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Abstract 

The objective of this project is to examine the socio-cultural impacts of tourism on 

residents who live in the neighborhood of the Icelandic tourist areas, Lónsöræfi 

and Landmannalaugar. The research consisted of investigating the attitude of the 

residents towards the development in tourism in their community, and towards the 

tourists who visit their inhabited area. The findings for each research area were 

compared in order to enable a better understanding of the results and to discover if 

tourism is having more impacts on one area than the other. 

According to the results of this research, it is possible to reason that tourism isn’t 

having negative socio-cultural impacts on the residents in the neighborhood of 

Lónsöræfi and Landmannalaugar. The residents’ attitude towards foreign tourists 

is overall good but domestic travelers seem to be less desirable as customers. The 

residents’ attitude towards the development of tourism in their inhabited area is in 

most cases good. The majority of the residents find that the present level of 

tourism development is fitting as it is. However, they seem to use the leisure 

activity, offered to the tourists, sparingly; and many think it is because there is no 

space for them alongside the tourists. Incomes and employment opportunities are 

the things that the residents consider to be the major profit of tourism. Most of 

them think tourism doesn’t have any disadvantages for their community.  

The findings imply that residents who work in the tourism industry are more 

aware of the impacts of tourism, than residents that do not work in the tourism 

industry. Most of the residents have seldom communication with foreign travelers.  

The regards do not suggest at all that impacts of tourism are any different from 

one research area to another. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis var að rannsaka félags- og menningarleg áhrif 

ferðamennsku á heimamenn í nágrenni ferðamannastaðanna Lónsöræfa og 

Landmannalauga. Rannsóknin fólst í því að kanna viðhorf heimamanna til 

uppbyggingar ferðaþjónustu í sinni heimabyggð og til þeirra ferðamanna sem 

þangað sækja. Niðurstöður frá hvoru rannsóknarsvæði voru bornar saman til að 

geta áttað sig betur á niðurstöðum og til að fá vísbendingar um það hvort 

ferðamennska hafi meiri áhrif á öðru svæðinu en hinu.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að ferðamennska sé almennt ekki farin 

að hafa neikvæð félags- og menningarleg áhrif á heimamenn í nágrenni Lónsöræfa 

og Landmannalauga. Viðhorf heimamanna til erlendra ferðamanna er almennt 

mjög gott en íslenskir ferðamenn fá aftur á móti mun verri dóma meðal 

heimamanna á báðum rannsóknarsvæðum. Viðhorf heimamanna til uppbyggingar 

ferðaþjónustu í sínu byggðarlagi er jákvætt að mestu leyti. Flestir telja umfang 

ferðaþjónustunnar vera mátulegt eins og það er í dag. Heimamenn virðast lítið 

nota sér þá afþreyingu sem svæðið býður upp á og töldu margir ástæðuna vera 

plássleysi. Tekjur og aukin atvinnutækifæri telja heimamenn á báðum svæðum 

vera aðal ávinning svæðisins af ferðaþjónustu. Meirihluti heimamanna telja 

ferðaþjónustu á svæðinu ekki hafa ókosti í för með sér.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að heimamenn sem starfa við ferðaþjónustu eru 

meðvitaðri um áhrif ferðamennsku heldur en þeir sem ekki starfa við 

ferðaþjónustu. Meirihluti heimamanna hafa mjög sjaldan samskipti við erlenda 

ferðamenn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki til kynna að marktækur munur sé á 

áhrifum ferðamennsku á heimamenn í nágrenni Lónsöræfa og Landmannalauga. 
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