagkerfis og samfélags (Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 

2014). 

Stefna samfélagsins á Snæfellsnesi nú Svæðisgarðs Snæfellsness hefur haldist síðan 

2003 fram til dagsins í dag þ.e. sjálfbær þróun, umhverfismál, samfélagslegir þættir, 

auðlindanotkun, orkunýting, þolmörk ferðamannastaða og uppbygging áningarstaða. Nýtist 

það til stýringar og upplýsingamiðlunar til ferðamanna á Gestastofu Snæfellsness 

(Svæðisskipulagsnefnd og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, 2014; Stýrihópur Snæfellsness, 

Stefán Gíslason, Guðrún og Guðlaugur Bergmann, 2003).  

4.1.2 Framtíðarsýn 

Með opnun Gestastofu Snæfellsness er vissum markmiðum Svæðisgarðsins 

Snæfellsness náð, að opna gestastofu sem „hlið“ við aðkomuleið inn á sunnanvert 

Snæfellsnes (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2017). Með áframhaldandi vinnu Svæðisgarðs 

Snæfellsness með þau framtíðarplön að miðla til gesta og ferðamanna upplýsingum, 

þekkingu, ferðaráðgjöf til að auka öryggi og upplifun gesta og ferðamanna, að ná til sem 

flestra gesta til að reyna vernda landið og auka á vellíðan heimamanna (Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes, 2017). Að auki marka í sess stefnu um aukna verndun á umhverfi og seglum, 

https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
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bæta fjölbreytileika sem og vöru- og nýsköpun í atvinnulíf og auka á þekkingu sérkenna 

svæða, segla, auðlinda og auðlindanotkun. Að íbúar verði meðvitaðri um sérstöðu sína og 

samvinna heimamanna, ferðaþjónustuaðila og stjórnvalda auki vernd náttúrulegra og 

menningarlegra auðlinda, sem eykur á samlyndi milli heimamanna og gesta 

(Svæðisskipulagsnefnd og stýrihópur um svæðisgarð á Snæfellsnesi, 2014; Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes, e.d.b.). Gestastofa Snæfellsness veitir öryggi og eykur á sátt og samlyndi milli 

gesta og heimamanna, með tækninýjungum mun verða auðveldara að miðla upplýsingum til 

gesta og ferðamanna í gegnum snjalltæki með hjálp smáforrita (e. apps). Er mælt með því í 

dag að notast við smáforrit í ferðaþjónustu allt frá því að panta borð á veitingastöðum til að 

miðla upplýsingum til gesta og ferðamanna (Malhotra, 2018; Bloomidea, 2019).  

 Gæðahandbók 

Gæðahandbókin er hönnuð með það viðmið að allar upplýsingar sem eru veittar til 

gesta séu sannar og réttar, er það sameiginlegt markmið sveitarfélaganna að bæta lífsgæði 

og lífskjör heimamanna sem og auka upplifun ferðamanna (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 

e.d.b.). Gestastofa Snæfellsness styrkir ímynd svæðisins, með því að mynda samstöðu 

hagsmunaaðila á svæðinu þ.e. á milli heimamanna, ferðaþjónustuaðila, stjórnenda og 

ferðamanna (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, e.d.a.; Kastenholz o.fl., 2016). Gæðahandbókin 

er upplýsingarit sem gagnast við það að auðvelda starfsmönnum Gestastofu Snæfellsness að 

vera hlutlausir í að miðla upplýsingum til ferðamanna, eins og um þá afþreyingu sem 

ferðaþjónustuaðilar bjóða upp á á svæðinu (Vakinn, 2018b; Kastenholz o.fl., 2016).  

Unnið var í uppsetningu og gagnaöflun innihalds gæðahandbókarinnar síðustu fjórar 

vikur verknámsins. Úrvinnsla og uppsetning fór fram inni á Gestastofu Snæfellsness í 

samvinnu við starfsmenn gestastofunnar og yfirmanni sem að fylgdist með gangi málanna. 

Við lok verknámstíma voru tilbúin drög að gæðahandbókinni, haldið mun vera áfram að 

vinna með hana sem og upplýsingaöflun með uppsetningu og innihald. Markmiðið er að 

gæðahandbókin verði tilbúin í lok sumars 2020.  

Gæðahandbókin er upplýsingarit eða sambland af gæðastefnu, -stjórnun og -

viðmiðum. Því er mikilvægt að allar upplýsingar í gæðahandbókinni séu réttar og þeim sé 

framfylgt. Þannig er hægt að tryggja upplýsingamiðlun til ferðamanna sem og veita öryggar 

https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
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og réttar upplýsingar til og um heimamenn. Gæðahandbókin er þó ekki tæmandi listi yfir 

rekstur fyrirtækja heldur til að auka gæði þjónustu og upplýsingagjöf til gesta (Arney og 

Sigríður, 2009). Samkvæmt gæðaviðmiðum Vakans (2018a) er ætlast til þess að hafa stefnu, 

framtíðarsýn, hlutverk og siðareglur fyrirtækis, öryggismál, þjónustu, samskipti, verklag, 

starfsmannamál, vinnuvernd og umhverfismál sem hluta af innihaldi gæðahandbókar. Stuðst 

var við þennan lista gæðaviðmiða frá Vakanum (2018a) við gerð á gæðahandbókinni fyrir 

starfsmenn Gestastofu Snæfellsness. Er gæðahandbókin nýtt sem verkfæri eða upplýsingarit 

þar sem helstu upplýsingar um þjónustu og tilgang Gestastofu Snæfellsness koma fram, sem 

og vinnureglur og algengar spurningar (Berglind, 2013). Einnig væri hægt að setja fram 

tékklista sem hluta af innihaldi gæðahandbókarinnar þegar nýir starfsmenn koma til með að 

starfa á Gestastofu Snæfellsness (Arney og Sigríður, 2009). 

Er gæðahandbókin því sett upp sem upplýsingarit fyrir stjórnendur, starfsmenn jafnt 

nýja sem og eldri starfsmenn. Auðvelt aðgengi að gæðahandbókinni sem og 

upplýsingamiðlun til starfsmanna, ásamt svör við algengum spurningum sem nýtt starfsfólk 

þarf að hafa greiðan aðgang að (Ingibjörg, 2007). 

4.2.1 Verkferlar 

Til að fylgja eftir stefnumótun Gestastofu Snæfellsness voru verkferlar settir upp. 

Markmiðið er að starfsmenn gestastofunnar væru allir með það á hreinu hvernig t.d. 

þrifunum væri háttað, þar sem þrif á almenningssalernum, starfsmannasalerni, skjáum, 

hillum og gólfi væri allt sitt hvor verkferillinn. Eru því verkferlar settir upp fyrir öll þrif svo 

allir starfsmenn séu með á hreinu um hvaða efni eigi að nota, hvaða tuskur eru notaðar í 

hvað, hvenær og hversu oft eigi að þrífa hvaða svæði. Þegar gestastofan er opnuð er ekki 

eins og þegar henni er lokað, eru því verkferlar fyrir bæði opnun og lokun, liggur munurinn 

t.d. í því að þrífa almenningssalerni í byrjun dags og/eða henda rusli í lok dags. Eru einnig 

leiðbeiningar um stórhátíðardaga, muninn á vetrar- og sumaropnun s.s. moka snjó yfir 

vetrartímann en vökva blóm yfir sumartímann (sjá viðauka 1). Gestastofa Snæfellsness er 

rekin undir Svæðisgarðinum Snæfellsnes og gæðahandbókin gerð eftir umhverfis- og 

gæðastefnu svæðisgarðsins þá er verkferill um flokkun sorps þar sem það er misjafnt eftir 

sveitarfélögum og skiptir því máli hvernig er flokkað og í hvaða tunnu hvaða sorp fer. Sama 

á við um upplýsingamiðlun til gesta og ferðamanna, skiptir því máli að hafa áningarstaði og 
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flokkun þeirra á hreinu sem og tímalengd á milli staða og lýsingu á hverjum stað fyrir sig. 

Má sjá í viðauka fleiri þætti sem eiga við innihald gæðahandbókar fyrir starfsmenn 

Gestastofu Snæfellsness og Svæðisgarðinn Snæfellsnes.  
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5 Umræður 

Gæðakerfi, gæðastefnur og gæðahandbækur, eru allt verkfæri til að auka gæði þeirrar 

þjónustu sem veitt er til gesta og ferðamanna (Ferdinand, 2008; Sallis, 2002: Chand, 2010). 

Gestastofa Snæfellsness er við aðkomuleið inn á sunnanvert Snæfellsnes, er staðsetningin 

góð til að geta veitt þeim ferðamönnum sem stoppa hnitmiðaðar upplýsingar varðandi 

áfangastaðinn Snæfellsnes og þá fjölbreyttu afþreyingar sem í boði eru á svæðinu 

(Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2017). Mikilvægt er því að starfsmenn gestastofunnar séu 

með allt á hreinu og/eða hafi aðgang að greinagóðu upplýsingariti sem aðstoða þau í að veita 

gæðaþjónustu, eða sem veitir þeim það verkfæri til þess að verða betri upplýsingafulltrúar 

Snæfellsness. Svo að gæðaþjónusta sé veitt þá eru verkferlarnir gerðir í sameiningu við 

starfsmenn gestastofunnar (sjá verkferla í viðauka 1), farið var yfir hvernig þrifum skuli 

háttað og hvernig hvert handtak væri, var það unnið í sameiningu við starfsmenn 

gestastofunnar. 

Gæðahandbækur eru ekki endilega eitthvað sem ferðaþjónustufyrirtæki halda utan um, 

heldur notfæra þau sér frekar starfsmannahandbækur og setja inn kafla um gæði þjónustu 

sem fyrirtækið vill veita til ferðamanna (Arney og Sigríður, 2009; Ingibjörg, 2007; Berglind, 

2013). Ásamt því er starfsmannahandbók gerð til þess að aðlaga nýja starfsmenn að 

vinnuumhverfinu sem fyrst, og að vernda hagsmuni starfsmanna sem og yfirmanna. Liggur 

munur hvernig þjónusta er veitt að mestu hjá rekstri og tilgangi ferðaþjónustufyrirtækja þ.e. 

um hvernig þjónustu eigi að veita til ferðamanna. Gestastofu Snæfellsness veitir gestum og 

ferðamönnum upplýsingar um Snæfellsnes (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 2017), og þarf 

því að vera veitt gæðaþjónusta þar sem að starfsmennirnir eru ekki einungis að miðla 

upplýsingum til ferðamanna heldur einnig að varðveita hagsmuni heimamanna. Framfylgir 

gestastofan umhverfis- og gæðastefnu Svæðisgarðs Snæfellsness (Svæðisskipulagsnefnd og 

stýrihópur um svæðisgarð á Snæfellsnesi, 2014) til að miðla upplýsingum á pari við það sem 

heimamenn, ferðaþjónustuaðilar og stjórnendur á Snæfellsnesi vilja. Því skiptir máli fyrir 

Gestastofu Snæfellsness að hafa greiðan aðgang að upplýsingariti um hvernig starfsmenn 

gestastofunnar veita gæðaþjónustu til gesta og ferðamanna (Arney og Sigríður, 2009).  

Mikilvægt er að hafa starfsmenn og yfirmenn með við gerð gæðahandbókarinnar því 

þá koma fram allar þær upplýsingar sem yfirmenn vilja að komist til skila, einnig sjá 
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framlínustarfsmenn  hvað vanti upp á svo að verkferlarnir séu réttir og vel gerðir (Zeithaml 

o.fl., 2009; Arney og Sigríður, 2009; Kastenholz o.fl., 2016), svo að hlutlaus gæðaþjónusta 

sé veitt til ferðamanna um Snæfellsnes, það er gert svo það verði ekki hagsmunaárekstrar, 

og til að varðveita áningarstaði sem þola ekki ágang fjölda gesta. Ef hagsmunir heimamanna 

eru ekki virtir þá getur neikvæðni myndast í garð ferðamanna, þar gætu þeir fundið fyrir því 

að vera óvelkomnir og gætu því næst farið eitthvert annað, eða ennþá verra talað illa um 

áfangastaðinn Snæfellsnes sem gæti ýtt ferðamönnum frá svæðinu. 

Gæðahandbókin er gerð fyrir starfsmenn Gestastofu Snæfellsness með það markmið 

að umhverfis- og gæðastefna Svæðisgarðsins Snæfellsness komist almennilega til skila, til 

bæði starfsmanna gestastofunnar sem og gesta hennar. Er þetta allt gert til þess að samvinna 

heimamanna, ferðaþjónustuaðila, ferðamanna og stjórnenda skili sér almennilega, því erfitt 

er að reka ferðaþjónustufyrirtæki ef stuðningur heimamanna er ekki til staðar (Kastenholz 

o.fl., 2016). Með neikvæðum umræðum í garð ferðamanna frá heimamönnum getur það haft 

gríðarleg áhrif á svæðið, heimamenn gætu ýtt ferðamönnum í burtu af svæðinu einungis með 

neikvæðni sinni. Afleiðingarnar geta verið mjög miklar fyrir samfélagið ef öllum 

hagsmunum heimamanna sé ekki gætt, niðurstaðan gæti verið fáir sem engir ferðamenn og 

svæðið í hnignun. Því er gæðahandbókin mikilvæg fyrir starfsmenn, ekki bara Gestastofu 

Snæfellsness heldur framtíð Snæfellsness í heild. 

Hægt væri að móta gæðahandbókina þannig að hún gæti einnig nýst 

upplýsingamiðstöðvum á Snæfellsnesi, að koma skilaboðum Svæðisgarðs Snæfellsness 

betur til skila með því að sýna samstöðu og samvinnu, því allt er þetta gert í þágu svæðisins. 

Þrátt fyrir einfalda og greinagóða gæðahandbók þá er möguleiki á því að hún verði ekki 

notuð sem skyldi, þyrfti því að gæta þess að starfsmenn Gestastofu Snæfellsness framfylgi 

og nýti sér þær leiðbeiningar og upplýsingar sem verða í gæðahandbókinni. Til þess þarf að 

upplýsa starfsmenn um virði gæðahandbókarinnar og mikilvægi hennar. Ef upplýsingar 

gæðahandbókar verða nýttar í starfi gestastofunnar mun það koma fram í formi aukins ágóða 

fyrir heimamenn, ferðamenn, sem og náttúru svæðisins.  

Næsta skref gæti verið að taka umhverfis- og gæðastefnu Svæðisgarðs Snæfellsness 

lengra. Möguleiki væri fyrir Gestastofu Snæfellsness sem upplýsingamiðstöð fyrir 

Snæfellsnes að koma af stað umsóknarferli inn í Vakann (Vakinn, 2018b), með því væri 

https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Natturuverndarnefndir/2013/Sj%C3%A1lfb%C3%A6r%20fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta_J%C3%B3n%20Bj%C3%B6rnsson.pdf
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gestastofan fyrirmynd fyrir önnur ferðaþjónustufyrirtæki og upplýsingamiðstöðvar á 

Snæfellsnesi til að auka umhverfisvitund og gæði þeirar þjónustu sem veitt er. 

Verknámstíminn fór að mestu í gagnaöflun og önnur smærri verkefni, hefði ég vilja hafa 

hnitmiðaðri skýringu á hverju verknámið byggi á, og að verknámið væri þá til þess að útbúa 

gæðahandbók fyrir Gestastofu Snæfellsness. Þrátt fyrir það, þá lærði ég mjög mikið um 

samvinnu hagsmunaaðila þ.e. sveitar- og bæjarfélaga, ferðaþjónustuaðila og heimamanna. 

Svo að hlutirnir gangi fyrir sig þá þarf að vera greinagóð samskipti og samvinna á milli 

hagsmunaaðila á svæðinu. Einnig þarf einhver að hafa drifkraft svo að verkefni séu unnin 

og vel gerð. Núna þegar litið er til baka þá sést hvað ég hef lært mikið á þessum 

verknámstíma hjá Gestastofu Snæfellsness og Svæðisgarðinum Snæfellsnes. Ef ég myndi 

fara aftur í tíma þá myndi ég ekki breyta neinu, því það sem ég hef lært er mér svo dýrmætt. 
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6 Lokaorð 

Gæðahandbók fyrir starfsmenn Gestastofu Snæfellsness er nytsamlegt upplýsingarit 

sem nýtist sem verkfæri fyrir starfsmenn gestastofunnar til að leiðbeina gestum og 

ferðamönnum um Snæfellsnes. Þó að slíkt rit þurfi ekki að vera til staðar þá eykur það gæði 

þeirrar þjónustu sem veitt er á Gestastofu Snæfellsness. Til að gæðahandbókin sé nytsamleg 

þá þarf hún að vera greinagóð, auðveld í lesningu og hnitmiðuð. Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes stendur á bak við Gestastofu Snæfellsness. Er svæðisgarðurinn stofnaður 

af/fyrir sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi og því er Svæðisgarðurinn Snæfellsnes fulltrúi 

íbúa Snæfellsness og þeim auðlindum sem fyrirfinnast á svæðinu. Er gæðahandbókin því 

gerð í þágu heimamanna, ferðaþjónustuaðila og stjórnenda á Snæfellsnesi, með umhverfis- 

og gæðastefnu Svæðisgarðsins Snæfellsness að leiðarljósi.  

Greinagóðar upplýsingar til ferðamanna á aðkomuleið Snæfellsness er mikilvæg fyrir 

samvinnu og samstöðu í samfélaginu á Snæfellsnesi. Þar sem að ef að upplýsingarnar eru 

ekki réttar sem gestir og/eða ferðamenn fá þá getur það haft neikvæð áhrif á framtíðar gesti 

og ferðamenn sem munu ferðast um svæðið. Neikvæðni heimamanna geta haft varanleg 

neikvæð áhrif fyrir svæðið. Er því tilvalið að notfæra sér gæðahandbók sem verkfæri til að 

koma í veg fyrir neikvæðni í garð gesta og ferðamanna, og stuðla að samskiptum og 

samvinnu á milli allra hagsmunaaðila á Snæfellsnesi.  
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8 Viðauki 

 Viðauki 1 

Drög að efnisyfirliti gæðahandbókar fyrir Gestastofu Snæfellsness 

1. Einkunnarorð Gestastofu Snæfellsness 

2. algengustu spurningar 

3. Upplýsingasímanúmer 

4. Starfsmannalisti 

5. Áfangastaðir á Snæfellsnesi: 

a. Flokkun staða: 

i. A staðir 

ii. B staðir 

iii. C staðir 

b. Afþreying og þjónusta 

i. Veitingastaðir og kaffihús 

ii. Söfn og sýningar 

iii. Baðstaðir 

iv. Barnvæn svæði 

c. Upplýsingamiðstöðvar 

6. Þjónustugæði 

7. Verkferlar: 

a. Innkaup á þrif efnum 

b. Þrif verkferill: 

i. Almenn þrif 

ii. Þrif á salernum 

iii. Þrif við opnun 

iv. Þrif við Lokun 

c. Öryggisverkferill 

d. Opna-verkferill 

e. Dagsverkferill 

f. Loka-verkferill 

g. Leiðbeiningar 

i. Hella upp á kaffi 

ii. Sorpflokkun 

iii. Stórhátíðardagar 

iv. Sumaropnun 

v. Vetraropnun 


