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Yfirlitið

• Rannsóknin og svæðin

• Fyrstu niðurstöður

• Hvaða sögu segja gögnin?

– ...og hvað svo?



Viðhorf heimamanna 2014-2018

Landskönnun

Megindleg rannsókn 
(símakönnun)

2014

Ísafjörður, Hella, 
Húsavík og 101 
Reykjavík

Viðtöl + 
þátttökuathugun

2015

Siglufjörður, 
Mývatn, Höfn

Viðtöl + 
símakönnun

2016

Landskönnun

Megindleg rannsókn 
(símakönnun)

2017

Húsavík, Egilsstaðir, 
Reykjanesbær og 
Stykkishólmur

Viðtöl + símakönnun

2018



Rannsóknasvæðin
og tengsl við landskönnun 2017

• Stykkishólmur
– Vesturland 2017: Íbúar sjaldnar en aðrir landsmenn varir við 

ferðamenn. Íbúum fannst of fáir ferðamenn vera á svæðinu á sumrin

• Egilsstaðir
– Austurland 2017: Áhyggjur af umferðarmálum, brotalamir í innviðum 

svæðisins

• Húsavík
– Norðurland 2017: Ánægja með ferðaþjónustu
– Húsavík 2015: Ferðamannabær en óþægindi v/fjölda ferðamanna, 

einkum tengd umferð í miðbæ og bið eftir vörum og þjónustu

• Reykjanesbær
– Reykjanes 2017: Töldu ferðaþjónustu auka fjölbreytni í atvinnulífi og 

mannlífi og að svæðið geti tekið við fleiri ferðamönnum



Gögnin

Viðtöl
• Áhersla: upplifun viðmælenda af 

ferðamönnum og ferðaþjónustu í 
sínu umhverfi.

• 24 viðtöl (12 kk, 12 kvk)
– Egilsstaðir: 5 viðtöl

– Stykkishólmur: 5 viðtöl

– Húsavík: 6 viðtöl

– Reykjanesbær: 8 viðtöl

• Flest viðtölin u.þ.b. 60 mínútur, öll 
undir nafnleynd

Símakönnun

Úrtak Fjöldi Hlutfall

Allir 3.697 1.481 40%

Egilsstaðir 916 404 44%

Húsavík 908 403 44%

Reykjanesbær 1.291 405 31%

Stykkishólmur 582 269 46%



FYRSTU NIÐURSTÖÐUR



Viðhorf til fjölda ferðamanna
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Viðhorf til fjölda ferðamanna á sumrin
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Hversu oft verður þú var/vör við 
ferðamenn í þinni heimabyggð?
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Hversu oft verður þú var/vör við 
ferðamenn í þinni heimabyggð?
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Ferðaþjónusta hefur leitt til fjölbreyttari þjónustu í minni
heimabyggð sem ég hef nýtt mér

Mér finnst jákvætt að fólk í minni heimabyggð geti ráðstafað
fasteignum sínum í leigu til ferðamanna

Mín heimabyggð getur ekki tekið við fleiri ferðamönnum miðað
við núverandi aðstæður

Ferðamenn valda meira ónæði í mínu daglega lífi en áður

Ferðaþjónustan hefur jákvæð áhrif á búsetuskilyrði hér á svæðinu

Almennt séð er ég sátt(ur) við að samfélag mitt taki einhverjum
breytingum vegna ferðaþjónustu

Á heildina litið er ég ánægður með ferðaþjónustu í minni
heimabyggð

Þeir sem eru sammála

Stykkishólmur Reykjanesbær Húsavík Egilsstaðir



HÚSAVÍK



Skörp skil milli árstíða

„Þetta eru eins og farfuglarnir þegar maður fer 
að sjá þá – „hey við sáum ferðamenn hérna í 
febrúar!“, þá er talað um það. Meðan yfir 
hásumarið þá er það bara svo sjálfsagt.“

„Það eru margir sem tala um það að þeir sjá 
Húsavík að sumri og svo koma þeir um veturna 
og spyrja, bara hvað kom fyrir?“



Ferðaþjónustan sem hornsteinn

„Ef ég horfi á Húsavík sem slíka, þá er alveg víst að það hefur orðið 
miklu meira líf í bænum. Veitingahúsum fjölgaði og það varð miklu 
meiri stemning að kíkja og rölta um bæinn. Það er mikið líf í bænum. 
Og ég veit að Íslendingar hafa gaman að því að koma hingað af því að 
það er mikið líf í bænum. Þú getur komið niður á höfnina og það er 
mikið líf við höfnina. Og rölt inn á kaffihús. Þú getur valið um 
kaffihús. Þannig að það er alveg absalút að ferðaþjónustan hefur haft 
bara menningarlega haft heilmikil áhrif. Auk þess bara veit maður það 
að umsvif bara fyrir sveitarfélagið skiptir máli og fyrir íbúa 
sveitarfélagsins að það er hægt að halda uppi frekari þjónustu. Þannig 
að ferðaþjónustan sem slík er bara einn hornsteinninn að atvinnulífinu 
og skapað þar fleiri störf, sem hefur margföldunaráhrif. Þannig að 
ferðaþjónustan hefur haft mjög jákvæð áhrif hér á þetta svæði.“



Pirringur

„Það er sannarlega í samfélaginu viss pirringur út í ferðamennina. Það 
birtist meðal annars í því að ef rúta stoppar úti á götu, menn eru 
duglegir að liggja á flautunum. Af því að ég [vinn] þarna í miðbænum 
og auðvitað upplifi ég um sumarið [að] það er yfirfullt af 
ferðamönnum. Hver rútan á fætur annarri og hérna, þeim hefur ekkert 
endilega verið búin aðstaða. Menn vilja fá ferðamenn en menn vilja 
ekki allt ónæðið af.“ 
„Og það fyllist allt bílastæðið [í miðbænum]. Einhvers staðar verða þeir 
að leggja. Rúturnar eru að koma með helling af ferðamönnum inn í 
bæinn sem við viljum auðvitað fá og þau stoppa þarna fyrir framan til 
að komast í miðasöluhús sem eru þarna við aðalgötuna. Og stundum 
bara stoppa rútur á aðalgötunni og hleypa þeim út. Auðvitað ekki 
nákvæmlega eftir umferðarreglum. Þá er flautað á rútuna og fólkið 
sem labbar út úr rútunni, það upplifir þennan pirring.“



EGILSSTAÐIR



Þegar Norræna kemur

„Þegar Norræna kemur til Seyðisfjarðar er fullt af 
ferðafólki hér í bænum, bara strax margir bílar og 
miklu fleiri bílar.“

„Og það er bara húsbíll við húsbíl við húsbíl við 
húsbíl við húsbíl bara í öllum stæðum liggur við. Og 
er bara stappfullt af fólki.“

„ég man nú aldrei nákvæmlega hvaða dagar þetta 
eru en það til dæmis bara... hvort það er 
miðvikudagur eða fimmtudagur sem hún kemur á 
sumrin“



Ferðamenn hluti af bæjarmyndinnni

„En maður sér þá náttúrulega rosa mikið ef maður fer 
eitthvað aðeins út fyrir bæinn eins og á Hengifossi eða 
niðri á firði sérstaklega. Þeir týnast kannski aðeins hérna, 
ég veit það ekki.“

„Það eru miklu færri ferðamenn hér en á 
suðvesturhorninu og þetta er ekki eins troðið“

„Þú kemst auðveldlega hjá því að tala við ferðamenn“

„við fáum að láta eins og við séum töluvert stærri út af 
ferðamönnunum. Þjónustustigið er bara hærra af því að 
það er þörf á því hjá þeim sem fara hérna í gegn“



Meiri þjónusta – en erfitt að fá 
húsnæði

„það er alveg nett góðæri í gangi hérna og maður 
finnur það þá helst bara á að veitingastaðirnir eru 
miklu fleiri og í hærra þjónustustigi“

„Það er ekkert til leigu hérna eða voða lítið. Það er 
meira finnst mér ef að fólk á einhverja íbúð að það 
sé verið að leigja fyrir ferðafólk og fá meiri pening. 
Það er ekkert fyrir fólk sem vill búa hérna án þess 
að kaupa fasteign. Ég fann ekki neitt nema lítinn 
bílskúr eða alveg risa hús með sex svefnherbergjum. 
Ég þarf ekki að hafa sex svefnherbergi“



STYKKISHÓLMUR



Daglega lífið

• „„Það var ekki eins mikið í sumar og var fyrir tveimur árum, þá var 
rosaleg bomba. Hvað gerðist? Var það ekki bara allstaðar? Mér 
finnst þetta hafa jafnast út síðustu tvö árin, þetta sumar og 
þarsíðasta.„

• „veitingaaðilarnir útfrá eru kannski að fylla þrjá, fjóra vagna 
[innkaupakerrur í Bónus] þannig að ef þú lendir í biðröð á eftir þeim 
þá skaltu bara bíða“

• „Og eins líka þegar ég er að keyra niður í bæ þá lendir maður 
kannski á 20, 15 kílómetra hraða. Það er annað hvort túristi eða 
gamalmenni að keyra sko á rútninum. Og þá þarf maður bara að 
fara þetta á 15. Þetta munar mann bara um mínútu. Ég er 
náttúrulega búinn að taka mig í gegn sko. En það er fullt af fólki sem 
lætur þetta pirra sig . Það er engin ástæða til að láta þetta pirra sig.“



Húsnæði og gisting

• [Það eru] dæmi um það að fólk hefur komið hér á bakdeildina og 
elskað bæinn og keypt hús áður en það fór.“

• „þið farið ekki í einhver slagsmál við þetta fólk nema þið ætlið alla 
leið“

• „Það er búið að vera svolítið vesen út á þetta. Nú kalla þeir bara á 
lögregluna og það er bara talið út úr húsinu. Og það er svona 
græðgi. Þú ert með leyfi kannski fyrir 10 rúmum, svo ertu búinn að 
græja bílskúrinn hljóðlega og þar bætirðu þremur við og eitthvað 
svona. Það var talið 18 út úr einu húsinu, hafði gistileyfi fyrir 10. 

• „það þarf að stíga rosalega varlega til jarðar hérna því það er svo 
mikil nálægð sko.  Þetta gæti verið einhver sem þú þarft að vinna 
fyrir. Þú sem nágranni heimagistingar getur verið bæjarfulltrúi. Ertu 
þá orðinn vanhæfur?“



REYKJANESBÆR



Ferðamenn ekki áberandi

• „Sko, þetta er ekkert mjög áberandi. Maður sér 
ferðamennina, þú veist, labba hérna upp og niður 
Hafnargötuna, fara á veitingahúsin eða eitthvað. 
En ég verð ekki vör við sem íbúi neina svona 
operation í kringum ferðamennskuna.“

• „Kannski þessi meðvitund um ferðamanninn er 
ekkert svo gömul hjá okkur, að þetta sé einhver 
svona auðlind eða að við þurfum að ná hluta af 
þessari köku til okkar. Ég minnist þessi ekki þegar 
ég er að alast hérna upp að maður hafi eitthvað 
verið að spá í ferðamenn yfirleitt sko. “. 



Skilningur

„Það var fyrir svona fimm, sex árum, þá var bara mesta 
atvinnuleysið hérna á landinu. Svo náttúrulega fór 
ferðamannastraumurinn að aukast og aukast og það eru 
ótrúlega mörg störf sem tengjast þessu hérna, þú veist, 
flugstöðin og öll sú þjónusta, bílaleigurnar og gistingin líka. 
Þannig að nú er nánast ekkert atvinnuleysi hér.“
„Það er þjónusta hérna og íbúarnir njóta góðs af því. Það hefur 
frekar jákvæð áhrif heldur en hitt sko. Svona þessir hlutir sem 
maður kannski áttar sig ekki á að eru vegna túrismans. Þú 
veist, eins og að Krónan opnar klukkan 8. Það er bara af því að 
túristarnir eða þeir sem eru að ferðast eru að kaupa sér mat 
áður en þeir fara af stað. Það er þá bara eitthvað sem fólki 
þykir gott og er kannski ekkert endilega að hugsa um af 
hverju“



HVAÐA SÖGU SEGJA GÖGNIN?



Vísbendingar

– Húsavík: Ferðmenn glæða bæinn lífi en stundum 
erfitt fyrir íbúa að deila með þeim rými

– Egilsstaðir: Ánægja með hátt þjónustustig og 
ferðamenn eru hluti af bæjarmyndinni en umferð 
mjög mikil

– Stykkishólmur: Heimagisting þrengir að

– Reykjanesbær: Ferðamenn ekki áberandi en eiga 
samt sinn þátt í að skapa fjölda starfa 



Vísbendingar

• Símakönnun: Jákvæð viðhorf þvert á svæðin
– Erum við þá ekki í góðum málum?

• Tölfræðin segir sína sögu (en þó ekki allt) og 
viðtölin fylla betur inn í myndina
– 50% í Reykjanesbæ finnst ferðaþjónusta ekki hafa 

leitt til fjölbreyttar þjónustu

– 50% í Stykkishólmi finnst jákvætt að heimamenn 
noti fasteignir til leigu fyrir ferðamenn

• Mikilvægt að hlusta á raddir heimamanna



Við erum ekki búin

• Greiningu gagna er ekki lokið

• Hvers vegna hafa tilteknir þættir 
ferðamennskunnar áhrif á íbúa og er skynjun 
alltaf annað hvort jákvæð eða neikvæð?

• Er hægt að ná sjálfbærni í ferðaþjónustu án 
stuðnings heimamanna?

• Vísir að tímalínu gagna er að myndast



TAKK FYRIR
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