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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að skoða þróun ferðamannastreymis til Íslands ásamt þróun 

gjaldeyristekna inn í landið frá þeim en undanfarin ár hefur ferðamannastreymi hingað til 

lands verið gríðarlegt. Farið verður yfir ábata ferðaþjónustunnar fyrir þjóðarbúið í heild sinni 

ásamt því að greina hvaða þættir hafa áhrif á komu erlendra ferðamanna. Niðurstöður sýna að 

á sama tíma og ferðamönnum hefur fjölgað hefur neysla hvers og eins minnkað með árunum. 

Ljóst er því að sparsamir ferðamenn eru farnir að koma hingað í auknum mæli. Rætt verður 

um þolmörk ferðamannastaða og út frá niðurstöðum verður komið með tillögur að úrbótum í 

því skyni að laða hingað til lands eyðsluglaðari ferðamenn ásamt því að dreifa 

ferðamannastraumi hingað til lands yfir lengri tíma. 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur aukning ferðamanna hér á landi verið mikið í umræðunni. Sú aukna 

athygli sem Ísland hefur fengið í fjölmiðlum hefur tvímælalaust haft þar áhrif. En hvað þýðir 

aukin aðsókn ferðamanna til landsins fyrir þjóðarbúið? Er neysla þeirra hér á landi að aukast í 

takt við aukna aðsókn þeirra? Hvað er það sem fangar athygli ferðamanna til landsins? 

Áður hefur verið greint frá þróun ferðamanna hingað til lands og hefur komið í ljós að tekjur 

síðustu ár hafa verið að minnka á hvern ferðamann. Einnig hefur sýnt sig að sú mikla fjölgun 

ferðamanna sem átt hefur sér stað undanfarin ár hefur að mestu leyti stafað af auknu streymi 

sparsamari ferðamanna sem hafa verið að nýta sér hagstæðara gengi íslensku krónunnar. 

Ljóst er því að núverandi stefna í ferðaþjónustu sé ekki að taka tillit til þeirra áhrifa sem 

aukið ferðamannastreymi hefur á íslenska náttúru. Hvernig má laða fjölbreyttari flóru 

ferðamanna hingað til lands og ná því auknum gjaldeyristekjum til landsins? Hvert er 

mikilvægi þess að fá hingað auknar gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið í heild sinni? 

Í þessari rannsóknarskýrslu verður greint ítarlega hvernig ferðaútgjöld erlendra ferðamanna 

hafa verið að aukast síðustu ár og þá í samhengi við aukningu sjálfra ferðamanna til landsins. 

Skoðuð verður aukning ferðamanna allt aftur til ársins 2000 og hverjar mögulegar ástæður 

geta verið fyrir þessari aukningu og hvaða áhrifaþættir leiði til þess að ferðamenn kjósi að 

koma hingað til lands. Skoðað verður hversu mikil áhrif ferðaþjónusta hefur á verga 

landsframleiðslu á Íslandi sem endurspeglar hversu miklu máli hún skiptir fyrir íslensku 

þjóðina. Leitast verður eftir því að svara þeim spurningum sem hér hafa verið fram settar sem 

leiðir til niðurstaðna um hvernig hægt sé að bæta hag Íslands með gjaldeyristekjur í huga. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru í raun allir ferðamenn sem komið hafa hingað til lands frá 

árinu 2000 þar sem Ferðamálastofa hefur haldið utan um talningar á þeim erlendu 

ferðamönnum sem koma hingað til lands í gegnum Keflavíkurflugvöll. Ekki var fjöldanum 

skipt niður eftir árstíðum þegar aukningin var skoðuð heldur teknar saman heildartölur 

ferðamanna yfir árið. Þau gögn sem notuð verða til að sjá þróun ferðamanna með árunum 

ásamt gjaldeyristekjum til landsins eru öll fyrirliggjandi gögn frá Ferðamálastofu og Hagstofu 

Íslands.  
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2. Ört vaxandi ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem hefur verið í hvað örustum vexti síðustu ár. Hún er 

mikilvæg atvinnugrein sem einblínir á ýmis konar þjónustu við ferðamenn eins og 

fólksflutninga, gistingar, veitingarekstur og ýmsar afþreyingar. Ferðaþjónusta er orðin 

mikilvæg atvinnugrein um allan heim og sums staðar nauðsynleg þar sem aukning 

ferðamanna er sívaxandi og voru ferðamenn orðnir rúmlega 983 milljónir um allan heim árið 

2011. Ferðaþjónusta hefur mikil menningar- og efnahagsleg áhrif á þjóðir ásamt því að auka 

almannatengsl milli landa og atvinnu. Ýmislegt hefur haft áhrif á ferðaþjónustu síðustu ár og 

má þar meðal annars nefna heimskreppuna, hina gífurlegu hækkun eldsneytisverðs sem og 

náttúruhamfarir eins og eldgosið í Eyjafjallajökli sem víða hafði mikil áhrif og þá sérstaklega 

á flug víðs vegar í Evrópu (Travel and Tourism, 2011). 

Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu Þjóðanna er ferðamaður sá sem dvelur 24 tíma eða 

lengur í því landi sem hann heimsækir. Ferðamenn eru þar af leiðandi ekki þeir sem koma 

hingað til lands til að vinna í þrjá mánuði eða lengur, þeir farþegar sem stoppa í nokkrar 

klukkustundir á flugvelli í millilendingu né þeir sem dvelja um borð í skemmtiferðaskipum 

og fara ekki í land (Bjarni Reynarsson, 2006).  

Eins og komið hefur fram hefur mikill vöxtur átt sér stað í ferðaþjónustu um allan heim en 

hefur fjölgun ferðamanna hér á landi verið hlutfallslega mun meiri en annars staðar í Evrópu 

og í heiminum yfir höfuð (Landsbankinn, e.d.). Ferðaþjónusta er orðinn þriðji stærsti þáttur í 

útflutningsliðum hér á landi á eftir sjávarafurðum og stóriðju. Helstu greinar tengdar 

ferðaþjónustu hér á landi eru í tengslum við náttúru, menningu, viðskipti og komu 

skemmtiferðaskipa (Samtök ferðaþjónustunnar, 2011). Tilgangur með ferðalögum 

ferðamanna hingað til lands getur verið mismunandi. Flestir koma hingað í afþreyingarferð 

en aðrir vegna vinnu og viðskipta eða til að heimsækja vini eða ættingja. Ferðalögum 

ferðamanna er oft skipt upp í tvo flokka; dvalarferðir þegar fólk dvelur á sama stað mest alla 

ferðina og síðan hringferðir þar sem ferðamenn fara víða um land og gista á mörgum stöðum. 

Eins og gefur að skilja falla flestir ferðamenn hér á landi undir seinni flokkinn. Má rekja 

ástæðuna til þess að náttúran er eitt helsta kennileiti landsins (Bjarni Reynarsson, 2006).  
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Frá árinu 2000 hefur vöxtur ferðamanna hér á landi verið í kringum 6,1%. Sem dæmi voru 

um 302.900 ferðamenn sem komu hingað til lands árið 2000 en voru þeir komnir upp í um 

565.600 árið 2011. Hefur því fjöldi ferðamanna næstum tvöfaldast á rúmlega áratugi (sjá 

mynd 1). Sjá má að vöxtur ferðamanna tók stórt stökk frá 2010 til 2011 en hann hafði farið 

örlítið minnkandi fram að því undanfarin ár (Ferðamálastofa, e.d. -a): 

 

 

Mynd 1: Vöxtur erlendra ferðamanna frá 2001 til 2011 
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3. Mikilvægi ferðaþjónustu fyrir Ísland 

Í raun er ómögulegt að greina að fullu hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á þennan 

gríðarlega vöxt sem átt hefur sér stað síðustu ár. Ekki er hægt að segja til um hvort íslensk 

ferðaþjónusta hafi eingöngu átt þátt í því að skapa aukna eftirspurn með aukinni 

landkynningu og auknu framboði á þjónustu eða hvort þessi vöxtur hafi gerst náttúrulega og 

verið rekinn áfram af ytri þáttum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). 

Ástæður fyrir hröðum vexti á þann fjölda ferðamanna sem koma hingað til lands gætu verið: 

Stækkun markaðshóps: Evrópubúar eru farnir að hafa meira á milli handanna og hefur því 

fjöldi ferðamanna sem hefur efni á því að ferðast verið að aukast jafnt og þétt. Þannig hefur 

mögulegur fjöldi ferðamanna hingað til lands verið að aukast þar sem markaðshópurinn hefur 

stækkað (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).  

Útbreiðsla: Þeir ferðamenn sem hingað koma segja vinum og vandamönnum frá ferð sinni 

hingað til lands sem dregur fleiri ferðamenn til landsins. Eftir því sem ferðamönnum fjölgar 

eru margföldunaráhrifin meiri og vöxturinn verður hraðari (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2003). 

Hrun krónunnar: Eftir hrunið haustið 2008 veiktist krónan gífurlega. Hafði veiking 

krónunnar áhrif á kauphegðun erlendra ferðamanna þar sem kaupmáttur þeirra óx hér á landi 

(Samtök ferðaþjónustunnar, 2011). 

Flugnet flugfélaganna: Síðastliðin ár hefur flugnet flugfélaganna verið að stækka gífurlega. 

Boðið er upp á tíðari ferðir til og frá landinu og er sífellt verið að fjölga áfangastöðum. Hefur 

stækkun flugnetsins átt þátt í því að kynna landið enn frekar og vegna legu landsins er mjög 

vinsælt að halda ráðstefnur hér á landi (Icelandair, e.d. -a).  

Náttúruhamfarir: Eftir því sem ferðaþjónusta vex hér á landi skapast aukið svigrúm til að 

verja meiri fjármunum til landkynningar. Þannig hafa ferðaþjónustuaðilar skapað sína eigin 

eftirspurn. Eftir eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 voru mikil vandamál í flugsamgöngum 

víða í Evrópu og kom í kjölfarið upp alvarleg staða í íslenskri ferðaþjónustu. Fjölgun 

ferðamanna hafði verið neikvæð eftir gosið og ef ekki hefði verið brugðist við hefði það geta 

haft í för með sér hættulega mikla lækkun gjaldeyristekna. Til að bregðast við þessu fór 

iðnaðarráðuneytið í samstarfi við Icelandair, Iceland Express, Reykjavíkurborg og Samtök 

ferðaþjónustunnar í markaðsátak sem nefnt hefur verið Inspired by Iceland en það hófst 4. 

maí 2010. Auglýsingar voru birtar víðs vegar á veraldarvefnum, mikið var um 
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blaðamannaheimsóknir, átak var með söluaðilum og frægast af öllu var myndband sem 

þjóðin í heild sinni tók þátt í að búa til og senda út. Áherslur þess snéru fyrst og fremst að 

Íslandi sem ferðamannastað og öllu því sem landið hefur upp á að bjóða. Markmiðið var að 

styrkja ímynd Íslands, draga úr neikvæðum áhrifum á þann trausta markað sem tekið hafði 

langan tíma að byggja upp og kynna landið í heild. Árið 2011 var aukning ferðamanna 15,9% 

frá árinu áður sem gefur til kynna að þessi herferð hafi náð tilsettu markmiði. (Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2011). 

Iceland Airwaves: Iceland Airwaves er nafn á tónlistarhátíð sem að jafnaði er haldin 

í Reykjavík þriðju helgina í október ár hvert. Hátíðin var fyrst haldin árið 1999 og hefur síðan 

vaxið með hverju árinu. Í upphafi var hátíðin hugsuð sem kynningarhátíð á innlendri tónlist 

en er í dag talin ein af helstu alþjóðlegu kynningarhátíðum heims á sviði tónlistar. Mikill 

fjöldi blaðamanna og starfsmanna tónlistariðnaðarins mætir jafnan á Airwaves hátíðina. 

Fjölmargar hljómsveitir, innlendar sem erlendar, hafa vakið alþjóðlega athygli eftir að hafa 

spilað á Iceland Airwaves (Iceland Airwaves, e.d.). 

Ísland í fjölmiðlum: Á síðastliðnum árum hefur Ísland orðið meira áberandi þegar kemur að 

upptökum kvikmynda erlendis. Frægar myndir á borð við Game of Thrones, Batman Begins 

og Die Another Day hafa meðal annars verið teknar upp hér á landi. Þá eru einnig íslenskar 

hljómsveitir eins og Of Monsters and Men, Dikta og Björk Guðmundsdóttir sem náð hafa 

heimsathygli og komið fram víðs vegar um heim. Hefur þetta haft talsverð áhrif á 

vinnumarkaðinn hér á landi og hefur störfum fjölgað í samfélaginu þegar erlend 

kvikmyndafyrirtæki koma til landsins að taka upp. Kvikmyndir sem teknar eru upp á 

landsbyggðinni eru stór þáttur í því að styrkja landsbyggðina. Um leið leiðir það til þess að 

opinberir fjármunir eru betur nýttir á landsbyggðinni eins og til dæmis samgöngumannvirki 

þar sem nýting fjármuna er minni og fjölbreytnin minni (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2003). Myndræn efni eru mjög mikilvæg fyrir nútíma landkynningu eins og kvikmyndir og 

sjónvarpsþættir. Kvikmyndagerð hér á landi hefur einnig áhrif á ríkissjóð þar sem 

gjaldeyristekjur skapast vegna erlendrar fjármögnunar verkefna og einnig frá ferðamönnum 

sem hingað koma vegna áhrifa kvikmyndanna. Einnig skapast þær vegna dreifingar á 

íslensku myndefni erlendis ásamt því þegar erlend fyrirtæki taka upp myndefni hér á landi 

(Ágúst Einarsson, 2012). 

Hagfræðideild Landsbankans gerði úttekt á stöðu ferðaþjónustunnar árið 2010 sem byggir 

meðal annars á ársreikningum yfir 300 fyrirtækja í ferðaþjónustu á tímabilinu 2005-2010. Þar 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B3nlistarh%C3%A1t%C3%AD%C3%B0&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk
http://is.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber
http://is.wikipedia.org/wiki/1999
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kom í ljós að eftir þá miklu athygli og landkynningu sem Ísland hefur tekið þátt í að 

undanförnu og þá sérstaklega eftir eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 er líklegt að fjölgun 

ferðamanna verði áfram tiltölulega hröð á komandi árum. Ef gert er ráð fyrir að árleg aukning 

ferðamanna verði að jafnaði eins og meðaltal síðastliðinna tíu ára eða 6,8% má gera ráð fyrir 

að fjöldi ferðamanna muni hafa náð einni milljón árið 2020 (Landsbankinn, e.d.). 

Skemmtiferðaskip: Frá árinu 2000 hefur farþegum með skemmtiferðaskipum fjölgað 

verulega eða um 9,3% að meðaltali á milli ára. Sem dæmi má segja að árið 2000 voru um 

27.000 farþegar með skemmtiferðaskipum en árið 2011 var fjöldinn kominn upp í um 66.000 

farþega. Samkvæmt grein sem birtist í Vísi í apríl 2012 var spáð metfjölda 

skemmtiferðaskipta til landsins sumarið 2012 og voru 77 erlend skemmtiferðaskip búin að 

tilkynna komu sína þetta sumarið. Áætlað var að um 100.000 farþegar kæmu með 

skemmtiferðaskipum sumarið 2012 sem er 59% aukning frá fyrra ári (Vísir, 2012). 

3.1 Hagrænt gildi 

Þegar talað er um þjóðhagslegan ábata af ferðamennsku þýðir ekki endilega að hann sé að 

aukast þrátt fyrir atvinnusköpun og auknar gjaldeyristekjur. Þjóðhagslegur ábati felst ekki í 

fjölda starfa heldur fyrst og fremst í aukinni þáttaframleiðni. Þáttaframleiðni er einn af 

algengustu mælikvörðum á framleiðni en þar er mæld framleiðni eins framleiðsluþáttar. 

Þannig er framleiðni vinnuafls mæld sem hlutfall á milli þáttartekna og vinnustunda (Sveinn 

Agnarsson, 2008).  

Landsframleiðsla er notuð í þjóðhagsreikningum og mælir hún hversu mikið framleitt er af 

vörum og þjónustu. Landsframleiðsla tekur tillit til alls sem framleitt er hér á landi óháð því 

hvort framleiðslan sé í eigu íslenskra eða erlendra aðila. Til að forðast tvítalningu eru vörur 

sem notaðar eru til að framleiða aðrar vörur ekki taldar með. Landsframleiðslu er hægt að 

mæla og sýna með þrem mismunandi aðferðum. Framleiðsluaðferðin leggur saman allar 

tekjur og hagnað á markaðsvirði sem verður til við framleiðslu á vörum og þjónustu. 

Tekjuskiptingaraðferðin leggur saman þær tekjur sem verða til hjá fyrirtækjum og heimilum á 

ári en algengasta aðferðin er hin svonefnda ráðstöfunaraðferð sem byggir á því að gera grein 

fyrir hvernig fjármunum sem til verða í hagkerfinu er ráðstafað  (Haggart, 2000).   

Landsframleiðsla er mælikvarði á velferð þjóða og er prósentubreyting í landsframleiðslu 

milli ára kölluð hagvöxtur. Hagvöxtur er viðvarandi aukning framleiðslugetu hagkerfisins á 

tilteknu tímabili. Hann er almennt mældur með því að athuga vöxt VLF á gefnu tímabili og er 

þá ávallt miðað við vöxt landsframleiðslu eða þjóðartekna, þ.e.a.s. miðað er við 
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prósentubreytingu frá ári til árs sem sýna umsvif hagkerfisins. Staðreynd er að þær þjóðir sem 

hafa hvað mestan hagvöxt eru yfirleitt þjóðir þar sem utanríkisviðskipti vaxa hvað mest 

(Ríkiskassinn, e.d.). 

Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu hefur verið nokkuð stöðugur frá árinu 2000. Mestur 

var hann 5,7% árið 2002 og minnstur árið 2006 þegar hann var 4,3%. Á mynd 2 sést að 

hlutfall ferðaþjónustu fer minnkandi á árunum fyrir hrun. Gera má því ráð fyrir að aðrir 

atvinnugeirar hafi spilað stærri þátt í hlutfalli vergrar landsframleiðslu en dregið hafi úr þeim 

eftir hrun og ferðaþjónusta farin að vega meira á ný  (Hagstofa Íslands, e.d. -a). 

 

Mynd 2: Hlutfall ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu frá 2001 til 2009 

Hlutur ferðaþjónustu innanlands í heildarútflutningstekjum er að meðaltali 18,8%. 

Ferðaþjónustan er ein af þremur helstu gjaldeyrisskapandi atvinnugreinum á Íslandi eins og 

áður hefur komið fram og hefur hlutdeild hennar verið að aukast síðastliðin ár að meðaltali 

(Hagstofa Íslands, e.d. -a). 

 

Mynd 3: Hlutfall ferðaþjónustu í heildarútflutningstekjum frá 2001 til 2009 
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Hagrænt gildi ferðaþjónustu má einnig sjá í fleiri þáttum: 

Skapar störf: Ferðaþjónusta hefur bætt framleiðni vinnuafls með sköpun nýrra starfa í 

ferðaþjónustu. Áætlað er að ríflega 9.200 manns hafi starfi við hana árið 2008 eða um 5.1% 

af störfum alls (sjá mynd 4). Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu falla einnig vel að sumarleyfum 

í skólakerfinu og er stór hluti af vinnuafli ferðaþjónustu skólafólk. Ferðaþjónusta hefur því 

skapað mörg atvinnutækifæri hér á landi sem eru þjóðhagslega ábatasöm (Hagstofa Íslands, 

e.d. -b).  

 

Mynd 4: Fjöldi starfa í ferðaþjónustu frá 2001 til 2009 

 

Aukin framleiðni einkafjármagns: Ferðaþjónusta hefur jafnframt bætt framleiðni 

einkafjármagns með aukinni nýtingu fastafjármuna vegna aukinnar veltu fyrirtækja í 

ferðaþjónustu (Samtök ferðaþjónustunnar, 2011). 

Sérhæfing og fjölbreytni: Skapast hefur sterkari grundvöllur fyrir sérhæfingu og fjölbreytni. 

Ákveðinn  lágmarksfjölda viðskiptavina þarf til að fastur kostnaður sérhæfingar eða 

nýbreytni dreifist á nægilega margar einingar. Þar sem Ísland er fámenn þjóð hefur hún 

takmarkað svigrúm til að skapa þessa sérhæfingu og fjölbreytni í verslunum og þjónustu. Um 

leið og ferðamönnum fjölgar skapast því sjálfkrafa aukið svigrúm til þess. Með tilkomu fleiri 

ferðamanna hingað til lands spretta upp verslunar- og þjónustufyrirtæki sem þjóna íslensku 

þjóðinni sem ættu ekki tilverugrundvöll væri ekki aukning í ferðaþjónustu hér á landi 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).  
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Tækifæri fyrir landsbyggðina: Ferðaþjónustan hefur komið í stað ýmis konar iðnaðar sem 

lagst hefur af á höfuðborgarsvæðinu sem og landsbyggðinni. Ferðaþjónusta er mjög mikilvæg 

fyrir landsbyggðina þar sem hún byggir á því að nota staðbundin aðföng sem ekki er hægt að 

flytja úr stað eins og náttúran sem er aðalástæða fyrir komu ferðamanna hingað til lands. 

Mikið hefur byggst upp á síðustu árum sem er mjög sjáanlegt þegar komið er út fyrir 

höfuðborgarsvæðið þar sem veitingastaðir, söfn og kaffihús eru víðs vegar sem hafa skapað 

aukin störf hér á landi sem mikilvægt er fyrir landsbyggðina (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2003). Á mynd 5 sést vöxtur í veltu hótel- og veitingareksturs síðastliðin ár (Hagstofa 

Íslands, e.d. -g): 

 

 

Mynd 5: Vöxtur veitingareksturs frá 2001 til 2011 (í milljónum) 

 

Hlutfallslegir yfirburðir: David Ricardo var hagfræðingur og var ein merkasta hugmynd 

hans kenningin um hlutfallslega yfirburði. Hugmyndin gengur út á að vegna náttúrulegra 

orsaka henti það mismunandi aðilum að sérhæfa sig á því sviði þar sem framleiðni þeirra er 

mest. Hér á landi liggja hlutfallslegir yfirburðir landsins í þeim náttúruperlum sem Ísland 

hefur upp á að bjóða með lágum fórnarkostnaði. Þar af leiðandi er ferðaþjónusta mjög 

mikilvæg fyrir landsbyggðina þar sem hún byggir á notkun staðbundinna aðfanga sem ekki er 

hægt að flytja úr stað. Í raun er ferðaþjónusta nú til dags ein af fáum greinum þar sem 

landsbyggðin hefur enn hlutfallslega yfirburði þar sem náttúran er eitt helsta aðdráttarafl 

ferðamanna hingað til lands (Ásgeir Jónsson, 2003). 
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Forsenda flugnetsins: Flugfélag Íslands var stofnað árið 1919 og var það fyrsta flugfélagið í 

sögu Íslands. Var það einungis starfandi í tvö sumur en var þá lagt niður vegna of hás 

kostnaðar við rekstur þess. Flugfélag Akureyrar var síðan stofnað árið 1937 en breytti síðar 

nafni sínu í Flugfélag Íslands. Var það flugfélag lengi vel eina flugfélagið á Íslandi þar til 

Loftleiðir var stofnað árið 1944. Loftleiðir og Flugfélag Íslands urðu hinir mestu 

samkeppnisaðilar og ríktu harðar deilur á milli þessara tveggja flugfélaga. Við þessa miklu 

samkeppni varð fjölgun á farþegaflugum og flugfélögin stækkuðu hratt sem lýsti sér í 

auknum flugvélaflota. Varð sú aukning til þess að þjóðin naut góðs af þjónustunni sem í boði 

var (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2004).  

Árið 1944 var síðan fyrsta millilandaflugið farið frá New York til Reykjavíkur. Fóru bæði 

flugfélöginn í kjölfarið að bjóða upp á flug til fleiri áfangastaða utan landsteinanna. Með 

þessu jókst samkeppni milli flugfélaganna tveggja enn meira. Vegna hallandi rekstrar 

félaganna á 7. áratugnum og mikillar samkeppni var ákveðið árið 1973 að sameina 

flugfélögin til að koma í veg fyrir þrot þeirra. Gekk þá fyrirtækið undir nafninu Flugleiðir en 

þar sem flugfélagið hafði haslað sér völl á alþjóðlegri grundu var nafnið Icelandair notað á 

alþjóðavettvangi. Flugleiðir áttuðu sig fljótt á því hversu mikill styrkur liggur í auknu 

markaðsstarfi. Flugfélagið byrjaði að einbeita sér að því að auglýsa Ísland sem náttúruperlu 

og einnig Reykjavík sem góðan menningarlegan áfangastað. Þessar markaðsaðgerðir gengu 

mjög vel og leiddi til mikillar aukningar í farþegafjölda hingað til lands (Helga Guðrún 

Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2004).  

Árið 1987 keypti flugfélagið síðan sínar fyrstu Boeing þotur og var Leifsstöð einnig vígð í 

Keflavík sama ár. Flugfélagið setti það að aðalmarkmiði sínu að bæta þjónustu sína, stundvísi 

og öryggi. Vel tókst til og fór flugfélagið að flytja erlenda ferðamenn til og frá landinu í 

auknum mæli. Segja má að erlendir ferðamenn hafi verið undirstaða velgengni Icelandair 

síðan þá. Með auknum umsvifum fóru þeir að bæta við sig fleiri áfangastöðum og lögðu 

mikið upp úr auglýsingum og landkynningum til að laða að erlenda ferðamenn enn frekar. 

Fyrir aldamót byrjaði Icelandair að skilgreina sig sem ferðaþjónustufélag í stað flugfélags. 

Þegar þeirri stefnubreytingu var lokið árið 2003 var Icelandair orðið dótturfélag Flugleiða hf. 

Árið 2005 var nafni móðufélagsins síðan breytt út Flugleiðum hf. í FL Group og síðan að 

lokum árið 2006 breytt í Icelandair Group (Icelandair, e.d. -b). 

Þegar Iceland Express kom á millilandaflugmarkaðinn árið 2003 olli það spennu á 

markaðnum sem Icelandair hafði átt út af fyrir sig fram til þessa. Iceland Express var 
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lággjaldaflugfélag sem leigði vélar af öðrum erlendum flugfélögum og gat því boðið upp á 

lægri verð en Icelandair hafði verið að bjóða upp á. Varð þetta neytendum til góða þar sem 

þessi auka samkeppni leiddi til lægra verðs (Samkeppniseftirlitið, 2011). Sumarið 2011 bauð 

Iceland Express upp á flug til 23 áfangastaða (Iceland Express, e.d.) og Icelandair upp á flug 

til 41 áfangastaða (Icelandair, e.d. -b).  

Samkvæmt heimildum frá Ferðamálaráði Íslands hefur hlutfall erlendra farþega í gegnum 

Keflavíkurflugvöll verið álíka og hlutfall íslenskra farþega. Frá árinu 2007 hefur þróunin þó 

verið í þá átt að hlutfall Íslendinga hefur verið að minnka á móti útlendingum þannig að 

hlutfall erlendra ferðamanna í gegnum Keflavíkurflugvöll er að færast nálægt 60-65% 

farþega (sjá mynd 6). Einnig eru erlend flugfélög farin að fljúga hingað í auknum mæli og er 

því ljóst að fjölgun erlendra ferðamanna hingað til lands stuðlar að bættu flugneti fyrir Ísland 

(Ferðamálastofa, e.d.).  

 

Mynd 6: Fjöldi íslenskra og erlendra farþega í gegnum Keflavíkurflugvöll frá 2002 - 2011 

 

Ljóst er að aukning ferðamanna til landsins felur í sér bættan hag í ferðaþjónustu og er hægt 

að segja að áhrifin séu í raun bein og óbein. Bein áhrif eru þau sem verða til í beinum 

tengslum við ferðaþjónustuna, þ.e. þau fyrirtæki sem starfa við þessa þjónustu. Atvinna 

skapast vegna þeirra umsvifa sem verða til og ríkið fær til sín skatttekjur af henni. Óbein áhrif 

geta einnig verið mikil. Ná þessi áhrif til þjónustu og iðngreina víðs vegar um samfélagið og 

ráðast þau af flæði útgjalda ferðamanna í efnahagshringrásina (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2003).  
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3.2 Ísland vinsæll áfangastaður 

Sé tekið meðaltal yfir árið 2011 eru ferðamenn frá Bandaríkjunum algengustu ferðamennirnir 

hér á landi (sjá mynd 7). Bretland og Þýskaland fylgja síðan hratt á eftir en einnig eru 

ferðamenn frá Noregi, Svíþjóð og Frakklandi mjög vinsælir (Ferðamálastofa, 2011a).  

 

 

Mynd 7: Fjöldi ferðamanna hingað til lands eftir þjóðernum árið 2011 

 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar Ferðamálastofu yfir árið 2011 voru um 80% ferðamanna 

sem sögðu íslenska náttúru vera aðal ástæðuna fyrir komu sinni til landsins. Þar næst voru 

38,6% sem sögðu það vera íslenska menningu og sögu en einnig voru þættir eins og 

ferðatilboð, dekur, ráðstefnur og vinir eða ættingjar hér á landi (Ferðamálastofa, 2012b).  

Ferðamálastofa gerði einnig könnun meðal erlendra ferðamanna sumarið 2011 í þeim tilgangi 

að afla upplýsinga um þá sjálfa, aðdragandann að Íslandsferðinni, ferðahegðun þeirra á 

Íslandi, eyðsluhætti sem og viðhorfa þeirra til íslenskrar ferðaþjónustu. Um var að ræða 

netkönnun þar sem úrtakið var 4.545 manns og var svarhlutfallið 51,9%. Niðurstöður leiddu í 

ljós að erlendir ferðamenn dvöldu hér á landi að meðaltali 10,2 nætur á þessu tímabili og 

ferðuðust 79,6% þeirra á eigin vegum. Við ákvarðanatöku höfðu langflestir eða um 40,6% 

ferðamanna aflað sér upplýsinga um Ísland á netinu. 79,1% þeirra sögðu að ferðin hefði 

staðist væntingar og þeir teldu líklegt að þeir myndu ferðast aftur til Íslands í framtíðinni. 

Athyglisvert er að rúmlega 72% svarenda höfðu tekið eftir Íslandi í auglýsingum eða 

umfjöllunum um landið sem áfangastað fyrir ferðamenn. Tæplega helmingur hafði orðið var 
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við umfjöllun eða auglýsingar á netinu og um 20% þeirra höfðu tekið eftir Íslandi í sjónvarpi, 

tímaritum og dagblöðum (Ferðamálastofa, 2012b). 

Eins og gefur að skilja hafa ferðamenn á Íslandi aðallega áhuga á náttúrutengdri afþreyingu. 

Þannig voru langflestir sem greiddu fyrir sund eða náttúruböð en þar á eftir komu þættir eins 

og söfn, skoðunarferðir, dekur, jökla-, göngu- eða fjallaferðir. Þegar ferðamenn voru spurðir 

að því hvaða atriði þeim hefðu þótt minnisstæðust eftir að hafa farið til Íslands voru 

langflestir sem nefndu náttúrutengda þætti eða einstaka staði á landinu. Bláa lónið var vinsælt 

sem og Reykjavík og Geysir (Ferðamálastofa, 2012b). 

Þegar heildarferðaneysla erlendra ferðamanna er skoðuð eftir vöruflokkum sést að útgjöld 

vegna farþegaflutninga með flugi vega mest. Útgjöld vegna gisti- og veitingaþjónustu vega 

næstmest og koma svo útgjöld vegna ýmissar verslunar sem tengjast ferðaþjónustu. Einnig 

eru til staðar önnur útgjöld eins og vegna menningar, afþreyingar og þjónustu ferðaskrifstofa 

og annarrar þjónustu (Ferðamálastofa, 2012b). 

Morgunblaðið birti grein þann 10. júlí 2012 þess efnis að samkvæmt niðurstöðum könnunar 

ferðaskrifstofunnar Fodors Travel er Ísland í efsta sæti yfir „heitasta ferðamannastaðinn“ í 

Evrópu. Í fréttinni segir að Ísland sé þekkt fyrir miðnætursól og hveri. Þeir sem vilji njóta 

náttúru og komast út úr stórborgum eigi að fara til Íslands (Morgunblaðið, 2012). 

3.3 Stefnumörkun stjórnvalda innan ferðaþjónustunnar 

Ferðaþjónusta hefur gert landsbyggðinni kleift að halda uppi ýmis konar verslunum og 

þjónustu. Greinin er í raun nær eina forsendan fyrir slíkum vexti í allri landsbyggðinni og 

tengist hún því byggðastefnu stjórnvalda með afgerandi hætti. Alþingi fól ríkisstjórninni að 

vinna að framkvæmd stefnumótandi byggðaáætlunar fyrir árin 2010-2013. Áætlunin byggir 

meðal annars á aðgerðum í nýsköpun, atvinnuþróun ásamt eflingu ferðaþjónustu. Eftir þann 

mikla vöxt og nýsköpun sem á undanförnum árum hefur verið í ferðaþjónustu er mikilvægt 

að byggja á þeim styrkleikum sem til staðar eru og markaðssetja þá sérstaklega gagnvart 

erlendum ferðamönnum með það í huga að gæta að gæðum og frekari þróun. Sérstaklega þarf 

að horfa til sviða þar sem sérstaða hinnar íslensku náttúru, náttúruauðlinda og afurða nýtist 

sem best, svo sem heilsu- og lífsstílstengdrar ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein 

sem getur aukið gjaldeyristekjur hraðast og fjölgað störfum án umfangsmikilla fjárfestinga. 

Innviðir ferðaþjónustunnar hafa einnig byggst hratt upp á undanförnum árum og er greinin 

ein af aðalútflutningsgreinum landsins eins og áður hefur komið fram. Áhersla er því lögð á 

frekari nýsköpun og vöruþróun á grunni vandaðrar úttektar á auðlindum greinarinnar, 
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stefnumótun og sýn meðal annars unna á forsendum heimamanna. Þessi vöruþróun miðar að 

því að búa til fleiri tækifæri til upplifunar ásamt því að dreifa ferðamannastraumnum um 

landið og yfir árið til að auka þau verðmæti sem greinin skapar. Sérstaklega þarf að horfa til 

sviða sem byggja á sérstöðu landsins sem áfangastaðar, sem skapa mikil verðmæti og eru 

óháðir árstíðum (Byggðastofnun, 2010).  

Þeir þættir sem lagt var áherslu á í stefnumótun byggðaáætlunar tengdri bættri ferðaþjónustu 

voru: 

Nýsköpun og vöruþróun í ferðaþjónustu tengd heilsu og menningu: Markmiðið er að 

kortleggja vöruframboð og innviði, efla nýsköpun og miðla skilaboðum um kosti landsins á 

viðkomandi sviðum. Á síðastliðnum árum hefur mikið verið unnið að þróun ýmiss konar 

afþreyingar fyrir ferðamenn. Nýjar áherslur hafa verið settar fram í sjálfbærri þróun, 

heilsueflingu, útivist og menningartengdri ferðaþjónustu. Mikilvægt er að hlúð verði áfram að 

sjálfbærri nýsköpun innan ferðaþjónustunnar í því skyni að styrkja samkeppnisstöðu hennar 

gagnvart ferðaþjónustu í öðrum löndum. Iðnaðarráðuneytið hefur unnið að samantekt um 

möguleika heilsu- og lífsstílstengdrar ferðaþjónustu hér á landi og eru næstu skref að taka á 

þeim veikleikum eða vöntun á vöruframboði sem greiningin leiðir í ljós og móta áætlun um 

kynningu á landinu sem valkost. Skilgreina þarf markmið og stefnu í uppbyggingu 

heilsuferðaþjónustu og móta sameiginlegt vörumerki fyrir Ísland sem heilsulind. Ráðstefnur, 

fundir og menningarviðburðir fyrirtækja eru mikilvæg uppspretta tekna í ferðaþjónustu þegar 

ekki er háannatímabil. Tenging við náttúrutengda afþreyingu eða útivist skapar mörgum 

landshlutum sóknarfæri. Nýja ráðstefnu- og tónlistarhúsið í Reykjavík, Harpan, hefur opnað 

íslenskri ferðaþjónustu nýja möguleika. Hægt er að nýta þá með kynningu á Íslandi sem 

staðsetningu fyrir stærri ráðstefnur og aðra menningarviðburði. Vinna þarf áfram með 

greiningu á því hvernig nýta megi betur náttúru landsins, menningu og sögu þjóðarinnar. Þá 

er einnig hægt að skoða þann möguleika sem verkefni á þessu sviði skapa til að fá hingað til 

lands innlenda og erlenda nýfjárfestingu í ferðaþjónustu (Byggðastofnun, 2010).   

Rannsóknir og þekkingaruppbygging í ferðaþjónustu: Markmiðið er að efla hagnýtar 

rannsóknir og þróun í ferðaþjónustu ásamt því að koma á varanlegu samstarfi fyrirtækja, 

rannsóknarstofnana og háskóla. Hugmyndin með þessu er að þróa meðal annars hagnýtt 

fræðsluefni og verkefni sem getur nýst fólki sem vinnur í ferðaþjónustu. Aukið verður við 

hagnýtar rannsóknir og kannanir til stuðnings við markvissa vöruþróun, markaðssetningu og 

atvinnuuppbyggingu. Ferðaþjónusta hefur birst sem hliðarreikningur við þjóðhagsreikning 
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síðan árið 2008 og verður haldið áfram að efla þessa aðferðafræði. Hagstofa Íslands hefur 

verið að stýra þessu verkefni í samstarfi við iðnaðarráðuneytið. Ferðamálastofa mun bera 

ábyrgð á þessari framkvæmd og verður árangur þess byggður á endurmati frá 

ferðaþjónustuaðilum (Byggðastofnun, 2010). 

Undirbúningur landnýtingaráætlunar fyrir ferðaþjónustu á hálendinu: Markmiðið er að 

safna saman fyrirliggjandi gögnum og rannsóknum til að meta frekari rannsóknarþörf svo 

hægt sé að ljúka gerð landnýtingaráætlunar fyrir ferðaþjónustu á hálendi landsins. Mikið 

hefur verið safnað af gögnum og rannsóknir gerðar á áhrifum ferðaþjónustu á hálendið og 

fjölfarna ferðamannastaði. Með vaxandi fjölda ferðamanna hefur þörfin fyrir heildstæða 

áætlun um landnýtingu ferðaþjónustunnar aukist (Byggðastofnun, 2010). 

Þróun gæða- og umhverfisviðmiða fyrir íslenska ferðaþjónustu: Markmiðið er að þróa 

gæða- og umhverfisviðmið fyrir íslenska ferðaþjónustu í þeim tilgangi að koma á samræmdu 

gæða- og umhverfiskerfi fyrir fyrirtæki. Um leið og vetrarferðamennska eykst þarf 

sérstaklega að hafa í huga vottunarmál fyrir ferðaþjónustuaðila sem bjóða upp á útivist og 

ferðalög. Mikilvægt er að stefna áfram að því markmiði að samræma gæðakröfur innan 

ferðaþjónustunnar. Vetrar-, hálendis- og jöklaferðir gera ríkar kröfur um undirbúning, 

viðbrögð og aðgát. Einnig er mikilvægt að veita fyrirtækjum faglegan stuðning og ráðgjöf til 

að taka þátt í þessu verkefni (Byggðastofnun, 2010). 

Fjölgun ferðamannastaða: Markmiðið er að auka dreifingu ferðamanna um landið með því 

að byggja upp nýja áfangastaði ásamt því að viðhalda þeim ferðamannastöðum sem nú þegar 

eru til staðar. Greining verður unnin á hverju landsvæði þar sem horft verður til raunverulegra 

framkvæmdaverkefna í því skyni að byggja upp fleiri ferðamannastaði. Markvisst verður 

síðan unnið að uppbyggingu samkvæmt þeirri áætlun sem búin verður til. Til að meta árangur 

fjölgunarinnar verður dreifing ferðamanna vöktuð á landsvæðunum (Byggðastofnun, 2010).   

Ferðaþjónusta tengd hefðbundnum atvinnugreinum: Skoðað verður sérstaklega hvernig 

stuðla megi að frekari uppbyggingu ferðaþjónustu tengdri sjávarútvegi og landbúnaði. 

Síðastliðin ár hefur verið lögð áhersla á nýtingu staðbundins hráefnis og landbúnaðarafurða í 

mismunandi matarverkefnum. Mikilvægt er að greina hvernig til hefur tekist og hvað þarf að 

gera til að efla þessa starfsemi en slík sala beint frá býli getur verið vaxandi tekjulind ásamt 

því að svæðisbundnar afurðir í matargerð geta verið stór og mikilvægur þáttur í upplifun 

ferðamanna hér á landi (Byggðastofnun, 2010). 
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Samkvæmt lögum heldur Ferðamálastofa utan um framkvæmd ferðamála hér á landi. 

Iðnaðarráðherra er yfir málaflokknum en hann skipar ferðamálastjóra til fimm ára í senn. 

Ferðamálastjóri sér um að ráða inn starfsfólk og veitir Ferðamálastofu forstöðu 

(Ferðamálastofa, e.d.).  

Verkefni Ferðamálastofu eru: 

 Gefa út leyfi, skráning á starfsemi og eftirlit. 

 Gæða- og skipulagsmál ferðaþjónustu, hafa umsjón með framkvæmd settrar 

ferðamálastefnu, samræma umhverfis- og fræðslumál, miðla upplýsingum og 

stuðla að alþjóðlegu samstarfi. 

 Sjá um markaðs- og kynningarmál í ferðaþjónustu almennt í samráði við 

ráðherra. 

Með samþykki ráðherra getur Ferðamálastofa falið öðrum að annast ákveðin verkefni og 

getur hún einnig verið aðili að samstarfsverkefnum ásamt því að geta átt hlut í fyrirtækjum 

sem starfa á ákveðnum sviðum (Ferðamálastofa, e.d.). 

Stjórnarráð Íslands hefur mótað framtíðarsýn og skipulagt aðgerðir í atvinnumálum er 

einnig varða stefnu í ferðaþjónustu. Þar kemur meðal annars fram að: 

 Lögð verður áhersla á frekari uppbyggingu ferðamannastaða og heilsársferðaþjónustu. 

 Stuðlað verður að auknum rannsóknum, nýsköpun og þróun í ferðaþjónustu. 

 Ríkið efni til samstarfs við sveitarfélög og Vinnumálastofnun til að skapa fleiri sumarstörf 

við umhverfisvæn verkefni eins og uppbyggingu í kringum ferðamannastaði. 

 Að bændur fái aukið svigrúm til heimaframleiðslu, vöruþróunar og heimasölu með 

upprunamerkingum og að það verði nýtt til sóknar í ferðaþjónustu. 

 Að rekstur og uppbygging þjóðgarða verði efld eins og aðstæður leyfa og styðja þar af 

leiðandi við atvinnuuppbyggingu til dæmis í ferðaþjónustu á landsbyggðinni (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). 
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4. Greining á útgjöldum ferðamanna 

Til að greina eyðslu erlendra ferðamanna síðastliðin ár voru teknar tölur frá Hagstofu Íslands. 

Tölur um útgjöld ferðamanna eru þó sett takmörk að því leyti að ekki er unnt að halda utan 

um umfang svartrar atvinnustarfsemi eins og gefur að skilja. Haldið eru utan um neyslu 

ferðamanna hér á landi með því að miða við kortanotkun og gjaldeyriskaup. Samkvæmt grein 

sem birtist í Viðskiptablaðinu þann 5. júlí 2012 má ætla að umfang neðanjarðarhagkerfis 

innan ferðaþjónustunnar sé orðið í kringum 10-12 milljarðar króna á ársgrundvelli sem er 

mikil aukning frá fyrri árum. Segja má að svört atvinnustarfsemi hér á landi skiptist í þrennt. Í 

fyrsta lagi er hin hefðbundna svarta atvinnustarfsemi sem er algengust innan veitingageirans 

og afþreyingarfyrirtækja. Í öðru lagi er um að ræða þá aðila sem reka starfsemi án þess að 

hafa til þess tilskilin leyfi eins og gistirými og þess háttar. Í þriðja lagi er um að ræða 

viðskipti sem fara fram hér á landi en greitt er fyrir erlendis. Dæmi eru um að einstaklingar 

og fyrirtæki í ferðaþjónustu selji þjónustu til erlendra aðila og innheimti greiðslu fyrir það 

erlendis. Sá peningur skilar sér að sjálfsögðu aldrei inn í hagkerfið. Einnig eru dæmi um það 

að erlendir gjaldmiðlar sem innheimtir eru í reiðufé fyrir þjónustu hér á landi séu fluttir úr 

landi og lagðir inn á erlenda bankareikninga („Tíu til tólf milljarðar“, 2012). 

Til að eyða út áhrifum þeirra gífurlegu gengisbreytinga sem átt hafa sér stað á síðustu árum 

var eyðsla erlendra ferðamanna hvert ár sett á verðlag ársins 2010. Var í því skyni notuð 

vísitala neysluverðs. Vísitala neysluverðs er reiknuð mánaðarlega af Hagstofu Íslands. Henni 

er ætlað að mæla og meta verðbreytingar á neyslu hinnar dæmigerðu fjölskyldu. Gerð er 

neyslukönnun þar sem úrtak af fjölskyldum um allt land eru beðnar um að halda 

heimilisbókhald yfir ákveðið tímabil þar sem fram koma öll útgjöld heimilisins. Út frá þessari 

könnun er síðan fundin út meðalneysla heimilanna og búin til ákveðin karfa. Mánaðarlega er 

verð þessarar körfu metið og síðan borið saman við fyrri mánuði. Verðlagsbreytingar sem átt 

hafa sér stað á þessari körfu sýnir hver verðbólgan er hverju sinni en verðbólga er mælikvarði 

á hækkandi verðlag á vörum og þjónustu á hverju tímabili. Einnig getur verið um 

verðhjöðnun að ræða en það er þegar verðlag lækkar á vörum og þjónustu á ákveðnu tímabili. 

Grunnur vísitölunnar er endurskoðaður á hverju ári og byggir skoðunin á niðurstöðum úr 

rannsókn á útgjöldum heimilanna sem Hagstofa Íslands sér um að framkvæma (Hagstofa 

Íslands, e.d. -c).  
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Eins og sjá má á mynd 8 hafa tekjur af erlendum ferðamönnum verið að aukast jafnt og þétt 

frá árunum 2000 að undanteknum nokkrum niðursveiflum (Hagstofa Íslands, e.d. -d): 

 

 

Mynd 8: Eyðsla erlendra ferðamanna frá 2001 til 2010 á verðlagi ársins 2010 (í milljónum króna) 
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5. Samanburður á aukningu ferðamanna og neyslu þeirra 

Til að komast að því hvort neysla hins meðalferðamanns hafi verið að aukast með árunum í 

takt við fjölgun ferðamanna sjálfra verður að skoða tölur ferðamanna hvers árs frá árinu 2000 

og bera þær saman við neyslu þeirra á sama tímabili.  

Eins og áður hefur komið fram hefur aukning ferðamanna verið hröð síðastliðin ár 

(Ferðamálastofa, e.d. –a): 

 

Mynd 9: Vöxtur erlendra ferðamanna frá 2000 til 2011 

  

og jafnframt hefur neysla ferðamanna aukist jafnt og þétt með árunum (Hagstofa Íslands, e.d. 

-d): 

 

Mynd 10: Eyðsla erlendra ferðamanna frá 2001 til 2010 á verðlagi ársins 2010 (í milljónum króna) 
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Til að sjá hver eyðsla hvers ferðamanns er frá árinu 2000 er eyðslu ferðamanna í heild sinni 

ár hvert á verðlagi ársins 2010 deilt með fjölda ferðamanna hvers árs. Niðurstöður sýna að 

meðaleyðsla hvers ferðamanns er að minnka með árunum sem þýðir að á sama tíma og 

ferðamönnum hefur verið að fjölga hingað til lands hefur eyðsla ferðamanna minnkað (sjá 

mynd 11).  

 

Mynd 11: Meðaleyðsla hvers ferðamanns meðan á dvöl stendur frá 2001 til 2010 

 

Athyglisvert er að athuga í þessu samhengi hvort meðalfjöldi gistinátta þeirra hafi verið að 

minnka á sama tímabili (Hagstofa Íslands, e.d. -e): 

 

Mynd 12: Meðalfjöldi gistinátta erlendra ferðamanna frá 2001 til 2010 
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Greinilegt er að dvalarlengd ferðamanna hefur lítið breyst (sjá mynd 12). Staðreynd er því að 

ferðamenn eru að eyða minna og minna og breytir engu hvaða mælikvarði er notaður í því 

samhengi. Greinilegt er að magn er ekki það sama og gæði í þessu tilfelli. Tekjur á hvern 

ferðamann hafa því minnkað umtalsvert á meðan verið er að ganga á íslenska náttúru. Ljóst er 

því að mikilvægt er að finna leiðir til að laða hingað til lands þá ferðamenn sem tilbúnir eru 

að eyða meira en meðalferðamaðurinn og auka þannig gjaldeyristekjur landsins. Með því að 

finna lausn á þessum vanda og byggja upp ferðaþjónustu með þeim tilgangi að fá hingað til 

landsins efnameiri ferðamenn væri hægt að auka gjaldeyristekjur án þess að það hefði aukin 

neikvæð áhrif á náttúru landsins. Einnig má velta því fyrir sér hvort Ísland sé orðinn „heitur 

reitur“ fyrir sparneytna ferðamenn. Niðurstöður benda til þess að sú aukning sem átt hefur sér 

stað meðal ferðamanna hingað til lands stafi að mestu leyti af auknu streymi sparsamari 

ferðamanna sem nýta sér hagstætt gengi krónunnar. Í raun getur ýmislegt legið að baki 

þessarar þróunar en miðað við niðurstöður má draga þá ályktun og velta því fyrir sér hvort 

Ísland búi einfaldlega ekki yfir þeim kostum og þeim aðstæðum sem þarf til að taka á móti 

efnameiri ferðamönnum.  

Gengisvísitala er vegið meðaltal af gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart krónunni. Þær myntir 

sem mynda vísitöluna eru myntir helstu viðskiptalanda Íslands en það er Seðlabankinn sem 

sér um að velja þessar myntir miðað við viðskipti við útlönd. (M5, e.d.). Þegar borið er saman 

meðaltal vísitölu neysluverðs og gengisvísitölu ár hvert er hægt að sjá hvort verðlag hér á 

landi sé að haldast í takt við þær gengisbreytingar sem eiga sér stað. Teknar voru tölur frá 

Hagstofu Íslands sem sýndu þessar tölur fram til ársins 2009 (Hagstofa Íslands, e.d. -f).  

 

Mynd 13: Vísitala neysluverðs og gengisvísitala frá 2000 til 2009 
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Á mynd 13 má sjá að vísitala neysluverðs hefur verið að hreyfast nokkurn veginn í takt við 

gengisvísitölu. Sjá má að halli vísitölu neysluverðs er þó nokkuð meiri en halli gengisvísitölu 

fyrir efnahagshrunið árið 2008 sem þýðir að kaupmáttur erlendra ferðamanna hafi verið að 

minnka á þessum árum. Hins vegar sést að halli gengisvísitölu er örlítið meiri en halli vísitölu 

neysluverðs eftir efnahagshrunið sem þýðir að kaupmáttur erlendra ferðamanna sé að aukast.  

5.1 Þolmörk ferðamannastaða 

Eins og fram hefur komið er ferðaþjónusta búin að vera í hröðum vexti undanfarin ár. Í 

kjölfarið hafa flestir ferðamannastaðir breyst og þróast með árunum til að geta tekið á móti 

þessum aukna ferðamannastraumi. Ekki er hægt að búast við því að vinsælir 

ferðamannastaðir sem fá hundruð þúsunda ferðamanna á hverju ári haldist óbreyttir ár eftir ár 

þrátt fyrir aukna aðsókn og í raun átroðning ferðafólks. Sú breyting og þróun 

ferðamannastaða sem verður í kjölfar fjölgunar ferðamanna er hægt að lýsa með svokölluðu 

„lífsskeiði áfangastaða“. Lífsskeiðinu er hægt að skipta upp í 5 stig en það helst jafnframt í 

hendur við þolmörk þeirra:  

Stig 1: Ferðamenn byrja að streyma á staðinn. Engu þarf að breyta og eru heimamenn 

jafnframt spenntir og ánægðir með komu þeirra.  

Stig 2: Innviðir eru farnir að gera ráð fyrir streymi ferðamanna. Búið er þá að byggja upp 

aðstöðu fyrir ferðamenn og eru samskipti á milli heimamanna og ferðamanna góð.  

Stig 3-4: Ferðamönnum er farið að fjölga, innviðir eru byggðir upp með ferðamenn í huga og 

áhrif frá þeim aukast hratt og mikið. Staðurinn er orðinn vinsæll ferðamannastaður.  

Stig 5: Massaferðamennsku hefur verið náð og er heimamönnum farið að verða í nöp við 

gestina þar sem hið upprunalega aðdráttarafl er jafnvel horfið. Ef ekkert er gert á þessu stigi 

getur orðið mikil hnignun sem leiðir til þess að staðurinn geti ekki keppt við aðra 

sambærilega ferðamannastaði í heiminum þar sem hann hefur náð þolmörkum sínum og þar 

af leiðandi misst sinn upprunalega tilgang. Einnig er möguleiki á að endurnýja staðinn þar 

sem eitthvað róttækt er gert til að laða til sín ferðamenn á ný (Butler, 1980).  
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Hins vegar kemur ávallt að því að eftir því sem ferðamönnum fjölgar á tiltekin svæði og 

staðurinn fer ofar á lífsskeiði áfangastaða nær hann þolmörkum ákveðins hóp ferðamanna. 

Ferðamenn, sem vilja ekki hafa staði fulla af fólki og helst óspjallaða, hætta að koma og nýir 

hópar ferðamanna fara að koma í staðinn. Ekki er því þolmörkunum einungis náð á fimma 

stigi lífsskeiðsins heldur einnig með hverju stigi í lífshlaupinu sem staðurinn tekur fyrir 

ákveðinn hóp (Butler, 1980).  

Mikið hefur verið rætt og skrifað um þolmörk ferðamannastaða síðastliðin ár, bæði hér á 

landi sem og erlendis. Erfitt er þó að segja til um hvort staðir hafi náð þolmörkum sínum þar 

sem erfitt getur verið að meta það. Mathieson og Wall settu fram eina þekktustu 

skilgreininguna á þolmörkum ferðamannastaða en það er sá hámarksfjöldi fólks sem staður 

getur tekið á móti án þess að náttúrulegt umhverfi þess skaðist um of og skerði ekki upplifun 

ferðamanna. Mikilvægt er að halda heimamönnum ánægðum því að um leið og það breytist 

og ferðamönnum fer að finnast þeir óvelkomnir fer streymi þeirra að minnka. Neikvætt 

viðhorf heimamanna er einmitt hluti af fimmta og síðasta stiginu samkvæmt Butler. Ekki er 

þó til neitt svar við því hvenær ferðamennirnir eru orðnir það margir að staðurinn hafi náð 

þolmörkum sínum þar sem ferðamannastaðir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Ekki er 

því til nein viðmiðunartala ferðamanna sem segir til um þolmörk ferðamannastaða. Margir 

þættir spila þarna inn í eins og til dæmis heimamenn, aðdráttarafl staðarins, ferðamennirnir 

sjálfir og eðli staðarins (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001). Því er ljóst að þegar þolmörk á 

Íslandi eru skoðuð er ekki hægt að miða við ákveðinn fjölda ferðamanna heldur verður að líta 

á aðstæður á ferðamannastöðunum hverju sinni. Nú til dags er farið að leggja áherslu á 

stjórnunarstefnu sem hefur það markmið að uppfylla kröfur og væntingar ferðamanna (Butler, 

1997).  

Eins og áður hefur komið fram verður fjöldi ferðamanna kominn upp í eina milljón árið 2020 

ef spár ganga eftir. Staðreynd er að um 49% ferðamanna er að koma til landsins yfir 

sumarmánuðina þ.e. frá júní til ágúst. Til að forðast þolmörkin er mikilvægt að dreifa 

ferðamönnunum betur yfir árið ásamt því að fjölga flóru ferðamanna, þ.e. laða að 

eyðsluglaðari ferðamenn. Ísland getur tekið á móti mun fleiri ferðamönnum ef dreifingin 

verður landinu í hag og væri þá nýtingin á innviðum landsins betri og meiri. Yrði þá ágangur 

á náttúru Íslands um leið ekki landinu ofviða (Ferðamálastofa, 2009).  
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6. Hvað er til ráða? 

6.1 Gjaldeyrissköpun til framtíðar 

Í þeim tilgangi að fá hingað til lands eyðsluglaðari og efnameiri ferðamenn má velta fyrir sér 

hvað hægt sé að gera. Með því að bæta við einungis sömu flóru og verið hefur að koma til 

landsins yrði það einungis hrein viðbót sem hlutfallslega myndu ekki auka gjaldeyristekjur 

landsins. Með því að ná hingað til lands nýjum markhóp ferðamanna væri hægt að sjá breytta 

flóru þeirra og auka um leið gjaldeyristekjur í þjóðarbúinu. Ef núverandi spá um aukningu 

ferðamanna gengur eftir er ljóst að ágangur á hina íslensku náttúru verður talsverður. Með því 

að ná inn efnameiri ferðamönnum hingað til lands væri hægt að auka gjaldeyristekjur með 

hlutfallslega minni ágangi á náttúruna. Markmið ferðaþjónustuaðila ætti því fyrst og fremst 

að vera að skapa hér grundvöll fyrir ferðaþjónustu sem myndi laða að efnameiri ferðamenn.  

Fjárfesting hefur verið lág hér á landi síðustu ár. Með því að hefja framkvæmdir sem stuðla 

að auknum vexti efnameiri ferðamanna myndi þessi aukna fjárfesting skila aukinni 

landsframleiðslu. Greiningardeild Arion banka birti grein um áhrif erlendrar fjárfestingar á 

ferðaþjónustu. Þar er talað um hugsanleg áhrif byggingar lúxushótela hér á landi sem myndi 

um leið stuðla að komu eyðsluglaðari ferðamanna. Einnig er útlit fyrir aukið atvinnuleysi í 

byggingargeiranum þar sem stórum verkefnum á borð við Hörpu er lokið og fá verkefni eru á 

dagskrá eins og staðan er í dag. Myndu þessar framkvæmdir því skapa fjölda starfa á 

framkvæmdartíma sem og endanleg störf þegar framkvæmdum er lokið. Gjaldeyrissköpun á 

meðan á framkvæmdum stæði myndi aukast sem er einna helst bundin við vinnulaun. Erfitt er 

þó að segja til um þær gjaldeyristekjur sem skapast munu eftir að framkvæmdum lykju en 

myndi það væntanlega að stórum hluta velta á því hvernig starfsemin yrði markaðssett. 

Einnig eru til staðar gjaldeyrishöft og sitja milljarðar króna fastar í eigu erlendra aðila og er 

ljóst að þeim verður ekki skipt út á stuttum tíma. Góð lausn væri því að laða hingað til lands 

erlenda langtímafjárfesta (Greiningardeild Arion banka, 2012).  
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6.2 Vetrarferðamennska 

Á Íslandi líkt og í mörgum öðrum löndum í heiminum er ferðamennska árstíðabundin (sjá 

mynd 14). Vandinn við svo sveiflukennda grein leiðir til þess að framleiðnin verður nánast 

engin á vissum hlutum ársins. 

 

 

Mynd 14: Skipting erlendra ferðamanna hingað til lands eftir árstíðum 

 

Sumarið 2011 voru átta erlend flugfélög sem héldu úti flugi til og frá Íslandi. En yfir 

vetrartímann var aðeins eitt af þeim sem flaug hingað.  Ljóst er því að mikilvægt er að ná 

betri dreifingu á komu erlendra ferðamanna þ.e. að lengja sumartímann og markaðssetja 

Ísland sem vetrarstað (Túristi, e.d.). Árið 2011 komu 49% erlendra ferðamanna frá júní til 

ágúst miðað við 66% árið 1995. Ljóst er því að nokkuð mikið hefur áunnist við að dreifa 

ferðamannatímanum yfir árið en betur má ef duga skal. Almennt gildir það að Reykjavík sé 

aðal vettvangur erlendra ferðamanna hér á landi yfir vetrartímann. Þeir dvelja í borginni og 

nýta sér ýmsa afþreyingu og skreppa í dagsferðir út á land. Á sumrin snýst þetta við og er þá 

mikið um að erlendir ferðamenn fari í lengri ferðir um landið. Er þetta þó að sjálfsögðu 

breytilegt eftir erindi ferðafólks hingað til lands og fer það einnig eftir aldri og þjóðerni þeirra 

(Vegagerðin, e.d.). 

Í ágúst 2010 héldu Samtök ferðaþjónustunnar fund þar sem rætt var hvernig hægt væri að 

bæta vetrarferðamennsku. Í kjölfarið var sett af stað samstarfsverkefni þar sem markmiðið 

var að leiða saman þær stofnanir sem meðal annars sjá um vöruþróun, nýsköpun og 

markaðsmál hér á landi sem leggur grunninn að öflugri vetrarferðamennsku til framtíðar. 

Árið 2011 var síðan lögð fram tillaga á Alþingi um ferðamálastefnu þess efnis að leggja fyrst 
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og fremst áherslu á þætti sem stuðla að aukinni vetrarferðamennsku (Samtök ferðaþjónustunnar, 

2011). 

Þar sem ferðaþjónusta er ein af stærstu þáttum í gjaldeyrissköpun þjóðarinnar er mikilvægt að 

halda vexti í henni. Staðreynd er að þorri ferðamanna ferðast hingað til lands á sumrin. 

Mikilvægt er skapa aukna verðmætasköpun í þjóðfélaginu með aukinni ferðaþjónustu á 

veturna þar sem hið íslenska efnahagslíf treystir á ferðaþjónustu í auknum mæli. 

Meginmarkmið með auknum fjölda ferðamanna hingað til lands á veturna ætti að vera að 

auka nýtingu fjárfestinga sem leiðir til aukinnar arðsemi fyrirtækja sem aftur leiðir til 

samkeppnishæfs rekstrarumhverfis sem og aukningu viðskipta yfir vetrartímann. Ljóst er að 

með auknum fjölda ferðamanna hingað til lands á veturna yrði nýting fjárfestinga betri sem 

leiðir til aukinnar arðsemi, gæða og vöruþróunar.  
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7. Lokaorð 

Í þessari rannsóknarskýrslu hefur verið gerð úttekt á ferðaþjónustu á Íslandi. Í því skyni hefur 

verið talað um mikilvægi ferðaþjónustu í íslensku efnahagslífi og hlutfall hennar í 

landsframleiðslu þjóðarbúsins. Greint hefur verið frá ferðavenjum erlendra ferðamanna hér á 

landi ásamt því að komast að því hverjar ástæðurnar séu fyrir komu þeirra hingað. Fengnar 

voru tölur frá Hagstofu Íslands sem sýndu fjölgun ferðamanna frá árinu 2001 ásamt þróun á 

neyslu þeirra á sama tímabili. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að eyðsla ferðamanna 

á föstu verðlagi ársins 2010 er að minnka með árunum sem leiðir að líkum að Ísland sé að 

laða til sín sparneytnari ferðamenn. Ljóst var einnig að meðalfjöldi gistinátta hefur haldist 

nokkuð stöðugur á þessu tímabili sem ýtir undir þá staðreynd að ferðamenn séu að eyða 

minna. Eftir þessar niðurstöður er ljóst að eitthvað verður að gera í því skyni að laða að 

efnameiri ferðamenn. Bygging lúxushótela hér á landi myndi að öllum líkindum stuðla að 

komu efnameiri ferðamanna hingað til lands ásamt því að stuðla að aukinni fjárfestingu sem 

hefur verið í lágmarki síðustu ár. Með aukinni ferðaþjónustu á veturna væri hægt að auka 

nýtingu þeirra fjárfestinga sem til staðar eru sem leiða myndi til aukinna viðskipta yfir 

vetrartímann. Tekjur af erlendum ferðamönnum er þriðji stærsti útflutningsliður hér á landi 

og er einnig stór þáttur í landsframleiðslu þjóðarbúsins. Ekki er auðvelt að segja til um hvaða 

aðgerðir myndu helst stuðla að breytti flóru ferðamanna hingað til landsins en eitt er víst að 

ferðaþjónusta er gífurlega mikilvægur þáttur í íslensku efnahagslífi og er því mikilvægt að 

stuðla að bættri þróun hennar. 
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