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Ágrip 

Ferðaþjónusta er ein af helstu þjóðartekjum Íslendinga. Vaxandi samkeppni ríkir á sviði 

ferðaþjónustu og eru því kröfur um aukin gæði atvinnugreinarinnar á Íslandi nú meiri en 

áður. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að meta stöðu gæðamála í ferðaþjónustu á 

Íslandi með því að kanna viðhorf og væntingar hagsmunaðila til kerfisbundinna matskerfa 

á borð við Vakann, sem er nýlega stofnað gæðakerfi í ferðaþjónustu á Íslandi. Við 

gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og viðtöl tekin við sjö 

ferðaþjónustuaðila og stjórnsýsluaðila í ferðaþjónustu hér á landi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að auka þurfi meðvitund um mikilvægi gæða. Niðurstöðurnar sýna 

enn fremur að þjónustugæðum er ábótavant. Viðhorf hagsmunaaðila til gæðakerfa í 

ferðaþjónustu eru jákvæð, en vegna mikils annríkis í ferðaþjónustu gefa 

ferðaþjónustuaðilar sér ekki tíma til þess að sækja um aðild. Væntingar til Vakans eru 

almennt miklar og viðmælendur flestir á þeirri skoðun að hann henti vel fyrir 

ferðaþjónustuaðila sem eru að hefja rekstur, en þeir telja hins vegar að kröfur Vakans séu 

lágar fyrir reyndari fyrirtæki sem hafa verið lengur í ferðaþjónustu og hafa þar af leiðandi 

hærri kröfur hvað varðar gæði. Mestur áhugi á þátttöku í Vakanum er vegna markaðslegra 

tækifæra. Enginn marktækur munur var á viðhorfum ferðaþjónustuaðila og stjórnsýslu 

ferðaþjónustunnar í þessari rannsókn.  

 

 

 

Lykilorð: Gæði, gæðakerfi, væntingar, gæðastjórnun, þjónustugæði  



 

Abstract 

Tourism is a key industry in Iceland, playing a major role in the economy. Its growth has 

sparked fierce competition in the field, and has solidified its importance to the nation's global 

competitiveness. Demands for increased quality in the sector have never been more 

pertinent. The study delves into the insight, views and attitudes towards quality systems and 

expectations regarding Vakinn; the recently established quality system implemented in 

Iceland. Qualitative research methods were used to collect the data. Seven semi-structured 

interviews were taken with key players in Icelands tourism industry. Data gathered from 

these interviews indicated a lack of awareness of quality consciousness among tour operators 

in the industry as well as insufficient service quality and security of tourist in Iceland. The 

attitudes towards the idea and implementation of quality systems was overall positive. 

However, due to the sudden increase in the volume of tourists, tour operators have 

insufficient time to apply for membership with Vakinn or other quality systems. The 

expectations of Vakinn are generally positive and considered suitable for new businesses and 

tour operators. This is contrasted with established and experienced tourism companies who 

have found the requirements too low, and view the quality certification as a good marketing 

tool. In conclusion, increasing the awareness and highlighting the importance of quality is 

essential, and needs to be taken seriously by all parties involved in the tourism industry. 

 

 

 

Keywords: Quality, quality system, expectations, quality control, service quality.  
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Þakkarorð 

Ég vil að byrja á því að þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þess að hitta 

mig og veita mér fróðlegar upplýsingar. Næst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Rannveigu 

Ólafsdóttur kærlega fyrir góða leiðsögn, yfirferð og aðstoð. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

minni, vinum og maka fyrir hvatningu og tillitsemi við gerð þessarar ritgerðar. Sérstakar 

þakkir fær móðir mín fyrir yfirlestur, endalausa þolinmæði og sannan stuðning í gegnum 

námið mitt. Síðast en ekki síst þakka ég Tómasi Ríkarðssyni fyrir hjálpina við yfirlestur og 

ráðleggingar. 
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1 Inngangur 

Með vaxandi mikilvægi ferðaþjónustunnar í hagkerfum þjóða og aukinni samkeppni á 

heimsvísu hafa gæði í ferðaþjónustu verið viðurkennd sem ómissandi þáttur til þess að ná 

velgengni og auknum hagnaði í greininni (t.d. Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1996; 

Augustyn, 1998). Gæði í ferðaþjónustu stýrast af væntingum ferðamanna og ánægja þeirra 

veltur á því hvort gæðakröfur standist þeirra væntingar (Parasuraman. O.fl., 1996). Það 

hefur einnig komið í ljós að ef áhersla er lögð á gæðamál í ferðaþjónustu þá hefur það 

jákvæð áhrif á ánægju ferðamannsins og eykur líkurnar á því að hann heimsæki staðinn 

aftur og mæli með áfangastaðnum við aðra (Bigné, Sánchez og Sánchez, 2001).   

 Frá aldamótum hefur verið að meðaltali 6.1% aukning erlendra ferðamanna á ári og er því 

spáð að fjöldi ferðamanna til Íslands verði kominn upp í eina milljón árið 2020 

(Ferðamálastofa, 2013). Að sama skapi hefur efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu aukist 

og í dag er ferðaþjónusta ein þriggja helstu útflutningsgreina á Íslandi með gjaldeyristekjur 

um 133 milljarða á ári (Samtök ferðaþjónustunnar, á.á.).  Þessi aukning ferðamanna er 

samt sem áður áhyggjuefni því ef þolmörkum er náð getur það haft neikvæð áhrif á 

upplifun gesta sem koma hingað. Hugtakið þolmörk ferðaþjónustu er skilgreint sem „Sá 

fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort 

heldur er á náttúrlegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna“ (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson 2009, 35). Hin hraða 

þróun ferðaþjónustu á Íslandi síðastliðin ár hefur valdið því að gæðamál hafa setið á 

hakanum. En vegna mikilvægi greinarinnar fyrir þjóðarhag er nauðsynlegt að huga að 

gæðamálum í ferðaþjónustu til þess að koma í veg fyrir að þolmörkum hennar sé náð. Það 

er því áríðandi að rannsaka stöðu gæðamála í ferðaþjónustu á Íslandi til þess að hægt sé að 

gera grein fyrir því hverjir styrkleikar og veikleikar gæðamála í íslenskri ferðaþjónustu eru. 

Þegar það hefur verið gert er hægt að finna ýmsar leiðir til þess að bæta stöðuna en það er 

gert með aðstoð gæðastýringar og gæðakerfa.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að meta núverandi stöðu gæðamála í ferðaþjónustu 

á Íslandi frá sjónarhorni hagsmunaaðila með því að taka viðtöl annars vegar við aðila innan 
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stjórnsýslu ferðamála og hins vegar við ferðaþjónustuaðila. Í þessari rannsókn er því 

hugtakið hagsmunaaðilar notað yfir þessa tvo hópa þegar þá þarf ekki að aðgreina. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna skoðanir hagsmunaaðila til gæðakerfa í 

ferðaþjónustu og notkun þeirra. Einnig er leitast eftir að kanna væntingar og viðhorf til 

Vakans sem er nýlegt íslenskt gæðakerfi sem aðlagað hefur verið að íslenskum aðstæðum 

og heldur utan um allar hliðar ferðaþjónustu. Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru lagðar 

til grundvallar: Hver er skoðun ferðaþjónustunnar og stjórnsýsluaðila ferðaþjónustunnar á 

stöðu gæðamála í ferðaþjónustu á Íslandi? Hver eru viðhorf ferðaþjónustuaðila og 

stjórnsýsluaðila til kerfisbundinna matskerfa á gæðum? Hvaða viðhorf og væntingar hafa 

ferðaþjónustan og stjórnsýslan til gæða- og umhverfisstjórnunarkerfisins Vakans?  

Ritgerðinni er skipt í 5 kafla.  Kafli 1 er inngangur þar er gert grein fyrir viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Kafli 2 er fræðilegur bakgrunnur, þar er farið yfir hugtökin gæði, 

gæðastjórnun og gæðastjórnunarkerfi. Athugað er hvernig ímynd áfangastaðar og 

væntingar ferðamanna hafa áhrif á gæði í ferðaþjónustu. Farið er yfir frumkvöðla 

gæðastjórnunar og dæmi tekin um gæðakerfi í ferðaþjónustu á Íslandi. Í kafla 3 er farið yfir 

rannsóknaraðferðir og úrvinnslu gagna og í kafla 4 eru niðurstöður viðtalsgagna settar 

fram. Í 5. og síðasta kaflanum má finna umræður og ályktanir þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru túlkaðar og settar í fræðilegt samhengi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Þjónustugæði 

Gæði í þjónustu eru skilgreind sem sambland af þeim væntingum sem neytandi hefur til 

þjónustunnar áður en hennar er neytt og þeirrar raunverulegu þjónustu sem að neytandinn 

fær. Gæði þjónustunnar eru síðan metin eftir því hvort þjónustan hafi staðist væntingar 

neytandans eða ekki (Parasuraman, Zeithaml, og Berry, 1985). Í þessu sambandi benda 

Fick og Ritchie (1991) á að þeim mun meiri sem væntingar neytandans eru þeim mun 

meiri líkur eru til þess að hann muni vega gæði þjónustunnar minna. Ef hins vegar þjónusta 

stenst eða fer fram úr væntingum viðskiptavinarins er líklegra að gæði hennar séu metin 

hærra (Fick og Ritchie, 1991).  

Edward Sallis (2002) telur að skortur á verkferlum innan fyrirtækja geti leitt til þess að 

þjálfun og fræðslu starfsmanna sé ábótavant. Það geti leitt til þess að viðskiptavinir fái ekki 

eins góða þjónustu og þeir áttu von á. Þar af leiðandi verða viðskiptavinir óánægðir sem 

getur leitt til þess að viðskiptavinurinn kaupir þjónustuna ekki aftur og slæmt orðspor 

fyrirtækisins breyðist út. Sallis (2002) vill meina að ábyrgðin liggi hjá stjórnendum 

fyrirtækja, þeir verði að nýta sér kerfi og fara eftir ákveðnum verkferlum til þess að koma í 

veg fyrir mistök í þjónustu og bjóða upp á gæðaþjónustu. Dickson, Rust og Moorman 

(2000) sýna fram á að fyrirtæki sem leggja áherslu á að auka þjónustugæði til þess að gera 

viðskiptavini sína ánægða eru mun líklegri til þess að ná árangri heldur en fyrirtæki sem 

leggja mesta áherslu á að ná sem mestum efnahagslegum hagnaði. Go og Govers (2000) 

benda hins vegar á að fyrirtæki sem leggja áherslu á gæðamál í rekstri geti verðsett sig mun 

hærra en fyrirtæki sem gera það ekki.  Einnig benda þeir á að með því að leggja áherslu á 

gæði geti fyrirtæki aukið sölu, arðsemi og samkeppnisstöðu. Chand (2010) tekur undir 

þetta og bætir einnig við að endurkoma ferðamanna og tilhneigingar til þess að segja frá og 

mæla með við aðra hafi ávallt reynst góð aðferð til þess að meta ánægju viðskiptavina og 

gæði í þjónustu. Þó sé það ekki alltaf réttmæt mæling þar sem í ljós hefur komið að 

ferðamenn eiga oft á tíðum erfitt með að breyta til og forðast gjarnan að prófa nýja staði 

(Chand, 2010).  
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Sumarið 2006, frá júní til september, var gerð gæðakönnun á meðal erlendra ferðamanna á 

Íslandi. Viðtöl voru tekin á Leifsstöð og á Seyðisfirði þar sem ferðamenn voru beðnir um 

að svara spurningum um gæði í ferðaþjónustu á Íslandi. Könnunin leiddi í ljós að um 36% 

erlendra ferðamanna sem hingað koma telja ferðaþjónustu á Íslandi vera almennt betri en 

þeir bjuggust við, alls 58% telja gæðin vera svipuð og búist hafði verið. Einungis 6% finnst 

gæðin ekki standast væntingar (Rögnvaldur Guðmundsson, 2006). Einnig var spurt um 

hvernig verðlag á Ísland væri með tilliti til gæða. Meirihluti svarenda, eða 62-92%, telja að 

verðlagning í ferðaþjónustu á Íslandi sé fremur eða mjög há miðað við gæði hennar. Í 

könnuninni kemur einnig í ljós að gististaðir á Íslandi fá lægri einkunn en aðrir þættir 

ferðaþjónustu hér á landi þegar horft er til gæða (Rögnvaldur Guðmundsson, 2006). 

2.2 Væntingar, áhrif og ímynd 

Árið 2011 voru ferðamenn á Íslandi spurðir hvort ferðalag þeirra til Íslands hefði uppfyllt 

væntingar þeirra. Þar kom í ljós að um 65% segja að ferðalagið hafi staðist væntingar 

þeirra að öllu leyti, 32% segja að það hafi uppfyllt væntingar þeirra að mestu leyti og 3% 

að nokkru eða litlu. Því mætti spyrja hvað fór úrskeiðis hjá þessum 35% ferðamanna sem 

komu til landsins en fóru ekki fullkomlega sáttir heim. Í þessari sömu könnun er einnig 

spurt hvort ferðamennirnir hafi áhuga á að koma aftur til landsins. Þá telja 79% mjög eða 

frekar líklegt að þeir muni koma aftur til Íslands (Ferðamálastofa, 2011).  

Að meta þjónustugæði áður en þjónustan er keypt þykir erfitt þar sem hún er óáþreyfanleg 

og snýst um upplifun viðskiptavinar. Ef tekið er dæmi um kaup á afþreyingu eða gistingu í 

ferðaþjónustu þá er ekki hægt að segja til um gæði hennar heldur aðeins áætla, þangað til 

eftir að hún er upplifuð (Keane, 1997). Keane (1997) vill meina að kaup á áþreifanlegri 

vöru sé annað mál þar sem yfirleitt er hægt að áætla gæði hennar með því að prófa hana og 

meta áður en greitt er fyrir hana. Gæðaupplifun ferðamannsins ræðst því af þeim 

væntingum sem hann hefur til þjónustunnar og þeirrar raunverulegu þjónustu sem hann fær 

(Keane, 1997). Vegna aukinnar markaðsetningar á Internetinu er auðvelt að afla sér 

upplýsinga um þá ferðaþjónustu sem í boði er á hverjum áfangastað fyrir sig. Grönfeldt og 

Strother (2006) vilja meina að samfélagsmiðlar skapi þær væntingar sem fólk hefur til 

þeirrar vöru og þjónustu sem það kaupir. Þetta bendir til þess að mikilvægt er að 

þjónustugæði í ferðaþjónustu hér á landi séu í samræmi við þær væntingar sem ferðamenn 

hafa til þess að auka ánægju þeirra.  
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Mynd 1. Áhrifaþættir á gæði í þjónustu samkvæmt Parasuraman o.fl. 

(1985); þýðing Höfundar. 

Væntingar viðskiptavinar til þeirrar þjónustu sem hann kaupir og skynjun hans á þeirri 

þjónustu sem hann fær er oft ekki sú sama. Þegar það gerist myndast misræmi (e. gap) í 

upplifun viðskiptavinarins sem veldur því að hann verður óánægður (Parasuraman, o.fl., 

1985). Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) hafa tekið saman þá áhrifaþætti í þjónustu 

sem geta valdið þessu og sett fram í mynd til útskýringar (Sjá mynd 1). Áhrifaþættirnir eru 

eftirfarandi: 1. Aðgengi (t.d. staðsetning fyrirtækis og opnunartímar), 2. Samskipti á milli 

viðskiptavinar og starfsmanns, 3. Hæfni og þekking starfsmanns, 4. Kurteisi starfsmanns,  

5. Trúverðugleiki (t.d. að viðskiptavinurinn trúi því að starfsmaður hafi hagsmuni hans í 

fyrirrúmi), 6. Áreiðanleiki (t.d. ef viðskiptavinurinn fær ekki þá þjónustu sem honum er 

lofað), 7. Svörun (t.d. fyrirspurnum viðskiptavinar er svarað seint eða óskýrt), 8. Öryggi 

(t.d. ef viðskiptavinur finnur fyrir óöryggi), 9. Raunverulegt umhverfi (t.d. 

snyrtileg/ósnyrtileg aðkoma), 10. Skilningur/að þekkja viðskiptavininn (t.d. hvort 

starfsmaður reynir að mæta væntingum hans og lærir inn á þarfir viðskiptavinarins) 

(Parasuraman, o.fl., 1985). 

Vætingar til 

þjónustu 
(e. Expected Service) 

Skynjuð 

þjónusta 
(e. Perceived 

Service) 

10 áhrifaþættir á gæði í 

þjónustu 

 Aðgengi (e. Access) 

 Samskipti (e. Communication) 

 Hæfni (e. Competence) 

 Kurteisi (e. Courtesy) 

 Trúverðugleiki (e. Credibility) 

 Áreiðanleiki (e. Reliability) 

 Svörun (e. Responsiveness) 

 Öryggi (e. Securities) 

 Raunverulegt umhverfi          

(e. tangibles) 

 Skilningur/að þekkja 

viðskiptavininn             

(e. Understanding/knowing the 

customer) 
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Viðskiptavinir hafa ákveðnar væntingar til þjónustu eftir því hvað þeir hafa heyrt frá 

öðrum, einnig hafa persónulegar þarfir áhrif, þá hvað þessi ákveðni viðskiptavinur hefur 

áður upplifað og við hvaða samfélagsaðstæður hann lifir. Fyrri reynsla á sömu þjónustu er 

einnig stór áhrifaþáttur á væntingar viðskiptavinar (Parasuraman, o.fl., 1985). Það er 

mikilvægt að fyrirtæki haldi sig við ákveðna staðla í þjónustu og fari að minnsta kosti ekki 

neðar en það. Að fara fram úr væntingum hefur þótt vera ávísun á ánægju viðskiptavinar 

(Parasuraman, o.fl., 1985). Fyrirtæki verða að vita hver viðskipavinurinn er og greina 

hverjar væntingar hans eru til þessarar ákveðnu vöru og þjónustu sem það er að bjóða upp 

á. Til þess að viðskipavinurinn verði ánægður verður uppfylla og mæta væntingum  hans.  

Með öllum þessum áhrifaþáttum eru væntingar viðskiptavinarins ætíð að breytast og því 

því verða stjórnendur að vera á tánum með sífelldar endurbætur hvað varðar gæðamál 

(Parasuraman, o.fl., 1985).  

Slæmt orðspor á Íslandi sem ferðamannastað getur verið fljótt að berast út um allan heim í 

gegnum samfélagsmiðla á borð við Facebook, Tripadvisor og Twitter (Vakinn, á.á.). Um 

75% þeirra ferðamanna sem ferðuðust til Íslands sumarið 2011 sögðust hafa aflað sér 

upplýsinga um landið í gegnum Internetið  (Ferðamálastofa, 2011). Það hefur sýnt sig að 

eitt rotið epli í ferðaþjónustu getur valdið slæmum áhrifum á ímynd og orðspor 

ferðaþjónustu á Íslandi (Vakinn, á.á.). Slæm umfjöllun á samskiptavefum getur því haft 

áhrif á ákvörðunartöku ferðamannsins um hvaða áfangastað hann velur eða hvaða þjónustu 

hann kaupir. Nú til dags berast upplýsingar um ferðamannastaði og aðrar þjónustur mjög 

hratt frá manni til manns (e. word of mouth) en almennt er viðurkennt að orðspor skiptir 

miklu máli í mótun viðhorfa og hegðun kaupenda (Zeithaml, o.fl., 2009). Neytendur sem 

eru ánægðir með þá þjónustu sem þeir hafa fengið eru líklegri til þess að dreifa jákvæðum 

orðum og mæla með því að aðrir neyti þessarar þjónustu líka. Hutchinson, Lai og Wan 

(2009) benda hins vegar á að þetta eigi einnig við um neytendur sem verða fyrir neikvæðri 

upplifun. Þeir segja að neikvæð upplifun sé sterkari í minni fólks en jákvæð og því algengt 

að neytendur séu gjarnari á að eiga frekar orð um þá neikvæðu upplifun sem átti sér stað 

heldur en jákvæðu. Það leiðir til þess að neikvæð umfjöllun ferðast hraðar á milli fólks 

með tali og umfjöllun á veraldarvef sem hefur slæm áhrif á það fyrirtæki sem um ræðir og 

einnig ímynd staðarins (Hutchinson J. o.fl., 2009).  Fleiri rannsóknir hafa einnig sýnt að 

góð ímynd sé afar mikilvæg í ferðaþjónustu fyrir hagræn áhrif og samkeppnishæfni 

(Forsætisráðuneytið, 2008). 
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Til þess að hægt sé að gera grein fyrir væntingum viðskiptavina er nauðsynlegt að 

skilgreina hverjir viðskiptavinirnir eru og sömuleiðis hverjar þarfir þeirra eru (Agnes Hólm 

Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). Um 80% þeirra ferðamanna sem koma til 

Íslands koma hingað vegna þeirrar hreinu og óspilltu náttúru sem landið hefur upp á að 

bjóða. Það er því vel hægt líta á náttúruna sem samkeppnisforskot Íslendinga við aðrar 

þjóðir og því mikilvægt að huga að náttúrunni og viðhalda henni til að ímynd landsins 

skerðist ekki (Forsætisráðuneytið, 2008).  

2.3 Öryggi í ferðaþjónustu 

Það eru margar hættur sem leynast í öllum þeim afþreyingum sem í boði eru í náttúrunni. 

Um 75% þeirra ferðamanna sem koma til landsins stunda afþreyingu að einhverju leyti í 

náttúru Íslands (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2012). Fjölgun ferðamanna til landsins 

leiðir því miður einnig til fjölgunar slysa. Því þarf að huga vel að öryggisáætlunum og 

öryggisráðstöfunum þar sem ferðamenn eru misvanir og vita mismikið um þær hættur sem 

leynast í náttúrunni. Gönguleiðir, reglur og hættur þurfa til að mynda að vera vel merktar 

til þess að koma í veg fyrir þær hættur sem geta skapast. Drög af framtíðarstefnu til ársins 

2015 hefur verið gerð á sviði ferðamála hvað varðar öryggi á ferðamannastöðum á Íslandi. 

Markmið og framtíðarsýn ferðamálastofu og Landsbjargar er sú að Ísland verði með alla 

öryggisstaðla á ferðamannastöðum á landinu á hreinu og fái á sig sterka ímynd út á við sem 

öruggt ferðamannaland (Ferðamálastofa, Slysavarnarfélagið Landsbjörg og 

Umhverfisstofnun, 2011). Gæði og öryggi í ferðaþjónustu hafa þótt haldast vel í hendur. 

Til þess að geta boðið ferðamönnum upp á hágæða ferðaþjónustu þá verða öryggisþættir 

ferðaþjónustufyrirtækis að vera í lagi og mikilvægt að það styðjist við ákveðna 

öryggisáætlun (Jónas Guðmundsson, 2011). Þetta á sérstaklega við um þau 

afþreyingarfyrirtæki sem bjóða upp á ferðir í náttúrunni eins og jeppaferðir á hálendi, jökla 

og fjallgöngur, snjósleða og fjórhjólaferðir og flúðasiglingar svo dæmi séu nefnd. 

Öryggisáætlun þarf að innihalda í það minnsta fjóra ákveðna þætti. Til dæmis verður að 

vera til áhættumat til að hægt sé að lista niður allar helstu hættur í hverri ferð. Einnig 

verður að vera viðbragðsáætlun þar sem gert er grein fyrir hvað eigi að gera og hvernig eigi 

að fara að ef til óhapps kæmi (Jónas Guðmundsson, 2011). Síðan eru það verklagsreglur 

sem leggja fyrirtækjum línurnar til dæmis um hvaða búnað skal notast við, fjölda kúnna á 

hvern leiðsögumann og þá kröfur um menntun og þjálfun starfsfólks/leiðsögumanna, hvað 

varðar öryggi. Síðast en ekki síst er atvikaskýrsla, þar eru öll slys og óhöpp skráð niður til 
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þess að hægt sé að bæta viðbragðsáætlun og áhættumat og koma í veg fyrir að óhöpp gerist 

aftur (Jónas Guðmundsson, 2011).  

2.4 Gæðastjórnun 

Gæðastjórnun er ,,samhæfð starfsemi til að stýra og stjórna fyrirtæki með tilliti til 

gæða“(Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007, 13). Tilgangur þess er að 

styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækis á markaðnum og bæta rekstur þess til að koma til móts 

við væntingar viðskiptavinars, huga að öryggi hans, bæta þjónustu og auka ánægju  

(Staðlaráð Íslands, á.á.).  Gæðastjórnun á upphaf sitt að rekja til iðnbyltingarinnar. Þá var 

gæðastjórnun aðallega notuð í verksmiðjum við fjöldaframleiðslur. Áherslan var þá í 

meginatriðum á eftirlit og að taka út gallaðar vörur í stað þess að koma í veg fyrir galla í 

framleiðslu (Charantimath, 2003). 

2.4.1 Mikilvægi gæðastjórnunar 

Skortur á stjórnun gæða getur verið mjög kostnaðarsamt að sögn Goetsch og Davis (2010). 

Þeir telja að mistök starfsmanna á borð við ranga verðlagningu og reikningagerð, lélegt 

upplýsingaflæði, ferli kvartana, óskipulag og yfirvinnu vegna sífelldrar endurvinnu hafi í 

för með sér mikinn aukakostnað fyrir fyrirtæki. Því sé gæðastjórnun nauðsynleg til þess að 

koma í veg fyrir þessa þætti. Ferli um hvernig eigi að takast á við kvartanir sem berast til 

fyrirtækisins er einn mikilvægasti þáttur í gæðaþjónustu. Ef  haldið er utan um allar 

kvartanir þá er auðveldara að komast að rót vandans og fylgjast með því hvað verið er að 

gera rangt og koma þá í veg fyrir að ákveðnir hlutir gerist aftur (Goetsch og Davis, 2010). 

Það getur einnig verið erfitt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að tryggja að allar hliðar 

þjónustunnar sem þeir selja séu í lagi. Ástæða þess er sú að ferðaþjónustuaðilar og þá 

aðallega ferðaskrifstofur selja ferðamönnum pakkaferðir sem þá innihalda þjónustu sem 

keypt er annarstaðar frá. Þá er átt við gistingu, rútuferðir og allskyns aðra byrgja sem 

ferðaþjónustuaðili kaupir þjónustu af (Augustyn, 1998). Augustyn (1998) vill meina að 

þótt fyrirtæki séu með fyrirtaks gæðastjórnun og háflokks gæðaþjónustu getur það að 

litlum sem engum hluta stjórnað gæðum byrgjanna sem það versla við. Þetta leiðir til þess 

að svokallað bil í gæðastýringu verður til (e. quality control gap). Slæm reynsla kúnnans af 

þjónustu þeirra byrgja sem verslað er við getur haft áhrif á heildarupplifun ferðamannsins á 

þeirri pakkaferð sem hann kaupir. Það getur síðan leitt til þess að það fyrirtæki sem seldi 
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pakkann fær neikvæð viðhorf og umfjöllun (Augustyn, 1998). Því er afar mikilvægt að 

fyrirtæki vandi valið á þeim byrgjum sem þeir ætla að eiga í viðskiptum við og mikilvægt 

er að þeir standi undir svipuðum gæðastöðlum og fyrirækið sjálft (Augustyn, 1998). 

Til þess að ná fram árangri á sviði gæða þurfa fyrirtæki að hafa skýr markmið og góða 

verkferla til þess að fara eftir (Staðlaráð Íslands, 2010).  Eftirfarandi atriði eru dæmi um 

verkferla sem hægt er að nýta til þess að beita góðri gæðastjórnunarnálgun:  

 Byggja áætlanagerð á langtímasjónarmiðum 

 Vakta stöðugt og greina umhverfi fyrirtækisins með reglubundnum hætti 

 Bera kennsl á alla viðkomandi hagsmunaaðila, meta hugsanleg áhrif hvers og eins 

þeirra á frammistöðu fyrirtækisins og ákvarða hvernig unnt sé að mæta þörfum 

þeirra og væntingum á skynsamlegan hátt 

 Halda uppi stöðugum samskiptum við hagsmunaaðila og halda þeim upplýstum um 

starfsemi og áætlanir fyrirtækisins. 

 Koma á tengslum við birgja, samstarfsaðila og aðra hagsmunaaðila sem fela í sér 

gagnkvæman hag. 

 Beita fjölbreyttum  nálgunum, þ.m.t. samningaviðræðum og sáttarumleitunum, til 

þess að leita jafnvægis milli þarfa hagsmunaaðila, sem oft stangast á. 

 Greina tengda áhættu til langs og skamms tíma og marka heildaráætlun 

fyrirtækisins til að draga úr henni. 

 Sjá fyrir framtíðarþörf á auðlindum (þ.m.t. þörf á hæfni fólks innan fyrirtækisins). 

 Koma upp ferlum sem viðeigandi eru til þess að heildaráætlun fyrirtækisins nái 

fram að ganga, og tryggja að þeir dugi til þess að bregðast skjótt við breyttum 

aðstæðum. 

 Leggja reglulega mat á samræmi við gildandi áætlanir og verkferla og gera 

viðeigandi úrbætur og grípa til viðeigandi forvarna. 

 Tryggja að fólk innan fyrirtækisins hafi tækifæri til þess að læra, bæði í eigin þágu 

og til þess að viðhalda lífsþrótti fyrirtæksins, og koma upp og viðhalda ferlum til 

nýsköpunar og stöðugra umbóta. 

(Staðlaráð Íslands, 2010, 10) 
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2.5 Gæðakerfi 

2.5.1 Mikilvægi gæðakerfa 

Gæðakerfi er „stjórnunarkerfi til að stýra og stjórna fyrirtæki með tilliti til gæða“ (Staðlaráð 

Íslands, 2001, 23). Gæðakerfi auðveldar fyrirtækjum að fá vottun sem er viðurkenning fyrir 

fyrirtækið og ávísun á að það fylgi ákveðnum stöðlum og reglum. Gæðavottun hefur bæði 

markaðslegan og rekstrarlegan ávinning fyrir fyrirtæki (Staðlaráð Íslands, á.á.). Go og Govers 

(2000) segja að  fyrirtæki sem styðjast við gæðakerfi og hafa vottun öðlist bætta 

samkeppnisstöðu á markaði. Þeir segja ástæðu þess vera sú að sífellt fleiri viðskiptavinir afli 

sér upplýsinga um vottanir fyrirtækja áður en það kaupir þjónustu eða vörur og vilji frekar 

kaupa vottaða vöru. Samkvæmt könnun Ferðamálastofu meðal erlendra ferðamanna á Íslandi 

sem gerð var veturinn 2011-2012, svöruðu 64,5% ferðamanna að viðurkennd gæðavottun 

fyrirtækis myndi hafa áhrif á val þeirra á ferðaþjónustufyrirtæki (Markaðs- og 

miðlarannsóknir, 2012). Þessar niðurstöður benda til þess að gæðakerfi séu mikilvæg í 

ferðaþjónustu og hafi áhrif á eftirspurn og samkeppnishæfni.  

Gæði í ferðaþjónustu hafa ekki verið talin nægileg á mörgum áfangastöðum í heiminum 

(Augustyn, 1998). Augustyn (1998) segir þetta vera annað hvort vegna skorts á 

gæðavitund, áhugaleysis stjórnenda á gæðastjórnun eða vegna lélegra gæðakerfa sem 

ferðaþjónustufyrirtæki séu að styðjast við.  Dale og Lightburn (1992) telja að mörg 

fyrirtæki hafi lítinn sem engann áhuga á að komast að rót vandans í gæðamálum eða að 

þróa gæðamat og áætlanir til lengri tíma né leita aðstoðar til gæðastjórnunarkerfa. Þeir vilja 

jafnframt meina að skilningur stjórnenda í fyrirtækjum á tilgangi gæðastjórnunar sé 

ábótavant. Augustyn (1998) telur þó að sú sé raunin að flestir aðilar í ferðaþjónustu geri sér 

grein fyrir mikilvægi gæða og margir reyni að nýta sér hin ýmis tæki til að mæla stöðu 

fyrirtækisins í gæðamálum og kynna sér rannsóknir til þess að átta sig á hvað þeir geta gert 

til þess að bæta sig í gæðamálum. Því vill hún meina að gæðavandamál sem eiga sér stað í 

ferðaþjónustu séu vegna skorts á gæðakerfi sem virkar (Augustyn, 1998). Hér á landi hafa 

gæðakerfin ISO, Svanurinn, og Horesta verið notuð til vottunar gæða í ferðaþjónustu svo 

eitthvað sé nefnt. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa sýnt þessum kerfum  mismikinn áhuga og 

eru sum þeirra með einhverskonar vottun en önnur alls ekki neina. 

2.5.2 Svanurinn og Horesta 

Horesta er gæðaflokkunarkerfi fyrir gististaði á Íslandi. Það var innleitt frá Danmörku árið 



 11 

2000 og hefur Ferðamálastofa séð um þetta kerfi hingað til.  Með þessu kerfi er hægt að 

meta gæði gististaða eftir stjörnum (Ferðamálastofa, á.á.). Þá eiga rekstraraðilar 

gistiheimila auðveldara með að átta sig á hvar þeir standa í gæðamálum og geta farið eftir 

kerfi ef þeir vilja huga að því að bæta við stjörnu, auka gæðin og hækka verð.  Þá geta 

ferðamenn einnig vitað betur á hverju þeir eiga von á hvað varðar gæði og verð. Þetta kerfi 

er þó ekki lögboðið og því ekki allir gististaðir með stjörnuflokkun hér á landi.  Nú stendur 

hinsvegar til breyting hvað varðar þessar stjörnugjafir þar sem Vakinn, nýja gæðakerfið í 

ferðaþjónustu mun taka við. Horesta kerfið hefur ekki hentað íslenskum aðstæðum og 

einungis metið hlutlæga hluti gististaða en ekki huglæga eins og þjónustu og fleira sem oft 

skipta jafnvel meira máli hvað gæði varðar (Ferðamálastofa, á.á.). 

Svanurinn er þekkt umhverfisvottunar merki innan norðurlandanna. Til þess að fá 

Svansvottun  þurfa gæði vöru og þjónustu fyrirtækis að standast þær kröfur sem Svanurinn 

stendur fyrir. Á þriggja til fjögurra ára fresti eru skilyrðin fyrir Svansvottun hert. Ástæða 

þess er að til þess að vottun Svansins á fyrirtæki sé marktæk þurfa kröfur þess að vera 

miklar og virkni og gæði vöru þess og þjónustu að vera betri en hjá sambærilegum aðilum. 

Dæmi um ferðaþjónustufyrirtæki hér á Íslandi sem eru vottuð af Svaninum eru 

Hvalaskoðunarfyrirtækið Elding og Farfuglaheimilin Laugardal (Umhverfisstofnun, á.á.). 

2.5.3 ISO gæðakerfi 

ISO 14001 er umhverfisvottunarkerfi sem aðstoðar fyrirtæki við að koma í veg fyrir og 

minnka skaðleg áhrif þeirra á umhverfið. Ávinningur þess að taka upp kerfið er 

margþættur. Það hjálpar stjórnendum að átta sig á hvaða umhverfiskröfur nauðsynlegt er 

að uppfylla og einnig hefur það sýnt sig að þau fyrirtæki sem að huga að þessum málum 

öðlast bætta arðsemi, þar sem ímynd fyrirtækisins verður mun betri í augum stjórnvalda, 

viðskipavina, lánastofnana og tryggingafélaga. Það er einnig ljóst að með því að 

fyrirbyggja vandamál þá dregur úr kostnaði sem hefði farið í enduruppbyggingu á því sem 

annars hefði farið úrskeiðis (Staðlaráð Íslands, á.á. ).  Af þeim fjölda fyrirtækja sem eru 

með ISO vottun hér á landi eru alls ekki mörg ferðaþjónustufyrirtæki með þessa vottun. 

Ástæða þess gæti hugsanlega verið hve mörg fyrirtæki sem koma við ferðaþjónustu hér á 

landi eru lítil. Það hefur sýnt sig að ISO hefur meira verið notað af stærri fyrirtækjum 

(Staðlaráð Íslands ,á.á.). 

ISO 9001 (e. international organization for standardization) er gæðavottunarkerfi þar sem 
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fyrirtæki geta látið meta gæðakerfi sín og fengið alþjóðlega vottun ef þau standast 

kröfustaðla ISO. Á Íslandi eru 96 fyrirtæki sem hafa þessa vottun og eftirspurn eftir henni 

hefur farið vaxandi. ISO gerir einnig árlega úttekt til þess að athuga hvort gæðastöðlunum 

sé sinnt. Því mætti segja að með gæðavottunarkerfum fylgi gríðaleg ögun við að viðhalda 

gæðum og því skiptir miklu máli fyrir stjórnendur að missa ekki tökin. Því hefur það sýnt 

sig að vottanir virka mjög vel að því leiti að þau halda stjórnendum á tánum við að fylgja 

eftir þeim kröfum sem ISO leggur fyrir (Staðlaráð Íslands, á.á.). 

Mynd 2 – Gæðapýramídi. Uppbygging stjórnkerfis skv. ISO  9001 staðli 

(Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). 

Gæðapýramídinn er kerfi útbúið af  ISO og er talið mjög hentugt að hafa til hliðsjónar fyrir 

fyrirtæki sem vilja byrja að huga að gæðamálum og byggja upp gæðastjórnunarkerfi fyrir 

sinn rekstur. Til þess að ná sem mestum árangri á þessu sviði er þörf á að hafa skýr 

markmið, fylgja þeim og hafa sífellda eftirfylgni. Gæðapýramídinn skiptist í fjögur þrep. 

Efsti hluti gæða pýramídans tengist stefnumótun gæðastefnu um hvað fyrirtækið/stofnunin 

vilji gera eða breyta. Í næsta þrepi fyrir neðan þarf svo að útbúa verklagsreglur um hver á 

að gera hvað, hvar og hvenær. Næst þrep fyrir neðan eru svo ítarlegar vinnulýsingar um 

hvernig á að gera hlutina nákvæmlega. Neðsti hluti pýramídans er svo skrifleg gögn og 

skrár sem staðfesta að unnið hafi verið eftir öllum þessum ferlum og sem hægt er að fletta 

upp og fara eftir (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). 
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2.5.4 Gæða- og umhverfiskerfið Vakinn 

Árið 2008 byrjuðu Ferðamálastofa, Iðnaðarráðuneytið og Nýsköpunarmiðstöð Íslands að 

huga að því að búa til gæðakerfi sem henta myndi allri ferðaþjónustu á Íslandi. Erfitt hefur 

verið hingað til að finna gæðakerfi sem hentar fyrir alla ferðaþjónustu hér á landi, þekkist 

almennt hérlendis og er aðlagað íslenskum aðstæðum. Ráðgjafafyrirtækið Alta var fengið 

til þess að fara í málið og skoða hvaða kerfi væri hægt að notast við hér á landi. Það kerfi 

sem ákveðið var að notast við kemur frá Nýja Sjálandi. Það er kallað Qualmark og hefur 

það reynst Ný-Sjálendingum vel í gæðamálum í ferðaþjónustu síðan árið 1993 (Vakinn, 

á.á.). Þess má geta að ferðaþjónusta er ein af helstu undirstöðum þjóðarframleiðslu þar í 

landi (Tourism Industry Accociation New Zealand, á.á.). Ferðamálastofa innleiddi gæða og 

umhverfisflokkunarkerfið í febrúar 2012 og gaf því nafnið Vakinn (Vakinn, á.á.). 

Ferðamálastofa bindur miklar vonir við nýja gæða og umhverfisflokkunarkerfið því það er 

sérstaklega hannað til þess að handleiða og aðstoða rekstraraðila í ferðaþjónustu við að 

stuðla að meiri gæðum og öryggi í þjónustu sinni (Vakinn, á.á.). Fyrir ferðamenn getur 

þessi fjöldi alþjóðlegra gæðavottunarkerfa sem í gangi eru verið flókin og erfitt að skilja 

hvað hvert og eitt gæðakerfi stendur fyrir. Þetta er í fyrsta skiptið hér á landi að öll 

ferðaþjónustufyrirtæki, þar með talið afþreyingarfyrirtæki, hótel, veitingastaðir og fleira 

sem geta sótt um að vera meðlimir í sama gæðaflokkunarkerfi. Kerfið er hinsvegar ekki 

vottunarkerfi heldur fyrst og fremst hannað til þess að handleiða ferðaþjónustuaðila í átt að 

betri gæðum og öryggi í þjónustu sinni. Gæðakerfi Vakans skiptist í tvennt, annars vegar í 

gististaði og hinsvegar alla aðra almenna ferðaþjónustu sem í boði er á Íslandi. Einnig 

býðst aðilum Vakans að sækjast eftir gull, silfur eða brons merkingum (e. Enviro awards) 

um umhverfisvænt fyrirtæki sem er frjáls og kostnaðarlaus viðbót fyrir meðlimi Vakans. 

Til þess að geta fengið viðurkenningu Vakans þurfa ferðaþjónustufyrirtæki að uppfylla 

70% lágmarksviðmiða kerfisins. Þegar ferðaþjónustufyrirtæki hefur hlotnast aðild að 

Vakanum getur fyrirtækið bætt sig síðan enn fremur með því að uppfylla enn fleiri skilyrði 

Vakans og hækkað sig frá lágmarks gæðaþrepi Vakans í gott, betra eða best (Vakinn, á.á.). 

Vakinn er talinn vera skref í rétta átt en nauðsynlegt er að útskýrt sé greinilega fyrir hvað 

Vakinn stendur svo ferðamenn taki mark á honum þegar þeir koma hingað til landsins 

(Íslandsstofa, 2013). 
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2.6 Frumkvöðlar gæðastjórnunar 

Helstu frumkvöðlar gæðastjórnunar eru Ishikawa, Crosby, Deming og Juran og koma frá 

bæði Bandaríkjunum og Japan (Charantimath, 2003). Kaoru Ishikawa (1990) hvatti 

stjórnendur í fyrirtækjum til þess að hugsa stærra og ekki einungis einblína á gæði vara 

heldur að huga að huglægum gæðum til þess að auka ánægju viðskiptavinarins. Hann benti 

einnig fyrirtækjum á að notast við gæðaferla og taldi mjög mikilvægt að allt starfsfólk 

fyrirtækis tæki virkan þátt í því að efla gæði fyrirtækis (Ishakawa, 1990). Philip B. Crosby 

(1979) er höfundur bókarinnar „Quality is Free“ og lagði hann áherslu í bók sinni að gæði 

væri eitthvað sem væri í samræmi við kröfur og að gæðakerfi væri ekki eftirlit heldur 

forvörn. Hann vill meina að kostnaður af því að þurfa að standa í stöðugum breytingum, 

eftirliti  og endurbótum eftir framkvæmd sé 30% af tekjum þjónustufyrirtækja. Hann lagði 

mikla áherslu á að gæðakerfi eigi að snúast um að gera allt rétt í fyrsta skiptið frekar en að 

bæta og breyta þegar mistökin hafa þegar átt sér stað (Crosby, 1979). Joseph M. Juran 

(1986) er einna þekktastur fyrir gæðalíkan sitt sem er kallað Gæðaþríleikur (e. Quality 

triology). Þá hefur hann tekið saman þá þrjá megin þætti sem líta á til við stjórnun á 

gæðum.  Gæðaáætlun felst í því að greina vandamálið og viðskiptavinina og þróa ferli.   

Gæðastýring sér um að útbúa kröfur um frammistöðu og hvernig skal bregðast við ef þeim 

er ekki náð og Gæðaumbætur er það ferli til að átta sig á hvað þarf að bæta og gera tillögur 

að umbótum (Juran, 1986). 

Mynd 3 Hringrásarkerfi Demings (Charantimath, 2003). 

Dr. W. Edward Deming (1986) hefur verið kallaður faðir gæðastjórnunar og er einna 

þekktastur fyrir Plan – Do – Check - Act hringrásarkerfið (Sjá mynd 3). Deming (1986) 
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segir hugmyndina á bak við kerfið vera þá að fyrirtæki hafi ákveðið ferli sem það fylgir 

þegar leysa þarf vandamál eða þörf er á breytingum. Kerfið aðstoðar fyrirtæki við að 

skipuleggja, prófa og koma í veg fyrir mistök áður en framkvæmd er hafin og auka þannig 

gæði þess. Deming (1986) bendir einnig á mikilvægi þess að fólk vinni saman til að leysa 

vandamál og leggur áherslu á fræðslu starfsmanna og endurmenntun. Hringrásarkerfi 

Demings samanstendur af fjórum eftirfarandi þáttum (Charantimath, 2003, 46-48): 

 Skipuleggja (e. plan): Til að byrja með þarf að greina hvað þarf að gera, hvert 

vandamálið er og komast að rót vandans. Næst þarf að draga saman allar aðrar 

upplýsingar sem þarf og munu geta hjálpað við að finna lausnir  við vandamálinu. 

Síðan þarf að gera útlínur af hugsanlegum markmiðum, áætlunum og aðferðum  til 

þess að leysa vandamálið. 

 Prófa (e. Do): þróun og prófun á hugsanlegri lausn framkvæmd. 

Þessi áfangi felur í sér að mynda mögulegar lausnir. Besta lausnin er valin og hún 

innleidd sem tilraunaverkefni í litlum mælikvarða, með litlum hópi, á takmörkuðu 

landsvæði, eða annað sem hæfir. 

 Athuga/greina (e. Check): Mælt er hversu árangursrík áætlunin var og mat lagt á og 

greint hvort það sé hægt að bæta hana á einhvern hátt. Í þessum áfanga, þarf að 

safna saman öllum þeim þáttum sem hægt er að læra af ferlinu til þess að gera það 

betra. Það fer eftir velgengni fyrstu lausnar hve mikilla úrbóta er þörf. Hægt er að 

endurtaka „Prófun” og „athugun” nokkrum sinnum þar til nægar úrbætur hafa 

verið gerðar og lausn vandamálsins fundin. 

 Gera (e. Act): Drög að nýjum og betri útfærslum gerð og hugmyndir um 

endurbætur. Nú er aðgerðin framkvæmd að fullu. Hinsvegar er notkun á hringrásar 

kerfi Deming's ekki á enda þar sem sífellt þarf að huga að endurbótum og fara aftur 

yfir ferlin og jafnvel stækka við sig. 

Seinna í starfsferli Demings þá lagði hann áherslu á að nöfnum ferlana yrði breytt í Plan, 

Do, Study, Act. Ástæðan var sú að misskilningur hafði orðið á hugtakinu Check í ferlinu. 

Check þýðir ekki eftirlit (e. inspection) heldur er áherslan á að „læra“ af mistökum og gera 

betur. Kenningar Demings ganga fyrst og fremst út á það að koma í veg fyrir galla með 

stöðugum endurbótum (Charantimath, 2003). Munurinn á þessum tveim kenningum er að 
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Deming leggur áherslu á sífelldar umbætur en Crosby ekki. Juran leggur áherslu á að bæta 

þá stjórnun sem fyrir er frekar en að skipta algjörlega um. Deming leggur áherslu á 

stjórnun framkvæmda frekar en útkomu sem er öfugt við Juran. Deming, Juran og Crosby 

eiga þó það allir sameiginlegt að að áhersla þeirra er á viðskiptavininn og þarfir hans 

(Charantimath, 2003). 

Til að koma í veg fyrir andstöðu starfsmanna við þeim breytingum sem á að hrinda í 

framkvæmd er mikilvægt að þeim séu kynntar þær breytingar og þeir fái aðstoð, þjálfun og 

fræðslu (Charantimath, 2003). Það hefur virkað mjög vel að vinna gæðastarf í hópum í stað 

þess að hafa aðeins einn aðila að sjá um það. Einnig er mikilvægt að upplýsa allt 

starfsfólkið vel og leyfa því að fylgjast með, hver stefnan er og hvað er í vinnslu. 

Gæðastjórnunarferlið þarf líka að vera skipulagt og einfalt svo að allir viti nákvæmlega 

hvað eigi að gera og  hvað sé ætlast til af þeim (Charantimath, 2003). Skortur á 

gæðastjórnun endurspeglast í vaxandi fjölda viðskiptavina sem eru óánægðir með þeirra 

upplifun sem ferðamenn á áfangastað. Það hefur komið í ljós að það er ekkert eitt staðlað 

gæðakerfi til í dag sem hentar allri ferðaþjónustu því er nauðsynlegt að aðlaga 

gæðastjórnunarkerfi að áherslum hvers og eins ferðaþjónustufyrirtækis (Augustyn, 1998). 

2.7  Samantekt  

Gæði í ferðaþjónustu hefur jákvæð áhrif á ánægju ferðamanns og auka líkur þess að 

ferðamaðurinn heimsæki áfangastaðinn aftur og mæli með honum við aðra (Bigné, 

Sánchez og Sánchez, 2001). Mikilvægt er að gert sé grein fyrir hver viðskiptavinurinn er 

og hverjar væntingar hans eru því til þess að viðskipavinurinn verði ánægður verður að 

uppfylla og mæta væntingum hans um þá vöru eða þjónustu sem hann kaupir. En það er 

ljóst að gæðaupplifun ferðamannsins ræðst af þeim væntingum sem hann hefur til 

þjónustunnar og þeirrar raunverulegu þjónustu sem hann fær (Keane, 1997). Tilgangur 

gæðastjórnunar er að styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækis á markaðnum og bæta rekstur 

þess. Gæðum er best stjórnað með aðstoð gæðakerfa sem leiðbeina fyrirtækjum og 

stjórnendum eftir ákveðnum verkferlum. Ef farið er eftir verkferlum gæðakerfis eykur það 

líkurnar á því að færri mistök verði í rekstri fyrirtækisins, sem gerir það að verkum að gæði 

þess verður meiri og viðskiptavinir ánægðari (Staðlaráð Íslands, á.á.). Þess má geta að í 

rannsókn sem gerð var árið 2011 kemur í ljós að meirihuti ferðamanna segja að fyrirtæki 
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með gæðavottun hafi áhrif á val þeirra á ferðaþjónustufyrirtæki (Markaðs- og 

miðlarannsóknir, 2012).  

Það getur verið mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki ef ekki er hugað að gæðastjórnun.  

Mistök starfsmanna eins og lýst eru í kafla 2.4 (bls. 10) hafa í för með sér mikinn 

aukakostnað fyrir fyrirtækið. Því er gæðastjórnun talin nauðsynleg til þess að koma í veg 

fyrir þessa þætti (Goetsch og Davis, 2010). Gæðakerfi á borð við ISO, Svanurinn, Horesta 

og Vakinn hafa verið notuð í ferðaþjónustu á Íslandi. Gæðapýramídi ISO (Mynd 2, bls 14) 

hefur verið talinn henta vel til hliðsjónar fyrir fyrirtæki sem vilja byrja að huga að 

gæðamálum og byggja upp gæðastjórnunarkerfi (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór 

Ingason, 2007). Einnig hafa þekktir fræðimenn gæðastjórnunar hannað gæðakerfi sem 

fyrirtæki geta notað til þess að styrkja og bæta stöðu sína á sviði gæðamála en Dr. W. 

Edward Deming (1986), faðir gæðastjórnunar hannaði  Plan – Do  – Check - Act 

hringrásarkerfið (Mynd 3, bls.16 ). Kerfið hjálpar fyrirtækjum að leysa úr vandamálum 

sem hafa komið upp og aðstoðar við skipulagningu verkferla. (Deming, 1986). Gæðalíkan 

Jurans (1986) „Gæðaþríleikur“ samanstendur af þrem ferlum: Gæðaáætlun, Gæðastýring 

og Gæðaumbætur. Þessu kerfi geta fyrirtæki einnig fylgt eftir við gæðastýringu. Ef farið er 

eftir þessum kerfum eru miklar líkur á að gæði fyrirtækisins aukist og styrkist 

(Charantimath, 2003). 
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3 Gögn og rannsóknaraðferðir 

3.1 Aðferðir  

Til að meta stöðu gæðamála í ferðaþjónustu á Íslandi frá sjónarhorni hagsmunaaðila er í 

þessari rannsókn notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Markmið eigindlegra 

rannsókna er að afla upplýsinga með viðtölum og skilja hvernig aðrir túlka umhverfi sitt og 

aðstæður í hinum félagslega heimi. Mikilvægt er að rannsakandi reyni eftir bestu getu að 

skilja skoðanir viðmælenda frá þeirra sjónarhorni og leggi ekki eigið mat í túlkanir þeirra 

(Esterberg, 2002).  Eigindleg rannsóknaraðferð er að mati rannsakanda talin henta þessari 

rannsókn best þar sem um er að ræða lítið úrtak fólks og rannsóknarefni sem byggist á að 

kanna viðhorf þeirra og skoðanir. Til þess að fá sem bestar niðurstöður og djúpa sýn á 

viðfangsefni rannsóknarinnar er stuðst við hálfstöðluð og opin viðtöl í þessari rannsókn. Þá 

er viðtalsrammi notaður til hliðsjónar í viðtölum (sjá viðauka) en viðmælendum gefið leyfi 

til þess að tjá sig að vild um efnið (Esterberg, 2002).  

3.2 Viðtöl og viðmælendur 

Við rannsókn þessa er markvisst úrtak (e. purposive sampling) notað við val á 

viðmælendum. En það þýðir að rannsakandi velur viðmælendur sem að hans mati getur 

veitt sem bestar upplýsingar um viðfangsefnið (Esterberg, 2002). Viðmælendur þessarar 

rannsóknar eru allir nafngreindir. Rannsakandi er meðvitaður um þau áhrif sem það getur 

haft á niðurstöður rannsóknarinnar en að mati hans þótti ritgerðin missa vægi sitt með því 

að taka nöfn viðmælenda úr ritgerðinni.  

Viðmælendur sinna ólíkum störfum en hafa allir það sameiginlegt að koma að einhverjum 

hluta að gæðamálum í ferðaþjónustu. Haft var samband við alls tíu aðila en aðeins sjö 

þeirra sáu sér fært að koma í viðtal. Ferðaþjónusta á Íslandi er lítil og því erfitt að finna 

aðra viðmælendur í stað þeirra þriggja sem ekki gátu komið í viðtal. Því byggist þessi 

ritgerð á sjö viðtölum, en rannsakandi telur að minnkun úrtaks hafi ekki áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Tveir viðmælendanna starfa hjá opinberum stofnunum á sviði 

ferðaþjónustu, einn hjá Samtökum ferðaþjónustunnar og fjórir starfa hjá 
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ferðaþjónustufyrirtækjum í Reykjavík. Viðtölin voru öll tekin upp á hljóðupptökutæki með 

leyfi viðmælanda og lengd þeirra var á bilinu 17 til 60 mínútur.   

Tafla 1: Viðmælendur rannsóknar (í stafrófsröð) 

Viðmælandi Starf Viðtal 

Áslaug Briem 
Verkefnastjóri gæðamála hjá 

Ferðamálastofu 

Viðtalið fór fram í 

fundarherbergi hjá 

Ferðamálastofu þann 10. apríl 

2013 

Dóra Magnúsdóttir 
Markaðsstjóri ferðamála hjá 

Höfuðborgarstofu 

Viðtal fór fram á skrifstofu 

Dóru hjá Höfuðborgarstofu 

þann 30. apríl 2013 

Elín Sigurveig Sigurðardóttir 
Framkvæmdarstjóri Íslenskra 

fjallaleiðsögumanna 

Viðtalið fór fram á skrifstofu 

Elínar hjá Íslenskum 

fjallaleiðsögumönnum þann 9. 

Apríl 2013 

Gunnar Valur Sveinsson ó 
Verkefnastjóri hjá Samtökum 

ferðaþjónustunnar 

Viðtalið fór fram á skrifstofu 

Gunnars hjá SAF þann 5. apríl 

2013 

Hafdís Jónsdóttir Gæðastjóri Icelandair hótels 

Viðtalið fór fram á 

veitingastaðnum SATT á Hótel 

Reykjavík Natura þann 23. 

apríl 2013 

Jón Heiðar Andrésson 

Eigandi Arctic Adventures og 

yfir-umsjónarmaður 
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1.1 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll afrituð orðrétt í tölvu. Við úrvinnslu gagna var notast við grundaða 

kenningu (e. grounded theory). Ástæða þess er sú að grunduð kenning byggist á tveimur 

þáttum sem aðstoða rannsakanda við greiningu gagna og að viðhalda skipulagi í 

vinnubrögðum sínum. Fyrst er farið yfir efnið með opinni kóðun (e. open coding). Það 

þýðir að efnið er lesið er yfir í leit að þemum og kóðunarflokkum sem virðast áhugaverðir 
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og koma oftast upp (Esterberg, 2002). Síðan er farið aftur yfir sama efnið með markvissri 

kóðun (e. focused coding) þá er rýnt enn betur í gögnin og áhersla lögð á að greina þau 

þemu sem fundust í gegnum opna kóðun (Esterberg, 2002).Viðtölin sjö voru flokkuð í þrjú 

meginþemu við greiningu og niðurstöðum skipt niður í eftirfarandi undirkafla samkvæmt 

því. Fyrsta meginþema fjallar um viðhorf viðmælanda til stöðu gæðamála á Íslandi. Það 

skiptist síðan niður í sex undirþemu sem fjalla um gæðavitund, menntun, fræðslu, öryggi, 

verðlag, aukinn ferðamannafjölda, þjónustu og væntingar. Í meginþema númer tvö er 

fjallað um viðhorf hagsmunaaðila til gæðakerfa sem stuðning við gæðastjórnun í 

ferðaþjónustu. Undirþemu eru þrjú og fjalla um notkun og mikilvægi gæðakerfa, ókosti 

staðlaðra gæðakerfa og samkeppnishæfni við notkun gæðakerfa. Í síðasta meginþema er 

fjallað um viðhorf og væntingar hagsmunaaðila til Vakans sem er nýlegt gæðakerfi í 

íslenskri ferðaþjónustu.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Staða gæðamála í ferðaþjónustu að mati 
ferðaþjónustunnar og stjórnsýsluaðila 
ferðaþjónustunnar 

4.1.1 Gæðavitund, menntun og fræðsla  

Viðmælendur voru spurðir að því hver staða gæðamála í ferðaþjónustu hér á landi væri að þeirra 

mati. Gunnar Valur Sveinsson og Áslaug Briem höfðu bæði orð á því að ekki sé nægileg fræðsla 

hvað gæðamál varðar í ferðaþjónustu. Gunnar segir að mikið sé af ófaglærðu fólki að vinna í 

greininni og það þurfi að koma meiri menntun inn í hana. Áslaug nefnir einnig að 

ferðaþjónustustörf séu árstíðarbundin og oft um sumarvinnu að ræða hjá skólafólki, það hafi því 

oft á tíðum ekki menntun á bakvið sig. Einnig gæfist sjaldan nægilegur tími til að fræða nýtt 

starfsfólk í byrjun sumars vegna háannartíma í ferðaþjónustu hér á landi. Áslaug nefnir að það 

þurfi að auka meðvitund hjá ferðaþjónustuaðilum varðandi gæðamál og að þeir geri sér grein 

fyrir því hve nauðsynlegt er að hugsa um þessa hluti. Hún bendir á að fólk almennt vilji gera vel 

en flesta vanti hugsanlega þekkingu til þess að sinna þessum gæðamálum og innra starfi. Dóra 

Magnúsdóttir segir að henni finnist meðvitund um mikilvægi gæða vera að aukast hér á Íslandi. 

Þetta hafi verið vandamál í ferðaþjónustu en fólk sé að átta sig á því að skortur sé á gæðum í 

þessari grein og mikilvægt sé að bæta úr því. Áslaug, Gunnar og Jón Heiðar Andrésson nefndu 

öll að vegna mikils annríkis í ferðaþjónustu hér á landi sitji gæðamál og önnur skipulagning oft á 

hakanum vegna þess að fólk gefur sér ekki tíma í það. Allir viðmælendur voru sammála því að 

að staða gæðamála í ferðaþjónustu á Íslandi verði betri með árunum og að menntun og fræðsla 

væru mikilvægur partur til þess að auka þessa vitund. Hafdís Jónsdóttir telur Ísland standa 

ágætlega í gæðamálum að hennar mati en það megi gera miklu betur. Hún segir nauðsynlegt að 

við lítum til annarra landa og horfum á hvað þau eru að gera og lærum af þeim. Þetta sé stöðug 

vöktun og væntingar um gæði séu sífellt að breytast.  

 Jón Heiðar segir mikinn mun vera á gæðavitund á milli fyrirtækja hér á landi og þá er 

hann helst að tala um öryggispartinn hjá afþreyingarfyrirtækjum:  



 22 

Minni fyrirtæki sem eru tiltölulega ný- stofnuð kannski innan við fimm 

ár eru bara í þróun hafa ekki áttað sig á hvað við stærri fyrirtækin sem 

erum búin að vera miklu lengur í bransanum erum að gera. Þannig að það 

er rosalegt gap á milli stærri faglegu fyrirtækjanna og minni faglegu 

fyrirtækja. 

Jón Heiðar lýsir hvernig hann upplifir vitneskju ferðaþjónustuaðila og stjórnsýsluaðila í 

ferðaþjónustu á Íslandi með fjögurra þrepa stiga sem hann hannaði: 

1. Ómeðvituð vanhæfni; þú veist ekki að þú ert vanhæfur af því þú hefur ekki skilning 

eða þekkingu til þess að átta þig á því.  

2. Meðvituð vanhæfni; þú ert búin að átta þig á að þú kannt ekki nógu mikið, þú ert 

ekki með nógu mikla þjálfun né menntun sjálfur þó þú sért yfirleiðsögumaður, 

yfirmaður eða annað slíkt.   

3. Meðvituð hæfni; ferðaþjónustuaðili er búinn að gera eitthvað í sínum málum. Þá 

mennta sig mikið, sækja sér mikla reynslu og þjálfun og byrjaður að hugsa eins og 

faglegur leiðsögumaður/ ferðaþjónustuaðili.  

4. Fagmaður; mikil reynsla að baki, mikil menntun. Aðilinn gerir hlutina án þess að 

þurfa að hafa mikið fyrir því og er 100% öryggur í því sem hann gerir.  

Jón Heiðar telur að um 80% af ferðaþjónustuaðilum hjá afþreyingarfyrirtækjum hér á landi 

í dag séu á fyrsta þrepinu; Ómeðvituð vanhæfni. Þeir hafi í raun ekki hugmynd um að þeir 

eru vanhæfir og fari upp á jökla, fjöll og fleira í náttúrunni án þess að hafa nægilega 

þekkingu. 

4.1.2 Öryggi 

Elín Sigurveig Sigurðardóttir segir gæði í ferðaþjónustu á Íslandi felast aðallega í 

fagmennsku og öryggi. Þuríður telur öryggi vera afskaplega mikilvægt og þá sérstaklega 

fyrir afþreyingaferðaþjónustu. Jón Heiðar er sammála Elínu og Þuríði en segir lögleysu 

einnig ríkja í kringum ferðaþjónustu með öllu á Íslandi sem geri það erfitt að passa upp á 

öryggi ferðamanna.  

Jón Heiðar segir: 

Ég held að því miður þurfi bara einhver að deyja á jökli áður en einhver 

lög verða sett og það mun gerast bara garanterað eftir mjög skamman 

tíma. Miðað við hvað iðnaðurinn hefur stækkað hratt mér finnst eiginlega 

bara ótrúlegt að það sé ekkert búið að gerast ennþá. Mér finnst eiginlega 
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líka bara ótrúlegt að það séu ekki búin að gerast fleiri alvarleg slys. En 

slysin eru miklu fleiri heldur en fólk fær að vita. 

Hann telur ástæðu lögleysu í ferðaþjónustu sé lítil þekking opinberra aðila á þessum 

málum. Það hafi komið í ljós til dæmis á Þingvöllum þegar tveir ferðmenn þurftu að láta 

lífið til þessa að reglur væru hertar um köfun í Silfru, þrátt fyrir margar ábendingar til 

Þingvallarnefndar um nauðsyn þess síðastliðin ár.  

4.1.3 Verðlag og gagnrýni 

Dóra segist vita til þess að ferðamenn hafa verið ósáttir með verð hér á landi og þá sér-

staklega á landsbyggðinni og telji Íslendinga vera að verðleggja vöru og þjónustu allt of 

hátt. Hún segir það ekki réttmæt gagnrýni þar sem Ísland er lítið land og ferðamenn verði 

að átta sig á því að fólk, sérstaklega utan af landi leggur mikinn pening  og  uppbyggingu í 

sinn rekstur og sína vöru en eru einungis að fá tekjur af ferðaþjónustunni aðeins þrjá til 

fjóra mánuði á ári. Jón Heiðar segir gæði í íslenskri ferðaþjónustu vera í samræmi við verð-

lagningu. Hann telur einnig að verðlag muni verða hærra með árunum og Ísland eigi eftir 

að verða dýrara en það muni koma til með að leiða til færri gesta til landsins. Hann segir: 

Þetta er bara spurning um hvort við viljum ,,quaility” eða ,,quantity” og á 

meðan að eftirspurnin er svona mikil en framboð ekki meira þá áttu bara 

að fækka gestunum og hækka verðið. Við erum ekki tilbúin að taka á 

móti öllu þessu fólki á meðan að engin plön eru í gangi um uppbyggingu. 

Lausnin er að hækka verð. 

Gunnar er á sama máli og Jón Heiðar og segir: 

Við viljum fá kúnna hingað sem að eru betur borgandi til þess að fá 

meira út úr hverjum og einum. Þannig að þetta er bara spurning um í 

sjálfu sér um framleið og arðsemi. En við verðum að vera á tánum og 

passa okkur að gæðin séu allstaðar útum allt land. Til að fá betur 

borgandi ferðamenn þá þurfum við að bjóða þeim upp á gæði allan 

hringinn í kringum landið. Þar er soldið vöntun. 

Dóra segir að verðlag verði að vera í samræmi við gæði þjónustunnar en taka verði líka 

tillit til  þeirrar uppbyggingar á rekstri sem hefur átt sér stað á síðustu árum. Elín og Hafdís 

segja báðar að Ísland sé dýrt land og vegna þess hve ferðamenn eru að greiða mikið fyrir 

þjónustu og vöru hér landi þurfi gæðakröfur að vera í samræmi við verðlagningu. Elín 

segir að það sé nauðsynlegt hér á landi að ferðaþjónustufyrirtæki séu samtaka í því aða 

halda uppi ákveðnum gæðaviðmiðum.  
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Einnig bætir Elín við:  

Í dag er sú neikvæða gagnrýni sem við fáum helst inn á borð til okkar 

það er semsagt að gistingin er allt of dýr miðað við þjónustustig og 

maður þarf ítrekað að vara fólk við þessu. Fólk finnur að það er að borga 

mjög hátt verð fyrir í raun og veru sko þótt þetta sé snyrtilegt og allt það 

þá er þjónustan ekki góð.  

Þuríður Hannesdóttir og Jón Heiðar töluðu bæði um að verð á afþreyingu í ferðaþjónustu á 

Íslandi væru lág miðað við annarsstaðar í heiminum. Þuríður segist oftar heyra frá hennar 

kúnnum að það sé ódýrara að fara í hvalaskoðun hér á landi en í til dæmis í 

Bandaríkjunum. Jón Heiðar segir ástæðuna að hluta til vera samkeppni hér á landi. Að 

sambærileg fyrirtæki sem eru ný á markaðinum nýti sér að verðleggja lægra til þess að ná 

inn fleiri viðskiptavinum. Jón Heiðar segir þó einungis tímaspursmál að þessi fyrirtæki átti 

sig á að rekstur í ferðaþjónustu er dýr og ekki hægt að bjóða upp á  hana á svona lágu 

verði. 

4.1.4 Aukinn ferðamanna fjöldi 

Áslaug og Jón Heiðar telja Ísland ekki nægilega tilbúið til að taka á móti þessum fjölda 

ferðamanna og að það verði erfitt að veita öllum þessum fjölda gæða upplifun. Gunnar er 

ekki á sama máli og segir landið eigi alveg að vera tilbúið að taka á móti þessum vaxandi 

ferðamannafjölda en mikilvægt sé að ferðaþjónustufyrirtæki séu á tánum hvað varðar 

gæðamál og hugi stöðugt að endurbótum í þeim málum. Áslaug segir það vera að koma 

meira í ljós hve óundirbúið landið er fyrir þennan fjölda ferðamanna og það sé mikilvægt 

að þjónustufyrirtæki og innviðir átti sig á að rekstur þeirra snertir einnig ferðaþjónustu á 

óbeinan hátt. Þuríður segir mjög umdeilt hvort vaxandi ferðamanna fjöldi sé jákvæð þróun 

eða ekki en telur að aukning ferðamanna til landsins sé að vekja upp gæðavitund fólks. Að 

fólk finni meira fyrir því að það þurfi að vera einhversskonar eftirfylgni með gæðamálum. 

Hafdís lýsir áhyggjum sínum varðandi vaxandi fjölda ferðamanna til landsins og segir:  

Ég held að það líði ekki á löngu að það verða hér milljónir ferðamanna á 

ári. En við verðum líka að hugsa hvernig ætlum við að taka á móti þeim? 

Við verðum að hafa skýra stefnu og skýr markmið og eftirfylgni. Þetta er 

stöðug vöktun.  

4.1.5 Þjónustulund og væntingar 

Elín telur þjónustugæði í ferðaþjónustu mega bæta og vitnar í ferðamann sem sagði að 

náttúra Íslands væri fimm stjörnu en þjónustan væri einhversstaðar mun neðar. Hafdís telur 
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að hér á Íslandi sé of mikil stýring í ákveðin nám og ákveðin störf. Að þjónustustörf séu 

láglauna og því sé litið niður á þjónustustörf hér á landi.  Hún segir erfitt að fá fólk sem 

lítur á starf sitt alvarlega og til langtíma og bendir á að til dæmis í Frakklandi þyki mjög 

fínt að vera þjónn en raunin sé því miður önnur hér á Íslandi. Dóra segir þjónustu á til 

dæmis veitingastöðum á Íslandi ekki nægilega faglega og oft ekki samræmi í því sem sagt 

er og því sem er raunverulega boðið. Einnig séu starfsmenn oft of ungir og fái ekki 

nægilega góða starfsþjálfun. Dóra og Þuríður telja að strangari kröfur þurfi að setja 

varðandi almenn þjónustustörf því þjónustan sé sú sem ferðamenn taki strax eftir á undan 

öllu öðru í gæðamálum. Hafdís nefnir að það þurfi að fá fólk á framlínu í þjónustu til að 

hugsa í „núinu“.  Að það sem það gerir í dag gæti verið komið á Trip Advisor á morgun. 

Hún segir svo:  

Það er oft sagt, fólk upplifir ferðalag sitt þrisvar. Það situr heima hjá sér og 

skipuleggur það, svo fer það í ferðalagið og upplifir það og síðan er 

ferðasagan þegar það kemur heim. Starfsmenn í ferðaþjónustu ættu að spyrja 

sig, hvað vilja þeir stóran part í þessari  ferðasögu sem ferðamaðurinn fer 

með heim. Það er algjörlega undir þeim sjálfum komið.  

Þuríður segist oft hafa heyrt ferðamenn lýsa óánægju sinni varðandi þjónustu hér á landi.  

Hún segir Íslendinga mega vinna meira í viðmóti til ferðamanna og þjónustulund. Special 

tours hafi til dæmis fengið Örn Árnason til þess að koma og vera með skemmtilegt 

námskeið um hvernig á að veita sem bestu þjónustu til viðskiptavinarins. Hafdís segir 

starfsmenn í þjónustustörfum oft ekki átta sig á hversu mikilvægan part það leikur í ánægju 

viðskiptavina og  það þurfi að gera þeim meira grein fyrir því. Þuríður telur Íslendinga vera 

mjög  meðvitaða um hvað umhverfismál og vörugæði í ferðaþjónustu skipti miklu máli en 

það sé ekki að átta sig á mikilvægi þjónustulundar.  

Hafdís segir væntingar og upplifun verða að fara saman. Það sé mikilvægt að fyrirtæki 

standi við loforð sín og þær auglýsingar sem eru settar í blöð og fleira setji fram raun-

verulega upplifun í mynd og máli. Ósamræmi við raunveruleikan veldur vöntun og skort á 

gæðum. Hún segir kröfur viðskiptavinarins vera sífellt að breytast og mikilvægt að vera 

vakandi fyrir því og fylgja því eftir. Dóra telur væntingar ferðamanna til Íslands snúast 

fyrst og fremst að náttúrufegurðinni. Hún segist ekki halda að væntingar ferðamanna til 

landsins séu mjög miklar vegna þess að fólk átti sig á því að hér búa fáir og aðstæður 

öðruvísi en í stærri löndum. Hún telur þó ferðaþjónustu á Íslandi oft ekki mæta gæða-

kröfum ferðamanna. En bætir svo við að Íslendingar vinni það upp með ákveðnum sjarma 



 26 

sem gestrisin, vingjarnleg þjóð og tilbúin til að koma til móts við kúnnann og hans þarfir. 

Áslaug segir að ef upplifun ferðamanna hér á landi sé ekki samræmi við væntingar þeirra 

um gæði þá mun landið vera fljótt að fá á sig neikvæðan stimpil.  Hún telur jafnframt að á 

þessum tímapunkti séu bæði heimamenn og ferðamenn ánægðir með þennan vöxt í 

ferðaþjónustu en ef álag ið fer að vera meira þá getur það breyst í þreytu gagnvart ferða-

mönnum sem getur haft þau áhrif að gæðin séu ekki í samræmi við væntingar. Hún telur 

skipulagningu fyrirtækja í gæðamálum vera megin atriði til að koma í veg fyrir óánægju. 

4.2 Viðhorf hagsmunaaðila til kerfisbundinna 

matskerfa til að meta gæði í ferðaþjónustu 

4.2.1 Stöðluð gæðakerfi 

Hafdís segir gæði snúast að miklu leiti um tilfinningar fólks. Hvort það finnist það velkomið 

og finni fyrir hlýleika og þjónustulund.  Því sé erfitt að hanna staðlað kerfi sem nái að halda 

utan um þá hluti. Jón Heiðar segir einnig að það sé mjög erfitt að fylgja einhverju einu 

alþjóðlegu gæðakerfi hér landi hvað varðar afþreyingu þar sem ekki sé hægt að miða Ísland við 

önnur lönd í heild sinni. Hann segir að Arctic Adventures sé til dæmis að fylgja viðmiðum frá 

mörgum löndum hvað varðar öryggis og gæðamál. Þau fari eftir viðmiðum frá Nýja Sjálandi 

hvað varðar jöklaferðamennsku því þar er skriðjöklamenning líkt og á Íslandi en svo aftur á 

móti líta þau til Kanada varðandi allt sem tengist skíðamennsku svo dæmi séu tekin. Þess 

vegna segir Jón Heiðar að það þurfi að búa til sér kerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Hann 

bendir einnig á að það sé í vinnslu að stofna faglegt félag hér á landi fyrir fjalla og jökla 

leiðsögumenn. Til þess að fá inngöngu þurfi leiðsögumenn að vera með ákveðna menntun og 

reynslu. Þannig geta leiðsögumennirnir sýnt fram á hæfni sína og ferðaþjónustufyrirtæki geta 

einnig nýtt sér þetta í markaðslegum tilgangi með því að ráða einungis inn leiðsögumenn úr 

félaginu og auglýsa það sem gæðaviðmið fyrirtækisins. 

4.2.2 Mikilvægi gæðakerfa 

Dóra segir gæði í ferðaþjónustu einkennast af því þegar fyrirtæki vinna eftir viðurkenndu 

gæðakerfi og fari eftir ákveðnum ferlum sem geta svo leitt til þess að fyrirtækið öðlist 

gæðastimpil.  Einnig bætir hún við: 

Gæði eru í mínum augum ekki bara; „ég ætla að vanda mig og gera hlutina 

vel upp á eigið einsdæmi“ heldur að fara inn í eitthvað ákveðið kerfi sem er 

fyrirfram hugsað og svona soldið staðlað. Getur verið ISO kerfið, getur verið 

Vakinn, getur verið umhverfiskerfi. 
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Hafdís segir Icelandair hótel hafa ekki stuðst við neina staðlaða ferla eða kerfi hingað til heldur 

þróað með sér eigin ferla sem hún telur nauðsynlegan part af gæðastýringu fyrirtækisins.  

Icelandair hótel hafa tekið saman öll sín gögn sem þau hafa notast við í gæðamálum og útbúið 

gæðahandbók sem þau  nýta sér til stuðnings. Í henni séu öll þau ferli um þjálfun starfsmanna, 

verkferla, allt um innri og ytri úttektir sem Hafdís sér um á hverjum degi, þá að meta og sjá um 

að heildarmynd aðkomu gesta sé upp á sitt besta. Einnig hafa þau útbúið gæðateymi með 

starfsmönnum frá mismunandi stöðum í keðjunni til þess að fá betri sýn á hvernig hægt sé að 

bæta gæðin enn meira. Þau eru svo  reglulega með kynningar og námskeið fyrir starfsmenn. 

Hún telur mikilvægt að lesa í aðstæður hverju sinni, fyrirmæli séu skýr og að starfsmenn ræði 

saman. Einnig að starfsmönnum sé veitt persónuleg ráðgjöf um hvað mætti betur fara. Einnig 

telur hún það vera mjög mikinn kost fyrir Icelandair hótel hve fáir eru í yfirstjórninni og því 

boðleiðir stuttar. Þá sé auðveldara að laga vandamál sem koma upp og framkvæmdir og 

endurbætur taka minni tíma. Þau hyggjast sækja um aðild að ISO 14001 í bráð til þess að 

hjálpa þeim að huga að sínum umhverfismálum. 

Dóra telur notkun gæðakerfa sé ekki mikil á Íslandi en það sé að aukast sem hún telur mjög 

jákvætt. Ferðamenn sem komi hingað til landsins séu oft miklir náttúruunnendur og þess 

vegna verði að huga út í þá þætti en það sé erfitt ef ekki er farið eftir ákveðnum ferlum. 

Hún telur ástæða þess að fyrirtæki gerist aðilar að gæðakerfum séu oft á tíðum 

markaðslegar frekar en persónuleg löngun eða áhugi rekstraraðila. En þótt það sé 

drifkrafturinn sé útkoman alltaf söm og það sé aðal málið. Áslaug bendir á að notkun 

gæðakerfa auðveldi fyrirtækjum að stýra allri starfsemi sinni á sem bestan hátt. Að hafa 

ferla eins og vinnuferla, starfsferla, starfslýsingar, gátlista og allt það sem snýr að innra 

starfinu auki mjög mikið líkurnar á því að viðskiptavinurinn upplifi gæði.  Hún tekur dæmi 

um nauðsynlegan verkferil eins og hvernig eigi að taka á móti kvörtunum og meðhöndla. 

Að það sé mikilvægur ferill til þess að koma í veg fyrir neikvæð ummæli í garð 

fyrirtækisins. Með því að ná ferðamönnunum strax og bæta úr mistökum áður en þeir fara 

heim til sín og skrifa á Tripadvisor, Facebook eða aðra samfélagsmiðla um þá neikvæðu 

upplifun sem þeir fengu. Þuríður er á sama máli og Áslaug og þykir gæðastjórnun 

mikilvægur hluti í ferðaþjónustu og finnst að öll fyrirtæki ættu að fylgja einhverjum 

ákveðnum viðmiðum. Hún segir nauðsynlegt að gæði um land allt séu samrýmd og boðið 

sé upp á svipuð gæðaviðmið um land allt. Einnig telur hún að því fleiri sem styðjast við 

gæðastjórnun og gæðakerfi því betri ímynd fái landið og öll fyrirtækin.  Þuríður segir mjög 



 28 

líklegt að ef ferðamenn sem komi til landsins og verði fyrir neikvæðri upplifun hjá 

einhverju einu fyrirtæki geti haft mjög slæm áhrif á ímynd landsins í heild sinni. Þó svo 

þessi aðili hafi í raun verið sá eini sem ekki var að sinna sínum gæðamálum af allri heildar 

upplifun ferðamannsins. 

4.2.3 Samkeppnishæfni í ferðaþjónustu 

Gunnar segir að með notkun gæðakerfa séu ferðaþjónustufyrirtæki hæfari til að standa í 

samkeppni við aðra og segir að mörg fyrirtæki erlendis eins og í Bandaríkjunum vilja 

einungis eiga viðskipti við fyrirtæki sem að eru aðilar að einhversskonar gæðakerfi. Hann 

nefnir ISO, Svaninn og Vakann sem dæmi um kerfi sem geta veitt fyrirtækjum forskot á 

markaði. Dóra er á sama máli og segir aðild að gæðakerfum vera algjört lágmark fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki og kosturinn við það sé markaðslegt gildi  þeirra.  

Jón Heiðar segist halda að almenningur átti sig ekki endilega á mikilvægi og tilgangi 

gæðakerfa í ferðaþjónustu. Jón Heiðar telur það mjög fjarlægt fyrir einhvern einstakling 

sem langar að fara til dæmis í jöklaferð að gera sér grein fyrir við hvaða fyrirtæki hann eigi 

að versla.  Hann telur  fólk oftar en ekki hafa fyrir því að lesa sér til um fyrirtækið og velur 

því ódýrari kostinn ef um mörg fyrirtæki er að ræða. Ef það vissi hinsvegar gæðaviðmið 

fyrirtækjanna myndi það eflaust ekki hika við að borga örlítið meira fyrir meiri gæði og 

öryggi. Hann telur því aðild að gæðakerfi á Íslandi ekki hafa mikil áhrif  á 

samkeppnishæfni sem markaðstæki eins og staðan er í dag þar sem fá 

ferðaþjónustufyrirtæki nýti sér gæðakerfi og hafi einhverjar vottanir. Dóra er sammála Jóni 

og segir ólíklegt að ferðamenn leiti sérstaklega eftir því að skipta við 

ferðaþjónustufyrirtæki sem eru aðilar að einhverju slíku. En ef það hefur val á milli tveggja 

fyrirtækja þá telur hún mun meiri líkur á að ferðamaðurinn velji það fyrirtæki sem fylgi 

ákveðnum gæðaviðmiðum.  

Hafdís telur gæðakerfi geta haft áhrif á samkeppnishæfni og markaðslegt gildi en segir: 

 Þegar upp er staðið skiptir ekki máli hvort búið sé að auglýsa eða hvaða 

myndir eru settar í bæklinga. Það er upplifunin og dagsformið sem 

gesturinn gengur að sem ræður í rauninni algjörlega um umsögnina sem 

svo fer á Trip Advisor. Það er manneskjan á gólfinu sem skiptir mestu 

máli og þessvegna skiptir það rosalega miklu máli að þau upplifi hvað 

þau eru mikilvæg. Þau eru alveg ofboðslega mikilvæg hvað varðar gæði 

og umsögnina um land og þjóð.  
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4.3 Viðhorf og væntingar hagsmunaaðila til 
Vakans 

Áslaug segir að Vakinn sé fyrst og fremst til þess að aðstoða og hjálpa fyrirtækjum að auka 

gæði,  öryggi og umhverfisvitund í íslenskri ferðaþjónustu, ásamt því að stuðla að 

samfélagslegri ábyrgð hjá fyrirtækjum. Áslaug segist finna fyrir mikilli jákvæðni í garð 

Vakans og að flestir sem hún hafi rætt við ætli að gerast aðilar að honum. En það þurfi 

tíma til að undirbúa sig og ekki margir sem gefa sér tíma til þess vegna annríkis í 

ferðaþjónustu undanfarið. Elín segir Íslenska fjallaleiðsögumenn vera að vinna í sinni 

umsókn að Vakanum. Hún er mjög jákvæð í garð Vakans og segist spennt að fá kerfið inn í 

íslenska ferðaþjónustu. Hún telur þó kerfið alls ekki gallalaust og ýmist við það að athuga 

sem komið hefur í ljós í umsóknarferlinu.  

,,Ef við ætlum að vera alvöru ferðaþjónustuland og skila okkar gestum heim eftir hvern 

einasta túr verðum við að setja kröfurnar hátt“ segir Jón Heiðar aðspurður um viðhorf til 

Vakans. En hann efast um gildi hans og gagnrýnir að það sé ekkert eftirlit með fyrirtækjum 

sem eru aðilar að  Vakanum.  „Mitt álit er að í raun er ekkert á bak við hann nema falleg 

skrifuð gögn sem segja að aðilinn sé að fara eftir þessum viðmiðum“. Jón Heiðar segist 

halda að Vakinn sé ef til vill mjög hentugur fyrir ný fyrirtæki á markaðinum sem eru að 

taka sín fyrstu skref í ferðaþjónustu. Kerfið geti aðstoðað þau við að hugsa á gagnrýninn og 

faglegan máta út í þessi mál. En fyrir eldri og reyndari fyrirtækin sé þetta ekkert nema 

markaðslegt tæki þar sem kröfur sem þeir setja eru mun hærri en þau sem Vakinn setur 

sem hann telur allt of lágar. Hann segir að Arctic Adventures einnig vera að vinna í sínu 

umsóknarferli til Vakans en ástæðan sé aðeins í markaðslegum tilgangi. 

Gunnar segir Vakann enn í stöðugri þróun en von SAF sé að í framtíðinni munu allir 

ferðaþjónustuaðilar fara í Vakann og að það verði fyrsta skref fyrirtækja sem eru að byrja í 

ferðaþjónustu að sækja um aðild að honum til þess að sýna fram á gæði fyrirtækisins. 

Einnig bætir hann við að þessi vinna á bak við Vakann sýni hversu mikilvæg 

hagsmunaaðilar telja gæði í ferðaþjónustu fyrirtækja vera. Hafdís segir Icelandair hótelin 

ekki ætla að gerast aðilar að Vakanum þar sem þeim hafi þótt hann of huglægur. Þau séu 

með sitt eigið gæðakerfi sem hafi reynst þeim vel. Þuríður segir Special Tours horfa 

björtum augum á Vakann og vera ákveðin í að gerast aðilar að honum. Þau eru að vinna í 

umsóknarferlinu eins og staðan er í dag. Hún segir áhugann hafa vaknað þegar hún sá að 
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Vakinn tæki ekki einungis á umhverfisþættinum heldur öllum þáttum sem tengjast 

ferðaþjónustu. Að mati Þuríðar ætti Vakinn ekki að vera val heldur skylda fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki því þá væru að minnsta kosti lágmarksviðmiðum náð hjá öllum 

ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. Hún segir kerfið vera góð byrjun fyrir þau fyrirtæki 

sem vilja sækja um aðild að stærri alþjóðlegum gæðakerfum og vottunum. Dóra segist ekki 

vera búin að kynna sér Vakann nægilega mikið en telur hann vera gott verkfæri fyrir 

fyrirtæki sem eru að hefja sitt gæðastarf. Hún segir þetta vera mjög gott framtak hjá 

Ferðamálastofu og afskaplega mikilvægt að þau séu vakandi fyrir gæðamálum og aðstoði 

fyrirtæki við að huga að þessum málum. 

4.4 Samantekt 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar sýna að viðmælendur telja stöðu gæðamála í 

ferðaþjónustu á Íslandi ekki nægilega góða. Þau telja þjónustugæði vera ábótavant og 

skortur vera á menntuðu fólki sem starfar í ferðaþjónustu. Flestir viðmælendanna telja 

Ísland ekki vera tilbúið að taka á móti vaxandi ferðamannafjölda til landsins og að erfitt 

muni vera að veita öllum þeim sem koma til landsins gæða upplifun. Lögleysa er sögð vera 

varðandi öryggismál í afþreyingarferðaþjónustu og vilja viðmælendur meina að auka þurfi 

gæðavitund á meðal ferðaþjónustuaðila og vekja þurfi ferðaþjónustuaðila til umhugsunar 

um mikilvægi gæðastjórnunar í ferðaþjónustu. Allir viðmælendur voru sammála því að 

staða gæðamála í ferðaþjónustu á Íslandi verði betri með árunum og að menntun og fræðsla 

sé mikilvægur partur til þess að auka þessa vitund. Viðhorf viðmælenda til kerfisbundinna 

matskerfa var almennt góð og telja viðmælendur gæðakerfi nauðsynleg til þess að auka 

gæði ferðaþjónustu hér á landi. Vegna mikils annríkis í ferðaþjónustu telja viðmælendur að 

gæðamál og önnur skipulagning sé sett til hliðar vegna tímaskorts. Viðmælendur segja 

erfitt fyrir íslenskar aðstæður að styðjast við eitt staðlað kerfisbundið matskerfi en þó geti 

aðild ferðaþjónustufyrirtækja að gæðakerfum verið nýtt til þess að auka samkeppnihæfni á 

markaði.Viðmælendur telja að almenningur átti sig ekki endilega á því hvað gæðakerfi 

þýða og þess vegna þurfi að auka vitund almennings á gæðakerfum. Viðmælendur voru 

flestir jákvæðir í garð Vakans og líta á Vakann sem kerfi sem muni geta aðstoðað og beint 

nýjum ferðaþjónustufyrirtækjum í rétta átt hvað gæðamál varðar, og nýtast vel í 

markaðslegum tilgangi. Enginn marktækur munur var á svörum ferðaþjónustuaðila og 

stjórnsýsluaðila innan ferðaþjónustunnar í þessari rannsókn.  
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5 Umræður og ályktanir 

5.1 Staða gæðamála í íslenskri ferðaþjónustu 

Lagt var upp með það markmið að kanna stöðu gæðamála í ferðaþjónustu á Íslandi með 

því að kanna viðhorf og væntingar hagsmunaðila til kerfisbundinna matskerfa á borð við 

Vakann, sem er nýlega stofnað gæðakerfi í ferðaþjónustu á Íslandi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að auka þarf meðvitund á mikilvægi gæðamála í 

ferðaþjónustu á meðal ferðaþjónustuaðila. Þeir viðmælendur sem tekin voru viðtöl við voru 

allir ágætlega meðvitaðir um mikilvægi gæða en töldu þeir aðra ferðaþjónustuaðila á 

Íslandi og þá helst nýja rekstraraðila þurfa að gera sér betur grein fyrir mikilvægi þess. 

Vöxtur ferðamannafjölda til landsins hefur stækkað hratt á síðustu árum og sömuleiðis 

ferðaþjónustan sem atvinnugrein og því ef til vill eðlilegt að vitund þeirra á gæðamálum í  

ferðaþjónustu sé ekki meiri.  

Ljóst er að ekki er mikið af faglærðu fólki sem starfar á sviði ferðaþjónustunnar. Einnig eru 

þjónustugæði í ferðaþjónustu á Íslandi ekki talin mikil og skortur á þjónustulund virðist 

einkennandi í íslenskri ferðaþjónustu. Hægt er að tengja þessar niðurstöður við kenningu 

Edward Sallis (2002) en hann segir ástæðu lélegra þjónustugæða liggja hjá stjórnendum 

fyrirtækja. Hann telur að verkferlar þeirra um þjálfun og fræðslu starfsmanna séu ekki 

nægilegir sem leiði til þess að viðskiptavinir verði óánægðir með þá þjónustu sem þeir fá. 

Samkvæmt þessu er hægt geta sér til um að ástæða lélegs þjónustugæðis hér á landi sé vegna 

þess að fá ferðaþjónustufyrirtæki notist við einhversskonar gæðakerfi til stuðnings við 

gæðastjórnun. Viðmælendur telja að mikilvægt sé að gæðaviðmið ferðaþjónustunnar almennt á 

Íslandi verði gerð meiri. Þá sé hægt að verðleggja ferðaþjónustuna hærra sem mun leiða til  

þess að færri og betur greiðandi gestir komi til með að ferðast til landsins. Niðurstöður sýna að 

allir viðmælendurnir eru sammála því að notkun gæðakerfis muni aðstoða fyrirtæki að halda 

utan um sín gæðamál. Mestur áhugi þeirra var þó á aðild að gæðakerfi sem markaðstæki í 

ferðaþjónustu til þess að auka samkeppnisstöðu fyrirtækja. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

fræðimannana Go og Govers (2000) en þeir segja að vottuð fyrirtæki öðlist aukna 

samkeppnishæfni á markaði þar sem sífellt fleiri viðskiptavinir afli sér upplýsinga um vottanir 

fyrirtækja áður en það kaupir þjónustu eða vörur.  
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Ekkert af þeim ferðaþjónustuaðilum sem tekið er viðtal við í þessari rannsókn eru 

núverandi aðilar að stöðluðu gæðakerfi. En það vekur áhuga rannsakanda að öll eru þau að 

vinna í umsóknarferli sínu um aðild að gæðakerfi. Það bendir til þess að meðvitund um 

kosti gæðakerfa og mikilvægi gæðastjórnunar er að aukast og gæðavitund meðal 

ferðaþjónustuaðila er að vakna. Ljóst er að erfitt þykir fyrir íslenskar aðstæður að styðjast 

við eitt staðlað kerfisbundið matskerfi. Bæði vegna þess að ferðaþjónustan sem 

atvinnugrein nær inn á mjög fjölbreytt svið eins og gistingu, almenna þjónustu og 

afþreyingu, og vegna þess að íslenskar aðstæður eru frábrugðnari öðrum löndum og því er 

erfitt að miða eitt staðlað gæðakerfi við aðstæður hérlendis. Hægt er að bera þessar 

niðurstöður saman við kenningu Augustyn (1998) en hún rannsakaði leiðir til að auka gæði 

í ferðaþjónustu og telur hún núverandi stöðluðu gæðakerfi sem ferðaþjónustufyrirtæki hafa 

verið að nýta sér ekki hafa verið að uppfylla allar þær kröfur sem þarf og telur því að brýn 

þörf sé á að að útbúa gæðakerfi sem hentar betur fyrir ferðaþjónustu. 

5.2 Mikilvægi gæða í ferðaþjónustu 

Mikilvægt er vegna vaxandi ferðamannafjölda til landsins að hugað sé að gæðamálum í 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er ein mest gjaldeyrisskapandi atvinnugrein á íslandi og ein 

af þrem helstu útflutningsgreinum hér á landi. Það þýðir að hún skiptir samfélagið miklu 

máli vegna þess hve mikið hún eykur þjóðartekjur Íslendinga. Ímynd landsins hefur áhrif á 

væntingar ferðamannsins til Íslands sem áfangastað. Búið er að leggja grunn að ákveðnum 

væntingum fyrir þá ferðamenn sem  heimsækja landið og til þess að þeir verði ánægðir þarf 

að uppfylla þessar væntingar. Kröfur um gæði á sviði ferðaþjónustu í almennri þjónustu, 

öryggi og umhverfismálum eru því meiri nú en áður. 

Ljóst er að tilvist Vakans er vakning um mikilvægi gæða í ferðaþjónustu en viðmælendur telja 

mikið annríki vera í ferðaþjónustu vegna vaxandi ferðamannafjölda til landsins. Þeir telja það 

vera ástæðu þess að flestir ferðaþjónustuaðilar séu ekki með gæðavottun frá neinu gæðakerfi af 

því þeir gefi sér ekki tíma til þess að huga að gæðamálum. Við þessa rannsókn vöknuðu upp 

hugmyndir um atriði sem áhugavert væri að rannsaka í framhaldi. Áhugavert væri að kanna 

hvort að þau ferðaþjónustufyrirtæki sem fá aðild að Vakanum muni öðlast samkeppnisforskot 

á ferðaþjónustumarkaði hérlendis jafnt sem erlendis og hvort að Vakinn muni hafa þau áhrif að 

staða gæðamála á Íslandi verði betri en hún er í dag.  
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Viðauki: Viðtalsrammi 

Almenn spurning:  

 Getur þú sagt mér í hverju starf þitt felst? 

Spurningar: 

 Hvað myndir þú segja að flokkist sem gæði í ferðaþjónustu? 

 Hvert er þitt álit á gæðakerfum?  

o Er fyrirtæki þitt aðili að einhversskonar gæðakerfi? 

o Ef nei, af hverju ekki?  

o Ef já, hvaða gæðakerfi? Hvernig hefur það reynst fyrirtækinu? 

 Hversu mikil áhrif telur þú að aðild ferðaþjónustufyrirtækja að gæðakerfum hafi áhrif á val 

ferðamanna á þjónustu þegar að komið er til landsins? 

o Telur þú að það myndi hafa áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækisins? 

 Hversu mikilvæg myndir þú segja að gæðastjórnun sé fyrir ferðaþjónustu og af hverju? 

 Hversu vel stödd í gæðamálum telur þú Ísland vera?  

o Hverjar telur þú að væntingar ferðamanna séu til Íslands á sviði gæða og 

öryggismála? 

o Hvað telur þú vera ábótavant? 

o Telur þú að við séum að mæta þessum væntingum? 

 Nú er fjöldi ferðamanna til landsins að aukast gríðarlega með hverju árinu, myndir þú segja 

að við séum tilbúin fyrir þennan fjölda séð frá gæðamálum í ferðaþjónustu? 

 Telur þú að ef gæðum í ferðaþjónustu á Íslandi sé ekki gætt að það geti haft áhrif á orðspor 

og ímynd landsins? 

o Hvernig áhrif? 

 Nú hefur ferðamálastofa gefið út nýtt íslenskt gæðaflokkunarkerfi fyrir ferðaþjónustu sem 

kallast Vakinn, hver er skoðun þín á því?  

o Hvaða væntingar hefur þú til kerfisins? 

 Hvað gerir það að verkum að ferðaþjónustuaðilar þurfa þessa handleiðslu í gæðamálum? 




