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Abstract 

Tourism in Iceland has grown quickly over the last decade. The number of 

visitors has grown each year, with an average annual increase of 5.3% over the 

last ten years. Almost 495,000 tourists came to Iceland in 2010. Encountering 

and enjoying the natural environment is a goal for most tourists who come to 

Iceland. 

In order to host large numbers of visitors, a destination has to have a strong 

infrastructure. Success rests on the quality of three necessary conditions: the 

destination's attractive power, its facilities, and its accessibility. A destination 

also needs to have a strong local stakeholder association which is willing to 

work together on crucial organizational and marketing issues. 

Local residents are a major part of any tourism destination. Their attitudes 

make a great difference and can have a big effect on the quality of tourism 

services in a given destination. One way to assess these attitudes is with the 

concept of capacity, which is a measure of how many visitors a destination can 

accommodate before negative effects start to be seen, whether on the natural 

environment, the tourist experience, or the views of local residents. 

Residents of the Mývatn region were surveyed to find out about their attitudes 

towards tourism and its development. The survey showed that Mývatn 

residents have a positive attitude towards tourism and its further development, 

and do not appear to feel that the region has reached capacity. The survey also 

showed a relationship between these attitudes and whether local residents 

receive a direct economic benefit from the tourism sector. The attitudes of 

local residents who benefit economically are somewhat more positive. 

Keywords: Attitudes survey, tourism, local residents, Mývatn, tourism 

infrastructure 
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Útdráttur  

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið í örum vexti síðustu áratugi. Ferðamönnum 

fjölgar ár hvert og hefur árleg fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands verið að 

jafnaði 5,3% sl. 10 ár. Árið 2010 komu tæplega 495 þúsund ferðamenn til 

landsins. Langflestir ferðamenn sem koma til landsins koma með það að 

markmiði að skoða og njóta náttúrunnar. 

Til þess að geta tekið á móti þessum mikla fjölda þarf áfangastaðurinn að vera 

vel uppbyggður og byggist velgengni hans upp á gæðum þriggja nauðsynlegra 

frumskilyrða. Þessi frumskilyrði eru: 

 Aðdráttarafl 

 Aðstaða  

 Aðgengi 

Einnig er nauðsynlegt að á áfangastaðnum sé sterkt bandalag hagsmunaaðila í 

ferðaþjónustu sem tilbúið er að vinna að nauðsynlegri uppbyggingu og 

markaðssetningu svæðisins. 

Samskipti við heimafólk er stór hluti af upplifun á áfangastað. Viðhorf þess 

skipta miklu máli og geta haft mikil áhrif á gæði ferðaþjónustu á 

áfangastaðnum. Til að mæla slík viðhorf eru notuð þolmörk í ferðamennsku en 

þau mæla hve mörgum gestum hvert svæði getur tekið á móti áður en 

neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort sem um er að ræða náttúrulegt umhverfi, 

upplifun ferðamanna eða viðhorf heimafólks. 
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Niðurstöður könnunar, sem lögð var fyrir íbúa Mývatnssveitar, um hvert 

viðhorf þeirra væri til ferðaþjónustu og uppbyggingar hennar, leiddu í ljós að 

Mývetningar eru jákvæðir gagnvart ferðaþjónustunni og frekari uppbyggingu 

og virðast á þann hátt ekki vera komnir að þolmörkum, Einnig leiddu 

niðurstöður í ljós að tengsl eru á milli afstöðu og þess hvort heimafólk hefur 

beinan efnahagslegan hag af atvinnugreininni. Viðhorf heimafólks sem nýtur 

efnahagslegs ávinnings eru mun jákvæðari.  

Lykilorð:  Viðhorfskönnun, ferðaþjónusta, heimafólk, Mývatnssveit, 

uppbygging. 
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Inngangur 

Sýnin sem mætir ferðalangi sem kemur í Mývatnssveit, er að margra mati 

ótrúlega mögnuð. Sveitin opnast með öllum sínum undrum: Vatnið breiðir úr 

sér, fjallahringurinn rís í margbreytileika sínum, hraunið blasir við, úfið og 

gróið á víxl og öll litbrigðin í náttúrunni vekja með mörgum þeim sem sjá, 

mikla auðmýkt og lotningu gagnvart mikilfenglegu sköpunarverki almættisins. 

Mývetningar eru ekki ónæmir fyrir þessu og jafnvel eftir margra ára búsetu 

stendur heimafólk á öndinni þegar komið er í sveitina. 

Mývatnssveit er líka þekkt fyrir gjafmildi Mývatns og Laxár en bæði vatnið og 

áin hafa verið matarbúr fyrir Mývetninga og nágranna þeirra í árhundraði. 

Mýið er eitt af auðkennum Mývatnssveitar enda dregur vatnið nafn sitt af þessu 

kvikindi. Hafa margir orðið illilega fyrir barðinu á þessum af einum minnstu 

íbúum Mývatnssveitar. Fuglalífið er einstakt enda er vatnið og áin meðal þeirra 

vatna sem þéttsetnust eru fuglum í heiminum (Arnþór Garðarsson, 1991, bls. 

279). Öll þessi undur og fjölbreytileiki náttúrunnar gera Mývatnssveit að 

mikilvægum áfangastað ferðafólks, sérstaklega að sumarlagi. Þannig er sveitin 

ekki síður þekkt fyrir mikinn fjölda ferðamanna sem sækja hana heim. Árið 

2007 er áætlað að rúmlega 122 þúsund erlendir ferðamenn hafi komið í 

Mývatnssveit og yfir sumarmánuðina þrjá, er áætlað að tæplega helmingur 

þeirra ferðamanna sem sækja landið heim á þeim tíma, komi í Mývatnssveit en 

hlutfallið er mun lægra hina níu mánuðina (Rögnvaldur Guðmundsson, 2008, 

bls. 19-22).  Íslendingar sækja einnig í Mývatnssveit en 17,1% landsmanna 

heimsótti sveitina árið 2010 (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2011) 

 Eftir tæplega tuttugu ára búsetu í Mývatnssveit og þar að auki störf og nám í 

ferðamálum hluta þess tíma, hafa vaknað ýmsar spurningar um þá gesti sem 

sækja Mývatnssveit heim og hlutverk ferðaþjónustu í atvinnulífi sveitarinnar.  

Þessi mikli fjöldi ferðamanna sem kemur í sveitina árlega, hlýtur að setja mark 

sitt á umhverfi og mannlíf og móta viðhorf heimafólks til ferðamanna og 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta hefur verið stunduð í Mývatnssveit í um og yfir 

hundrað ár og á þessum langa tíma hefur heimafólk að öllum líkindum myndað 

sér margbrotnar og vel ígrundaðar skoðanir á ferðafólkinu sem sveitina sækir 
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heim og á ferðaþjónustunni sem atvinnugrein. Meginmarkmið þessa verkefnis 

er að fá svör við því hvert viðhorf heimafólks er til ferðaþjónustu og frekari 

uppbyggingar hennar.  

Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

 Hver eru viðhorf Mývetninga til ferðaþjónustu og til frekari 

uppbyggingar hennar?   

Samhliða var ákveðið að kanna félagsleg þolmörk heimafólks með spurningum 

um viðhorf til gesta í sveitinni og voru kannanir sem gerðar hafa verið á öðrum 

ferðamannastöðum, s.s. Skaftafelli, Laka, Lónsöræfum og í Landmannalaugum 

hafðar til viðmiðunar. Var könnun send í pósti til allra Mývetninga 18 ára og 

eldri sem búsettir voru í Skútustaðahreppi þann 1. desember 2010 eða til 294 

einstaklinga. Könnunin var send út þann 24. febrúar og gefinn frestur til svara 

til 4. mars. Svör bárust frá 160 einstaklingum eða 54,4%.  Önnur heimildaöflun 

fór fram á tímabilinu janúar 2011 til mars 2011.   

Ritgerðin er byggð upp af sex köflum. Í fyrsta kafla er stöðu ferðaþjónustunnar 

á Íslandi lýst, saga ferðaþjónustunnar í Mývatnssveit skoðuð, og hver staðan er 

þar nú.  Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um áfangastaðinn sjálfan, þolmörk 

í ferðaþjónustu og sjónum beint að viðhorfum heimafólks til ferðamanna og 

ferðaþjónustu. Einnig eru niðurstöður annarra skýrslna um sama mál skoðaðar.  

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum sem notaðar eru í 

skýrslunni og aðferðafræðinni á bakvið þær. Í fjórða kafla er könnuninni gerð 

ítarleg skil  og þeim niðurstöðum sem komu fram í henni. Einnig eru bornar 

saman niðurstöður áður gerðrar könnunar á viðhorfum heimafólks á Húsavík 

og í nágrenni.  
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Í fimmta kafla eru umræður og tillögur að úrbótum í ferðaþjónustu í 

Mývatnssveit, byggðar á niðurstöðum könnunarinnar og í sjötta kafla eru 

lokaorð. 

Verkefnið var unnið þannig að það mætti nýtast aðilum í Skútustaðahreppi til 

frekari uppbyggingar ferðaþjónustu í Mývatnssveit.  
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1.  Ferðaþjónustan 

1.1. Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur farið ört vaxandi síðustu áratugina. Samgöngur til 

landsins hafa batnað til muna með m.a. tíðari ferðum flugfélaga. Greiðari 

samgöngur hafa gert það að verkum að segja má að heimurinn hafi minnkað, 

hægt er að komast á milli staða með greiðfærum hætti á stuttum tíma. 

Mathieson og Wall (1982, bls. 33) hafa skilgreint ferðaþjónustu á þann veg að 

hún hafi í för með sér tilfærslu fólks frá þeim stað sem það hefur fasta búsetu, 

til nýrra staða. Þetta þýðir að ákvarðanir teknar á einum stað, hafa áhrif á aðra 

staði sem geta verið langt frá þeim stöðum sem ákvarðanir eru teknar á. Við 

getum séð fyrir okkur að ákvörðun tekin í Kína af heimamanni þar, sem 

ákveður að ferðast til Íslands og gista í þrjár nætur á stað úti á landi, hefur áhrif 

á þann stað með því að sá hinn sami hefur t.d. væntingar um þjónustu sem 

skilur eftir tekjur, sem aftur fara í rekstur og uppbyggingu á þeim stað sem 

valinn var.   

Hvað er það sem stýrir áhuga fólks til ferðalaga?  Á forsögulegum tíma 

ferðaðist fólk eingöngu vegna sérstakra ástæðna, s.s. í fæðuleit, til að flýja frá 

óvinum eða fá hvíld frá mikilli mannþröng, vegna vöruskipta og jafnvel þá, til 

að svala forvitni um óþekkt landssvæði (Inskeep, 1991, bls. 3). Ferðaþjónusta 

hefur þróast í gegnum aldirnar og verið með ýmsum hætti eftir því sem 

samgöngur hafa batnað.  Eftir seinni heimstyrjöldina hefur ferðaþjónusta orðið 

að umfangsmiklum atvinnuvegi í heiminum vegna ýmissa áhrifaþátta. Þessir 

aðalþættir eru: 

 Meiri ráðstöfunartekjur til ferðalaga. 

 Minni vinnutími og stór hluti starfsmanna sem fær greidda 

orlofsdaga og árlegt frí, sem leiðir til þess að fólk hefur tíma til að 

ferðast. 
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 Hærra menntunarstig og frekari vitund um aðra staði í heiminum 

sem orsakar frekari þörf eða löngun til að ferðast. 

 Hröð og dreifð efnahagsleg þróun sem orsakar mikinn fjölda 

viðskiptaferðalaga. 

 Gríðarlegar endurbætur í samgöngum. 

(Inskeep, 1991, bls. 8-9) 

Einnig er ört stækkandi hópur fólks sem kominn er á eftirlaunaaldur, er við 

góða heilsu og hefur úr nægu að spila til að ferðast. Margir fara fyrr á eftirlaun 

til að veita sér þá ánægju að ferðast, sérstaklega um lengri vegalengdir 

(Holloway, 2002, bls. 44). 

En hvers vegna sækja ferðamenn Ísland heim? Íslensk ferðaþjónusta hefur um 

langan tíma notað náttúruna til þess að markaðssetja landið. Slagorð eins og 

„Iceland Naturally“, „Nature the Way Nature Made It“ og „Pure, Natural, 

Unspoiled“ sýna hve náttúran leikur stórt hlutverk í markaðssetningu íslenskrar 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta á Íslandi einkennist mjög af þeim mikla áhuga 

sem ferðamenn sýna því að skoða, leika sér í náttúrunni og njóta hennar. Það 

hefur í för með sér ferðalög til margra staða sem búa yfir náttúrulegu 

aðdráttarafli, líkt og fjöll, jöklar, eldfjöll, hraunflákar, hverir, sandbreiður, ár, 

fossar, strandlínan og hið víðáttumikla hálendi (Sæþórsdóttir, 2010, bls. 28 – 

29). Samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem samgönguráðuneytið (2003) gaf út 

um framtíðarsýn Íslands í ferðaþjónustu (bls. 11), hefur Ísland sérstöðu sem 

ferðamannaland í sínum heimshluta. Sterkustu drættirnir sem móta ímyndina 

eru einstakt náttúrufar, menningartengdir þættir úr fortíð og samtíma, ásamt 

gestrisni þjóðarinnar. Hughrifin af þessari mynd falla vel að áhuga ferðamanna 

sem sækjast eftir ólíkri og einstakri upplifun á ferðalögum sínum. Náttúran 

hefur langmest aðdráttarafl þegar spurt er um þætti sem hafa áhrif á ákvörðun 

um Íslandsferð, en 88% ferðamanna nefna hana sem ástæðu fyrir Íslandsferð, 

íslensku öræfin hafa líka mikið aðdráttarafl en 51% nefna þau sem ástæðu, 

hreint vatn og loft nefna 41% aðspurðra og síðan nefna 32% ferðamanna 

íslenska menningu og sögu. Aðrir þættir hafa mun minna vægi (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2010a, bls. 35).   
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 En hverjir eru það sem koma til Íslands?  Hlutfall þeirra ferðamanna sem kjósa 

að skoða náttúru Íslands er stórt eins og sjá má hér að ofan. Hins vegar getur 

áhugasvið þeirra verið mismunandi þótt náttúran sé aðalatriðið og óskir þeirra 

og þarfir einnig.  Hvað þeir vilja upplifa kemur fram í þeim  áfangastöðum sem 

þeir kjósa að heimsækja og hvað þeir vilja gera þar (Sæþórsdóttir, 2010, bls. 

45).  Meðalaldur þeirra sem ferðast til Íslands er 39,7 ár að vetri en 41,7 ár að 

sumri (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010a, bls. 10). Samkvæmt þessum tölum  

má telja að ástæðan fyrir því að þeir sem heimsækja Ísland eru að stórum hluta 

fólk á miðjum aldri, sé sú að ferðalög upp um fjöll og firnindi geta verið erfið  

fyrir eldra fólk sem á ekki eins auðvelt með að hreyfa sig. Yngra fólk velur að 

öllum líkindum frekar staði þar sem meira er við að vera, með sól, sjó og 

skemmtistöðum. Langflestir koma til Íslands til að fara í frí, hvort sem um er 

að ræða sumar eða vetur eða á milli 80 og 90 prósent ferðafólks (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2010a, bls. 2).   

 

Það má með sanni segja að ferðaþjónustan á Íslandi hafi blómstrað síðustu tvo 

áratugi en á þessum tíma hefur ferðamönnum fjölgað svo um munar með 

örlitlum afturkipp í kringum 11. september 2001 (Huijbens og Jóhannesson, 

2010, bls. 426). Árleg fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands hefur verið 5,3% 

að jafnaði sl. tíu ár og komu tæplega 495 þúsund ferðamenn til landsins árið 

2010 (sjá mynd 1) eða tæplega 200 þúsund fleiri en á árinu 2000 

(Ferðamálastofa, 2011).  
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Mynd 1.  Fjöldi ferðamanna til Íslands árin 2000 – 2010  

Heimild: Ferðamálastofa, 2011, byggt á gögnum Útlendingastofnunar. 

 

Gistinóttum erlendra ferðamanna á hótelum á árunum 1998 – 2010 fjölgaði um 

tæp 53% (Hagstofa Íslands, 2011) og síðastliðin tíu ár hefur hlutur 

ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu á Íslandi verið um 5% (Hagstofa 

Íslands, 2010).  Hlutdeild ferðaþjónustu innanlands í heildarútflutningstekjum á 

árunum 2000 – 2010 var að meðaltali 18,8%, mest 2005, 22,4% en minnst árið 

2010, 13,3% (Vilborg Júlíusdóttir, munnleg heimild, 28. apríl 2011). Fjöldi 

starfa í ferðaþjónustu var áætlaður um 8500 árið 2009 eða 5,1% af 

heildarstörfum á landinu (Hagstofa Íslands, 2010).   

Íslendingar ferðast einnig um landið. Árin 2009 og 2010 ferðuðust níu af 

hverjum tíu innanlands. Þeir ferðast helst um sumarmánuðina og er júlí 

langvinsælasti mánuðurinn, en á árinu 2010 ferðuðust 72,9% landsmanna í júlí. 

Júní og ágúst fylgja svo fast á eftir. Meðaldvalarlengd Íslendinga á ferðalögum 

á Íslandi var 14,9 nætur. Íslendingum fellur best að gista í tjaldi/fellihýsi/húsbíl 

eða hjá vinum og ættingjum en um helmingur Íslendinga á ferðalagi nýtir sér 

þessa gistiaðstöðu. Íslendingar eru hrifnastir af sundi og jarðböðum ef litið er á 

þá afþreyingu sem greitt er fyrir á ferðalögum og Norðurland og Suðurland eru 

efst á vinsældarlistanum yfir þá landshluta sem heimsóttir eru (Markaðs- og 

miðlarannsóknir, 2011).  

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

F

j

ö

l

d

i

Fjöldi ferðamanna til Íslands 2000-2010

Ferðamenn



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

8 

Þó svo að undangengnar tölur sýni það að ferðaþjónustan sé vaxandi, er stóra 

vandamálið í íslenskri ferðaþjónustu hve árstíðabundin hún er. Einnig er 

almennt vandamál að ferðamönnum er safnað saman í miklum mæli á fáa 

áfangastaði og með því er mikið lagt á viðkvæmt umhverfi. Má í þessu 

sambandi nefna Bláa lónið, Reykjavík og Gullna hringinn – Þingvelli, Geysi og 

Gullfoss. Það landsvæði sem er svo í öðru sæti og að mestu leyti sótt um 

sumarmánuðina, er svæðið umhverfis Mývatn og Húsavík. Á báðum svæðum 

er aðalaðdráttaraflið hin tilkomumikla og oft hrjúfa náttúra og hin síðari ár 

hvalaskoðunarferðir sem í boði eru frá Húsavík. Engu að síður eru á landinu 

fjöldinn allur af stöðum sem bjóða upp á svipað aðdráttarafl og ofangreindir 

staðir, en eru enn vanþróaðir að mestu leyti vegna skorts á aðgengi, 

árstíðabundins aðdráttarafls og einnig vegna skorts á mannafli (Jóhannesson, 

Huijbens og Sharpley, 2010, bls. 290). Nauðsynlegt er að reyna að dreifa 

álaginu um allt landið þannig að þessir fjölsóttu staðir beri ekki skaða af 

gestafjölda.  

Þessar árstíðasveiflur eru alls ekki séríslenskar heldur er þetta áberandi 

einkenni ferðaþjónustu í mörgum löndum. Þetta vandamál er þó ekki 

einskorðað við ferðaþjónustu, landbúnaður er einnig atvinnugrein þar sem 

slíkar sveiflur eru þekktar en meirihluti iðnaðartengdra greinar er ekki háður 

slíkum sveiflum líkt og ferðaþjónustan (Cooper, Fletcher, Gilbert og Wanhill, 

1993, bls. 132).   

Hin árstíðabundna eftirspurn ferðaþjónustunnar getur skapað mikil vandamál 

t.d. á þann hátt að ákveðnar fjárfestingar nýtist illa nema hluta úr ári.  Þetta 

getur einnig lýst sér í því að ákveðnir áfangastaðir og þeirra þjónusta, verði 

ofsetnir á ákveðnum háannatímum (Cooper ofl., 1993, bls. 69). Jafnvel þótt 

háönnin geti haft þau áhrif að umtalsverðar tekjur myndist í ferðaþjónustunni, 

verða tekjurnar að vera það miklar að þær endist út rekstrarárið. Ef miklar 

árstíðasveiflur eru fyrir hendi, þýðir það að þeir sem vinna við ferðaþjónustuna 

hafa einungis vinnu hluta úr ári (Page, Brunt, Busby og Connell, 2001, bls. 

267). Til að draga úr þessum sveiflum er nauðsynlegt að lengja 

ferðamannatímabilið í báða enda, með því verður tekjuflæðið jafnara og einnig 

skapast sá möguleiki að ferðaþjónustufyrirtæki geti ráðið fólk á 
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heilsársgrundvelli, þar á meðal fólk sem hefur menntað sig til starfa í 

ferðaþjónustu. Þannig er hægt að halda þeirri þekkingu sem skapast með 

stöðugleika starfsfólks innan fyrirtækisins og stuðla að frekari framþróun þess. 
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1.2. Áfangastaðurinn -  Mývatnssveit 

Þegar við komum ofan af heiðinni, blasti Mývatnssveit við okkur, svört 

og ljót tilsýndar... 

(Eggert Ólafsson, [1772]1975, bls. 63) 

 

Þessi lýsing er úr Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar og lýsir 

sýn þeirra á Mývatnssveit árið 1752.  Þeir virðast hafa haft aðra sýn á sveitina 

en nú er almenn. Þeirra sýn endurspeglaði þau viðhorf til landnýtingar sem 

ríkjandi voru á þessum tíma. Þá þurftu menn að yrkja jörðina og nýta hana til 

fæðuframleiðslu og endalausar hraunbreiður voru einungis til að auka á 

erfiðleika við landnýtingu. Ekki var hægt að rækta tún á hrauninu og erfitt var 

að smala þar sem það var erfitt yfirferðar. Landbúnaður nútímans er að hluta til 

byggður á ferðaþjónustu og landið skilar af sér tekjum vegna þeirra 

ferðamanna sem koma til að upplifa fegurðina og náttúruna sem landið gefur af 

sér. Það kann að vera að fyrr á öldum hafi menn ekki litið á náttúruna sem 

eitthvað sem hægt var að njóta með því að horfa á hana. Náttúran var til þess 

að lifa af henni og oft gat það verið erfitt. Eldgos, jarðskjálftar og jökulhlaup 

voru hluti af hinum beinskeytta veruleika sem menn lifðu við og þurftu að lifa 

af. Það er ekki fyrr en á 19. öld þegar ferðamenn fara að koma til landsins, 

gagngert til að skoða náttúruna, að þeir sem þar búa uppgötva almennt hina 

íslensku náttúrufegurð og að hugsanlega sé hægt að nýta náttúruna á annan hátt 

en að beita hana og slá. Sú kenning má heita viðtekin, bæði meðal almennings 

og fræðimanna, að á Íslandi hafi fegurð náttúrunnar lengst af verið metin út frá 

nytjagildi hennar (Þorvarður Árnason, 1994, bls. 264). Í dag má oftar finna 

hástemmd lýsingarorð um fegurð Mývatnssveitar þótt segja megi að náttúrufar 

hennar sé einnig hrikalegt en sá hrikaleiki er hluti af þessari náttúrufegurð sem 

sveitin er þekkt fyrir. 

Mývatn sjálft hefur mikið aðdráttarafl með sínu fjölbreytta lífríki en það er 

talið hafa myndast þegar Laxárhraun hið eldra rann fyrir 3800 árum og stíflaði 

vatnsfarveg niður í Laxárdal en saga Mývatns eins og það er nú, hófst fyrir 

2000 árum þegar Laxárhraun yngra rann úr Þrengslaborgum og 
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Lúdentsborgum (Jón Ólafsson,1991 bls. 141). Laxá í Mývatnssveit (Laxá í 

Suður-Þingeyjarsýslu) á upptök sín í Mývatni en hún er ein stærsta lindá 

landsins þar sem hún fellur 59 km til ósa í Skjálfandaflóa, í gegnum Laxárdal 

og Aðaldal og er með auðugustu veiðiám landsins (Gísli Már Gíslason, 1991, 

bls. 219).   

Eldsumbrot hafa átt sér stað á svæðinu öðru hverju í mörg þúsund ár og má 

síðast nefna Kröfluelda sem stóðu frá 1975 – 1984 (Arnþór Garðarsson og Árni 

Einarsson,1991, bls. 17).  Þessi eldsumbrot sem orðið hafa á löngum tíma, hafa 

mótað svæðið með miklum hraunflákum og ægifögrum hraunmyndunum eins 

og sjá má t.d. í Dimmuborgum. Jarðhitinn hefur líka sitt aðdráttarafl og er 

svæðið auðugt af jarðhitanum, líkt og sjá má á hinu mikla hverasvæði, Hverum 

við Námaskarð, sem er vinsæll áfangastaður gesta (Jón Gauti Jónsson, 2006, 

bls. 169). Einnig er vel sýnilegt hvernig hægt er að virkja jarðhitann því tvær 

virkjanir eru á jarðhitasvæðinu, Bjarnarflagsvirkjun sem var fyrsta 

gufuaflsvirkjun landsins tekin í notkun árið 1969 (Gísli Jónsson, 1987, bls. 

319; Helgi Guðmundsson, 2002, bls. 50) og Kröfluvirkjun en fyrsti hluti 

hennar var tekinn í notkun árið 1978 (Jón Gauti Jónsson, 2006, bls. 176).  

Fuglalíf við Mývatn og Laxá er einnig óvenju litríkt og eru varpstöðvar margra 

tegunda fugla við vatnið en sumar þeirra eru sjaldséðar annars staðar. Húsöndin 

verpir t.d. hvergi í Evrópu utan Mývatnssveitar og nálægra staða (Arnþór 

Garðarsson,1991, bls. 279).  

Eins og sagt er hér að framan er það náttúran sem virðist draga flesta 

ferðamenn til Íslands. Því skal engan undra mikil ásókn ferðafólks í 

Mývatnssveit, þar sem hægt er að sjá náttúruna í allri sinni dýrð.  

Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um fólksflótta af landsbyggðinni 

og flutning fyrirtækja til höfuðborgarsvæðis.   

Ferðaþjónustan er mjög mikilvæg fyrir landsbyggðina vegna þess að 

hún byggir á notkun aðfanga sem ekki er hægt að flytja úr stað, s.s. 

náttúrufegurð. En náttúrufegurð, sögulegar minjar og svo framvegis 
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verður að telja til mjög mikilvægra staðbundinna gæða sem geta staðið 

undir byggð víða um landið. Ferðaþjónusta er þannig ein af fáum 

greinum þar sem landsbyggðin hefur enn raunverulega hlutfallslega 

yfirburði vegna landfræðilegra aðstæðna (Ásgeir Jónsson, Njáll Trausti 

Friðbertsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2006, bls. 6). 

Skv. talningu Ferðamálastofu (2011) komu tæplega 500 þúsund ferðamenn til 

landsins árið 2010. Tæpur helmingur ferðamanna sem ferðast til Íslands á 

sumrin, sækir Mývatnssvæðið heim (Rögnvaldur Guðmundsson, 2008, bls. 19). 

Þá er ótalinn allur sá fjöldi af innlendum ferðamönnum sem einnig kemur á 

svæðið. Þessi mikli fjöldi þarf þjónustu á svæðinu, hvort sem um er að ræða 

gistingu, veitingar, upplýsingar og/eða aðra þjónustu. Þar koma íbúar 

sveitarinnar til sögunnar og hafa lengi gert. 
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1.3. Forsaga ferðaþjónustu í Mývatnssveit 

Landfræðileg lega Mývatnssveitar olli því að mikill fjöldi ferðamanna átti alltaf 

leið um sveitina en skemmsta leið á milli Norður- og Austurlands lá um hlaðið 

í Reykjahlíð. Póstleiðin á milli Austurlands og Norðurlands lá einnig þar um og 

sú skylda hvíldi á Reykhlíðungum að ferja ferðalanga yfir Jökulsá þar til sú 

ferja var lögð af árið 1906 (Jón Gauti Jónsson, 2006, bls. 104; Snæbjörn 

Pétursson, munnleg heimild, 17. mars 2011). Reykhlíðungar hafa af þessum 

ástæðum lengi tekið á móti gestum og veitt þeim beina enda margir sem komu 

við, þar sem þessi viðkomustaður var sá síðasti áður en lagt var á Fjöllin og sá 

fyrsti þegar komið var til baka (Jón Gauti Jónsson, 2006 bls. 104; Snæbjörn 

Pétursson, munnleg heimild, 17. mars 2011).  

 Mývetningar áttuðu sig fljótt á því að hægt væri að hafa af þessari gestanauð 

nokkrar tekjur. Strax árið 1880 tóku Mývetningar sig til og gerðu samþykkt um 

greiðasölu á bændafundi þar sem eftirfarandi verðskrá var samþykkt: 

Verðlag þess er gestur vill kaupa er á þessa leið: 

a) Morgunverður, eins og vér útilátum heimamönnum  30 aura 

b) Miðdagsverður          30 aura 

c) Kvöldverður (væta aðeins)         10 aura 

d) Kaffibolli          10 aura 

e) Rúm og gisting            5 aura 

f) Rúm og gisting og ef þurrka þarf plögg        10 aura 

(Jón Gauti Pétursson, á.á.) 

Árið 1911 var ráðist í það þrekvirki að reisa nýtt steinhús í Reykjahlíð sem 

viðbót við Gamla bæinn, sem fyrir stóð. Með þessu skapaðist meira og betra 

pláss fyrir bæði heimafólk og gesti en áður var algengt að heimafólk gengi úr 

rúmi um lengri eða skemmri tíma svo gestir gætu notið. Í nýja steinhúsinu voru 

stofurnar notaðar fyrir ferðamenn (Snæbjörn Pétursson, munnleg heimild, 17. 

mars 2011). Hægt er að segja að með þessu húsi hafi verið komið á fót einum 

af fyrstu vísunum að ferðaþjónustu bænda. Bændur reyndu með þessu móti að 
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auka tekjur sínar með þessari aukabúgrein sem síðar varð að aðalbúgrein 

íbúanna og ljóst er  að bændur í Reykjahlíð hafa verið brautryðjendur í  

ferðaþjónustu í Mývatnssveit. Til gamans má geta að nú hundrað árum síðar, er 

enn stunduð ferðaþjónusta í Gamla bænum en þar er nú kaffihús sem Hótel 

Reynihlíð rekur. 

Þegar byggt var við Gamla bæinn, stunduðu búskap í Reykjahlíð þrír bræður, 

Sigurður, Jón og Illugi Einarssynir, auk Guðrúnar systur þeirrar og Þorsteins, 

manns hennar. Þannig hafði háttað til í Gamla bænum að skýr verkaskipting 

var á milli Sigurðar og bræðra hans, Jóns og Illuga. Allir stunduðu þeir 

búskapinn en skiptu á milli sín aukagetunni. Illugi sá um að þjónusta póstinn, 

Jón um símann frá því að hann kom en Sigurður sá um móttöku ferðamanna 

(Snæbjörn Pétursson, munnleg heimild, 17. mars 2011). Í Tímariti íslenskra 

samvinnufélaga frá 1923 (bls. 110) er eftirfarandi frásögn úr kynnisferð 

sunnlenskra bænda til Norðurlands vorið 1920, um gestamóttöku bændanna í 

Reykjahlíð: 

Þessir bændur [í Reykjahlíð] komu allir á móti okkur út fyrir tún og 

buðu okkur gistingu, og vorum við þar allir um nóttina og skorti hvorki 

rausn né alúðlegt viðmót. Fundum við hvergi betur en þar, hversu 

mikils það er vert, að fá góðar viðtökur eftir langt og erfitt ferðalag. 

Hins vegar þurfti meira að gera þar sem ferðamannastraumurinn jókst á ári 

hverju. Frá 1942 leigðu Pétur Jónsson, sonur Jóns Einarssonar, og fjölskylda 

hans út fimm herbergi í nýju íbúðarhúsi sem reist hafði verið nokkra metra frá 

gamla Reykjahlíðarbænum og nefnt var Reynihlíð (Snæbjörn Pétursson, 

munnleg heimild, 17. mars 2011). Ekki var þetta næg viðbót við  gistirými í 

Reykjahlíð og enn var algengt að heimafólk þyrfti að ganga úr rúmi fyrir 

ferðafólk. Eins og segir hér framar  ræðst þróun ferðaþjónustu mikið af 

samgöngum. Þar sem landið er skorið straumþungum ám sem voru mikill 

samgöngutálmi fyrr á árum breytti ný brú á Jökulsá 1947 miklu fyrir þróun 

ferðaþjónustu í sveitinni (Birna Bjarnleifsdóttir, 1988, bls. 100; Jón Gauti 

Jónsson, 2006, bls. 192; Snæbjörn Pétursson, munnleg heimild, 17. mars 
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2011). Þessi samgöngubót hefur vafalaust átt sinn þátt í því að 

Reykjahlíðarfólk ákvað að ráðast í frekari uppbyggingu í ferðaþjónustu enda 

aðgengi að staðnum að verða annað og betra.  

Þannig réðust Sigurður Einarsson, Jónasína kona hans og börn þeirra í að reisa 

tólf herbergja gistihús árið 1947, nokkuð frá gamla bænum í Reykjahlíð, á 

bakka Mývatns og nefndu Hótel Reykjahlíð (Haukur Ingjaldsson, Jón 

Sigurðsson og Steingrímur Baldvinsson, 1963, bls. 388; Snæbjörn Pétursson, 

munnleg heimild, 17. mars 2011). Á sama tíma hefja Pétur Jónsson og hans 

synir byggingu gistihúss við hliðina á íbúðarhúsinu Reynihlíð og nefna Hótel 

Reynihlíð, til aðgreiningar frá Hótel Reykjahlíð. Hótelið var reist á árunum 

1947 – 1949 og var í upphafi alls nítján herbergi. Svo mikill var áhugi 

Reynihlíðarfólks á ferðaþjónustunni að Gísli Pétursson, sonur Péturs í 

Reynihlíð ákvað að hverfa frá námi sínu við Menntaskólann á Akureyri eftir 5. 

bekk til að helga sig uppbyggingu fjölskyldufyrirtækisins (Snæbjörn Pétursson, 

munnleg heimild, 17. mars 2011).  

Þegar Hótel Reynihlíð var byggt fékkst m.a. til þess styrkur frá hinu opinbera 

til að reisa útisalerni þar sem rútur stönsuðu við hótelið á ferð sinni á milli 

Norður- og Austurlands eftir að brúin kom á Jökulsá. Þau salerni voru reyndar 

ekki í notkun nema fyrsta árið, eftir það fóru gestir að koma inn á hótelið og 

nota þá aðstöðu sem þar var (Snæbjörn Pétursson, munnleg heimild, 17. mars 

2011). Fjölskyldan stofnaði hlutafélag um rekstur hótelsins og eignir og á það 

félag hótelið enn og allan þess rekstur (Pétur Snæbjörnsson, munnleg heimild, 

21. mars 2011). 

Að sögn Snæbjarnar Péturssonar í Reynihlíð (munnleg heimild, 17. mars 

2011), voru gestir í Reynihlíð að meirihluta til Íslendingar fram undir 1970. 

Mjög algengt var að Akureyringar kæmu í frí í Mývatnssveit og var 

verslunarmannahelgin til margra ára upppöntuð af Akureyringum. Frá því um 

1970 hefur þetta gerbreyst og nú eru um 90% gestanna af erlendum uppruna. Í 

seinni tíð hefur einnig orðið sú breyting á eftirspurn að gestir dvelja lengur á 

staðnum, allt upp í tvær vikur (Pétur Snæbjörnsson, munnleg heimild, 21. mars 

2011). 
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Eftir að hafa kynnt sér upphaf og þróun ferðaþjónustunnar í Mývatnssveit, er 

fróðlegt að velta upp þeirri spurningu, á hvern hátt ferðaþjónustan hafi þróast?  

Var hún byggð upp á þann hátt að heimafólk bjó til þörfina fyrir gistingu eða 

brást það við eftirspurninni eftir gistingu?  Á því sem fram er komið hér á 

undan virðist það vera nokkuð augljóst að ferðaþjónustan í Mývatnssveit 

þróaðist vegna þeirra ferðamanna sem leið áttu í eða um sveitina. Þar er 

upphafið að ferðaþjónustunni; landfræðilegar aðstæður, en hún þróaðist síðan 

vegna þess sem til staðar var; náttúrunnar. Ekki þurfti að búa til áfangastaðinn 

og toga ferðamennina þangað, heldur þurfti heimafólk að bregðast við með 

frekari uppbyggingu og aðstöðu, eftir því sem hróður svæðisins barst út, svo 

hægt væri að taka á móti þeim ferðamönnum sem þegar voru komnir á staðinn 

eða höfðu hug á að sækja hann heim.  
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2. Áfangastaðir ferðafólks 

2.1. Áfangastaðurinn  

Skipta má áfangastöðum (e. destination) í tvo hluta, þeir geta annaðhvort verið 

„náttúrulegir“ eða „tilbúnir“  Flestir eru þó skipulagðir að einhverju marki, 

hvort sem þeir eru náttúrulegir eða tilbúnir, t.d. eru þjóðgarðar byggðir upp á 

náttúrulegri fegurð sinni eins langt og það nær, en verður þó að vera stjórnað í 

gegnum ákveðin skilyrði um aðgengi, skipulögð bílastæði, takmarkanir á 

aðbúnaði, sorphirðu og fleira (Holloway, 2002, bls. 7-8).  

2.1.1. Hin þrjú A 

Allir áfangastaðir deila ákveðnum eiginleikum. Velgengni þeirra í að ná til sín 

ferðamönnum byggist upp á gæðum þriggja nauðsynlegra frumskilyrða sem 

þeir bjóða ferðamönnunum (Holloway, 2002, bls. 7). 

Þessi þrjú frumskilyrði eru A-in þrjú: 

 Aðdráttarafl staðarins (e. attractions) 

Því meira aðdráttarafl sem áfangastaðurinn býður, því auðveldara er að 

markaðssetja hann fyrir ferðamenn (Holloway, 2002, bls. 10).  

 Aðstaða á staðnum (e. amenities)  

Innan þessa flokks er gisting og veitingar, samgöngur, 

upplýsingamiðstöðvar og það sem nauðsynlega þarf til að styðja við 

ferðaþjónustu, s.s vegir, bílastæði og opinber þjónusta. Að sjálfsögðu er 

misjafnt eftir eðli áfangastaðarins hversu fjölbreytt aðstaðan er  

(Holloway, 2002, bls. 11). Til dæmis má segja að framboð af aðstöðu 

og þjónustu á dvalarstað byggist á hve mörg gistirými eru í boði, þ.e. 

hvað hægt er að búast við að margir heimsæki staðinn (Cooper ofl., 

1993, bls. 85).  
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 Aðgengi að staðnum (e. access) 

Áfangastaðurinn verður að vera aðgengilegur, gestir verða að geta 

komist að honum nokkuð auðveldlega. Þó svo nokkrir óragir ferðamenn 

séu óhræddir við að setja sig í hættu til að sjá framandi staði í 

heiminum, eru fæstir ferðamenn spenntir fyrir því að heimsækja 

áfangastaðinn nema að samgöngur séu tiltölulega greiðar (Holloway, 

2002, bls. 12). Hinsvegar er líka hægt að segja að ef aðgengi er of 

auðvelt, getur það haft í för með sér of mikla eftirspurn sem lýsir sér í 

miklum átroðningi ferðamanna, en það gerir áfangastaðinn minna 

aðlaðandi í augum ferðamannsins (Holloway, 2002, bls. 12). Aðgengi 

er einn þáttur þess hvernig gengur að byggja upp vel heppnaðan 

áfangastað (Page ofl., 2001, bls. 76).  

Gott er að gera sér fulla grein fyrir því hvert aðdráttaraflið er og svo hvað er 

stuðningsþjónusta (e. support services). Aðdráttaraflið býr til heimsóknina á 

áfangastaðinn, stuðningsþjónusta og aðstaða er einnig nauðsynleg fyrir 

ferðaþjónustuna á áfangastaðnum, en myndi ekki vera til án aðdráttaraflsins. 

Þetta er vegna þess að eftirspurnin eftir þjónustunni er afleidd af heimsóknum 

ferðamanna á áfangastaðinn. Til dæmis væri mjög óvenjulegt að hótel væri 

aðalástæðan fyrir heimsókn á áfangastaðinn, en ef hótelið væri ekki þarna, gæti 

ferðaþjónustan ekki þrifist á þessum áfangastað (Cooper ofl., 1993, bls. 84).  

2.1.2. Leiper líkanið 

Leiper (1990) reynir  að ná utan um flesta þætti ferðaþjónustunnar og sýnir 

hann stöðu áfangastaðarins í samhengi við önnur atriði innan kerfis 

ferðaþjónustunnar (Cooper ofl., 1993, bls. 3, byggt á Leiper, 1990). 
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Mynd 2.  Leiper-líkanið 

Heimild:  Cooper ofl.,1993, bls. 3, byggt á Leiper,1990. 

 

Þrjú grunnatriði eru í Leiper-líkaninu (mynd 2). 

1. Ferðamaðurinn (e. tourist). Hann er hreyfiaflið í líkaninu. 

2. Landfræðileg atriði (e. geographical elements). Þessum atriðum er skipt í 

þrennt. 

 Upphafsstaður ferðamannsins (e. traveller – generating region). Hér 

verður til ástæða og hvatning til ferðalagsins, hér sækir ferðamaðurinn 

sér upplýsingar, bókar ferðina og leggur af stað (Cooper ofl., 1993, bls. 

3). 

 Áfangastaður (e. tourist destination region). Ástæða ferðalagsins. 

Samkvæmt líkani Leipers skiptir áfangastaðurinn að mörgu leyti 

meginmáli í ferðaþjónustukerfinu. Á áfangastaðnum koma til 

framkvæmda að fullu áhrif ferðaþjónustunnar og skipulagning og 

stjórnun er útfærð og framkvæmd. Áfangastaðurinn er einnig ástæðan 

fyrir tilvist ferðaþjónustunnar (fr. raison d'être). Það sem togar í 

ferðamanninn til að heimsækja áfangastaðinn, er aðalhvati 

ferðaþjónustukerfisins (e. tourism system) og býr til eftirspurn til 

ferðalaga frá upphafsstaðnum (Cooper ofl., 1993, bls. 3 byggt á Leiper, 

1990) 

 Svæðið á milli upphafsstaðar og áfangastaðar er hægt að kalla  

gegnumstreymissvæðið (e. transit route region). Þetta svæði gegnir 

ekki einungis því hlutverki, heldur getur einnig verið að finna staði á 



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

20 

þessu svæði sem menn heimsækja eða hafa möguleika á að heimsækja 

(Cooper ofl., 1993, bls. 3, byggt á Leiper, 1990) 

3. Ferðaþjónustan (e. tourism industry). 

Þriðji þáttur Leiper-líkansins er sá hluti ferðaþjónustunnar sem 

samanstendur af fyrirtækjum og stofnunum sem koma að miðlun og 

þróun ferðaþjónustuvörunnar. Líkanið leyfir mismunandi staðsetningu 

ólíkra fyrirtækja og stofnana undir þessum þætti. Til dæmis tilheyra 

ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur fyrst og fremst 

upphafstaðnum, en aðdráttaraflið sjálft og gestgjafarnir með sína 

þjónustu, tilheyra áfangastaðnum. Á sama hátt er hægt að staðsetja 

samgöngur á gegnumstreymissvæðinu en þær gætu þó hugsanlega verið 

staðsettar á öðrum svæðum (Cooper ofl., 1993, bls. 3, byggt á Leiper, 

1990). 

Aðalkosturinn við líkan Leipers er að það sýnir skýrt tengsl upprunastaðar og 

áfangastaðar ferðafólks, hvernig þeir tengjast og hvað hefur áhrif á þessi tengsl. 

Það gerir kleift að skilja þróun ferðaþjónustunnar sem kerfis með því að skoða 

hvernig allir þættir innan kerfisins spila saman og hafa áhrif hver á annan, frá 

upphafsstað til áfangastaðar og alls þess sem gerist þar á milli (Cooper ofl. 

1993, bls. 3 – 4, byggt á Leiper, 1990). Þróun áfangastaðarins byggir á því 

hvernig hinir mismunandi þættir ferðaþjónustukerfisins spila saman. Til að 

skilja hið flókna kerfi sem verður til á áfangastaðnum er nauðsynlegt að rekja 

það efnislega samspil sem orðið hefur á milli allra þátta í kerfinu (Jóhannesson 

og Huijbens, 2010, bls. 420). Framleiðslukerfi ferðaþjónustu er í heildina kerfi 

sem safnar til sín fjármagni og eykur verðmætasköpun með atvinnu.  Það 

skapar einnig tekjur í gegnum menningu og náttúruundur, sem á sama tíma eru 

takmörkuð auðlind (Britton, 1991, bls. 455). 
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2.1.3. Inskeep líkanið 

Ítarlegur skilningur á hverjum hluta ferðaþjónustu er nauðsynlegur, svo 

þeir sem eru tengdir skipulagningu, stjórnun og stefnumörkun hafi 

breiðan grunn til ákvarðanatöku. Án þess grunns, getur jákvæðum 

áhrifum ferðaþjónustu hrakað hratt og þau orðið neikvæð. Með 

forsjálni, skipulagningu og áhrifaríkri stefnumótun, getur verið 

mögulegt fyrir áfangastaði að seinka því um óákveðinn tíma, að því 

aðdráttarafli sem dregur ferðamenn til staðarins, taki að hnigna (Martin 

og Uysal, 1990, bls. 327). 

Til þess að skilja hvernig áfangastaður í ferðaþjónustu er byggður upp, er 

nauðsynlegt að þekkja hver tengslin eru innbyrðis á milli þeirra þátta sem hann 

er byggður upp af og hver þróun þeirra  hefur verið. Áfangastaðurinn getur 

verið byggður upp af þjónustu sem er beintengd ferðaþjónustunni s.s. gistingu, 

veitingum og minjagripasölu. Önnur þjónusta á áfangastaðnum er líka tengd 

ferðaþjónustunni þó svo hún sé í raun að stærstum hluta byggð upp sem 

þjónusta fyrir heimafólk en í þessu skyni má nefna heilbrigðisþjónustu, banka- 

og póstþjónustu, viðgerðarþjónustu, apótek, sundlaugar og fleira (Inskeep, 

1991, bls. 38). Inskeep (1991, bls. 38-39). skilgreinir þessa grunnþætti með 

eftirfarandi mynd 3: 
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Mynd 3.  Skipulag ferðamannastaða 

Heimild: Inskeep, 1991, bls. 39, byggt á Inskeep, 1988 

Inskeep setur umhverfið í miðjuna, bæði  náttúrulegt og félagshagfræðilegt, líkt 

og þarna slái hjarta áfangastaðarins í því náttúrulega umhverfi sem hann er að 

finna og í samfélagi staðarins, mannauði og atvinnusamsetningu. Umhverfis 

þann hring setur hann hina ýmsu þætti sem koma að uppbyggingu 

ferðamannastaðarins og eru afleiddir af innsta hringnum. Þeim er skipt á 

eftirfarandi hátt: 

 Aðdráttarafl og afþreying ferðamanna  

Náttúra og menning.  Sérstakir þættir og tengd afþreying svæðisins sem 

gerir heimsókn þangað eftirsóknarverða fyrir ferðamanninn. 

 Gisting 

Hótel og önnur tegund gistingar og tengd þjónusta þar sem ferðamenn 

dvelja á ferðum sínum. 

 



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

23 

 Önnur ferðamannaaðstaða og þjónusta 

Önnur aðstaða og þjónusta sem nauðsynleg er fyrir ferðaþjónustuna, þar 

með taldir ferðaskipuleggjendur, veitingahús og önnur skyld þjónusta, 

minjagripaverslanir, aðrar verslanir, bankar og önnur fjármálafyrirtæki, 

upplýsingamiðstöðvar, hár- og snyrtistofur, heilbrigðisþjónusta og 

apótek, björgunarsveitir, lögregla og slökkvilið, tollgæsla og 

innflytjendaeftirlit.  

 Samgöngur 

Samgöngur inn í landið, á svæðið og á áfangastaðinn, samgöngur innan 

áfangastaðarins, að og á milli helstu staða, að auki öll aðstaða og 

þjónusta sem tengd er samgöngum á landi, sjó og í lofti. 

 Aðrir innviðir 

Aðrir nauðsynlegir innviðir áfangastaðarins s.s. vatnsveitur, 

rafmagnsveitur, skólp, sorpbrennslustöðvar og frárennsli. Símaþjónusta 

og tengd þjónusta, sem og upplýsingaveitur um og á áfangastaðnum. 

 Stofnanir 

Stofnanir sem nauðsynlegar eru til að þróa og skipuleggja 

ferðaþjónustuna, þ.m.t. menntun og þjálfun mannafls, markaðs- og 

kynningarstarfsemi, opinberar stofnanir sem og einkastofnanir sem hafa 

að gera með skipulagningu á uppbyggingu ferðaþjónustunnar, löggjöf 

tengd ferðaþjónustu, opinberir og einkafjárfestingasjóðir, hagrænir, 

umhverfislegir og félags/menningarlegir þættir og eftirlitstofnanir. 

Í ysta hring raðast síðan hópar innlendra og erlendra ferðamannamarkaða og 

jafnframt notkun heimafólks á áfangastaðnum, aðdráttaraflinu sjálfu, aðstöðu, 

þjónustu og innviðum. Þannig er skoðun á þjónustuframboði og innviðum 

miðuð að greiningu á þörfum, væntingum og upplifunum gesta jafnt og 

heimafólks (Inskeep,1991, bls. 38-40). 

Eins og ítarlega hefur verið lýst og virðist samdóma álit ferðamanna, er 

Mývatnssveit  náttúruperla, með öllum sínum margbreytileika. Þessi 

náttúrulegi margbreytileiki er talinn aðalástæða þess að mikill fjöldi 

ferðamanna, erlendra sem innlendra kemur í sveitina árlega en samkvæmt 
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könnun sem Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar vann fyrir 

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga á árunum 2001-2007 er áætlað að 122 þúsund 

erlendir ferðamenn hafi komið í sveitina árið 2007 (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2008, bls. 22). Íslenskir ferðamenn eru  í sömu skýrslu taldir vera 62 þúsund 

árið 2005 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2008, bls. 15).  Gistinætur í 

Mývatnssveit árið 2010 voru rúmlega 68 þúsund, þar af voru gistinætur 

Íslendinga tæplega tíu þúsund (Hildur Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 29. 

apríl 2011). 

 Til að skilja betur hlutverk náttúru í þeirri flóknu mynd sem áfangastaðurinn 

er, skiptir Gunn (2002, bls. 60) auðlindum slíks áfangastaðar í fimm flokka, sjá 

töflu 1. 

Tafla 1.  Náttúrulegur áfangastaður 

Heimild: Gunn, 2002, bls. 60 

 

Auðvelt er að gera grein fyrir náttúru Mývatnssveitar innan þessara flokka. 

Mývatn og Laxá skipa þar stórt hlutverk í vatnsflokknum. Undir landslagið 

falla hinar margbreytilegu jarðmyndanir svæðisins. Gróður við Mývatn og 

Laxá er óvenju mikill og ber mikið á plöntum eins og birki, hvönn og víði en 

sunnan vatns eru engjar og mýrlendi mjög áberandi (Náttúrurannsóknarstöðin 

við Mývatn, án ártals). Náttúru- og dýralíf er einnig auðugt og hefur lífríki 

Mývatns getið sér góðs orðs um víða veröld fyrir fjölbreytni sína 

(Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn, án ártals). Veðurfarið í Mývatnssveit er 

sérstakt á sinn hátt, mismunur hámarks- og lágmarkshita er mikill og 

meðalúrkoma mjög lítil, innan við 400 m.m. á ári (Hörður Kristinsson og Helgi 

Hallgrímsson, 1991, bls. 238).  
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2.1.4. Markaðssetning áfangastaða 

Þegar áfangastaðir eru markaðssettir er nauðsynlegt að hafa í huga að verið er 

að vinna með ímyndir sem eiga að hafa þau áhrif á einstaklinga að það skapist 

þörf og löngun í ákveðna neyslu (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2000, bls. 19). 

Þegar ferðaþjónustusvæði eru skilgreind er nauðsynlegt að þar sé aðdráttarafl 

sem fær fólk til að koma og vera á svæðinu og jafnframt að framboð á þjónustu 

sé gott (Valtýr Sigurbjarnarson og Elías Gíslason, 2002, bls. 15). 

Við uppbyggingu áfangastaða er nauðsynlegt að hugað sé að því að allir 

nauðsynlegir innviðir séu til staðar því áfangastaðir sem standa sig ekki í þeirri 

uppbyggingu, geta þurft að horfast í augu við verulega áhættu (Kotler, Bowen 

og Makens, 2010, bls. 505). Þegar áfangastaður er settur í sölu er nauðsynlegt 

að skilningur sé á öllum þáttum auðlinda hans og því þarf að greina hverjar 

þessar auðlindir eru, sem gera ferðafólki kleift að njóta hvíldar og afþreyingar, 

skoðunarferða, ráðstefna og funda. Þessir þættir eru eftirfarandi: 

 Náttúrulegar auðlindir 

 Innviðir 

 Yfirbygging 

 Umferð 

 Bílastæði 

 Samgöngur til og frá svæðinu 

(Radisic, 2010, bls. 766). 

Anholt (2008) hefur sett fram líkan til að markaðssetja áfangastaði eða 

vörumerki þeirra (e. branding).  Hann segir (bls. 3) að staðir verði að mæta 

umheiminum á skýran, samstilltan og opinn hátt ef þeir vilja ná til almennings. 

Einnig segir hann  að til að ná þessari stöðu verði að vera til staðar sterkt og 

öflugt bandalag á milli stjórnvalda, viðskiptaaðila og heimafólks, sem hafi vilja 

til að byggja upp nýjar stofnanir og innviði. Langtímamarkmiðið er, að þetta 

bandalag samræmi markmið sín, samskipti og aðalatriði svo nauðsynlegum 

árangri verði náð. Til að ná þessum markmiðum hefur Anholt sett fram þríþátta 

líkan, myndað af eftirfarandi þáttum:  
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 Stefna (e. strategy) 

 Undirstaða (e. substance) 

 Táknrænar aðgerðir (e. symbolic actions) 

Bæta má við fjórða þættinum, formgerð (e. structure) þó svo Anholt dragi 

hann ekki sérstaklega fram, heldur lætur hann formgerðina fylgja innan 

undirstöðunnar í sinni skilgreiningu en þessi þáttur er þó nauðsynlegur þegar 

vörumerki í ferðaþjónustu er markaðssett  og er drifkraftur í sjálfu sér 

(Huijbens, 2010, bls. 58; Hjalager, 2011). 

Framangreindir þættir líkansins eru skilgreindir nánar hér að neðan. 

Stefna:   Í sem einföldustu máli er skilgreining stefnu sú að vita hvert er verið 

að fara og hvernig farið verður. Tvö aðalvandamál sem þekktust eru þegar 

verið er að marka stefnu eru (a) að samræma og sætta þarfir og þrár stórra hópa 

og leiða síðan saman í eina átt og (b) finna stefnumótandi markmið sem er 

bæði hvetjandi og gerlegt, þar sem þessi tvö skilyrði eiga það oft til að vera 

mótsagnakennd (Anholt, 2008, bls. 3). 

Undirstaða: Innan undirstöðunnar má finna efnislegar og óefnislegar 

framleiðsluvörur, þjónustu og ímynd sem eru grunnþættir þess að vel gangi að 

markaðssetja vörumerki. Þar sem um er að ræða vörumerki í ferðaþjónustu, er 

undirstaðan samsett úr kjarna ferðaþjónustu, s.s. gistingu, samgöngum, 

innviðum og náttúrulegu aðdráttarafli. Undirstaðan er einnig sett saman úr 

krafti og hugarfari heimafólksins sem er mjög mikilvægt að sé til staðar þegar 

verið er að meta gæði þeirra vöru og þjónustu sem um er að ræða. Undirstaða 

er ekki neinn einn  þáttur heldur er hún samsett úr mörgum þáttum sem saman 

stuðla að þeirri framvindu sem óskað er (Huijbens, 2010, bls. 59; Anholt, 2008, 

bls. 3). 

Táknrænar aðgerðir: Anholt (bls. 3) skilgreinir táknrænar aðgerðir á þann hátt 

að þær séu hluti af þeirri undirstöðu sem felst í eðlislægum krafti 

tjáningarinnar, geta verið eitthvað sem er leiðandi, markvert, minnisstætt, 

myndrænt, fréttnæmt, efst á baugi, hjartnæmt, eitthvað sem kemur á óvart eða 

er stórbrotið. Oft eru vörumerki staða eða lands á þann hátt að þau koma fram í 

minnisverðu einnar línu slagorði eða í merki (Huijbens, 2010, bls. 60).  



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

27 

Formgerð:  Formgerðin sjálf stendur ekki ein frekar en aðrir ofangreindir 

þættir. Formgerðin inniheldur hina lagalegu og stofnanalegu innviði sem hafa 

áhrif á hina mörgu samkeppnisþætti sem mynda sjálfa ferðaþjónustuvöruna 

(Huijbens, 2010, bls. 60, byggt á Vail & Heldt, 2000). Formgerðir eru settar til 

að takmarka það að eiginhagsmunir geti ráðið för og til að tryggja 

valdajafnvægi. Formgerðirnar eru mikilvægar fyrir skilvirkni í hverju 

samfélagi og drifkraftur þróunar. Slíkar formgerðir skipta sköpum, þótt margir 

líti fram hjá þeirri staðreynd, ekki eingöngu til kynningar, heldur einnig fyrir  

uppbyggingu undirstöðunnar sem stöðugt er verið að efla (Huijbens, 2010, bls. 

59-60). 

Hvert er verið að fara með framangreindu?  Talið er að allir fjórir þættirnir séu 

nauðsynlegir við markaðssetningu áfangastaða þ.e. að þessir þættir séu til 

staðar og það sem þeim tilheyrir. Því verði ekki náð nema allir hagsmunaaðilar 

á svæðinu séu tilbúnir til að vinna saman, með hvaða aðferð sem það er gert. 

Þeir verða að vera samstarfsaðilar við kynningu svæðisins út á við, þótt hver 

þeirra sé einnig fulltrúi síns fyrirtækis á markaðslegan hátt (Huijbens, 2010, 

bls. 62). Sameinaðir kraftar hvers svæðis skipta mun meira máli út á við heldur 

en ef hver og einn að markaðssetur sitt fyrirtæki sem hluta af svæðinu. Að 

markaðssetja áfangastaðinn í heild er mun áhrifaríkara en að markaðssetja eitt 

og eitt fyrirtæki sem tengt er áfangastaðnum. Fyrst þarf að koma honum á 

kortið hjá væntanlegum kaupendum sem síðan þurfa að kaupa afleidda 

þjónustu svæðisins. Eftir það eru þjónustuaðilarnir komnir í 

samkeppnisumhverfið og út úr samvinnuumhverfinu, enda hafa kaupendurnir 

þá uppgötvað staðinn. 

Til að geta tekið upplýstar ákvarðanir um gerð og gæði áfangastaða og hvernig 

hægt er að gera þá sem mest aðlaðandi, þarf að gefa heimafólki tækifæri til að 

læra um bæði jákvæð og neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar og alla þætti hennar, 

s.s. efnahagslega, félagslega, menningarlega og umhverfislega þætti. Einnig er 

nauðsynlegt að áningarstaðurinn sé skipulagður og honum stjórnað svo hann 

geti vaxið (McGehee og Andereck, 2004, bls. 131). Með þessu móti eykst 

vitund heimafólks og skilningur þess á atvinnugreininni verður dýpri. 
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Nauðsynlegt er að hafa í huga, þegar áningarstaður er skipulagður og 

markaðssettur, að draga það fram sem er sérkenni staðarins, s.s. menningu og 

siði.  Matarmenning og hráefni svæðisins ættu að vera í fyrirrúmi á matseðlum.  

Minnka ætti áhrif hins alþjóðlega eldhúss og dregið skyldi úr því alþjóðlega 

umhverfi sem lengi hefur verið kennt í skólum ferðaþjónustunnar og draga hið 

staðbundna og sérstaka fram (Krippendorf, 1987, bls. 123). 

Ein leið sem hægt er að fara til að markaðssetja sérstakt svæði sem áningarstað 

er sú að koma á náinni samvinnu sveitarstjórna, ferðaþjónustuaðila í héraði og 

markaðssetningar- og ferðamálasamtaka (Edward H. Huijbens og Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2008, bls. 15-20, byggt á Arnari Má Ólafssyni og Hafdísi 

Björgu Hjálmarsdóttur, 2003). Slík samvinna ætti að leiða til samræmdrar 

markaðsstefnu sem kemur svæðinu á framfæri til þeirra sem áhuga hafa á að 

sækja svæðið heim. Lausnarorðin í slíku starfi eru samvinna og virk samskipti 

(Edward H. Huijbens og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008, bls. 16). Segja má 

að víðtækt samstarf þeirra aðila sem koma að uppbyggingu, viðhaldi og 

markaðssetningu áfangastaða ætti að auka nýtingu innviða, skapa aukin 

atvinnutækifæri, draga úr áhættu og einfalda ákvarðanatöku og gagnsæi. 

Aðalmarkmið samstarfs við slíka svæðisbundna markaðssetningu er „að skapa 

hvata fyrir nýsköpun og þróun í vöru og þjónustu, sem og stjórnunaraðferðum 

til að stofna til og efla samkeppnisforskot áfangastaða“ (Edward. H. Huijbens 

og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008, bls. 18, byggt á Wang og Xiang, 2007, 

bls. 84). 

2.1.5. Íbúar og efnahagslegur ávinningur þeirra 

Beinar tekjur eru einn stærsti ávinningur íbúa af ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan 

skapar störf sem íbúarnir vinna og hafa þar af leiðandi beinan ávinning af 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan í heild örvar efnahagsleg áhrif á áfangastaðnum 

og hjálpar til við að bæta efnahag þjóðfélagsins (Page ofl., 2001, bls. 263). 

Með því að sem flest heimafólk vinni við ferðaþjónustuna á svæðinu, hagnast 

sveitarfélagið ekki bara á því að heimafólk hafi vinnu heldur verða laun og 

aðrar tekjur eftir á svæðinu. Starfsfólk sem ekki býr á svæðinu eyðir hluta 

launa sinna á staðnum en stór hluti fer burt (Inskeep, 1991, bls. 381-382). 

Einungis skyldi stuðlað að ferðaþjónustu svo fremi sem hún færi íbúum 
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svæðisins nauðsynlegan efnahagslega ávinning, sem mest í formi tekna og 

vinnu, þar sem hagnaður þessi er varanlegur og hefur ekki neikvæð áhrif á aðra 

möguleika svæðisins (Krippendorf, 1987, bls. 115-116). 

Viðhorf heimafólks til ferðaþjónustu getur byggst á því hvort viðkomandi hefur 

eða hefur ekki tekjur af ferðaþjónustu. Wang og Pfister (2008, bls. 85) benda á 

að ef viðkomandi hefur hag af ferðaþjónustu, geti það mótað viðhorf hans til 

ferðaþjónustu. Ef íbúi eða fjölskyldumeðlimur er starfsmaður í ferðaþjónustu,  

eru efnahagsleg gildi mjög skýr og afmörkuð og viðhorf jákvæðari. Í rannsókn 

Ap og Crompton (1993, bls. 48) sem þeir gerðu í fjórum sveitarfélögum í 

Bandaríkjunum kemur fram að þeir sem höfðu beinan hag af ferðaþjónustu, 

tóku ferðamönnum opnum örmum og voru ákafir í að fá fleiri á svæðið. 

McCool og Lime (2001, bls. 379 ) benda á að það heimafólk sem hefur sitt 

lífsviðurværi af ferðaþjónustu sé almennt meiri stuðningsaðilar 

atvinnugreinarinnar. Krippendorf (1987, bls. 46-47) bendir ennfremur á að 

skoðanir og viðhorf heimafólks gagnvart ferðaþjónustu geta verið mismunandi 

eftir því hver aðkoma þeirra er að atvinnugreininni. Hann flokkaði heimafólk í 

fjóra hópa eftir því hve mikil samskipti það hefði við ferðamenn og hversu 

miklar tekjur það hefði af ferðamennsku. Krippendorf segir í sínum skrifum að 

þeir sem eru í miklum, beinum samskiptum við ferðamenn,hafa tekjur af 

ferðaþjónustu og eigi þ.a.l. mikilla hagsmuna að gæta, séu mun líklegri til að 

vera jákvæðir gagnvart atvinnugreininni en þeir sem eiga lítilla eða engra 

hagsmuna að gæta.  

Að framansögðu er ljóst að miklar líkur eru á að viðhorf heimafólks mótist að 

miklu leyti af þeim hagsmunum og efnahagslega ávinningi sem ferðaþjónusta 

hefur í för með sér fyrir það. 
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2.2. Mývatnssveit á miðju sumri 

Mývatnssveit um miðjan júlí. Hvar sem komið er, er fjöldi fólks. Búðin, þar 

þarf að taka á þolinmæðinni til að komast alla leið, Jarðböðin, er einhversstaðar 

laus smuga?  Dimmuborgir, fimm rútur á planinu og fjöldi fólks á gangi allan 

hringinn. Höfði, þar eru bílastæðin löngu orðin full þennan daginn. 

Skútustaðagígarnir, samfelld röð frá Sel–Hóteli yfir að gígunum og 

nauðsynlegt að stunda stórsvig svo komist verði hjá því að aka niður gangandi 

ferðamenn. Reyndar er það þannig að á stærstum hluta hringvegarins í kringum 

vatnið er nauðsynlegt að aka langt undir hámarkshraða svo ekki verði slys því 

allstaðar má eiga von á því að ferðamenn séu á ferð, í bílum, hjólandi eða 

gangandi. Á þennan hátt má draga upp mynd af Mývatnssveit á miðri háönn 

ferðamannatímans. Sveitin iðar af lífi frá morgni til kvöld og heyra má talað 

framandi tungum hvar sem komið er.   

Eftir að hafa búið í Mývatnssveit í tæplega tuttugu ár og upplifað allan þann 

ferðamannastraum sem um sveitina rennur, bæði sem einstaklingur, í námi í 

ferðamálafræðum og einnig í vinnu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu,  

koma upp í hugann ótal margar spurningar er varða heimafólk og ferðamenn. 

Spurningunum fækkar ekki eftir að hafa í gegnum nám kynnst 

þolmarkahugtakinu í ferðamennsku sem kynnt verður hér á eftir, heldur verða 

þær áleitnari og þörfin fyrir að fá svör vex. 

Hvernig sér heimafólkið gestina? Verður það algjörlega samdauna þessu 

umhverfi og hættir að taka eftir ferðamanninum? Hvernig eru viðhorf þess?  Er 

það hlutlaust gagnvart þessum sífellda gestagangi eða er það farið að láta hann 

fara verulega í taugarnar á sér þannig að til vandræða horfi? Hvernig er að búa 

á stað sem á slíkum vinsældum að fagna? Er í raun hægt að búa á slíkum stað, 

ef viðkomandi hefur sjálfur ekki persónulegan hag af ferðaþjónustunni? 

Hvenær er heimafólk orðið svo þreytt á þessum sífellda átroðningi að það 

hættir að sjá möguleikana og tækifærin í ferðamennskunni og fer að líta á 

ferðamanninn sem ógnun við umhverfið og sitt daglega líf? Hvenær verða 

ferðamenn of margir að mati heimafólks? Þessum og mörgum öðrum 

spurningum sem varða viðhorf heimafólks til ferðaþjónustu er þeirri könnun 
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sem lögð var fyrir íbúa Mývatnssveitar, ætlað að svara. Vonandi nær hún að 

varpa ljósi á hvaða viðhorf heimafólk hefur gagnvart ferðaþjónustu í 

Mývatnssveit og hver hugur þess er til frekari uppbyggingar. 
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2.3. Þolmörk ferðamennsku. 

Ferðaþjónusta er eins og krydd. Svolítið er til bóta og fullkomið bragð 

næst með réttu magni. Of mikið eyðileggur og getur gert gott hráefni 

andstyggilegt. 

(Ap og Crompton, 1993, bls. 50).  

Fyrstu hugmyndirnar um hugtakið „þolmörk“ (e. carrying capacity) voru settar 

fram árið 1936 af líffræðingnum Lowell Sumner. Hann setti fram þær skoðanir 

að náttúruverndarsvæði hefðu ákveðin þolmörk gagnvart fjölda ferðamanna og 

að takmarka þyrfti aðgang að þeim til verndar náttúrunni (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003, bls. 3).  

Á Íslandi er þolmarkahugtakið þekktast hér á landi vegna notkunar þess við 

beitarstjórnun og því hve miklum fjölda sauðfjár er hægt að beita á svæði án 

þess að rýra gæði gróðurlendisins. Hugtakið er skilgreint sem mesta notkun 

sem hægt er að hafa á afmörkuðu svæði án þess að ganga á auðlindina á 

óafturkræfan hátt (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 2).  

Fram á sjötta áratuginn var það viðhorf ríkjandi að mikill fjöldi ferðamanna á 

ákveðnum ferðamannastað væri merki um velgengni hans og umhverfisáhrifum 

sem þeir ollu engin athygli veitt. Með tímanum fór að bera á neikvæðum 

umhverfisáhrifum ferðamennskunnar og leiddi það af sér þörf fyrir rannsóknir 

á þessu sviði. Hugtakið um þolmörk ferðamennsku hefur því verið notað um 

nokkurt skeið en skilgreiningar og aðferðir hafa þróast og breyst með tímanum 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 2).  

Margar skilgreiningar eru til á þolmörkum ferðamennsku og er mjög misjafnt 

hversu markvissar eða nákvæmar þær eru. Þær einkennast flestar af því að 

aðferðafræðinni er ekki gerð skil og er því erfitt að notast við þær. Þá er mjög 

misjafnt hversu nákvæmar eða markvissar skilgreiningarnar eru (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003, bls. 3).  



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

33 

Mathieson og Wall (1992, bls. 21) skilgreina þolmörk á þennan veg: 

„Þolmörk ferðamennsku eru sá hámarksfjöldi fólks sem getur notað 

svæði án þess að valda óviðunandi hnignun á því og án þess að skerða 

um of gæði þeirrar upplifunar sem gestir verða fyrir“  

Inskeep (1991, bls. 144)  segir að bæta skuli við þessa skilgreiningu: 

„án óafturkræfra áhrifa á samfélagið, hagkerfið og menningu 

ferðamannastaðarins.“ 

Hann segir ennfremur að ákvörðun þolmarka í ferðamennsku sé byggð á þeirri 

hugmynd að hægt sé að ná því stigi í þróun og notkun, að ekki verði  

umhverfisleg og félagsleg hnignun á svæðinu vegna ferðaþjónustunnar, þannig 

að skynjun ferðamanna á því breyti mati þeirra á áfangastaðnum og ánægja 

þeirra skerðist (Inskeep, 1991 bls. 144). 

Martin og Uysal (1990, bls. 329) setja fram sína skilgreiningu á eftirfarandi 

veg: 

„Þolmörk ferðamennsku er sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti 

áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort sem heldur er á náttúrulegt 

umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimafólks.“ 

McCool og Lime (2001, bls. 377) varpa síðan fram spurningunni: 

„Hve margir eru of margir?“ 

Þolmörk heimafólks stjórnast fyrst og fremst af því hvort það metur ávinning af 

komu ferðamanna meiri en ókostina en þeir þættir sem huga þarf að eru 

margvíslegir. Tekjur sem heimafólk hefur af ferðaþjónustunni skipta máli en 

einnig þarf að gæta að því að þær atvinnugreinar sem fyrir eru á svæðinu lendi 

ekki í óeðlilegri samkeppni við ferðaþjónustuna sem leiði til þess að 

samkeppnisgreinarnar fari halloka fyrir henni (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, 

bls. 5). 
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Mathieson og Wall (1982, bls. 22 – 23) skipta í fimm flokka þeim einkennum 

áfangastaðarins og íbúanna sem hafa áhrif á þolmörk ferðamennsku og 

ferðaþjónustu. 

1. Náttúru- og umhverfisþættir. 

Þar má m.a. finna landslagsútlínur, fjöll, vötn, ár og sjó. Einnig jarðveg, 

gróður og dýralíf, sólskin, hitastig,  úrkomu,  ljóstillífun,  veðrun og 

fleiri umhverfislega þætti. 

2. Efnahagsleg uppbygging og þróun.  

Þessi þáttur inniheldur m.a. stig efnahagslegrar þróunar, fjölbreytileika 

efnahagsgrunnsins, einkenni svæðisins, fjárfestingarmynstur og hagræn 

áhrif sem eiga sér stað á áfangastaðnum.  

3. Félagsleg uppbygging og samsetning. 

Lýðfræðileg uppbygging, menning staðarins, félagsleg gæði og 

þægindi, félagsleg uppbygging, konur á atvinnumarkaði, trúarleg 

tengsl, siðferðisleg hegðun, stig heilsugæslu og öryggis, skynjun, 

viðhorf og gildi gagnvart ferðamönnum, tungumál, hefðir og  

matarvenjur. 

4. Pólitísk samsetning.  

Pólitísk samsetning þess lands og landshluta sem er heimsótt er 

mikilvæg. Kapítalísk og sósíalísk lögmál, skipulagsmál, boð og bönn og 

hlutverk ferðamálasamtaka á lands-, svæðis- og heimagrunni. 

5. Þróun ferðaþjónustu. 

Innan þessa flokks má finna þátttöku heimafólks í ferðaþjónustu, þróun 

hennar, eiginleika og fjölbreytni aðdráttarafls, gæði og tegund gistingar,  

afþreyingu og tegund veitingahúsa og hlutverk ferðaþjónustuaðila. 

Hæfi áfangastaðarins til að bregðast við eftirspurn ferðamanna og 

ferðaþjónustunnar ræðst af því hvernig sambandið er á milli þessara 

margslungnu þátta sem nefndir eru hér að framan.  
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Segja má að innan fjögurra af fimm ofangreindum þáttum rúmist eitthvað sem 

viðkemur íbúum og viðhorfum þeirra til ferðamannsins og ferðaþjónustunnar. 

Þeir koma að efnahagslegri uppbyggingu og þróun á ferðamannastaðnum, 

félagslegri uppbyggingu og samsetningu, pólitískri samsetningu og síðast en 

ekki síst koma þeir að því hver þróunin er í ferðaþjónustunni á áfangastaðnum. 

Viðhorf heimafólks hljóta líka að grundvallast á því hvað það ber úr býtum 

þegar horft á uppbyggingu í ferðaþjónustu. Á smærri stöðum þar sem framboð 

er minna á atvinnu getur uppbygging í einni atvinnugrein haft gríðarmikil áhrif 

á samfélagið en það getur samdráttur í atvinnugreininni líka haft. Burtséð frá 

því af hvaða gæðum aðdráttaraflið, vörurnar og þjónustan er, sem 

ferðaþjónustan býður upp á, þá getur hún haft veruleg áhrif á félagslegan, 

efnahagslegan og umhverfislegan hátt á hinar dreifðu byggðir og nágrenni 

þeirra (Wang og Pfister, 2008, bls. 84). Það sem maður ber sjálfur úr býtum 

hefur mikil áhrif á gildi manns og hvort sem gildin eru efnahagsleg eða ekki, 

getur það haft mikil áhrif á viðhorf gagnvart ferðaþjónustu. Viðhorf þeirra sem 

tengjast ferðaþjónustunni beint eða óbeint t.d. í gegnum fjölskyldumeðlim, eru 

oft mjög skýr og skilgreind, efnahagslegur ábati þeirra er nokkuð á hreinu 

(Wang og Pfister, 2008, bls. 85). Heimafólk hlýtur að meta kosti og galla við 

áframhaldandi uppbyggingu og stuðning við ferðaþjónustuna og á meðan 

kostirnir eru fleiri en gallarnir, er viðhorfið jákvætt. En ef hlutirnir snúast við 

og heimafólk metur það þannig að gallarnir séu fleiri en kostirnir, breytist 

afstaðan og verður neikvæð (Wang og Pfister, 2008, bls. 84). Þegar þessum 

þröskuldi er náð, birtist fjöldinn allur af neikvæðum einkennum, sem geta lýst 

sér í þægilegu sinnuleysi til öfgakennds útlendingahaturs og frá kurteislegu tuði 

að hreinu arðráni (Mathieson og Wall, 1982 bls. 141). 

Við mat á áhrifum ferðamennsku á heimafólk eru ákveðnir þættir dregnir fram 

og skoðaðir.  O´Reilly (1986, bls. 256) segir að félagsleg þolmörk 

ferðamennsku markist af þoli heimafólks gagnvart návist og hegðun 

ferðamanna eða huglægu mati ferðamanna á fjölda annarra gesta sem þeir eru 

tilbúnir að samþykkja.  Sharpley (1994) skilgreinir þolmörk heimafólks á þann 

hátt að þegar ferðamennska er farin að hafa áhrif á líf íbúanna umfram 

viðunandi mörk frá þeirra sjónarhorni, hefur viðkomandi svæði náð félagslegu 
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þolmörkum sínum (Arnar Már Ólafsson, 2003, bls. 74). Til að skoða félagsleg 

áhrif ferðamennsku er nauðsynlegt að skoða þær breytingar sem verða á 

lífsgæðum íbúa sem búa á ferðaþjónustusvæðum (Mathieson og Wall, 1982, 

bls. 137). 

Viðhorf heimafólks til ferðamennsku markast mikið af því hve náin samskiptin 

eru á milli íbúa svæðisins og ferðamanna og hve mikið heimafólk ber úr býtum 

við þessi nánu tengsl.  

Krippendorf (1987, bls. 46-47)  skiptir íbúum í fjóra hópa eftir því hve tengsl 

þeirra við ferðamenn eru mikil.  Í fyrsta hópnum eru þeir íbúar sem eru í 

reglulegum og beinum tengslum við ferðamenn.  Fjárhagslegt öryggi þessa 

hóps er undir ferðamönnum komið og hugsanlega væri hann atvinnulaus ef 

þeirra nyti ekki við.  Þessi hópur hlýtur því að fagna nærveru ferðamanna.  Í 

öðrum hópnum eru eigendur fyrirtækja sem eru ekki í reglulegum samskiptum 

við ferðamenn og byggja ekki afkomu sína eingöngu á viðskiptum við þá. Fyrir 

þeim eru ferðamenn fyrst og fremst viðskiptavinir sem kaupa vörur þeirra, líkt 

og aðrir viðskiptavinir. Þriðji hópurinn samanstendur af íbúum sem eru í 

beinum og reglulegum samskiptum við ferðamenn en einungis hluti af tekjum 

þeirra kemur frá ferðaþjónustu. Þessi hópur gerir sér vel grein fyrir þeim 

jákvæðu áhrifum sem af ferðaþjónustunni hljótast en er einnig gagnrýninn á 

hinar neikvæðari hliðar hennar svo sem umhverfisleg áhrif og áhrif á einkalíf. 

Fjórði flokkurinn er sá hópur íbúa sem hefur engin samskipti við ferðamenn og 

hittir þá einungis á förnum vegi.  Ætla má að viðhorf þessa hóps einkennist af 

hlutleysi en þó geta viðhorfin bæði verið jákvæð og neikvæð. Doxey setti fram 

áreitisskala (e. irridex) árið 1975 þar sem hann lýsir því hvernig hægt er að 

greina viðhorf heimafólks í samhengi við þau áhrif sem ferðaþjónustan hefur í 

samfélaginu (Holloway, 2002 bls. 374, byggt á Doxey). Þessum skala er nánar 

lýst í kafla 2.3.2. hér á eftir.  Við mat á áhrifum ferðamennsku á heimafólk er 

oft stuðst við báðar framangreindar flokkanir þegar áhrif eru greind (Arnar Már 

Ólafsson, 2003, bls. 135).  
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Við þolmarkarannsóknir á viðhorfum heimafólks er nauðsynlegt að skoða 

eftirfarandi þætti:  

 Hagkerfi 

 Tekjur 

 Menningu  

 Atvinnuástand 

 Atvinnuuppbyggingu 

 Stærð samfélags 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 4). 

Butler (1980) setti fram líkan þar sem hann lýsir því hvernig ferðamannastaðir 

ganga í gegnum nokkur stig á lífsferli sínum. Þessi stig eru: 

 Uppgötvun (e. exploration) 

 Ör vöxtur (e. development) 

 Styrking eða stöðnun (e. consolidation, e. stagnation) 

 Hnignun eða enduruppgötvun (e. decline, e. rejuvenation) 

(Rannveig Ólafsdóttir og Eva Sif Jóhannesdóttir, 2009, bls.8-9). 

 

Mynd 4 .  Lífsferilslíkan Butlers og fjöldi ferðamanna sem sækja staðinn heim. 

Heimild:  Butler,1980. 

Martin og Uysal segja (1990, bls. 329) að ómögulegt sé að ákvarða hver 

þolmörk ferðamennsku séu nema í samhengi við hvar áfangastaðurinn sé á 

líftímakúrfu sinni. Sambandið á milli þessara tveggja hugtaka sé svo virkt, að 
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ef breytingar verði, hafi þær áhrif á bæði hugtök. Þolmörk áfangastaðar séu 

breytileg eftir því hvar áfangastaðurinn er á líftímakúrfu sinni. 

Nauðsynlegt er að taka tillit til allra fyrrnefndra þátta og áhrifa þeirra hvers á 

annan til þess að ferðamennska hafi jákvæð áhrif á áfangastaðinn og 

þolmörkum verði síður náð. Ekki er nóg að horfa eingöngu á viðhorf 

heimafólks ef meta skal þolmörk ferðamennsku. Allir fjórir þættirnir sem lýst 

var hér að framan hafa áhrif á hver annan eins og áður var sagt og ef 

þolmörkum eins þáttar er náð hefur það keðjuverkandi áhrif á alla aðra þætti 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 6).  

Þannig getur of mikill fjöldi ferðamanna og hegðun þeirra leitt til þess að 

neikvætt viðhorf skapast hjá heimafólki sem leiðir síðan til andúðar á 

ferðamönnum. Ef gestir finna slíkt viðhorf getur það leitt til þess að þeir missi 

áhuga á því að heimsækja svæðið og þar með er lífsviðurværi heimafólks stefnt 

í hættu ef efnahagur svæðisins byggir að miklu leyti á ferðaþjónustu (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 6). 

Þó svo það sé þekkt að erfitt sé að skilgreina þolmörk í ferðamennsku og 

jafnvel enn erfiðara að mæla þau, er samt sem áður óhugsandi að virða þau að 

vettugi. Þolmörk í ferðamennsku og hugtakið um lífshlaup áfangastaða mynda 

órjúfanleg tengsl sem setja skilyrði til stjórnunar í ferðaþjónustu (Martin og 

Uysal, 1990, bls. 330). 

Ferðaþjónusta hefur áhrif. Áhrifin geta verið jákvæð eða neikvæð, eða ekki til 

að hafa áhyggjur af ef þau eru í litlum mæli. Um leið og neikvæð áhrif ná 

ákveðnu stigi, eru þau líkleg til að verða óviðunandi og vekja viðbrögð, hvort 

sem er hjá heimafólki eða gestum, eða báðum hópum. Það er á þessu stigi sem 

hægt er að líta svo á að einu eða fleiri stigum þolmarka hafi verið náð eða farið 

yfir þau. Undirstaða þess að komast hjá að minnsta kosti hluta neikvæðra 

áhrifa, sem tengjast heimsóknum á svæðið, er að ganga úr skugga um að 

þolmörk séu þekkt og ekki farið yfir þau. Án slíkrar vissu, getur engin sjálfbær 

ferðaþjónusta átt sér stað og að öllum líkindum engin ferðaþjónusta til langs 

tíma á áfangastaðnum (Butler, 1997, bls. 19). 
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2.3.1. Íslenskar rannsóknir á þolmörkum í ferðamennsku 

Á Íslandi hafa á undanförnum rúmum áratug verið unnar nokkrar rannsóknir á 

þolmörkum ferðamennsku. Í upphafi áttu þessar rannsóknir að taka til fimm 

staða á Íslandi en þessir staðir eru: þjóðgarðurinn í Skaftafelli, friðlandið á 

Lónsöræfum, Landmannalaugar, þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum og 

Mývatnssveit. Rannsóknirnar voru þó ekki fullunnar á öllum fimm stöðunum 

en gefnar hafa verið út eftirtaldar skýrslur í tengslum við þær. Þessar skýrslur 

eru: 

 Þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum í Skaftafelli undir ritstjórn 

Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2001). 

 Þolmörk ferðamennsku í friðlandi á Lónsöræfum undir ritstjórn Önnu 

Dóru Sæþórsdóttur (2003). 

 Þolmörk ferðamennsku í Landmannalaugum undir ritstjórn Bergþóru 

Aradóttur (2003). 

 Þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum - Viðhorf 

ferðamanna og stefna yfirvalda eftir Önnu Dóru Sæþórsdóttur og 

Svanhildi Þorsteinsdóttur (2002). 

 Ferðamenn í friðlöndum. Mat á félagslegum þolmörkum og 

samanburður á viðhorfum ferðamanna að Fjallabaki og á Lónsöræfum 

eftir Önnu Dóru Sæþórsdóttur og Gunnþóru Ólafsdóttur (2003). 

Að auki hafa verið gefnar út eftirfarandi skýrslur um þolmörk ferðamanna: 

 Þolmörk ferðamennsku við Laka undir ritstjórn Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur (2007).   

 Kafað ofan í kjölinn á viðhorfum ferðamanna á Kili eftir Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur (2009). 

 Töluleg greining á viðhorfum ferðamanna á Kili eftir Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur og Þorkel Stefánsson (2009). 

 Greining á viðtölum við ferðamenn á Kili eftir Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur og Jónu Sigurbjörgu Eðvaldsdóttur (2009). 
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Eins og áður segir voru rannsóknir í Mývatnssveit og í þjóðgarðinum í 

Jökulsárgljúfrum ekki fullunnar, til þess vantaði fé (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

munnleg heimild, 28. mars 2011). 

Í þessum skýrslum eru þolmörk ferðamennsku fyrst greind í tvennt, þolmörk 

umhverfis og félagsleg þolmörk og síðan eru þessir tveir þættir greindir hver 

um sig í aðra tvo. Undir þolmörk umhverfis falla þolmörk náttúrulegs 

umhverfis og þolmörk innviða en undir félagslegu þolmörkin falla þolmörk 

ferðamanna og þolmörk heimafólks. Sýnt er hvernig þessir þættir greinast á 

mynd 5. 

 

Mynd 5.  Þættir þolmarka ferðamennsku 

Heimild: Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, bls. 4. 

Við greiningu viðhorfa heimafólks í skýrslunum þremur um félagsleg þolmörk 

heimafólks í Skaftafelli, Lónsöræfum og Landmannalaugum er lagt upp með 

svipaðar rannsóknarspurningar.  Spurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hvaða áhrif hefur ferðaþjónusta haft á menningu og samfélag íbúa 

svæðisins? 

 Hvert er viðhorf heimafólks til ferðaþjónustu/ferðamanna sem 

heimsækja svæðið? 

 Er munur á viðhorfum þeirra íbúa sem starfa innan greinarinnar og 

annarra? 

 Er þeim hluta þolmarka ferðamennsku náð sem snýr að viðhorfum íbúa 

í nágrenni svæðanna?  

(Arnar Már Ólafsson, 2001, bls. 43-44; 2003a, bls. 73: 2003b, bls. 131-

132). 

Þolmörk ferðamennsku

Þolmörk umhverfis Félagsleg þolmörk

Þolmörk Þolmörk Þolmörk Þolmörk 

náttúrulegs innviða ferðamanna heimafólks

umhverfis

(t.d. jarðvegur, (t.d. bílastæði, (t.d. væntingar, (t.d. menning,

gróður, dýralíf, vegir, gistirými, langanir, þarfir, hagkerfi,

landslag, vatn, stígar, brýr, reynsla, upplifun, atvinnuástand,

jarðmyndanir) salerni) skoðanir, atferli) atvinnu- 

uppbygging)
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Aðferðafræði Arnars Más í ofangreindum skýrslum byggir á rannsókn Brunt 

og Courtney frá 1999 á viðhorfum heimafólks í Dawlish, Suður-Devon á 

Englandi gagnvart ferðamönnum og ferðaþjónustu. Þar nota þeir aðferð 

Krippendorfs sem lýst er hér að framan þar sem heimafólk er greint í fjóra 

flokka. Arnar Már fækkar hinsvegar flokkunum í sínum rannsóknum, úr 

fjórum í þrjá þar sem hann telur framboð ferðaþjónustu á svæðinu ekki nógu 

mikið fyrir alla fjóra flokkana og úrtakið þyrfti að vera mjög stórt til að hægt 

yrði að nota alla flokkana. Hans flokkun er því eftirfarandi: 

 Heimafólk með allar sínar tekjur af ferðaþjónustu. 

 Heimafólk með hluta af sínum tekjum af ferðaþjónustu. 

 Heimafólk sem hefur engar tekjur af ferðaþjónustu og engin samskipti 

við ferðamenn. 

(Arnar Már Ólafsson, 2001, bls. 47-48; 2003a, bls. 74-75; 2003b, bls. 

135-136). 

Einnig notar Arnar Már áreitisskala Doxeys og metur heimafólk inn í þann 

skala í skýrslunum um Lónsöræfi og Landmannalaugar (Arnar Már Ólafsson, 

2003a, bls. 91; 2003b, bls. 155-156).  Þeim niðurstöðum er nánar lýst í kafla 

2.3.3. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir (2010) hefur einnig ritað grein, „Planning Nature 

Tourism in Iceland based on Tourist Attitudes“, þar sem hún fjallar um 

þolmörk og viðhorf til ferðamennsku í Mývatnssveit, Skaftafelli, 

Jökulsárgljúfrum, Landmannalaugum og Lónsöræfum. 

2.3.2. Áreitisskali Doxeys  

Doxey setti fram áreitisskala (e. irridex) árið 1975 þar sem hann lýsir því 

hvernig hægt er að greina viðhorf heimafólks í samhengi við þau áhrif sem 

ferðaþjónustan hefur í samfélaginu (Holloway, 2002 bls. 374, byggt á Doxey, 

1975; Vilborg Arna Gissurardóttir, 2008, bls. 18). Áreitisskali Doxeys hefur 

einnig verið tengdur líftímakúrfu Butlers og þar sýnt hvert sambandið er á milli 

þess hvernig áfangastaðurinn þróast og áreiti á heimafólk vex, sjá mynd 6. 
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Fyrsta stig skalans kallast sælustigið (e. euphoria). Íbúarnir eru glaðir og 

ánægðir með fjárfestingu og aukna atvinnu fyrir heimafólk. Ferðamenn eru 

tiltölulega fáir og sú staðreynd að flestir þeirra tilheyra uppgötvunar- eða 

könnunarstiginu (sjá mynd 6) og viðurkenna venjur og gildi heimafólks, þýðir 

að ferðamenn eru velkomnir og jafnvel litið á þá sem „vini“ (Holloway, 2002 

bls. 374 – 375). 

Annað stig skalans má kalla deyfðar- eða áhugaleysisstigið (e. apathy). Á því 

stigi venst heimafólk þeim hagsbótum sem það hefur af ferðaþjónustunni og 

gerir sér jafnframt grein fyrir vandamálum sem ferðaþjónusta hefur í för með 

sér þegar hún vex, en sættir sig við þau. Samskipti heimafólks við ferðamenn 

verða almennari og jafnframt meira viðskiptalegs eðlis (Holloway, 2002, bls. 

375). 

Þriðja stig skalans er geðvonsku- eða pirringsstigið (e. irritation). Við frekari 

vöxt ferðaþjónustunnar vex sú tilfinning meðal heimafólks að ferðamennirnir 

skaprauni meira en þeir séu til hagsbóta, um leið og þeir taka eftir að 

ferðaþjónustan er að breyta samfélaginu og menningarlegum viðmiðum 

(Holloway, 2002, bls. 375). 

Fjórða og efsta stigið í áreitisskala Doxeys er svo óvildarstigið (e. 

antagonism). Á þessu stigi sýnir heimafólk hinum stöðuga straumi ferðamanna 

hreina óvild, en ferðamennirnir standa í þeirri trú að heimafólk sé þarna til fyrir 

þá og krefjast þess að fá þá þjónustu sem þeir eru vanir (Holloway, 2002, bls. 

375). 

 Að sjálfsögðu er þetta mjög einfaldað líkan af hinum flóknu samskiptum sem 

þróast á milli ferðamanna og heimafólks og ekki sjálfgefið að með vaxandi 

fjölda fari óvild að skjóta rótum, eins og umræða um félagsleg þolmörk hér 

gefur til kynna. Aðrir þættir sem verður að taka inn í eru hve lengi 

ferðamaðurinn dvelur í samfélaginu (ferðamenn sem dvelja lengur, aðlagast 

betur og meiri tekjur renna inn í hagkerfi staðarins) og menningarmunur á milli 

heimafólks og ferðamanna (heimafólki er ekki eins í nöp við innlenda 

ferðamenn sem deila sömu menningarlegu gildum) (Holloway, 2002, bls. 375). 
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Þegar heimafólk er komið á það stig að það verður pirrað vegna komu 

ferðamanna, getur það haft áhrif á áframhaldandi uppbyggingu í ferðaþjónustu 

nema gripið sé í taumana. Því má álíta að þegar viðhorf heimafólks gagnvart 

ferðamennsku eru orðin neikvæð, sé þolmörkum náð. 

Til að glöggva sig betur á hvernig áreitisskalinn tengist lífsferlum áfangastaða 

er hér sett fram mynd 6. Þar sést vel hvar á líftímakúrfunni hver upplifun er og 

hvernig hún þróast með auknu áreiti. 

 

Mynd 6.  Þróun áfangastaðar og félagsleg þolmörk 

Heimild: Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill, 2005, bls. 236, byggt á Smith. 

2.3.3. Íslenskar niðurstöður rannsókna á viðhorfum heimafólks 

Í skýrslunum um Lónsöræfi og Landmannalaugar er lagt mat á viðhorf 

heimafólks samkvæmt áreitisskala Doxeys. Engin byggð er á Lónsöræfum og 

eru því íbúar sveitarfélagsins Hornafjarðar skilgreindir sem íbúar í skýrslunni 

um þolmörk Lónsöræfa (Arnar Már Ólafsson, 2003b, bls. 137). Höfundur 

ályktar að heimafólk í nágrenni Lónsöræfa sé enn á stigi svokallaðrar 

sælutilfinningar (e. euphoria) þar sem viðhorf þess gagnvart ferðamennsku er 

almennt jákvætt (Arnar Már Ólafsson, 2003b, bls. 155-156). Í skýrslunni um 

þolmörk Landmannalauga eru það íbúar fjögurra hreppa sem skilgreindir eru 

sem heimafólk. Þetta eru íbúar Ásahrepps, Hvolhrepps, Rangárvallahrepps og 

Holta- og Landsveitar (Arnar Már Ólafsson, 2003a, bls. 76). Niðurstaða 

þessarar skýrslu er sú, líkt og í Lónsöræfum, að heimafólk sé enn á stigi 
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svokallaðrar sælutilfinningar þar sem viðhorf þess gagnvart ferðamennsku er 

almennt jákvætt (Arnar Már Ólafsson, 2003a, bls. 93).  

Í skýrslunni um þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum í Skaftafelli er ekki 

lagt mat á viðhorf heimafólks skv. áreitisskala Doxeys en þar kemur þó fram að 

rannsóknin hafi gefið til kynna að þolmörkum heimafólks sé ekki náð, þar sem 

jákvæðu áhrifin eru mun áhrifameiri en þau neikvæðu (Arnar Már Ólafsson, 

2001, bls. 69). Í þessari rannsókn voru það íbúar þess svæðis sem áður hét 

Hofshreppur, sem skilgreindir voru sem heimafólk (Arnar Már Ólafsson, 2001, 

bls. 49). 

Ekki er lagt sérstakt mat á viðhorf heimafólks í skýrslunni um Laka á sama hátt 

og í ofangreindum skýrslum heldur voru ferðaþjónustuaðilar á svæðinu beðnir 

um að lýsa sínum hugmyndum um frekari uppbyggingu svæðisins (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2007, bls. 52-58).  

Vilborg Arna Gissurardóttir (2008)  gerði rannsókn á viðhorfum íbúa 

Húsavíkur og nágrennis til uppbyggingar á ferðaþjónustu. Niðurstöður hennar 

eru á þá leið, þegar þær eru bornar saman við áreitisskala Doxeys, að viðhorf 

heimafólks og þróun staðarins sem áfangastaðar fari ekki endilega saman. 

Hennar niðurstaða er sú að Húsavík, staðurinn sjálfur, sé á stigi þrjú þ.e. á 

geðvonsku- og pirringsstiginu hvað varðar þróun og uppbyggingu sem 

áfangastaður. Stefnumótunaráætlun er í vinnslu, verslun og þjónusta hefur 

aukist,  meiri afþreying í boði, unnið er að uppbyggingu innviða og þar er að 

finna hótel sem er hluti af hótelkeðju.  Vilborg Arna segir einnig að ef þróun 

áfangastaðarins er skoðuð í samræmi við áfangastaðalíkan Butlers og 

áreitisskala Doxeys, þar sem staðurinn er í örum vexti, ætti heimafólk að vera á 

stigi tvö sem er deyfðar- eða áhugaleysisstigið skv. áreitisskalanum. Gerði hún 

ráð fyrir að ferðamannastaðir komist nær félagslegum þolmörkum eftir því sem 

þeir þróast meira sem ferðamannastaðir. Áreiti frá ferðamönnum verði sífellt 

meira auk þess sem þeim fjölgar stöðugt. Vilborg Arna vísar í rannsókn sem 

Vilborg G. Hansen gerði árið 2001 á Húsavík,  þar sem sú síðarnefnda komst 

að þeirri niðurstöðu að heimafólk væri á fyrsta stigi áreitisskalans. Niðurstaða 

Vilborgar Örnu úr þessari nýju rannsókn er, að þrátt fyrir ofangreint og einnig 

það að ferðamönnum hefur fjölgað töluvert í Þingeyjarsýslum, eða um að 
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lágmarki 77.000 manns, farþegum í hvalaskoðunarferðum hafi fjölgað og 

markvisst sé unnið að stefnumótun og uppbyggingu ferðaþjónustu,  sé 

staðurinn sé enn á ánægjustiginu og virðist þróast áfram sem ferðamannastaður 

án þess að heimafólk fari af því stigi. Vilborg Arna segir að lokum, að 

hugsanleg skýring á þessari niðurstöðu sé sú, að könnunin sé gerð í byrjun apríl 

og samfélagið sé búið að ná áttum eftir álagstíma síðasta sumars. Hún telur 

ekki ólíklegt að önnur niðurstaða kæmi fram ef spurt væri í lok ágúst þegar 

ferðamannatímabilinu væri að ljúka (Vilborg Arna Gissurardóttir, 2008, bls. 

51-52). 

2.3.4. Niðurstöður Mývatnssveit – Húsavík og nágrenni 

Sveitarfélagamörk Skútustaðahrepps og Norðurþings liggja saman að nokkrum 

hluta. Sveitarfélagið Norðurþing varð til við sameiningu Húsavíkurbæjar, 

Kelduneshrepps, Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps árið 2006 

(Norðurþing, á.á.). Íbúar Skútustaðahrepps og Norðurþings eiga margt 

sameiginlegt og sveitarfélögin sjálf standa í töluverðri samvinnu t.d. á félags- 

og skólaþjónustu Þingeyinga, í Náttúrustofu Norðausturlands, Hvammi - 

dvalarheimili aldraðra á svæðinu, Héraðsnefnd Þingeyinga og Sorpsamlagi 

Þingeyinga. Sveitarfélögin hafa einnig unnið saman að svæðisskipulagsgerð 

um háhitasvæðin ásamt Þingeyjarsveit og vinna nú um þessar mundir saman að 

hugmyndum að atvinnuuppbyggingu í Þingeyjarsýslum í tengslum við þá orku 

sem til er á svæðinu (Guðrún María Valgeirsdóttir, munnleg heimild 2. apríl 

2011). Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga starfar á báðum svæðum og hefur á 

þess vegum verið unnin stefnumótun í ferðaþjónustu sem lokið var árið 2008 

(Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 2008).  

Bæði sveitarfélög hafa fengið að finna fyrir fólksfækkun. Aðalatvinnuvegir á 

Húsavík eru sjávarútvegur, opinber þjónusta, þjónustuiðnaður, landbúnaður og 

síðan hefur ferðaþjónusta vaxið. Af augljósum ástæðum er lítið um sjávarútveg 

í Mývatnssveit en aðrir atvinnuvegir eru sambærilegir. Vilborg Arna kemst að 

þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn að Húsvíkingar séu staddir á stigi eitt, 

sælustiginu á áreitisskala Doxeys. Eftir að hafa skoðað niðurstöður hennar og 

síðan niðurstöður í Mývatnssveit og borið saman þessar tvær kannanir getur 

skýrsluhöfundur tekið undir þær niðurstöður sem Vilborg fær en einnig styrkir 
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það álit undirritaðrar að Mývetningar séu komnir stiginu lengra á 

áreitisskalanum, séu komnir á stig tvö, deyfðar- og áhugaleysisstigið. 

Ferðaþjónusta þeirra er orðin þróaðri þar sem mun fleiri ferðamenn hafa sótt í 

Mývatnssveit um langan aldur eins og sagan ber með sér. Áfangastaðurinn varð 

í raun til af sjálfu sér, út frá aðdráttaraflinu sem náttúran hefur og þeirri 

eftirspurn sem skapaðist af komu ferðamanna til að njóta þessa aðdráttarafls. 

Húsavík er tiltölulega ungur áfangastaður sem hefur byggst upp hin síðari ár og 

notað til þess aðdráttaraflið í kringum hvalaskoðun enda hefur hvalaskoðun 

verið eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna sem sækja til Húsavíkur hin síðari ár 

(Andri Valur Ívarsson og Óli Halldórsson, 2011, bls. 11).  Hinsvegar er 

nauðsynlegt að endurtaka báðar þessar kannanir á öðrum tíma og bera saman 

niðurstöður með tilliti til þess að tímasetningin skipti máli, þ.e. hvenær ársins 

könnun er gerð. 
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3. Rannsóknaraðferðir  

Félagsvísindi eru frábrugðin eðlis- og náttúruvísindum á þann hátt að þau fást 

við fólk og félagslega hegðun en fólk er ekki eins fyrirsjáanlegt og fyrirbæri 

sem ekki eru mannleg. Fólk getur verið vart um sig, vegna þess að verið er að 

gera rannsókn á því og er af þeim sökum ekki alveg hlutlaust, einnig getur það 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og breytt hegðun sinni í því skyni 

(Veal, 2006, bls. 3). 

Við rannsóknir í félagsvísindum eru notaðar tvær aðferðir, eigindlegar (e. 

qualitative) og megindlegar  (e. quantitative) rannsóknir (Björn Bergsson, 

2002, bls. 39). Munurinn á þessum aðferðum endurspeglar hvernig 

félagsvísindafólk nálgast viðfangsefni sitt og ólík markmið rannsókna í 

félagsvísindum (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Rannsóknir með eigindlegri aðferð eru yfirleitt ekki tölulegar. Þær fela í sér að 

safna miklu af upplýsingum um lítinn hóp fólks (Veal, 2006, bls. 40). Aðferðir 

sem notaðar eru við
  
að safna eigindlegum upplýsingum innihalda athuganir (e. 

observation), óformleg viðtöl (e. informal) , djúpviðtöl (e. in-depth interviews) 

og þátttökuathuganir (e. participant observation) (Veal, 2006, bls. 40). 

Eigindlegir rannsakendur líta svo á að félagslegur heimur fólks sé mótaður af 

því sjálfu á vettvangi með fasi, klæðnaði, athöfnum og orðræðu. Fólkið sjálft 

skapar og endurskapar veruleikann með samskiptum sínum og glæðir þann 

veruleika félagslegri merkingu (Björn Bergsson, 2002, bls. 41). 

Nálgun rannsóknarefnis með megindlegum rannsóknum felur í sér tölfræðilega 

greiningu (e. statistical analysis). Rannsókn með þessari aðferð felur í sér 

tölulegar sannanir til að komast að niðurstöðu eða til að prófa tilgátu (Veal, 

2006, bls. 40). Í þeim tilgangi velur rannsakandinn sem rannsóknaraðferð 

annað hvort tilraun (e. experiment) eða könnun (e. survey) og „brýtur“ hegðun 

viðfanga, þ.e.a.s. þess sem hann rannsakar, niður í breytur (e. variable) og aflar 

sér síðan tölfræðilegra upplýsinga um þessar breytur (Björn Bergsson, 2002, 

bls. 39). Til að vera viss um áreiðanleika niðurstaðna er oft nauðsynlegt að 
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rannsaka stóran hóp fólks og nota tölvur til að greina gögn og ýmsar prófanir 

notaðar til að kanna áreiðanleika, fylgni og marktækni (Veal, 2006, bls. 40).   

Oft hafa ríkt átök á milli fræðimanna um ágæti megindlegra rannsókna umfram 

eigindlegar og öfugt. Eru margir nú á þeirri skoðun að nota þurfi báðar aðferðir 

til þess að byggja upp heildstæða þekkingu á sviði félagsvísinda (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Með því að nota báðar aðferðir við rannsókn, verður 

sjónarhornið á rannsóknarefnið oft breiðara og fjölbreyttara (Collis og Hussey, 

2003, bls. 76). Það er mjög æskilegt að rannsóknir innan félagsfræðinnar beiti 

báðum rannsóknaraðferðunum. Báðar hafa kosti og galla, en notaðar saman 

ætti að fást betri sýn á það félagslega fyrirbæri sem er til skoðunar í hvert skipti 

(Björn Bergsson, 2002, bls. 80). Meginmunurinn á þessum tveimur aðferðum 

er sá að með eigindlegum aðferðum er leitast við að safna miklu af góðum 

upplýsingum frá tiltölulega fáum þátttakendum á meðan að megindlegar 

rannsóknir safna meira takmörkuðum upplýsingum frá stórum hóp þátttakenda 

(Veal, 2006, bls. 193). 

Hægt er að greina rannsóknir niður á þrennan hátt.  

Lýsandi rannsóknir (e. descriptive research) eru notaðar til að skilgreina og 

safna upplýsingum um eiginleika vandamálsins eða umræðuefnisins. Til dæmis 

gæti lýsandi rannsókn svarað spurningum eins og: 

 Hvert er fjarvistarhlutfallið á ákveðnum skrifstofum? 

 Hverjar eru tilfinningar starfsmanna sem standa frammi fyrir 

offramboði? 

 Hvert er hæfi mismunandi hópa starfsmanna? 

Þau gögn sem safnað er, eru oft megindleg og tölfræðilegum aðferðum beitt 

við úrvinnslu (Collis og Hussey, 2003, bls. 11). 

Greinandi rannsókn (e. analytical or explanatory research). Þessi tegund 

rannsóknar gengur lengra en sú lýsandi (Veal, 2006, bls. 4). Rannsakandinn 

gengur skrefinu lengra í áttina að því að greina og útskýra af hverju og hvers 

vegna hlutirnir gerast (Collis og Hussey, 2003, bls. 11). Þegar orsökin er þekkt 
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er hægt að nota niðurstöðuna til að spá fyrir um ákveðna hluti en þó þarf að 

hafa í huga að margir aðrir þættir geta einnig haft áhrif á niðurstöðuna (Veal, 

2006, bls. 4). 

Ályktandi rannsókn (e. predictive research). Hún gengur enn lengra en sú 

greinandi. Ályktandi rannsókn reynir að álykta út frá því sem kom út úr 

greinandi rannsókninni með því að sjá fyrir ákveðið ástand á grunni tengsla 

ákveðinnar tilgátu. T.d.: 

 Í hvaða borg myndi verða mest hagnaðarvon ef opnuð yrði ný 

smásöluverslun? 

 Mun innleiðing nýs kaupaukakerfis leiða til meiri framleiðni. 

 Hvaða tegund af umbúðum mun auka sölu á framreiðsluvöru okkar? 

 Hvernig myndi breyting á vaxtahlutfalli hafa áhrif á framlegð okkar? 

(Collis og Hussey, 2003, bls. 12). 

Spurningalistar (e. questionnaires) eru notaðir við bæði eigindlegar og 

megindlegar rannsóknir. Spurningalisti er listi af vandlega hönnuðum 

spurningum, sem eru valdar eftir töluverðar prófanir, sem kalla fram áreiðanleg 

svör frá völdu úrtaki. Tilgangurinn er að finna út hvað valinn hópur af 

þátttakendum gerir, hugsar eða finnur (Collis og Hussey, 2003, bls. 173). 

Hægt er að ná til hóps þátttakenda með nokkrum leiðum. Þær eru: 

 Póstlistar: Þessi aðferð er mjög oft notuð og er frekar ódýr aðferð, 

jafnvel þótt úrtakið sé stórt. Spurningalistinn og svarumslag er sent til 

úrtaksins, yfirleitt er búið að greiða burðargjald svarumslagsins. Ef 

verið er að gera rannsókn innan ákveðins hóps gæti verið hægt að notast 

við tölvupóst. Auðvelt er að stjórna póstdreifðri könnun, en svarhlutfall 

getur orðið mjög lágt. Svarhlutfall sem er 10% eða minna er ekki 

óalgengt og getur verið um mikla bjögun að ræða því það getur verið að 

þeir sem svara, hafi sérstakan áhuga á málefninu og endurspegli því 

ekki þýðið (Collis og Hussey, 2003, bls. 175). 

 Símakönnun: Þetta getur verið mjög gagnleg aðferð því að hún minnkar 

þann kostnað sem getur verið tengdur því að taka viðtöl, augliti til 
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auglits en setur hinsvegar persónulegan blæ á könnunina. Svarhlutfall 

getur verið hátt og hægt er að hafa langan lista með tiltölulega flóknum 

spurningum (Collis og Hussey, 2003, bls. 176). 

 Augliti til auglits: Hægt er að spyrja þátttakendur á götunni, heima eða 

á skrifstofu, hvar sem er þægilegur staður til spurninga. Þetta er dýr 

aðferð og tímafrek en hefur þá kosti að svarhlutfall getur orðið hátt og 

hægt er að safna yfirgripsmiklum gögnum (Collis og Hussey, 2003, bls. 

176). 

 Rýnihópar: Þessi aðferð er einungis viðeigandi ef könnuninni er stýrt á 

einn eða fleiri staði t.d. í nokkrar verksmiðjur. Við slíkar aðstæður er 

hægt að samþykkja að úrtakinu eða hluta þess sé safnað saman á einn 

stað á sama tíma. Hægt er að útskýra fyrir þátttakendum könnunina og 

svara spurningum. Þetta er þægileg aðferð sem kostar lítið og 

svarhlutfall er hátt (Collis og Hussey, 2003, bls. 176). 

 Einstaklingskönnun: Þetta er afbrigði af rýnihóp. Ef úrtakið er allt á 

einum stað, getur verið nauðsynlegt að dreifa því og spurningalistum sé 

svarað einstaklingsbundið. Þessi aðferð hefur kosti og galla, hugsanlega 

fást  einungis svör þeirra sem eru á ákveðnum stað á ákveðnum tíma 

t.d. þeirra sem ferðast alltaf á sama tíma. Ef könnunin er vel útfærð, er 

hægt að fá svörun frá mjög breiðum hóp (Collis og Hussey, 2003, bls. 

176). 

Til eru nokkrar gerðir af spurningum sem notaðar eru við rannsóknir. Þegar 

megindleg rannsókn er gerð, er lagt til að notaðar séu lokaðar spurningar (e. 

closed questions) en við eigindlegar rannsóknir hentar betur að nota spurningar 

sem eru opnar (e. open ended questions) (Collis og Hussey, 2003, bls. 173). 

Opnum spurningum er lýst á þann hátt að með þeim getur hver þátttakandi 

svarað með sínum persónulegu orðum. Lokaðar spurningar eru hins vegar 

þannig að þátttakandi velur svar eftir fyrirfram ákveðnum valkostum (Collis og 

Hussey, 2003, bls. 179). 
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Sú rannsókn sem hér um ræðir er að stærstum hluta megindleg með lokuðum, 

fyrirfram ákveðnum svörum, en þó er eigindlegri aðferð blandað inn í þar sem 

spurningar eru opnar og þátttakendur geta
  

tjáð sig á með sínum orðum og 

skoðunum. Rannsóknin er einnig lýsandi (e. descriptive), þ.e. hún lýsir því 

fyrirbæri sem verið er að kanna eins og það er.  

Rannsóknin gekk út á að kanna viðhorf Mývetninga til þeirra ferðamanna sem 

sækja sveitina heim og einnig viðhorf þeirra til frekari uppbyggingar 

 ferðaþjónustu í sveitinni. Spurningalistinn innhélt 21 spurningu. Tíu þeirra 

voru lokaðar en níu spurningar voru blanda af lokuðum og opnum spurningum. 

Tvær voru alveg opnar, þar af var önnur þeirra greiningarspurning er varðaði 

aldur þátttakenda. Að auki innihélt listinn spurningar sem sniðnar voru að 

mývetnsku samfélagi. Við gerð spurningalistans var horft til annarra 

þolmarkakannana sem gerðar hafa verið á viðhorfum heimafólks og spurningar 

og aðferðir úr þeim könnunum hafðar til hliðsjónar. Í þeirri rannsókn sem hér 

er framkvæmd var þýðið (e. population) íbúar í Mývatnssveit. Þýði er sá 

heildarhópur sem ætlunin er að rannsaka (Veal, 2006, bls. 284). Úrtakið (e. 

sample) var markmiðsúrtak (e. purpose sample), allir íbúar 18 ára og eldri. 

Úrtak er sá hópur sem valinn er úr þýðinu og á að endurspegla skoðanir 

heildarhópsins eða þýðisins (Collis og Hussey, 2003, bls. 155). Var úrtakið 

valið með það fyrir augum að hægt yrði að fá svörun frá sem fjölbreyttustum 

hóp lögráða einstaklinga með lögheimili í sveitarfélaginu. Hinsvegar verður 

alltaf að hafa í huga að slík póstkönnun hefur þá annmarka að svörunin getur 

orðið bjöguð, þ.e. að þeir svari sem eigi hagsmuna að gæta en hinir hlutlausu 

haldi að sér höndum. 

Send var spurningakönnun ásamt kynningarbréfi í pósti á lögheimili allra 

þátttakenda, alls 294 kannanir. Með þeim hætti var ætlunin að ná til eins víðs 

hóps íbúa og mögulegt væri. Könnunin fór í póst þann 24. febrúar og var 

frestur gefinn til að svara könnuninni til 4. mars. Svarumslög voru send með 

könnuninni og mönnum gefinn kostur á að skila þeim í afgreiðslur Sparisjóðs 

Suður-Þingeyinga í Reykjahlíð og á Laugum sem og á skrifstofu 

Skútustaðahrepps. Einnig tók landpóstur sveitarfélagsins við svarumslögum og 
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kom þeim til skila. Svör bárust frá 160 þátttakendum, eða 54,4%, þar af voru 

sex svarblöð auð eða 2% útsendra kannana. 

Við úrvinnslu gagna var notaður hugbúnaðurinn Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) og töflureikniforritið Microsoft Excel. 
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4. Könnun 

4.1. Greining 

4.1.1. Svörun, kynjahlutfall og aldur. 

Könnun var send út til 294 einstaklinga í sveitarfélaginu, 18 ára og eldri. Farið 

var eftir íbúaskrá og öllum send könnun sem heimilisfastir voru í 

Skútustaðahreppi þann 1. des 2010. Svör bárust frá 160 einstaklingum, þar af 

voru 6 sem skiluðu auðu eða 2%. Svarhlutfall var því 54,4%. Ekki var kannað 

sérstaklega við útsendingu hvert kynjahlutfallið var en svörin skiptust á þessa 

leið á milli kynja. 

 Hlutfallssvörun karla: 47,4% 

 Hlutfallssvörun kvenna: 52,6% 

 

Mynd 7.  Kynjahlutfall svarenda 

Eins og sjá má af mynd 7 er um 5% munur á báðum kynjum þegar borið er 

saman svarhlutfall kynja og íbúahlutfall. Reyndar er mjög athyglisvert að 

tölurnar snúast nánast við á milli karla og kvenna í hlutföllum þegar skoðað er 

íbúahlutfall á móti svarhlutfalli. Svarhlutfall karla er 47,4% og íbúahlutfall 
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52,4% og  hjá konum nánast sömu tölur nema að þær snúast við, þ.e. 

svarhlutfall kvenna er 52,6% og íbúahlutfall 47,8%. 

 

Mynd 8.  Aldursskipting íbúa í könnun og íbúahlutfall. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2011. 

Skoðuð var aldursskipting í könnuninni í samanburði við aldursdreifingu íbúa 

(mynd 8). Eins og sjá má á myndinni,  er munur á svarhlutfalli og íbúahlutfalli 

í öllum flokkum nema í flokknum 40–49 ára. Svo virðist sem eldri aldurshópar 

hafi frekar gefið sér tíma til að svara en þeir yngri. 
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4.1.2. Búsetulengd og atvinna 

 

Mynd 9.  Hve lengi hefur þú búið í Mývatnssveit? 

Mynd 9 sýnir búsetulengd í Mývatnssveit. Langstærstur hluti svarenda hafði 

búið í Mývatnssveit í 20 ár eða lengur, eða 73%. Rúmlega tíundi hver hafði 

búið í sveitinni í 15-20 ár, 6% í 10-15 ár, 6% í 5-10 ár og 3% í 1-5 ár (mynd 9). 

Þegar skoðað var hve þátttakendur hefðu búið lengi í Mývatnssveit kemur í ljós 

að langstærstur hluti eða 85% hafði búið þar í yfir 15 ár og virðist lítil 

endurnýjun hafa orðið í sveitarfélaginu enda hefur íbúum fækkað þar um 17% 

á síðastliðnum tíu árum (mynd 10).  

 

Mynd 10.  Fjöldi íbúa í Skútustaðahreppi árin 2000 – 2010. 

Heimild:  Hagstofa Íslands, 2011. 
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Ljóst er að sveitarfélagið þarf á endurnýjun og fjölgun íbúa að halda, ekki síst í 

yngri aldurshópum. Fækkun hefur orðið mikil á undanförnum árum í 

grunnskólanum en í vetur eru börn þar tæplega 50 en voru um 80 börn fyrir um 

10 árum síðan (Guðrún María Valgeirsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 2011) 

en það bendir ótvírætt til þess að aldur íbúa sé að hækka þegar börnum á 

grunnskóla aldri fækkar.  

Hvað veldur þessari fækkun íbúa í sveitarfélaginu?  Margar ástæður geta verið 

fyrir fækkun í sveitarfélögum út á landsbyggðinni, unga fólkið flyst burt til 

náms og kemur ekki til baka þar sem lítið er um spennandi atvinnutækifæri. 

Íbúar sem eftir eru eldast og samfélagið eldist um leið þar sem lítil endurnýjun 

verður. Mörg sveitarfélög finna fyrir því að fólk hættir að bindast stöðum á 

sama hátt og það gerði og því fylgir að íbúum fækkar og jafnframt fylgir 

hnignun hins félagslega og efnahagslega þáttar í samfélaginu (Bjarnason og 

Thorlindsson, 2006, bls. 290). Hin stærri samfélög bjóða upp á mun 

fjölbreyttari tækifæri til menntunar, starfa og tómstunda heldur en sveitarfélög 

úti á landi og hafa því tilhneigingu til draga til sín yngra fólk (Bjarnason og 

Thorlindsson, 2006, bls. 291). Samdráttur getur orðið hjá fyrirtækjum á 

staðnum, sem leitt getur til fækkunar starfsfólks eða jafnvel til lokunar 

fyrirtækis líkt og gerðist árið 2004, þegar tekin var sú ákvörðun að loka 

Kísiliðjunni í Mývatnssveit. Ef horft er á fyrrgreinda mynd 10, má þó sjá að 

ekki hélst í hendur lokun ofangreindrar verksmiðju og fækkun íbúa. Fækkunin 

kemur ekki fram fyrr en tveimur árum seinna og hefur sú fækkun haldið áfram. 

Í könnun sem Hjálmar Arinbjarnarson gerði árið 2006 um samfélagsleg áhrif 

Kísiliðjunnar kemur það fram að 78% svarenda í hans könnun telja litlar eða 

engar líkur á að þeir muni flytjast burt úr sveitarfélaginu. Hjálmar setur fram þá 

tilgátu að ef þeir sem svara því að það séu miklar líkur á því að þeir flytji burt á 

næstu árum láti verða af því, eigi eftir að fækka um 31 á næstu fimm árum þ.e. 

til 2011(bls. 26 – 27). Mývetningum hefur þó fækkað mun meira eða um 55 

manns á þessum tíma (mynd 10). Ekki er hægt að finna neina eina skýringu á 

þessari fækkun, skv. Guðrúnu Maríu Valgeirsdóttur, sveitarstjóra, en ljóst er að 

sveitarfélagið þarf á fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifærum að halda svo takast 

megi að halda þeim íbúum á svæðinu sem þó eru eftir og einnig að lokka nýja á 

svæðið. 
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Mynd 11.  Hvaða starfstétt tilheyrir þú? 

Spurt var um hvaða starfstétt svarendur tilheyrðu. Flokkunin byggir á 

skilgreiningu Hagstofunnar á störfum á vinnumarkaði. Þar eru starfsstéttirnar 

greindar niður í 13 flokka (mynd 11). Í nokkrum tilfellum merktu þátttakendur 

við tvær starfsstéttir eða alls 7,5%, enda algengt að fólk stundi fleiri en eina 

vinnu. Ákveðið var að öll svör yrðu jafngild, hvort sem svarið hljóðaði upp á 

eina eða tvær starfstéttir. 

4.1.3. Tekjur  

 Þegar spurt var hvort viðkomandi hefði tekjur af ferðaþjónustu sögðust 42% 

svarenda hafa tekjur af ferðaþjónustu og 58% ekki. Ef skoðuð eru kynjahlutföll 

þeirra sem svöruðu spurningunni má sjá að það er nokkuð jafnt en þó eru karlar 

heldur færri en konur sem vinna við ferðaþjónustu eða 45% karla á móti 55% 

kvenna.  

Í tengslum við spurningu um tekjur, var spurningu um hvert hlutverk 

viðkomandi væri innan ferðaþjónustunnar beint til þeirra sem svöruðu fyrri 

spurningu játandi (mynd 12). 
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Mynd 12.  Hvert er hlutverk þitt innan ferðaþjónustunnar? 

Af þeim sem svöruðu játandi, voru 19% í fullu starfi allt árið, 23% voru í 

hlutastarfi allt árið, 21% voru í sumarstarfi, 13% störfuðu í hlutastarfi að sumri 

og 19% voru eigendur ferðaþjónustufyrirtækis. Við annað merktu 5%. Af  

þeim sem merktu við annað nefndi einn fullt starf að sumri, hlutastarf að vetri,  

annar nefndi að hann starfaði við að þjónusta ferðaþjónustufyrirtæki og sá 

þriðji að hann hefði tekjur af hestaleigum og veiðitekjur. Ekki lýstu allir þeir 

sem merktu við annað, hvert hlutverk þeirra væri. 

Spurt var í framhaldinu á aðeins annan hátt þar sem áherslan var á hvort 

einhver annar á heimilinu en svarandi sjálfur,  hefði tekjur af ferðaþjónustu og 

ef spurningunni var svarað játandi, hvert væri hlutverk þess aðila innan 

ferðaþjónustunnar. Þessari spurningu svöruðu 50% játandi og 47% neitandi, 

2% vissu ekki hvort annar aðili hefði tekjur af ferðaþjónustu og 1%  kaus að 

svara ekki. 

Á sama hátt og  í spurningu 5 var spurningu um hlutverk innan 

ferðaþjónustunnar, beint til þeirra sem svöruðu spurningu 6 játandi.  
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Þar var spurt hvert hlutverk þess aðila væri innan ferðaþjónustunnar (mynd 13). 

Langflestir voru í sumarstarfi (31%), en næst komu þeir sem voru í starfi allt 

árið (23%). 

 

Mynd 13.  Hlutverk annars aðila á heimilinu innan ferðaþjónustunnar 

Undir liðnum „annað“ komu eftirfarandi svör:  

 Framkvæmdastjóri 
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4.1.4. Þjónusta og aðstaða 

Í næstu spurningu var spurt um þjónustu og menn beðnir um að meta hana allt 

frá því hvort heimafólk teldi hana frábæra eða mjög slæma. 

 

Mynd 14.  Hvernig metur þú þjónustu í ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Eins og sjá á mynd 14 finnst ekki mörgum þjónustan vera frábær.  Á hótelum 

telja þó rúmlega 5% þjónustu vera frábæra og í versluninni telja tæp 7% 

Mývetninga sig fá frábæra þjónustu. Þátturinn góð og hlutlaus þjónusta er mjög 

stór í öllum greinum og síðan eru þrír þjónustuþættir (sjá mynd 14) þar sem 

slæmt og mjög slæmt er áberandi. Þessir þættir eru skyndibitastaðir (26%), 

verslun (17%) og afþreying (13%). Gisting í smáhýsum er metin slæm og mjög 

slæm í 8% tilfella en þar eru 67% sem eru hlutlausir og vita ekki hverju þeir 

eiga að svara. Óánægjan með skyndibitastaði kemur ekki á óvart þar sem lítið 

er um slíka staði í sveitinni og þessi niðurstaða endurspeglar að öllum líkindum 

þjónustuleysið í þessum geira. Yfirlit yfir þjónustu í Mývatnssveit má sjá í  

viðauka 1. 

Næst var spurt um aðstöðu fyrir ferðamenn og menn beðnir um að meta hana 

allt frá því hvort heimafólk teldi hana frábæra eða mjög slæma. 
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Mynd 15.  Hvernig metur þú aðstöðu fyrir ferðamenn í Mývatnssveit? 

Á mynd 15 má sjá að þættirnir, aðstaða fyrir hjólandi, aðstaða fyrir fatlaða, 

nestisaðstaða og salernisaðstaða koma ekki vel út að mati heimafólks. Sá þáttur 

sem kemur verst út, er aðstaða fyrir hjólandi en þar telja 81% svarenda hana 

vera slæma og mjög slæma. Sú afstaða kemur ekki á óvart þar sem engin 

aðstaða er í raun fyrir hjólreiðamenn í sveitinni, þeir verða að notast við 

akveginn, þar sem oft er um að ræða mikla bílaumferð með tilheyrandi hættum 

fyrir hinn hjólandi. Salernisaðstöðu er einnig áfátt en 71% telja hana vera 

slæma og mjög slæma en umræða um salernisaðstöðu eða aðstöðuleysi í 

Mývatnssveit er árviss viðburður. Rúmur helmingur telur líka aðstöðu fyrir 

fatlaða vera slæma eða mjög slæma.  Þessar niðurstöður hér að ofan 

endurspegla nokkuð þær niðurstöður sem komu fram á íbúafundi sem haldinn 

var af Skútustaðahreppi í febrúar 2010 þar sem mönnum var tíðrætt um 

aðstöðuleysi á ákveðnum sviðum í sveitinni. Ekki er þó öll aðstaða slæm að 

mati Mývetninga, upplýsingamiðstöð fær ágæta einkunn en tæp 50% telja hana 

frábæra eða góða. Gönguleiðir þykja einnig góðar en rúmlega 50% telja þær 

góðar eða frábærar. Gestastofa Umhverfisstofnunar þykir góð eða frábær hjá 

rúmlega 40% svarenda og ökuleiðir og aðstaða fyrir fuglaskoðun fá þá einkunn 

hjá um 40% svarenda. Athygli vekur að nokkuð hátt hlutfall hlutlausra er í 

öllum þáttum nema þar sem spurt er um aðstöðu fyrir hjólandi. Þar er hlutfall 

hlutlausra einungis 8% en í öðrum þáttum er hluturinn frá 25% upp í 40%. Að 
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vísu er hlutfall þeirra sem eru hlutlausir í salernisþættinum mun lægra eða 

15%. Þetta er sama mynstur og kemur fram í spurningu 7, hátt hlutfall 

hlutlausra og vekur upp þá spurningu hvort íbúar treysti sér ekki til að meta 

þjónustu og aðstöðu eða hreinlega kunni ekki við að setja fram sína skoðun. 

4.1.5. Uppbygging í ferðaþjónustu 

 Á mynd 16 má sjá niðurstöður þar sem spurt var um hverjir ættu að koma að 

uppbyggingu á ferðaþjónustu í Mývatnssveit og menn beðnir um að raða 

valkostunum í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

 

Mynd 16.  Hvaða aðilar eiga að koma að uppbyggingu ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Mynd 16 sýnir að valkosturinn sem bauð upp á samvinnu 

ferðaþjónustufyrirtækja, sveitarsjóðs og hins opinbera var langvinsælastur en 

rúm 50% settu þennan kost í fyrsta sæti, 12% í annað sæti og 10% í þriðja sæti. 

Ferðaþjónustufyrirtæki, hlutfall af veltu settu 11% í fyrsta sæti, 12% í annað 

sæti og 11% í þriðja sæti. Sveitarsjóð og ferðaþjónustufyrirtæki settu 10% í 

fyrsta sæti, 24% í annað sæti og 18% í þriðja sæti. Ef valið var að merkja við 

aðra, þá var gefinn kostur á að svara því hverjir það ættu að vera sem frekar 

ættu að koma að uppbyggingu á ferðaþjónustu í Mývatnssveit. Eftirtalið var 

nefnt: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

3. sæti

2. sæti

1. sæti



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

63 

 Gjaldtaka ferðamanna 

 Heimafólk ætti að koma að þessari uppbyggingu 

 Landeigendur, sveitarsjóður og ferðaþjónusta 

 Sveitarsjóður einn 

4.1.6. Aðdráttarafl ferðamanna 

Á mynd 17 má sjá niðurstöður þess þegar spurt var um hvert væri helsta 

aðdráttaraflið fyrir ferðamenn í Mývatnssveit. 

 

Mynd 17.  Hvert er helsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn í Mývatnssveit? 

Ekki er hægt að segja að þessi niðurstaða komi á óvart þeim sem á annað borð 

þekkir til svæðisins. Nær allir (92%) setja náttúruna í fyrsta sætið sem helsta 

aðdráttaraflið. Í annað sæti settu um 25%  veður og afþreyingu en rúmlega 20% 

menningu og mannlíf. Við liðinn annað var mönnum gefinn kostur á að lýsa 

því sem þeim fyndist vera helsta aðdráttaraflið. Nefnt var eftirtalið: 

 Jarðböðin 

 Nálægð við aðra fagra staði (Dettifoss, Ásbyrgi ofl.) 

 Orkan 

 Vetrarfegurðin/kyrrð og ró að vetri 

 Norðurljósin 
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4.1.7. Afstaða til fjölgunar ferðamanna 

Þegar spurt var um hvort þátttakendur væru hlynntir eða andvígir fjölgun 

ferðamanna í Mývatnssveit kom fram að 33% eru mjög hlynnt fjölgun 

ferðamanna, 35% eru frekar hlynnt, 19% eru hvorki hlynnt né andvíg, 8% eru 

frekar andvíg og 2% eru mjög andvíg. 

Í framhaldinu má velta fyrir sér hvort afstaða fólks ráðist af því hvort 

viðkomandi hafi tekjur eða ekki af ferðaþjónustu. 

 

Mynd 18.  Afstaða til fjölgunar ferðamanna eftir því hvort viðkomandi hefur tekjur eða 

ekki af ferðaþjónustu. 

Hér sést skýrt á mynd 18 að þeir sem hafa tekjur af ferðaþjónustu eru jákvæðari 

gagnvart fjölgun ferðamanna í Mývatnssveit. Enginn sem hefur tekjur af 

ferðaþjónustu lýsti sig mjög andvígan henni. Greinilegt er að þeir sem að hafa 

hag af ferðaþjónustu eru mun frekar fylgjandi henni en hinir sem ekki hafa 

þennan beina hag. 
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4.1.8. Hópar ferðamanna 

Í næstu spurningu var spurt um hvers konar hópa ferðamanna væri heppilegast 

að fá inn á svæðið og menn beðnir um að raða kostunum í númeraröð frá 1 – 3 

(mynd 19).  

 

Mynd 19.  Hverskonar ferðamenn er heppilegast að fá inn á svæðið? 

Flestir vildu sjá blöndu af ferðamannahópum eða 34% en fast á hæla þess kom 

valkosturinn „Útlendingar sem ferðast á eigin vegum“ en það voru alls 33% 

sem völdu þann kost í fyrsta sæti. Í annað sætið völdu flestir kostinn 

„Íslendingar sem ferðast um landið“ eða 27%, en „Útlendingar í skipulögðum 

hópferðum“ þóttu næstbesti kosturinn hjá 17%. Athygli vekur að valflokkurinn 

„Farþegar hópferðaskipa“ er ekki mjög vinsæll hjá heimafólki en í þeim hópi 

ferðamanna hefur mjög fjölgað á undanförnum árum. Komur 

skemmtiferðaskipa til Akureyrar hafa aldrei verið jafnmargar og í fyrra en þá 

kom 61 skip til Akureyrar (Akureyrarhöfn, á.á). Farþegum með 

skemmtiferðaskipum sem komu til Akureyrar fjölgaði úr 40 þúsundum árið 

2005 í 55 þúsund árið 2010 (Pétur Ólafsson, munnlega heimild, 31.03. 2011).  

Gera má ráð fyrir að góður fjöldi þessara farþega fari í ferð frá Akureyri til 

Mývatnssveitar.  
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Mynd 20.  Hvers konar ferðamenn er heppilegast að fá inn á svæðið, greint eftir 

tekjum. 

Þegar skoðað er hvernig ferðamenn er heppilegast að fá inn á svæðið og það 

greint eftir því hvort þátttakendur hafa tekjur af ferðaþjónustu eða ekki má sjá 

nokkurn mun eftir valmöguleikum (mynd 20). Nánast jafnmargir (tæp 30%) í 

báðum flokkum eru þó á því að þeir vilji sjá útlendinga á eigin vegum en mun 

fleiri í tekjuhópnum vilja sjá útlendinga í skipulögðum rútuferðum eða 20% 

þeirra sem hafa tekjur af ferðaþjónustu. Þeir sem ekki vinna við ferðaþjónustu 

(37%) eru mun hrifnari af því að fá blöndu af öllum valmöguleikum en þeir 

sem vinna við ferðaþjónustu (25%). Þeir vilja líka frekar fá Íslendinga sem 

ferðast um landið í mun meira mæli en þeir sem vinna við ferðaþjónustu, sem 

og útlendinga í skipulögðum ferðum hópferðaskipa. 
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4.1.9. Viðhorf til ferðamanna 

 

Mynd 21.  Hvert telur þú vera viðhorf íbúa í Mývatnssveit til ferðafólks? 

Mynd 21 sýnir viðhorf íbúa í Mývatnssveit til ferðafólks. Eins og sjá má var 

það frekar jákvætt eða 69%. Tæp tíu prósent töldu það mjög jákvætt. Einungis 

5% segja að það sé frekar neikvætt og engum finnst það mjög neikvætt. Ef 

niðurstöður voru greindar eftir því hvort menn höfðu tekjur af ferðaþjónustu 

eða ekki, voru það einungis þeir sem ekki höfðu tekjur af ferðaþjónustu sem 

töldu viðhorfið vera hvorki jákvætt eða neikvætt, frekar neikvætt, vissu ekki 

hvort það var jákvætt eða neikvætt eða kusu að svara ekki. 
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4.1.10. Mikilvægi ferðaþjónustu 

 

Mynd 22.  Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera fyrir atvinnulíf í  

Mývatnssveit? 

Mynd 22 sýnir mjög ánægjulega niðurstöðu fyrir ferðaþjónustu í Mývatnssveit. 

Rúmlega þrír af hverjum fjórum sem svara (76%) segja ferðaþjónustu vera 

mjög mikilvæga fyrir atvinnulífið og 20% telja hana vera frekar mikilvæga. 

Enginn telur hana mjög lítilvæga og einungis 1% telja hana hvorki mikilvæga 

né lítilvæga, frekar lítilvæga, vita ekki hverju á að svara eða kjósa að svara 

ekki. 
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4.1.11. Uppbygging ferðaþjónustu 

 

Mynd 23.  Hversu mikinn áhuga hefur þá á að taka þátt í frekari uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Mynd 23 sýnir niðurstöður þegar spurt var um áhuga á frekari uppbyggingu í 

ferðaþjónustu í Mývatnssveit. Stærsti hluti svarenda, eða 30%, hafði hvorki 

mikinn né lítinn áhuga, 23% höfðu frekar mikinn áhuga, 19% mjög mikinn 

áhuga á að taka þátt, 7% höfðu frekar lítinn áhuga, 7% höfðu mjög lítinn 

áhuga, 3% vissu það ekki og 11% kusu að svara ekki spurningunni. Það vekur 

furðu hve margir eru hlutlausir eða kjósa ekki að svara ef horft er á niðurstöðu 

spurningar 14 þar sem mjög stór hluti þátttakenda telur ferðaþjónustu vera 

mjög mikilvæga. Á mynd 24 má sjá niðurstöður þessara tveggja spurninga 

skoðaðar saman. 
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Mynd 24.  Hversu mikinn áhuga hefur þú á að taka þátt í frekari uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Mývatnssveit?  Tekjugreining. 

Er sama spurning um áhuga á uppbyggingu í ferðaþjónustu (mynd 24) var 

skoðuð út frá því hvort viðkomandi hefði tekjur af ferðaþjónustu eða ekki kom 

í ljós að þeir sem höfðu tekjur af ferðaþjónustu, höfðu mun meiri áhuga á 

uppbyggingu (16%) en þeir sem ekki nutu tekna af greininni (3%). Það er í 

raun rökrétt því þeir sjá sér eðlilega hag í meiri uppbyggingu. Hinsvegar er lítill 

sem enginn munur á þeim sem hafa frekar mikinn áhuga og raunar örlítið meiri 

áhugi hjá þeim sem hafa engar tekjur, eða 12% á móti 10%. Yfir 10% af þeim 

sem hafa tekjur af ferðaþjónustu er þó hlutlaus, hafa hvorki mikinn eða lítinn 

áhuga á uppbyggingu. Það vekur athygli hve stór hluti er skoðanalaus þegar um 

er að ræða uppbyggingu atvinnuvegar sem viðkomandi tengist með beinum 

hætti. 
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Mynd 25.  Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera?/Hefur þú áhuga á 

uppbyggingu í ferðaþjónustu? 

Þegar spurningarnar um mikilvægi ferðaþjónustunnar og áhuga á uppbyggingu 

voru skoðaðar saman (mynd 25) var greinilegt að það fór saman að hafa mjög 

mikinn og frekar mikinn áhuga á uppbyggingu og að telja hana mikilvæga. En 

síðan koma þeir á óvart sem telja ferðaþjónustuna mjög (22%) og frekar (7%) 

mikilvæga en eru svo hlutlausir varðandi uppbyggingu. Síðan eru 7% þeirra 

sem telja hana mikilvæga en kjósa samt að svara ekki. Þessi niðurstaða kemur 

mjög á óvart miðað við fyrri útkomur. Svo virðist vera að þótt Mývetningar 

geri sér grein fyrir mikilvægi atvinnugreinarinnar, séu þeir ekki tilbúnir til að 

taka beinan þátt í frekari uppbyggingu. 

Við spurninguna um uppbyggingu ferðaþjónustu í Mývatnssveit var opin 

aukaspurning þar sem ætlast var til að þeir svöruðu sem hefðu mikinn áhuga á 

uppbyggingu, hvað þeim fyndist mikilvægast í uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar.  

Öll svör við henni eru tekin saman í töflu 2 sem fylgir hér með: 
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Tafla 2.  Hvað er mikilvægast í frekari uppbyggingu ferðaþjónustunnar? 

 

Tafla 2 sýnir að íbúar Mývatnssveitar hafa skoðanir á því hvað þeim finnst 

mikilvægast í uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Ef horft er á ofantaldar 

athugasemdir má sjá að margar hverjar lúta að því að skapa frekari afþreyingu 

og bæta aðstöðu, aðgengi og skipulag.  Einnig uppbygging göngu- og 

hjólreiðastíga.  Þessi atriði ásamt öðrum athugasemdum, gætu styrkt 

ferðaþjónustuna á svæðinu, gert hana öflugari og fengið ferðamenn til að dvelja 

lengur á svæðinu.  Með því fæst betri nýting í heild og hver ferðamaður skilur 

vonandi eftir sig fleiri krónur þar sem dvalartími hans lengist.   

Hvað er mikilvægast í frekari uppbyggingu ferðaþjónustunnar?
Skipuleggja vinsæla staði, 

þeim til verndar og 

ferðamönnum til þæginda.

Auka afþreyingu, bæta 

merkingar, fuglaskoðun, 

heilsuferðamennska

T.d bætt aðstaða fyrir 

ferðamenn, meiri 

markaðssetning, nýjungar í 

afþreyingu.

Aukin þægindi og öryggi. 

Meira aðgengi að fallegum 

stöðum með gerð göngustíga. 

Göngustígur, hjólastígur 

meðfram vatninu

Byggja upp almennilega 

þjónustumiðstöð, hjólreiða 

og hestastíga og koma upp 

fleiri upplýsingaskiltum, 

fuglaskýli

Bæta aðgengi allra að göngu- 

og hjólastígum og vernda 

náttúruna á sama tíma fyrir of 

miklum ágangi.

Gera heilsulind við Jarðböðin 

í samstarfi við hótelin og hafa 

starfsemi allt árið.

Hjólreiðastígar, úrbætur á 

fjölsóttum stöðum, tryggja 

rekstur upplýsinga-

miðstöðvar.

Skapa betri aðstöðu og hafa 

meira eftirlit með 

gististöðum, nóg komið af 

skúrum.

Vetrartúrismi, klára 

Dettifossveg, hófleg gjöld inn 

á alla ferðamannastaði til að 

standa straum af kostnaði sbr. 

Dimmuborgir. 

Skýr umhverfisstefna, t.d. 

krafa um flokkun sorps, 

ferðamannadreifing, 

stjórnun, e.t.v. vetrarstörf svo 

heimamenn geti unnið meira 

að ferðaþjónustu.

Stefnumörkun 

sveitarfélagsins í 

ferðaþjónustu, t.d. varðandi 

staðsetningar og 

lágmarkskröfur í gæðum.

Lengja opnunartíma 

fyrirtækja, vor og haust.

Markvissari og meiri 

metnaður.

Samstaða 

ferðaþjónustufyrirtækja.

Göngu- og hjólaleiðir ásamt 

merkingum.

Uppbygging afþreyingar svo 

ferðamenn stoppi lengur.

Heilsársferðaþjónusta.

Afþreying. Aukin þægindi og öryggi. Salerni.
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4.1.12. Ávinningur og ókostir ferðaþjónustu 

Í tengslum við spurningu um hvert eftirtalinna atriða menn teldu að væri 

aðalávinningur af ferðaþjónustu í Mývatnssveit, áttu svarendur að raða kostum 

í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

 

Mynd 26.  Hvert eftirtalinna atriða telur þú að sé aðalávinningur af ferðaþjónustu í 

Mývatnssveit? 

Mynd 26 sýnir hvaða atriði Mývetningar telja að sé aðalávinningur af 

ferðaþjónustu á svæðinu. Langflestir eða um 40% telja að aðalávinningurinn sé 

hve ferðaþjónustan er atvinnuskapandi og næstflestir eða rúmlega 20% telja að 

aðalávinningurinn sé hinar beinu tekjur sem hún skapar. Ef annað sætið er 

skoðað þá nefna flestir hve ferðaþjónustan er atvinnuskapandi, að hún viðhaldi 

búsetu, styrki aðrar atvinnugreinar og beinar tekjur af ferðaþjónustunni. Í þriðja 

sætið koma svo fyrst kostirnir að ferðaþjónusta viðhaldi búsetu, styrki 

uppbyggingu á innviðum, styrki aðrar atvinnugreinar og efli þjónustu fyrir 

heimafólk. Enginn telur að það séu engir kostir við ferðaþjónustuna. 

Í framhaldi af spurningu um ávinning af ferðaþjónustu var nú spurt um ókosti 

hennar. Í þessari spurningu, eins og spurningunni á undan, áttu menn að raða í 

fyrsta, annað og þriðja sæti. 
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Mynd 27.  Hverjir eru helstu ókostir ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Mynd 27 sýnir að sá þáttur sem skorar langhæst þegar menn eru spurðir að því 

hver sé helsti ókosturinn við ferðaþjónustu í Mývatnssveit, eru „láglaunuð 

árstíðabundin störf“ en tæp 50% svara því til í fyrsta og annað sæti. Næstflestir 

eða 20% setja þáttinn „mengun og rusl“ í fyrsta sætið og reyndar jafnmargir í 

annað sætið. Valkostinn „neikvæð áhrif á náttúru og umhverfi“ nefna 24% í 

fyrsta og annað sæti. Tæp 10% sjá enga ókosti við ferðaþjónustu í 

Mývatnssveit. Við valkostinn annað var mönnum gefið færi á að tjá sig um 

aðra ókosti með eigin orðum. Einungis 4% merktu við þennan lið en 

eftirfarandi athugasemdir komu fram (tafla 3):   

Tafla 3.  Hvaða aðrir ókostir eru við ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 
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4.1.13. Áhrif á menningu, umhverfi og náttúru 

Mynd 28 sýnir hvaða áhrif Mývetningar telja að ferðaþjónusta hafi á íslenska 

menningu. 

 

Mynd 28.  Hvaða áhrif telur þú að ferðaþjónusta hafi á íslenska menningu? 

Þar kemur fram að 21% telja að ferðaþjónustan hafi mjög jákvæð áhrif á 

menningu og 48% telja að hún hafi frekar jákvæð áhrif. Margir eru hlutlausir 

eða alls 22%. Fáir telja að hún hafi neikvæð áhrif eða 5%. 

Á sama hátt var spurt um hvaða áhrif menn telji að ferðaþjónusta hefði á 

náttúru og umhverfi (mynd 29). 
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Mynd 29. Hvaða áhrif  telur þú að ferðaþjónusta hafi á náttúru og umhverfi? 

Á mynd 29 má sjá að sá hópur sem er hlutlaus er stærstur þegar spurt er hvaða 

áhrif hann telji að ferðaþjónustan hafi á náttúru og umhverfi eða 33%, 7% telja 

að hún hafi mjög jákvæð áhrif, 21% telja að hún hafi frekar jákvæð og 22% að 

hún hafi frekar neikvæð áhrif. Aðeins 2% telja að hún hafi mjög neikvæð áhrif. 

Hér er fróðlegt að skoða hvort störf við ferðaþjónustu hafi áhrif á niðurstöður 

þeirra sem svara, eða hvort munur er eftir kyni. Ef niðurstöður könnunarinnar 

voru skoðaðar á þann veg að settar voru saman breyturnar kyn/hvaða áhrif telur 

þú að ferðaþjónusta hafi á náttúru og umhverfi kom ekki fram marktækur 

munur á kynjunum. Öðru máli gegndi ef breyturnar tekjur/áhrif voru settar 

saman.  
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Mynd 30. Hvaða áhrif telur þú að ferðaþjónusta hafi í náttúru og umhverfi, greint eftir 

tekjum. 

Eins og sjá má á mynd 30 kemur fram verulegur munur á afstöðu fólks til 

þessarar spurningar um hvaða áhrif ferðaþjónusta hafi á náttúru og umhverfi, 

þegar skoðað er hvort svarendur hafa tekjur eða ekki af ferðaþjónustu. Mun 

fleiri sem hafa ekki tekjur af ferðaþjónustu eru hlutlausir eða telja að hún hafi 

neikvæð áhrif á náttúru og umhverfi.  

Þeir sem merktu við annað höfðu tækifæri til að svara með sínum eigin orðum 

um áhrif ferðaþjónustunnar á náttúru og umhverfi. Átta kusu að svara þessari 

spurningu og eru athugasemdir þeirra meðfylgjandi: 

 Bæði jákvæð og neikvæð áhrif. 

 Bæði jákvæð og neikvæð áhrif ef ekki er passað upp á 

jafnvægið þarna á milli. 

 Frekar mikil áhrif því flestir vilja græða en fæstir vernda! 

 Jákvæð ef metnaðarfull uppbygging er í gangi – annars 

neikvæð. 

 Jákvæð áhrif ef umferð er stýrt. 
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 Of mikið álag á vinsælustu svæðin. Þetta má þó laga með meiri 

stýringu, upplýsingum og merkingum. 

 Það er okkar val! 

 Þarf að varast of mikið álag á vinsælustu staðina. 

4.1.14. Markaðssetning Mývatnssveitar 

Mynd 31 sýnir mjög afdráttarlausa afstöðu sem þátttakendur tóku þegar spurt 

var um hvort markaðssetja ætti Mývatnssveit sem eina heild. 

 

Mynd 31.  Finnst þér að markaðssetja ætti Mývatnssveit sem eina heild? 

Eins og sjá má á mynd 31 þá telur 91% þeirra sem svara spurningunni að 

markaðssetja ætti Mývatnssveit sem heild. Ef menn svöruðu þessari spurningu 

játandi voru þeir beðnir um að velja með hvaða hætti sú markaðssetning ætti að 

vera þ.e. hver ætti að bera kostnað af henni. 
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Mynd 32.  Hver finnst þér að eigi að bera kostnað af slíku markaðsstarfi? 

Mikill meirihluti setti valkostinn „samvinna fyrirtækja og sveitarsjóðs líkt og 

Mývatnsstofa“ í fyrsta sæti eða alls 63% (mynd 32). Aðrir valkostir hlutu mun 

minni hljómgrunn og sá sem kom næstur í fyrsta sæti var „fyrirtæki, hlutfall af 

veltu“ eða alls 11%.  Mývatnsstofa ehf. var stofnuð í maí 2007 og er hlutafélag 

ferðaþjónustu- og hagsmunaaðila í Skútustaðahreppi. Mývatnsstofa rekur 

upplýsingamiðstöð í Reykjahlíð og stendur fyrir ýmsum viðburðum í sveitinni 

s.s. Orkugöngunni, Píslargöngunni, Mývatnsmaraþoni og aðventudagskrá 

jólasveinanna í Mývatnssveit (Mývatnsstofa, á.á.). Svo virðist af niðurstöðu úr 

ofangreindri spurningu að Mývetningum falli þetta félagsform vel og vilji sjá 

frekari útfærslu á slíku samstarfi til markaðssetningar. 
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4.1.15. Hvað má betur fara í ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Síðasta spurning könnunarinnar var opin spurning, þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að tjá sig um það sem mætti bæta í ferðaþjónustu í Mývatnssveit, 

hvað væri það fyrsta sem kæmi upp í huga þeirra.  Rúmlega 70 þátttakendur 

tjáðu sig á þennan hátt. Hér fyrir neðan má sjá flokkun á þeim athugasemdum 

sem komu en þær má sjá í heild í viðauka 4. 

 

Mynd 33. Ef eitthvað eitt mætti bæta í ferðaþjónustu í Mývatnssveit, hvað er það fyrsta 

sem kemur upp í hugann? 

Ef litið er á áhersluþættina á mynd 33 sést vel hvað það er sem brennur helst á 

Mývetningum. Salernisaðstaða, aukið samstarf og samvinna, göngu-, reið-, og 

hjólastígar, skipulagsmál, skúrar, snyrtimennska, ímynd og hátt verðlag eru 

þeir þættir sem standa upp úr þegar niðurstöður úr þessari spurningu eru 

skoðaðar. Ljóst er af hinum mikla og fjölbreytilega fjölda svara sem fengust að 

ekki er komið að tómum kofanum hjá Mývetningum þegar lýsa á skoðun sinni 

á því hvað skipti máli þegar kemur að því að bæta ferðaþjónustuna á svæðinu. 

Eins og áður segir má sjá athugasemdirnar í heild sinni í viðauka 4. 
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4.2. Niðurstöður 

Markmið könnunarinnar var að kanna viðhorf Mývetninga til ferðaþjónustu og 

til frekari uppbyggingar hennar, en forvitni lék á að vita hvernig viðhorf íbúa í 

sveitarfélagi eru þar sem  ferðaþjónusta hefur verið stunduð formlega með 

einum eða öðrum hætti síðastliðin hundrað ár. 

Spurningakönnunin var send til allra í sveitarfélaginu sem voru 18 ára og eldri. 

Markmiðið var að fá fram afstöðu sem flestra sveitunga og svarhlutfallið sem 

náðist endurspeglar að mestu íbúasamsetningu sveitarinnar þótt hinir eldri hafi 

verið nokkuð áberandi. Ef farið hefði verið í að taka tilviljunarkennt úrtak úr 

þessum hóp, hefði verið hætta á að innan úrtaksins hefðu getað verið 

annaðhvort mjög margir eða mjög fáir sem ynnu  eða ynnu ekki við 

ferðaþjónustu og niðurstöður því getað  orðið mjög skakkar. Með því að senda 

könnunina til allra íbúa innan þessa aldursbils, var vonast eftir að hægt væri að 

ná góðri dreifingu íbúa. Þó svo svarhlutfall hafi farið yfir 50%, þá verður samt 

að hafa í huga að stór hluti Mývetninga svaraði ekki könnuninni og getur það 

bjagað niðurstöður. 

Í könnuninni voru þátttakendur beðnir um að gefa upp hvaða atvinnu þeir 

stunduðu. Í nokkrum tilfellum gáfu þátttakendur upp tvö störf en ekki er 

óalgengt í sveitarfélaginu að fólk hafi tekjur af fleiri en einu starfi. Öll svör 

voru metin jafngild hvort sem merkt var við eitt eða tvö störf. Ekki var hægt að 

bera atvinnudreifingu saman við tölur Hagstofunnar þar sem ekki voru tiltækar 

sambærilegar tölur allra atvinnuflokka. 

Atvinnuþátttaka svarenda var með þeim hætti að heldur færri höfðu  atvinnu af 

ferðaþjónustu en konur voru fleiri í atvinnugreininni sjálfri. Með því að fá 

svörun frá heldur stærri hópi sem hefur ekki beinan hag af ferðaþjónustu er 

markmiði rannsakanda náð, á þann veg að beinir hagsmunaaðilar nái ekki að 

bjaga niðurstöður könnunarinnar líkt og oft gerist með póstkannanir þar sem 

hagsmunaðilar sjá sér hag að svara könnuninni en ekki næst svörun frá 

ótengdum aðilum vegna áhugaleysis. Áberandi var að minni svörun miðað við 

íbúahlutfall var frá yngra fólki. Hugsanlega eru þeir sem enn eru í námi og með 
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heimilisfang í Mývatnssveit ekkert að velta þessum hlutum fyrir sér, hvort 

ferðaþjónusta sem atvinnugrein skipti máli. Fólk á fertugsaldri virtist mjög 

tregt til að svara og má varpa fram þeirri spurningu hvort sá aldurshópur telji 

ferðaþjónustuna skipta litlu máli eða sjái ekki framtíð sína í henni og þess 

vegna þurfi ekki að skoða hana frekar eða svara könnun henni tengdri.  

Af niðurstöðum könnunarinnar má ætla að heilsársstörf í ferðaþjónustu séu 

innan við helmingur starfa í atvinnugreininni. Langtímamarkmið 

ferðaþjónustuaðila hlýtur að vera að hækka þetta hlutfall en til þess að svo 

megi verða þarf tímabil ferðaþjónustunnar að lengjast í báða enda, bæði haust 

og vor, svo möguleiki sé fyrir stjórnendur að ráða fólk í heilsársstörf og 

atvinnugreinin hætti að vera þekkt fyrir láglaunuð árstíðabundin störf líkt og 

kom fram í seinni hluta þeirrar könnunar sem hér er fjallað um. 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að meta þjónustu og aðstöðu í 

ferðaþjónustu í Mývatnssveit frá sjónarhóli heimafólks var mest áberandi hve 

margir virtust vera hlutlausir. Hægt er að velta fyrir sér hvort heimafólk veigri 

sér við að meta þá þætti sem spurt var um, hvort það treysti sér ekki til að taka 

afstöðu eða hvort það merki við hlutleysi vegna þess að það er svo kurteist að 

það kunni ekki við að meta þá þætti sem um ræðir. Munur var þó á milli þess 

hvort verið var að meta þjónustu eða aðstöðu, þátttakendur virtust taka 

eindregnari afstöðu til aðstöðu en þjónustunnar. Mikil óánægja kom fram með 

aðstöðu fyrir hjólandi, salernisaðstöðu, aðstöðu fyrir fatlaða, bílastæði og 

merkingar. Ekkert af þessu kemur sérstaklega á óvart, á hverju ári í byrjun 

ferðamannatímabilsins fer af stað umræða um salernismál fyrir ferðamenn í 

Skútustaðahreppi, þar sem þeim sem flytja ferðamenn um Mývatnssveit finnst 

almenningssalerni of fá og öll aðstaða bágborin. Dimmuborgir hafa þar oft 

verið nefndar til sögunnar en með opnun þjónustuhúss þar árið 2009 var mikil 

bragarbót gerð í þessum málum. Aðstaða fyrir hjólreiðafólk er einnig ákaflega 

léleg. Mikið er um að fólk leigi hjól til að hjóla hringinn í kringum vatnið og 

njóta náttúrunnar og svæðisins á þann hátt. Hinsvegar eru engar sérstakir 

hjólastígar í Mývatnssveit og er það mjög slæmt þar sem hjólreiðafólk verður 

að notast við þjóðveginn sem oft og tíðum er mikil umferð á og mikil hætta 

skapast. Mývetningar virðast líka vera sammála um að aðstöðu fyrir fatlaða 
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verði að bæta en aðgengi þeirra að helstu ferðamannastöðum er oft bágborið. 

Erfitt er fyrir hjólastólafólk og hreyfihamlaða að komast um staði eins og 

Dimmuborgir, Hverarönd og Skútustaðagíga þar sem ekki er gert ráð fyrir 

aðstöðu fyrir fatlaða ferðamenn. Bílastæði og merkingar eru einnig hluti af því 

sem þarf að vera í lagi á áfangastað. Þjónusta og aðstaða fyrir ferðamenn er 

hluti af því sem skapar góðan áfangastað og þarf að vera í lagi. Mývatnssveit er 

áfangastaður sem hefur yfir að búa aðdráttaraflinu sjálfu sem að stærstum hluta 

er náttúran,  einum hluta af  A-unum þremur, en aðstaðan og aðgengið eru hinir 

tveir hlutarnir sem einnig þurfa að vera í lagi til að skapa góðan áfangastað. 

Mývetningar virðast vera nokkuð á einu máli um hverjir skuli koma að 

uppbyggingu á áfangastaðnum Mývatnssveit. Þeirra skoðun er sú að þetta eigi 

að vera samvinna ferðaþjónustufyrirtækja, sveitarsjóðs og hins opinbera. Segja 

má að þessi skoðun eigi fullan rétt á sér, ekki síst ef horft er til líkans Inskeeps 

um alla þá þætti sem koma að áfangastaðnum. Ríkið verður að koma til þegar 

horft er til margra stofnana sem ferðaþjónustan tengist óhjákvæmilega, líkt og 

Ferðamálastofa, löggjöf um ferðaþjónustu, heilsugæsla og lögregla, vegagerð, 

rafmagnsveitur og menntastofnanir svo eitthvað sé nefnt. Sveitarsjóður þarf 

einnig að koma að ferðaþjónustunni með uppbyggingu á innviðum s.s. hita- og 

vatnsveitu, frárennsli, sorpsamlagi, hreinsun vega (oft í samvinnu við hið 

opinbera) enda hvílir á sveitarfélaginu ýmis lögbundin skylda s.s. í 

skipulagsmálum, umhverfismálum og hreinlætismálum (Edward H. Huijbens 

og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008, bls. 48). Ferðaþjónustuaðilarnir eru svo 

þeir aðilar sem taka að sér  að þjónusta þá ferðamenn sem aðdráttaraflið hefur 

dregið að sér og byggja upp sína þjónustu í kringum það. 

Mývetningar voru mjög sammála um það að náttúran væri aðalaðdráttaraflið 

fyrir þetta svæði enda kemur það ekki á óvart. Aðrir flokkar voru langt að baki 

náttúrunni en þó voru menn á því að þjónustan, veðrið og afþreyingin drægi 

menn líka á staðinn.  

Hvernig ferðamenn eru það sem við viljum fá í sveitina til að njóta 

aðdráttaraflsins?  Ef horft er á niðurstöðu þessarar spurningar vilja 

Mývetningar helst sjá blöndu ferðamanna þ.e. útlendinga/Íslendinga/ferðast á 

eigin vegum eða í skipulögðum ferðum eða útlendinga sem ferðast á eigin 
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vegum. Síst vilja menn útlendinga í skipulögðum ferðum hópferðaskipa og það 

sem vekur athygli er að þeir sem hafa beinar tekjur af ferðaþjónustu, eru minna 

hrifnir af hópferðaskipafarþegum en þeir sem ekki hafa tekjur. Þarna er 

spurning hvort menn telji þennan hóp vera hóp sem gefur ekki nóg af sér miðað 

við þau umhverfislegu áhrif sem hann getur haft með þeim fjölda sem honum 

fylgir eða hvort honum fylgi of lítil framlegð.  

Í niðurstöðum könnunarinnar koma fram ótvíræðar vísbendingar um að afstaða 

fólks getur ráðist af því hvort það sjálft eða einhver tengdur því hefur tekjur af 

ferðaþjónustu. Afstaða þeirra sem hafa tekjur af ferðaþjónustu með einum eða 

öðrum hætti, er mun jákvæðari en þess hóps sem engar tekjur hefur af 

ferðaþjónustu. 

Mývetningar eru mjög ákveðnir þegar kemur að því að taka afstöðu til þess 

hvort markaðssetja eigi Mývatnssveit sem eina heild. Nær allir sem afstöðu 

tóku, vilja sjá slíka markaðssetningu. Þar vilja þeir líka sjá samvinnu líkt og í 

uppbyggingunni en sá kostur að markaðssetningin verði með samvinnu, líkt og 

Mývatnsstofa er reist á, virðist falla íbúum vel í geð. Þeir eru líka sammála um 

það að aukin samvinna, samheldni og betri ímynd sé það sem ferðaþjónustan 

þurfi. Samkvæmt líkani Anholts sem kynnt er hér að framan, kemur fram að 

nauðsynlegt er að á áfangastaðnum sé til staðar sterkt og öflugt bandalag 

stjórnvalda, viðskiptaaðila og heimafólks svo að hægt sé að ná til þeirra sem 

hug hafa á að koma á staðinn, á skýran og samstilltan hátt. Þetta bandalag 

verður að vera öflugt út á við svo árangur náist við að markaðssetja það 

vörumerki sem áfangastaðurinn er. Það er allra hagur að sá árangur verði sem 

bestur og skili sem mestum hagnaði fyrir staðinn, jafnt efnahagslega sem 

félagslega. Til þess þarf þetta bandalag að setja sér stefnu, svo allir viti að 

hverju skal stefnt og í þeirri stefnu þarf að reyna að samræma þarfir og sætta 

hagsmuni þeirra sem bandalaginu tilheyra.  Svæðið hefur aðdráttaraflið í sjálfu 

sér, þar sem náttúran er en einnig þarf að koma til að þjónustuframboðið sé gott 

og nauðsynlegir innviðir og uppbygging til staðar. 

Mývetningar virðast ekki vera komnir að þolmörkum í ferðamennsku ef litið er 

á svör um fjölgun ferðamanna og hversu mikilvæga menn telja ferðaþjónustuna 

vera fyrir atvinnulíf. Svör við báðum þessum spurningum eru jákvæð, menn 
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eru hlynntir fjölgun ferðamanna og fáir lýsa sig andvígan fjölgun. Einnig telur 

stór hluti að viðhorf íbúa í garð ferðamanna sé jákvætt. Nær allir telja 

ferðaþjónustuna vera mikilvæga fyrir atvinnulífið. Einnig er það skoðun flestra 

að ferðaþjónustan sé atvinnuskapandi og hún hafi góð áhrif á íslenska 

menningu. Miðað við niðurstöður þessara spurninga er hægt að meta það svo 

að Mývetningar séu enn á sælustiginu ef miðað er við áreitisskala Doxeys, þar 

sem þeir eru glaðir og ánægðir að sjá fjárfestingu og aukna atvinnu við 

ferðaþjónustu. Reyndar á sá þáttur í stigi eitt sem segir að ferðamenn séu 

tiltölulega fáir og staðreynd sé að flestir þeirra tilheyri uppgötvunarstiginu alls 

ekki við í Mývatnssveit. Hinsvegar gera Mývetningar sér grein fyrir því að ekki 

er allt gull sem glóir og ekki er bara hagur af ferðaþjónustu líkt og niðurstöður 

sýna ef spurt er um ókosti ferðaþjónustu. Þar nefna þeir að aðalókosturinn sé 

láglaunuð árstíðabundin störf, að mengun og rusl fylgi ferðaþjónustu, neikvæð 

áhrif geti verið á náttúru og umhverfi og mikið álag sé á vegakerfi. Einnig er 

áhugavert og umhugsunarvert að  þó svo Mývetningar telji ferðaþjónustuna 

vera mikilvæga fyrir atvinnulífið og að hún sé atvinnuskapandi þá lýsir stór 

hluti svarenda yfir hlutleysi og litlum áhuga sínum þegar spurt er um áhuga á 

frekari uppbyggingu á ferðaþjónustu. Að vísu hafa þeir sem tengdir eru 

ferðaþjónustu mun meiri áhuga á að taka þátt í uppbyggingu enda hljóta þeir að 

sjá sér beinan hag í slíkri uppbyggingu frekar en þeir sem ekki hafa tekjur af 

greininni enda eru þeir mun hlutlausari eða hafa lítinn áhuga á að taka þátt í 

frekari uppbyggingu.  

Þegar allt þetta er tekið saman má að öllum líkindum meta Mývetninga á stig 

tvö á áreitisskalanum en stig tvö er deyfðar- eða áhugaleysisstigið þegar 

heimafólk venst þeim hagsbótum sem það hefur af ferðaþjónustunni og gerir 

sér grein fyrir þeim vandamálum sem ferðaþjónusta hefur í för með sér þegar 

hún vex, en sætta sig við þau. Könnun sú er hér var gerð, er gerð í febrúar en 

Vilborg Arna Gissurardóttir dregur þá ályktun í sinni könnun um viðhorf 

Húsvíkinga til ferðaþjónustu sem gerð var í apríl, að sá þáttur, að könnun sé 

gerð þegar langt er liðið á vetur og langt liðið frá aðalferðamannatíma geti haft 

áhrif á niðurstöður viðhorfa. Hér er tekið undir þá skoðun Vilborgar að 

nauðsynlegt væri að gera sambærilega könnun við lok ferðamannatímans til að 

hægt sé að sjá hvað áhrifaþáttur tímans hefur mikil áhrif á viðhorf heimafólks 
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svo hægt sé að fá raunsannari mynd. Ef meta skal Mývatnssveit inn í 

líftímaskala Butlers er hægt að segja að Mývatnssveit sé nokkuð þróaður 

ferðamannastaður. Þar eru rótgróin hótel og gistiheimili en einnig á sér nokkur 

uppbygging stað sem styrkir ferðamannastaðinn. Hinsvegar er hætt við því að 

Mývatnssveit sígi inn á ferli stöðnunar og jafnvel hnignunar og nálgist þá 

jafnframt þolmörk sín ef ekkert verður gert í uppbyggingu ákveðinna innviða 

þar sem mesta aðdráttaraflið er, gangstígar styrktir, aðgengi og merkingar og 

aðstaða bætt svo hægt sé að taka á móti sívaxandi ferðamannastraumi. 

Fróðlegt hefði verið að skoða ýmsa þætti könnunarinnar enn frekar og gaman 

hefði verið að dýpka könnunina ef tími hefði unnist til og vinna t.d. 

viðtalskönnun í tengslum við þær spurningar sem settar voru fram í 

spurningakönnuninni.  Vonandi verður þess skammt að bíða að unnin verði 

heilsteypt þolmarkarannsókn í Mývatnssveit, þar sem tekið verður á öllum 

þáttum þolmarka. 
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5.   Umræða og tillögur  

Lagt er til að þeim þolmarkarannsóknum, sem hafnar voru í kringum 2000, 

verði framhaldið og lokið. Þær verði unnar á sama hátt og aðrar rannsóknir 

sem unnar hafa verið þannig að auðvelt sé að vinna með og bera saman 

niðurstöður á sama grundvelli. Einnig verði farið í framhaldsrannsóknir á þeim 

svæðum sem þegar hafa verið rannsökuð. 

Rannsóknir á þolmörkum eru langtímarannsóknir. Rannsaka þarf svæðin og 

síðan þarf að endurtaka þær rannsóknir með ákveðnu millibili til að glöggva 

sig á hver þróunin er og hvort þarf að grípa til róttækra aðgerða til að vernda 

ákveðin svæði sem virðast vera í hættu. Samkvæmt niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar sem hér er fjallað um virðast íbúar vera meðmæltir frekari 

uppbygginu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu en þó er ljóst að margt má bæta. 

Mývetningum er mjög ofarlega í huga að samstarf á sviði ferðaþjónustu verði 

eflt, ímynd verði bætt og hagsmunaðilar vinni saman.  

Nauðsynlegt er að koma á frekari uppbyggingu ákveðinna þjónustuþátta og 

innviða s.s. salernisaðstöðu, aðstöðu fyrir fatlaða, hjólastíga, merkinga og 

upplýsinga. Mývatnssveit þarf að geta tekið á móti hinum sívaxandi 

ferðamannastraumi á þann hátt að áningarstaðurinn beri ekki skaða af til 

frambúðar og þar þurfa margir að koma að. Hið opinbera, sveitarfélagið og 

ferðaþjónustuaðilar þurfa að koma að frekari uppbyggingu og styrkingu og 

sýna svör Mývetninga að þetta er sú blanda sem á að standa að slíkri 

uppbyggingu. Draga þarf fram sérkenni svæðisins á þann hátt að hann aðgreini 

sig frá öðrum áfangastöðum t.d. með því að halda á lofti matarmenningu og 

annarri menningu og siðum sem einkenna áfangastaðinn.  Einnig þarf að gæta 

að því að viðhorf heimafólks séu virt og það sé með í ákvörðunum um 

skipulagningu og uppbyggingu hvort sem það hefur beinan hag af 

ferðaþjónustu eða ekki. Þeir eru íbúar svæðisins og eru órjúfanlegur hluti þess.  

Ferðaþjónustan á svæðinu þarf að opna sín fyrirtæki fyrir íbúum og kynna 

þeim í hverju starfsemin er fólgin og hvert stefnt er.  Hugsanlega væri hægt að 

koma á þeirri venju að einn dagur á ári væri helgaður ferðaþjónustunni og þá 

væru fyrirtækin á svæðinu opin upp á gátt til  skoðunar og kynningar. Þetta er 

verkefni sem Mývatnsstofa gæti haft á sinni könnu, enda er Mývatnsstofa sá 
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vettvangur sem Mývetningum fellur vel í geð samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar.  

Skipulagsmál virðast skipta íbúa Skútustaðahrepps verulegu máli skv. 

könnuninni og stendur hugur þeirra greinilega til þess að vel verði gert í 

skipulagsmálum svo beri megi höfuðið hátt þegar um ferðaþjónustu er að ræða. 

Nauðsynlegt er að skipulagsyfirvöld í sveitarfélaginu hafi metnað til að fylgja 

eftir þeirri niðurstöðu. Til þessa þarf að taka skipulags- og byggingarmál til 

gagngerrar endurskoðunar og fylgja lögum og reglum þar um. Nú um þessar 

mundir stendur yfir vinna við endurskoðun aðalskipulags Skútustaðahrepps. 

Nauðsynlegt er að inn í þá vinnu komist viðhorf ferðaþjónustunnar og hún sé 

tekin alvarlega sem ein af undirstöðuatvinnugreinum sveitarfélagsins.  

Viðhorf íbúa sýnir að þeir telja þessa atvinnugrein mikilvæga fyrir atvinnulífið. 

Vinna þarf að leiðum til þess að lengja ferðamannatímann svo atvinnugreinin 

losni við það viðhorf að henni fylgi láglaunuð árstíðabundin störf. Fleiri 

heilsárstörf þýða einnig að fleiri fjölskyldur gætu hugsað sér að flytja í 

sveitarfélagið og þar með fjölgar íbúum og þá vonandi einnig íbúum af yngri 

kynslóðinni svo fjölgun verði í leikskóla og grunnskóla og sú starfsemi 

styrkist.  

Mývetningar voru sammála um að samvinna væri besti kosturinn til 

markaðssetningar en þar væri hægt að horfa til samvinnu sveitarsjóðs, hins 

opinbera, hagsmunaaðila og heimafólks líkt og Anholt setur fram í sínu líkani. 

Með slíkri náinni samvinnu ætti að vera hægt að koma á samræmdri 

markaðsstefnu til að koma svæðinu vel á framfæri til þeirra sem áhuga hafa á 

að sækja svæðið heim. Öflug og skilvirk markaðssetning og þá sérstaklega 

markaðssetning á jaðartíma ferðaþjónustunnar ætti einnig að skila fleiri 

störfum á heilsársgrundvelli, sem styrkir aftur sveitarfélagið með auknum 

tekjum til frekari uppbyggingar samfélagsins og innviðum þess. 

Þörf er á því að umhverfismálum sé gert hátt undir höfði og ferðaþjónustan 

hugsi sinn gang í því hvernig hægt sé að minnka rusl og mengun sem getur 

fylgt ferðaþjónustunni. Sá þáttur var einn af stóru ókostunum sem Mývetningar 

töldu að fylgdi ferðaþjónustunni. Ef sveitarfélagið markar sér umhverfisstefnu, 

virkjar hana og vinnur samkvæmt henni, getur slík stefna stutt fyrirtæki í að 
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setja sér sína eigin umhverfisstefnu og jafnframt auðveldað slíka vinnu.  Í raun 

væri nauðsynlegt fyrir sveitarfélag eins og Skútustaðahrepp sem hefur yfir að 

ráða þessu svæði sem er þvílíkt náttúruundur, að bæði sveitarfélagið og 

fyrirtæki á svæðinu mörkuðu sér stefnu í umhverfismálum og yrðu leiðandi í 

þeim efnum, sem aftur gæti aukið aðdráttarafl svæðisins bæði fyrir gesti og 

heimafólk. Með því væri einnig verið að bæta þá ímynd sem svæðið stendur 

fyrir og einnig gæti slík heildarumhverfisstefna stutt við markaðssetningu 

svæðisins á táknrænan hátt líkt og Anholt bendir á, t.d. með sterku slagorði.  

Hægt væri að virkja samfélagið og efna til samkeppni meðal íbúa um besta 

slagorðið fyrir sveitina. 



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

90 

6. Lokaorð  

Lagt var af stað í vinnu við þetta verkefni með það fyrir augum að leita svara 

við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hver eru viðhorf Mývetninga til ferðaþjónustu og uppbyggingar 

hennar? 

Ferðaþjónusta hefur verið stunduð í Mývatnssveit síðastliðin hundrað ár á þann 

hátt að heimafólk hefur haft af henni tekjur, þó að í byrjun hafi hún verið 

stunduð sem aukabúgrein. Með tímanum hefur henni vaxið fiskur um hrygg og 

er hún nú einn af aðalatvinnuvegum sveitarfélagsins. Ljóst er af niðurstöðum 

könnunarinnar að íbúar líta til hennar jákvæðum augum, hvort sem um er að 

ræða ferðaþjónustuna sem atvinnugrein eða til frekari uppbyggingar.  Þó er 

ljóst að þeir gera sér einnig grein fyrir því að ferðaþjónustan er ekki gallalaus 

og neikvæðir þættir eins og árstíðabundin láglaunastörf, mengun og rusl og 

neikvæð áhrif á umhverfið eru Mývetningum ofarlega í huga. Í þessum göllum 

felast einnig tækifæri, tækifæri sem Mývetningar eiga kost á að nýta sér ef rétt 

er haldið á spöðum. Með aukinni markaðssetningu sveitarinnar á heildrænan 

hátt,  vinna hagsmunaaðilar allir sem einn að því sameiginlega markmiði að 

efla ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og gera hana að öflugum 

heilsárvinnustað þar sem eftirsóknarvert er að starfa. Á þann hátt eflist 

sveitarfélagið þannig að fleiri störf skapast, grunninnviðir styrkjast og fleira 

fólk hefur val um að flytja og byggja upp framtíð sína í Mývatnssveit. Einnig 

eiga fyrirtækin á svæðinu þess kost að vinna á jákvæðan hátt úr 

umhverfislegum göllum. Þau geta sett sér umhverfisstefnu og tileinkað sér 

umhverfisstjórnun á þann hátt að það megi einnig nýtast út á við, á 

markaðslegan hátt. Með því móti græða allir, umhverfið, fyrirtækið, starfsmenn 

og viðskiptavinir. 

Þegar niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar er ljóst að viðhorf Mývetninga 

til ferðaþjónustu eru að stærstum hluta jákvæð eins og áður segir. Þeir virðast 

gera sér grein fyrir að atvinnugreinin er svæðinu mikilvæg og nauðsynlegt er 

að byggja hana frekar upp. Hinn mikli ferðamannafjöldi sem flæðir yfir svæðið 
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ár hvert virðist ekki hafa þau neikvæðu áhrif sem ætla mætti, miðað við hve 

lengi ferðaþjónusta hefur verið stunduð í sveitinni. Þó er hægt að setja fram þá 

kenningu að tímasetning skipti stóru máli þegar slíkar kannanir eru gerðar. Sá 

tími sem líður frá því mesta áreitinu lýkur að hausti og þar til starfið hefst af 

fullum krafti að vori er tími hvíldar og hugsanlegt er að það hafi áhrif á 

niðurstöður hve langt er liðið frá hausti. Nauðsynlegt er að könnun sem þessi sé 

gerð nokkrum sinnum í röð með reglulegu millibili og síðan eftir það með 

skipulegum hætti svo niðurstöður fáist, sem byggja má á í framtíðinni. Til þess 

er hægt að nota þær aðferðir sem kynntar hafa verið hér að framan og beitt 

hefur verið við þolmarkarannsóknir. Hægt er að hugsa sér að gera rannsókn að 

hausti og svo aðra að vori og bera saman þær niðurstöður og fella inn í 

áreitisskala Doxeys, flokka íbúa inn í hópagreiningu Krippendorfs og meta 

svæðið skv. líkani Butlers. Einnig munu slíkar kannanir og/eða rannsóknir 

hjálpa til við að meta á hvaða leið svæðið er á líftímakvarðanum. Er verið að 

nálgast þolmörk, bæði félagsleg og náttúruleg og til hvaða ráðstafana er hægt 

að grípa?  

Efnahagslegur ávinningur er einn af stóru kostum ferðaþjónustunnar sem 

atvinnugreinar, bæði fyrir svæðið og einnig fyrir þjóðarbúið. Ferðaþjónustan 

þarf að skapa sem mestan efnahagslegan ávinning í formi tekna, vinnu og 

varanlegs hagnaðar án þess þó að það komi niður á öðrum möguleikum 

svæðisins. Hún skapar störf á þeim svæðum þar sem hún er stunduð, stuðlar að 

því að heimafólk hafi vinnu og að tekjur verði eftir á svæðinu. Í niðurstöðum 

könnunarinnar kemur fram sterk vísbending um það að beinir hagsmunir 

heimafólks hafi áhrif á viðhorf þess til ferðaþjónustu, þ.e. ef íbúi svæðisins eða 

einhver í fjölskyldu hans hefur tekjur af ferðaþjónustu,  þá sé hann jákvæðari. 

Það kemur heim og saman við það sem fræðin segja og lýst er hér að framan, 

að þeir sem eru í miklum og beinum samskiptum við ferðamenn, hafa jafnframt 

sínar tekjur af ferðaþjónustu og eiga þ.a.l. mikilla efnahagslegra hagsmuna að 

gæta, séu mun líklegri til að vera jákvæðari gagnvart atvinnugreininni en þeir 

sem lítilla eða hagsmuna eiga að gæta.   

Vinnan við þetta verkefni hefur verið mjög skemmtileg, fræðandi og 

lærdómsrík þótt auðvitað hafi hún verið strembin á köflum. Það eru í raun 
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forréttindi að vera íbúi svæðisins, með mikinn áhuga á ferðaþjónustu og 

efnahagslegum og félagslegum áhrifum hennar og fá tækifæri til að vinna 

verkefni sem þetta. Á hinn bóginn verður sú tilfinning áleitnari og sú 

sannfæring sterkari að mun meiri kraft þurfi að leggja í rannsóknir og 

uppbyggingu í ferðaþjónustu, hvort sem um er að ræða Mývatnssveit eða aðra 

áfangastaði á landinu. Ferðaþjónusta hefur áhrif en það er hinsvegar okkar sem 

vinnum að ferðaþjónustu og þeirra sem stjórna, að takmarka þau neikvæðu 

áhrif sem hún getur haft og hámarka hin jákvæðu. Þar hlýtur hið opinbera að 

þurfa að leggja hönd á plóg með hagsmunaaðilum og leggja ferðaþjónustunni 

lið með auknum fjárheimildum til rannsókna og framkvæmda því annars mun 

þolmörkum verða náð fyrr en seinna, hvort sem um er að ræða á hinn 

náttúrulega hátt eða hinn félagslega. 

Það er við hæfi, miðað við tilgang verkefnisins og okkur til þarfrar áminningar, 

að lokaorðin eigi Edward Huijbens forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar 

ferðamála í útvarpsviðtali 14. apríl 2011 en þar var rætt um að grípa þyrfti til 

neyðarúrræða til að bjarga sumum af vinsælustu ferðamannastöðum landsins 

þegar búast má við að metið í fjölda ferðamanna verði slegið eitt árið í viðbót.  

Edward sagði: 

„Fyrir suma staði er þetta þegar orðið of seint, það er bara staðreynd, og 

því miður þá hefur þróun í ferðamennsku á Íslandi verið svolítið í ætt 

við viðbrögð við því sem gerst hefur, í staðinn fyrir að skipuleggja sig 

til framtíðar.“ 

Svo mörg voru þau orð. 
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8.   Viðaukar  

8.1. Viðauki 1- Þjónustuyfirlit ferðaþjónustu í Mývatnssveit 

Meðfylgjandi þjónustuyfirlit er gert skv. greiningu Inskeeps á ferðaþjónustunni 

(mynd 3). Fyrirtækin á listanum eru öll með heimilisfesti í Skútustaðahreppi 

eða eru útibú sem staðsett eru í sveitarfélaginu. 

Þjónustuyfirlit – fyrri hluti: 

 

 

Aðdráttarafl - afþreying
Heiti Tegund Staðsetning

Jarðböðin við Mývatn Sund/böð Jarðbaðshólar

Sundlaugin Reykjahlíð Sund/böð Reykjahlíð

Fuglasafn Sigurgeirs Söfn/veitingar Ytri - Neslönd

Safarihestar Hestaleiga Álftagerði

Hestaleigan Saltvík Hestaleiga Reykjahlíð

Hjólaleigan Reynihlíð Hjólaleiga Reykjahlíð

Gisting

Heiti Tegund Staðsetning Fjöldi rúma Fjöldi sæta

Hótel Reynihlíð Hótel/veitingastaður Reykjahlíð 81 rúm 150 sæti

Hótel Reykjahlíð Hótel/veitingastaður Reykjahlíð 20 rúm 42 sæti

Hótel Gígur Hótel/veitingastaður Skútustaðir 66 rúm 170 sæti

Sel - Hótel Mývatn Hótel/veitingastaður Skútustaðir 67 rúm 140 sæti

Dimmuborgir - gistiheimili Gistiheimili Geiteyjarströnd 56 rúm

Eldá - gistiheimili Gistiheimili Reykjahlíð 64 rúm

Ferðaþjónustan Bjargi Gistiheimili/tjaldsvæði Reykjahlíð 6 rúm 

Ferðaþjónusta bænda Gistiheimili Skútustaðir 26 rúm

Gistiheimilið Lúdent Gistiheimili Reykjahlíð 12 rúm

Gistiheimilið Stöng Gistiheimili/veitingastaður Stöng 58 rúm 80 sæti

Vogar ferðaþjónusta Gistiheimili/tjaldsvæði Vogar 77 rúm

Vogafjós Gistiheimili/veitingastaður Vogar 62 rúm 90 sæti

Veiðihúsið Hof Veiðihús Hofsstaðir v/Laxá 37 rúm 65 sæti

Gistiheimilið Helluhrauni 13 Gistiheimili Reykjahlíð 6 rúm 

Hlíð ferðaþjónusta Tjaldsvæði/sumarhús Reykjahlíð 100 rúm
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Þjónustuyfirlit – seinni hluti: 

 

Önnur ferðamannaaðstaða og þjónusta
Heiti Tegund Staðsetning Aðstaða Fjöldi sæta 

Kaffi Borgir Veitingastaður Dimmuborgir 50 inni + 50 úti

Kaffi Kvika Veitingastaður Jarðbaðshólar 120 sæti

Kaffi Sel Veitingastaður/minjagripir Skútustaðir 60 sæti

Gamlibærinn Kaffihús Reykjahlíð 70 sæti

Fuglasafn Sigurgeirs Söfn/veitingar Ytri - Neslönd 20 inni + 20 úti

Daddí s Pizza Skyndibitastaður Vogar 32 sæti

Dyngjan Handverk/minjagripir Reykjahlíð

Mývatnsmarkaður Minjagripir Dimmuborgir/Reykjahlíð

Samkaup - Strax Verslun Reykjahlíð 4 sæti

Gestastofa UST Gestastofa/náttúruvernd Reykjahlíð

Skjólbrekka Félagsheimili Skútustaðir 250 sæti

Mývatnsstofa Upplýsingamiðstöð Reykjahlíð

Heilbrigðisstofnun Þing. Heilsugæsla Reykjahlíð

Lyfja Apotek-afgreiðsla Reykjahlíð

Sparisjóður Suður-Þing Sparisjóður/Póstafgreiðsla Reykjahlíð

Magma Essentials Nudd/Yoga Reykjahlíð

Kaffi borgir Almenningssalerni Dimmuborgir 5 salerni

Samkaup - Strax Almenningssalerni Reykjahlíð 2 salerni

Krafla - Leirhnjúkur Almenningssalerni Leirhnjúkssvæðið 2 salerni

Samgöngur

Heiti Tegund Staðsetning

Mýflug Flugfélag Reykjahlíð

Geotravel Jeppa-/gönguferðir Reykjahlíð

Hike & Bike Hjóla-/gönguferðir Reykjahlíð

Mývatnsferðir Rútuferðir Reykjahlíð

Karl Viðar Bifreiðaverkstæði Reykjahlíð

Bílaleiga Húsavikur Útibú bílaleiga Reykjahlíð

Aðrir innviðir

Heiti Tegund Staðsetning

Hitaveita Reykjahlíðar Hitaveita Reykjahlíð

Vatnsveita Reykjahlíðar Vatnsveita Reykjahlíð

Kröfluvirkjun Rafmagnsframl./gestastofa Reykjahlíð

Stofnanir

Heiti Tegund Staðsetning

Skútustaðahreppur Stjórnsýslustofnun Reykjahlíð
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8.2. Viðauki 2 – Kynningarbréf vegna spurningakönnunar 

   

  Mývatnssveit, 21. febrúar 2011 

 

Ágæti íbúi í Mývatnssveit. 

 

Meðfylgjandi er viðhorfskönnun sem er hluti af lokaverkefni undirritaðrar til 

B.Sc. prófs í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. Meginmarkmiðið er að 

kanna viðhorf Mývetninga til þeirra ferðamanna sem sækja sveitina heim og 

einnig viðhorf þeirra til frekari uppbyggingar ferðaþjónustu í sveitinni. Mig 

langar að biðja þig um að svara þeim öllum spurningum sem í könnuninni eru 

jafnvel þó svo að stundum geti þér fundist að ekkert svar eigi við. Mikilvægt er 

að sem flestir taki þátt, með því verður könnunin marktækari og endurspeglar 

betur hver viðhorf Mývetninga eru. Í könnuninni er 21 spurning og tekur um 

10 mínútur að svara. Meðfylgjandi er umslag sem merkt er könnuninni og er 

hægt að skila henni í kassa á skrifstofu Skútustaðahrepps eða í afgreiðslu 

Sparisjóðs Suður-Þingeyinga í Reykjahlíð og á Laugum. Einnig mun Sigrún 

Sverrisdóttir landpóstur taka við svarumslögum og koma í afgreiðslu 

Sparisjóðsins í Reykjahlíð.  

 

Lokadagur skila er 04.03. 2011 

 

Nánar um könnun og markmið 

Nú stendur yfir endurskoðun aðalskipulags Skútustaðahrepps þar sem 

ferðaþjónusta er skilgreind sem einn af grunnatvinnuvegum sveitarfélagsins. 

Einnig hefur verið mótuð stefna fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Mikilvægt er að 

öll atvinnuuppbygging sé í sátt og samlyndi við heimafólk og vonast 

skýrsluhöfundur eftir því að könnunin gagnist við stefnumótun, endurskoðun 

aðalskipulags og frekari þolmarkarannsóknir á einstökum áfangastöðum og  
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auðveldi þannig frekari uppbyggingu ferðaþjónustu í Mývatnssveit og geri 

hana markvissari.  

 

Þessi könnun er send til allra Mývetninga á aldrinum 18 ára og eldri. Hún 

inniheldur spurningar sem lúta að markmiðum könnunar og grunnbreytur sem 

notaðar verða við greiningu, þ.e. aldur, kyn, búseta (hve lengi búið í sveitinni) 

og atvinna. Þátttaka í könnuninni er að sjálfsögðu frjáls en miklu máli skiptir 

að sem flestir íbúar taki þátt. Spurningalistinn er nafnlaus og svör verða aldrei 

rakin til einstaklinga.  

 

Könnun þessi er unnin undir handleiðslu Dr. Edwards H. Huijbens, dósents við 

Háskólann á Akureyri og forstöðumanns Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. 

Rannsóknarmiðstöð ferðamála og Skútustaðahreppur koma einnig að 

könnuninni með stuðningi og styrk. Ef spurningar vakna er hægt að hafa 

samband við undirritaða í síma 864-5890 eða með tölvupósti á netfangið 

ha030433@unak.is  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu verða kynntar sveitarstjórn 

Skútustaðahrepps og verða gerðar aðgengilegar almenningi m.a. á vef 

Skútustaðahrepps, www.myv.is 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna. 

 

Margrét Hólm Valsdóttir 

Gautlöndum 

mailto:ha030433@unak.is
http://www.myv.is/
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8.3. Viðauki 3 – Spurningakönnun 

Spurningalisti um viðhorf Mývetninga til uppbyggingar ferðaþjónustu 

Mig langar að biðja þig um að svara öllum spurningum sem eru í könnuninni, jafnvel 

þó svo að stundum geti þér fundist að ekkert svar eigi við. Mikilvægt er að sem flestir 

taki þátt, með því verður könnunin marktækari og endurspeglar betur hver viðhorf 

Mývetninga eru.  

Í könnuninni er 21 spurning og tekur um 10 mínútur að svara henni. Meðfylgjandi er 

umslag sem merkt er könnuninni og er hægt að skila því í kassa á skrifstofu 

Skútustaðahrepps eða í afgreiðslu Sparisjóðs Suður-Þingeyinga í Reykjahlíð og á 

Laugum. Einnig mun Sigrún Sverrisdóttir landpóstur taka við svarumslögum og koma 

í afgreiðslu Sparisjóðsins í Reykjahlíð. Setja má þau umslög sem hún tekur við, í 

póstkassann ykkar eða afhenda henni beint. 

 

Með fyrirfram þökk 

Margrét Hólm  

 

1. Kyn: 

 KK 

 KVK 

 

2. Fæðingarár?____________________ 

 

3. Hversu lengi hefur þú búið í Mývatnssveit? 

  0 -12 mánuði 

  1 – 5 ár 

  5 – 10 ár 

  10 – 15 ár 

  15 – 20 ár 

  20 ár eða lengur  
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4. Hvaða starfsstétt tilheyrir þú? 

 

  Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn og stjórnendur (t.d. 

forstjórar,framkvæmdarstjórar, alþingismenn, 

sveitarstjórnarmenn) 

  Sérfræðingar (einstaklingar með háskólagráðu, t.d. kennarar,leikskólakennarar, 

læknar og hjúkrunarfræðingar) 

 Tæknar og sérmenntað starfsfólk (t.d. tölvutæknar, rafeindatæknar, yfirmenn á 

farskipum, sjúkraliðar og fasteignasalar) 

  Skrifstofufólk (t.d. gjaldkerar og símaverðir) 

 Þjónustu-, sölu- og verslunarfólk (t.d. flugfreyjur/þjónar, matsveinar, barnagæsla, 

afgreiðslu- og sýningarfólk) 

  Bændur og fiskimenn 

  Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk  

  Véla- og vélgæslufólk (t.d. starfsfólk í álverum,bílstjórar, hásetar á farskipum) 

  Ósérhæft starfsfólk (t.d. byggingavinna, 

ræstingar, sorphreinsun og fiskvinnsla) 

  Nemar/námsmenn 

 Atvinnulaus, öryrki, eftirlaunaþegi 

  Heimavinnandi 

  Kýs að svara ekki  
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5. Hefur þú tekjur af ferðaþjónustu? 

 Já        Nei  Veit ekki  Kýs að svara ekki 

5b.   Ef svarið er já við spurningu 5, vinsamlegast svaraðu eftirfarandi: 

 Hvert er hlutverk þitt innan ferðaþjónustunnar? 

   Starfsmaður:  Fullt starf allt árið 

   Starfsmaður: Hlutastarf allt árið 

   Starfsmaður: Sumarstarf 

   Starfsmaður: Hlutastarf að sumri 

   Eigandi ferðaþjónustufyrirtækis 

    Annað: Hvað?______________________________________ 

 

 

6. Hefur einhver annar á heimili þínu tekjur af ferðaþjónustu? 

 Já        Nei    Veit ekki  Kýs að svara ekki 

 

6b.  Ef svarið er já við spurningu 6, vinsamlegast svarið eftirfarandi: 

 Hvert er hlutverk hans innan ferðaþjónustunnar? 

   Starfsmaður:   Fullt starf allt árið 

   Starfsmaður: Hlutastarf allt árið 

   Starfsmaður: Sumarstarf 

   Starfsmaður: Hlutastarf að sumri 

   Eigandi ferðaþjónustufyrirtækis 

    Annað: Hvað?______________________________________  
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7. Hvernig metur þú þjónustu í  ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Frábær         Góð        Hlutlaus         Slæm    Mjög slæm    Veit ekki 

Gisting á hótelum                                                                                  

Gisting í gistiheimilum                                                                                 

Gisting í smáhýsum                                                                                 

Gisting á tjaldsvæði                                                                                 

Veitingastaðir                                                                                 

Skyndibitastaðir                                                                                 

Verslun                                                                                  

Afþreying                                                                                 

Viðmót starfsfólks                                                                                 

Hæfi starfsfólks                                                                                 

 

8. Hvernig metur þú aðstöðu fyrir ferðamenn í Mývatnssveit? 

Frábær           Góð         Hlutlaus      Slæm     Mjög slæm    Veit ekki 

Upplýsingarmiðstöð                                                                                 

Gestastofa UST                                                                                 

Gönguleiðir                                                                                 

Ökuleiðir                                                                                 

Aðstaða fyrir hjólandi                                                                                 

Aðstaða fyrir fuglaskoð                                                                                

Aðstaða fyrir fatlaða                                                                                 

Nestisaðstaða                                                                                 

Salernisaðstaða                                                                                 

Bílastæði                                                                                  

Merkingar                                                                                 

Upplýsingaskilti                                                                                 

 

 

9. Hverjir eiga að koma að uppbyggingu á ferðaþjónustu í  Mývatnssveit? 

Nefnið þrjú af eftirfarandi atriðum og raðið í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

  Ferðaþjónustufyrirtæki,  frjáls framlög 

  Ferðaþjónustufyrirtæki, hlutfall af veltu 

  Ferðaþjónustufyrirtæki með sérstökum samningum 

  Sveitarsjóður og ferðaþjónustufyrirtæki 

  Hið opinbera og sveitarsjóður 

  Samvinna ferðaþjónustufyrirtækja, sveitarsjóðs og hins opinbera 

  Aðrir, þá hverjir__________________________________________________  
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10. Hvert er helsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn í Mývatnssveit? 

Nefnið þrjú af eftirfarandi atriðum og raðið í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

  Veðrið 

  Afþreying  

  Þjónusta 

  Menning og mannlíf 

  Náttúran 

  Annað?________________________________ 

  Veit ekki 

 

11. Ertu hlynnt/ur eða andvíg/ur fjölgun ferðamanna í Mývatnssveit? 

  Mjög hlynnt/ur 

  Frekar hlynnt/ur 

  Hvorki hlynnt/ur né andvíg/ur 

  Frekar andvíg/ur 

  Mjög andvíg/ur 

  Veit ekki  

  Kýs að svara ekki 

 

12. Hverskonar ferðamenn er heppilegast að fá inn á svæðið? 

Nefnið þrjú af eftirfarandi atriðum og raðið í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

  Útlendinga sem ferðast á eigin vegum 

  Útlendinga í skipulögðum rútuferðum 

  Útlendinga í skipulögðum ferðum hópferðaskipa 

  Íslendinga sem ferðast um landið 

  Blöndu af ofantöldu 

  Skiptir ekki máli 

  Annað: Hvað?________________________________ 

  Veit ekki 

 

13.  Finnst þér viðhorf íbúa í Mývatnssveit í garð ferðamanna vera almennt jákvætt eða neikvætt? 

 Mjög jákvætt 

  Frekar jákvætt 

  Hvorki jákvætt né neikvætt 

  Frekar neikvætt 

  Mjög neikvætt 

  Veit ekki  

  Kýs að svara ekki  
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14.  Hversu mikilvæga eða lítilvæga telur þú ferðaþjónustuna vera fyrir atvinnulíf í Mývatnssveit? 

  Mjög mikilvæga    Frekar mikilvæga     Hvorki mikilvæg né lítilvæg 

  Frekar lítilvæg     Mjög lítilvæg     Veit ekki    Kýs að svara ekki 

 

15. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að taka þátt í frekari uppbyggingu á ferðaþjónustu í 

Mývatnssveit?  

  Mjög mikinn  

  Frekar mikinn 

  Hvorki mikinn né lítinn 

  Frekar lítinn 

  Mjög lítinn 

  Veit ekki 

  Kýs að svara ekki 

15b.  Ef áhugi er mikill, hvað finnst þér vera mikilvægast í frekari uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. Hvert eftirtalinna atriða telur þú að séu aðalávinningur af ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Nefnið þrjú af eftirfarandi atriðum og raðið í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

  Beinar tekjur af ferðaþjónustu 

  Ferðaþjónusta er atvinnuskapandi 

  Ferðaþjónusta styrkir ímynd svæðisins 

  Ferðaþjónusta eflir þjónustu fyrir heimamenn 

  Ferðaþjónusta styrkir uppbyggingu á innviðum s.s. þjónustu og vegakerfi 

  Ferðaþjónusta hvetur til náttúruverndar 

  Ferðaþjónusta viðheldur menningu 

  Ferðaþjónusta viðheldur búsetu 

  Ferðaþjónusta styrkir aðrar atvinnugreinar á svæðinu 

  Engir kostir 

  Annað, þá hvað?_______________________________________________ 

  Veit ekki  
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17. Hverjir eru helstu ókostir ferðaþjónustu í Mývatnssveit? 

Nefnið þrjú af eftirfarandi atriðum og raðið í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

  Neikvæð áhrif á ímynd svæðisins 

  Neikvæð áhrif á náttúru og umhverfi svæðisins 

  Of mikið álag á vegakerfi 

  Of mikið álag á þjónustu 

  Mengun og rusl 

  Þeir sem að hagnast af ferðaþjónustunni eru ekki af svæðinu 

  Láglaunuð árstíðabundin störf 

  Skörun við aðrar atvinnugreinar á svæðinu 

  Annað, þá hvað? _________________________________________________ 

  Engir ókostir 

 

18. Hvaða áhrif telur þú að ferðaþjónusta hafi á íslenska menningu? 

  Mjög  jákvæð áhrif 

  Frekar jákvæð áhrif 

  Hvorki jákvæð né neikvæð áhrif 

  Frekar neikvæð áhrif 

  Mjög neikvæð áhrif 

  Veit ekki 

  Kýs að svara ekki  

 

19. Hvaða árif telur þú að ferðaþjónusta hafi  á náttúru og umhverfi? 

  Mjög  jákvæð áhrif 

  Frekar jákvæð áhrif 

  Hvorki jákvæð né neikvæð áhrif 

  Frekar neikvæð áhrif 

  Mjög neikvæð áhrif 

  Veit ekki 

  Kýs að svara ekki  

  Annað, þá hvað?_________________________________________   
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20. Finnst þér að markaðssetja ætti  Mývatnssveit sem eina heild? 

  Já   Nei 

Ef svarið er já við spurningu 20 þá vinsamlegast svarið eftirfarandi: 

20b.  Hver finnst þér að eigi að bera kostnað af slíku markaðsstarfi? 

Nefnið þrjú af eftirfarandi atriðum og raðið í fyrsta, annað og þriðja sæti. 

  Fyrirtæki frjáls framlög 

  Fyrirtæki, hlutfall af veltu 

 Fyrirtæki með sérstökum samningum 

 Sveitarsjóður 

 Samvinna fyrirtækja og sveitarsjóðs  með sérstöku samkomulagi, líkt og 

Mývatnsstofa. 

 Aðrir, þá 

hverjir__________________________________________________ 

 

 

21. Ef eitthvað eitt mætti bæta í ferðaþjónustu í Mývatnssveit, hvað er það fyrsta sem kemur upp í 

hugann?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Takk fyrir samvinnuna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOK 2106                  Margrét Hólm Valsdóttir 

115 

8.4. Viðauki 4 - Svör við spurningu nr. 21 í 

spurningakönnun 

Svör voru skrifuð upp eins og þau komu fyrir á svarblaði. 

• Vegakerfið, göngu og hjólastígar kringum vatnið 

• Bílastæði og WC, ruslatunnur víðar 

• Að rekin sé upplýsingamiðstöð góð, og klósettaðstaða bætt. Betri plön fyrir 

bíla á nokkrum stöðum 

• Að stöðva skúrauppbyggingu í ferðaþjónustu í Mývatnssveit 

• Aðgengi að aðalferðamannastöðum(vegir, göngustígar, merkingar, 

öryggisgirðingar og svo frv.), samvinna ferðaþjónustueigenda 

• Aðgengi að ferðamannastöðum að vetrarlagi 

• Aðstaða fyrir hjólandi, gangandi og þá sem vilja njóta náttúrunnar við 

veginn 

• Aðstöðu fyrir gangandi vegfarendur, hjólreiðarfólk og ríðandi vegfarendur, 

hestafólk 

• Afþreying 

• Auka afþreyingu 

• Aukið samstarf 

• Betri og fleiri göngu og hjólastígar 

• Betri samvinnu og jákvæðara hugarfar 

• Betri umgengni 

• Búa til reiðhjólastíg og reiðstíg kringum vatnið 

• Bæta aðgengi að helstu stöðum t.d. á Hverarönd 

• Bæta aðgengi fyrir fatlaða 

• Bæta aðstöðu fyrir fatlaða og hreyfihamlaða 

• Bæta samgöngur fyrir göngu og hjólafólk meðfram þjóðvegi 

• Bætt ástand mannvirkja og gróðurfars 

• Bætt verslunaraðstaða 

• Fleiri gönguleiðir, merktir stígar, klósettaðstaða 

• Fleiri verslanir, bensíndælur, fleiri klósett 

• Flott lúxus-hótel 
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• Fyrst og fremst að það sé hægt að kaup mat í sveitum frá nóv-apríl. Hafa 

veitingastað(mat) opinn á þessum tíma 

• Gerð göngu og hjólreiðastíga 

• Gróðurhús, betri gangstígar, lúxus-hótel 

• Gæta hófs í verðlagningu 

• Göngu og hjólastígar 

• Göngu og hjólastígur kringum vatnið 

• Göngu og hjólreiðastígar 

• Göngu og hjólreiðastígar, salernisaðstaða 

• Göngu og hjólreiðastígur umhverfis vatnið 

• Göngu og reiðstígar 

• Göngu-, hjólastígur umhverfis vatnið m/merktum áningarstöðum og 

upplýsingaskiltum m/fróðleik um náttúru sögu og menningu. Enn meiri 

möguleika f. áningarstaði f. bifreiðar umhv. vatnið. Meiri 

afþreyingarmöguleika f. ferðamenn allt árið 

• Hjóla og göngustígur er nauðsynlegur á að minnsta kosti parti af leiðinni 

kringum vatn! Það er bara of þung bílaumferð á sumrin til þess að það sé 

pláss fyrir gangandi og hjólandi líka 

• Hjólastígur hringinn í kringum Mývatn 

• Hjólreiðastígar og reiðleiðir 

• Hjólreiðastígur umhverfis vatnið 

• Hreinlætisaðstaða, hjólreiða og göngustígar 

• Hærri laun. minna álag (fleiri starfskraftar) 

• Hætta að byggja upp gistiaðstöðu í skúrum og gámum. Samgöngur, þ.e. 

fyrir gangandi fólk, hjólandi og hestaumferð 

• Ímynd, þ.e. heildarímynd verði á þann veg að enginn þurfi að skammast sín 

vegna ljótrar uppbyggingar skúra í ferðaþjónustu 

• Jákvæðara hugarfar 

• Jákvætt og gott hugarfar gagnvart þeim gestum er velja að sækja 

Mývatnssveit heim. Betri umgengni heimamanna gagnvart náttúru og öllu 

umhverfi 

• Klára aðalskipulag og deiliskipulög til að koma í veg fyrir frekari 

skúravæðingu 
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• Koma upp föstum ferðum á áhugaverða staði á svæðinu. 

Fuglaskoðunarstaði 

• Kynningar 

• Langmestar tekjur sveitarsjóðs eru af ferðaþjónustu, þess vegna á 

sveitarsjóður að hafa 1 mann á launum til að sinna ferðaþjónustu í 

hreppnum, til viðbótar þessum 32 sem eru þegar á launaskrá 

• Leggja af gáma og kofagistingu - salernisaðstaða 

• Lengja opnunartíma 

• Lengja opnunartíma upplýsingamiðstöðvar 

• Lipurð 

• Lúxushótel, gróðurhús, kajakleiga á vatnið 

• Lægra verð á mat og gistingu 

• Malbikaður hjólavegur kringum vatnið 

• Meiri afþreyingu fyrir ferðafólk og sveitunga 

• Meiri og betri hreinlætisaðstaða 

• Meiri og betri salernisaðstaða 

• Meiri samvinna ferðaþjónustufyrirtækja í sveitinni, gæti reynst erfitt þar 

sem allir eru að rifna úr stolti, þvermóðsku og gorgeir 

• Meiri samvinna milli aðila 

• Meiri snyrtimennska/tiltekt til að bæta ásýnd sveitarinnar og ennþá meiri 

samvinna ferðaþjónustuaðila 

• Merkingar, umgengni, aðstaða fyrir hjólafólk 

• Mývatnssafn sem lýsir lífi og menningu Mývatnssveitar fyrr og nú 

• Reiðhjólabraut/stígur umhverfis vatnið meðfram veginum ásamt reiðvegi 

• Reyna að dreifa ferðamönnum betur yfir árið og lengja ferðamannatímann 

• Salerni, rusladallar, upplýsingamiðstöð 

• Salernisaðstaða 

• Salernisaðstaða - upplýsingamiðstöð allt árið 

• Salernisaðstaða, salernisaðstaða, verðlag, verðlag, viðmót, viðmót 

• Salernismál 

• Samvinna 

• Samvinna ferðaþjónustuaðila við markaðssetningu o.þ.h. 

• Setja upp salernisaðstöðu á helstu ferðamannastöðum. Yfir vetrartímann er 

engin veitingaaðstaða opin fyrir þá sem leið eiga um sveitina 
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• Skipuleggja betur – loka stöðum sem standast ekki kröfur nútímans 

varðandi útlit, mengunarvarnir etc. 

• Snyrtimennska við bæi og aðkoma í sveitina 

• Snyrtingar, gönguleiðir 

• Strangara eftirlit með bæði byggingum og umgengni 

• Stærri búð, bílastæði, wc. gegn gjaldi, ganga og hjólastíga utan um vatnið 

og austur fyrir Námaskarð 

• Umhverfismál, göngu-hjóla-reiðstígar, lækka hámarkshraða í 70 austan 

vatns. Heilsutengd ferðaþjónusta utan háannatíma. Fleiri útskot á vegum 

• Upplýsingamiðstöð 

• Upplýsingamiðstöð, salerni og rusladallar 

• Vantar meiri svefnpokagistingu 

• Vantar skyndibitastað 

• Varanlegt slitlag á Grjótagjárveg og Hverfellsveg 

• Vetraropnun. Þó að við stöndum og föllum með millilandaflugi frá 

Akureyri, innviðirnir eru nokkuð klárir, nú er bara að koma með fólkið 

• Það er ókeyrandi um sveitina á sumrin, vantar hjólreiða og göngustíga 

• Það vantar alvöru sjoppu með skyndibitastað og snyrtingum sem opnar eru 

alla daga frá morgni til kvölds 

• Það þyrfti að koma upp hjólreiðastígum meðfram þjóðveginum 


