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Abstract 

The subject of this research is to shed light on if and how the enormous increase in tourists 

visiting Iceland in recent years has effected the psychological wellbeing of women 

working in the travel industry in Iceland.   

The research method applied was a qualitative one, in which the researcher interviewed six 

participants, through open ended questions. Questions which, among other things, 

concerned their wellbeing, influences on their feelings, their experience of the increase of 

tourists and of the administrative methods chosen by the tourist companies they work/-ed 

for. The paper did not endeavor to generalize in any way on the subject as the research was 

qualitative. However, the research contributes by providing insight into the life experience 

of the women interviewed. 

The findings show that the women’s wellbeing has suffered due to great levels of stress 

and workload causing sleep disturbances and impaired welfare. Most of the women 

believed the increased number of tourists was the main reason for their personal feelings. 

Lack of focused management within the business and managers being kind of "blind" 

towards the situation were also reasons given. 

Keywords: Increase in tourist number, management, stress, psychological well-being, 

women.  

 

 

 

 

 

  



 

Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á það hvort og þá hvernig konur sem starfa í 

ferðaþjónustufyrirtækjum hérlendis upplifa hinn hraða vöxt ferðaþjónustunnar á eigin 

skinni. Það er, hvort ör vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi hafi áhrif á andlega líðan kvenna í 

ferðaþjónustufyrirtækjum?  

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð þar sem rannsakandi spurði sex viðmælendur 

hálfopinna spurninga sem meðal annars vörðuðu líðan þeirra, áhrifavalda á líðan þeirra, 

upplifun þeirra af fjölgun ferðamanna og stjórnunarhætti innan ferðaþjónustufyrirtækjanna 

sem þær vinna/unnu hjá. Ekki er leitast við að alhæfa á nokkurn hátt um efnið en ályktanir 

og niðurstöður voru dregnar út frá stöðu þekkingar rannsakanda og viðtölunum.  

Helstu niðurstöður sýna að líðan kvenna hefur í sumum tilfellum versnað sökum mikils 

álags og streitu sem veldur svefntruflunum og lakari andlegri líðan. Töldu viðmælendur að 

fjölgun ferðamanna, skortur á markvissri stjórnun og „blindni” stjórnenda gagnvart 

ástandinu væru meðal annars orsök persónulegrar líðan þeirra auk þess sem að skortur á 

sterkari innviðum ferðaþjónustunnar hefðu þar áhrif.  

Lykilhugtök: Fjölgun ferðamanna, stjórnun, streita, andleg líðan, konur. 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur ásókn erlendra ferðamanna til Íslands aukist svo um munar og hafa 

allmörg ferðaþjónustufyrirtæki sprottið upp samhliða því. Þessi mikla aukning getur 

skapað vandamál innan þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem vaxa mjög hratt. Samhliða 

örum vexti geta mikilvægir þættir innan fyrirtækjanna setið á hakanum.  

Sjálf hef ég upplifað neikvæða breytingu á andlegri líðan (e. pshycological well-being) við 

störf hjá þremur íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum sem voru í örum vexti og kviknaði 

áhugi á því að kynna mér þetta efni betur, taka viðtöl og skrifa BA ritgerðina mína út frá 

þeirri reynslu. Við fyrstu sýn ályktaði ég sem svo að rót vandans væri ör vöxtur í fjölda 

ferðamanna til landsins. Keðjuverkun út frá vextinum ályktaði ég einnig að væri að 

stjórnendur ferðaþjónustufyrirtækja gerðu sér ekki grein fyrir stækkun þeirra og gætu ekki 

brugðist nægilega hratt við þeim breytingum sem áttu sér stað innan fyrirtækjanna. Þar 

með myndi boltinn fara að rúlla, starfsmenn myndu ekki fá nægilega góðar upplýsingar, 

næðu ekki að vinna fram í tímann, samskiptaleysi myndast, peningagræðgi 

eigenda/stjórnenda myndi sýna sig og mikilvægar ákvarðanir yrðu frekar vanhugsaðar. 

Rannsóknin tekst á við afmarkaðan þátt af þessu viðfangsefni. Ég valdi konur sem 

viðfangsefni umfram karlmenn, en vísbendingar eru um að konur veljist í samskiptastörf 

frekar en karlar (Helgeson, 2011, bls. 63-81). 

Velferð (e. well-being), þar með talin andleg líðan og hamingja (e. subjective well-being) 

er það sem flestir sækjast eftir að öðlast sem mest af í lífinu. Hamingja (e. subjective well-

being) er persónulegt mat einstaklings á sinni eigin líðan (McBride, 2001, bls. 253). 

Rannsóknir á hamingju hafa verið gerðar í rúma þrjá áratugi og sýna að jákvæðar gjörðir, 

hugsanir og hegðun auka andlega líðan og leiða til hamingjusamara lífs. Þeir sem fundið 

hafa hamingjuna í lífinu hugsa jákvæðar, eru bjartsýnni, líklegri til að láta gott af sér leiða 

og hjálpsamari. Ekki er þó hægt að ábyrgjast það að óhamingjusamur einstaklingur sem 

vill verða hamingjusamur verði það til dæmis með því einu að rétta fram hjálparhönd eða 

vera bjartsýnn. Hver og einn þarf að meta það út frá sjálfum sér hvað það er sem gæti 

aukið hans vellíðan/hamingju og rækta það (Wallace og Lemare, 2007, bls. 2566 og 2574-
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2575). Tilgangur rannsóknarinnarer að kanna hvort að aukinn ferðamannastraumur til 

Íslands hafi haft áhrif á andlega líðan kvenna innan ferðaþjónustufyrirtækja. Ekki er þó 

leitast við að alhæfa um efnið enda er það einstaklega persónubundið og rannsóknin 

framkvæmd sem eigindleg rannsókn sem gefur ekki tilefni til að alhæfa um viðfangsefnið 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281). 

Sjálf hafði ég til að byrja með áhuga á því að bera saman svör stjórnenda og undirmanna 

en þrengdi það á endanum niður í að taka einungis viðtöl við kvenkyns undirmenn. 

Undirmenn eru í þessu samhengi skilgreindir þannig að þeir eru hvorki í stjórn né eru 

yfirstjórnendur í ferðaþjónustufyrirtæki en geta þó haft titil sem einhverskonar yfirmaður 

eða ábyrgðamaður einhverra verkefna á skrifstofu eða móttöku. Leiðsögumenn og aðrir 

starfsmenn sem eru í úti á víðavangi og í framlínu eru ekki teknir með í þessari rannsókn.  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur ör vöxtur 

ferðaþjónustu á Íslandi áhrif á andlega líðan kvenna í ferðaþjónustufyrirtækjum?”. Til þess 

mun ég kanna andlega líðan kvenna innan ferðaþjónustufyrirtækja og skoða hvort að 

hraður vöxtur í fjölda ferðamanna hingað til lands sé líklegur til að hafa haft áhrif á 

breytingar á andlegri líðan. Ef fram koma vísbendingar um að aukinn ferðamannastraumur 

og álag innan fyrirtækja hafi neikvæð áhrif á andlega líðan starfsmanna er mikilvægt að 

stjórnendur skoði hvað hægt sé að gera til þess að bæta líðan sinna starfsmanna.  

Ritgerðinni er skipt í sex aðalkafla og nokkra undirkafla. Í kafla tvö er gerð grein fyrir 

stöðu þekkingar og fræðilegt efni sem tengist rannsókninni dregið fram. Kafli þrjú fjallar 

um rannsóknaraðferðina og hvernig henni var beitt en í kafla fjögur er farið yfir 

rannsóknarspurningarnar sem viðmælendur voru spurðir í viðtölunum og svör þeirra 

greind. Í kafla fimm eru umræður þar sem ég tengi niðurstöður rannsóknarinnar við stöðu 

þekkingar og dreg ég af þeim ályktanir. Ritgerðinni lýkur síðan á sjötta kafla sem 

inniheldur lokaorð. 

. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í köflunum hér á eftir verður farið yfir þá þekkingu sem til staðar er á sviði fjölgunar 

ferðamanna til Íslands, stjórnunarhátta yfirmanna í fyrirtækjum, andlegrar líðan kvenna í 

ferðaþjónustufyrirtækjum og kynbundins munar varðandi streitu.  

2.1 Fjölgun ferðamanna  

Ferðaþjónusta er talin vera einn aðal atvinnuvegur okkar Íslendinga (Íslandsbanki, 2016) 

og er sífellt verið að þróa ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og stuðla að uppbyggingu, 

sjálfbærni, náttúruvernd og betra utanumhaldi um ferðamenn (Halldór Arinbjarnarson, 

2013; Lex lögmannastofa, á.á, bls. 46-51). Ferðaþjónusta hefur farið gríðarlega ört vaxandi 

undanfarinn áratug en í kjölfar bankahruns og heimskreppu sem skall á árið 2008 fækkaði 

erlendum ferðamönnum til landsins árin 2009 og 2010 (Ferðamálastofa, 2015d). Árið 2011 

var efnahagskerfið orðið stöðugra og komum ferðamanna til landsins fjölgaði aftur. 

Ferðamálastofa birti gögn um heildarfjölda erlendra ferðamanna sem komu annað hvort 

sjóleiðis eða með flugi til Íslands, á árunum 1949-2015. Á mynd 1. má sjá að eftir að 

kreppan skall á árið 2008 fækkaði ferðamönnum um 1-2% næstu tvö ár á eftir. 

Arion banki gaf út skýrslu árið 2013 með spám um fjölgun erlendra ferðamanna. Bankinn 

spáði því að ferðamenn myndu vera 727 þúsund árið 2013, 789 þúsund árið 2014 og 855 

þúsund árið 2015 (Arion banki, 2012). Vinsældir Íslands sem áfangastaðar hafa nánast 

þrefaldast frá árinu 2007 en það ár voru erlendir ferðamenn sem komu í gegnum 

Keflavíkurflugvöll 458.999 en voru orðnir 1.261.938 talsins í lok árs 2015 

(Ferðamálastofa, 2015a). Því er óhætt að segja að spár Arion banka um fjölgun erlendra 

ferðamanna til landsins hafi ekki gert ráð fyrir þeirri gríðarlegu fjölgun ferðamanna sem 

varð á þessum árum. Þeir voru ekki þeir einu sem sýndu ekki nægilega bjartsýni í spám 

sínum því Ferðamálastofa spáði því að það væri ekki fyrr en árið 2020 sem að erlendir 

ferðamenn væru orðnir 1 milljón (Arion banki, 2012). 97% ferðamanna koma í gegnum 

Keflavíkurflugvöll og 3% með skemmtiferðaskipum, um aðra flugvelli eða með Norrænu 

(Ferðamálastofa, 2015a). Faxaflóahafnir tóku saman tölur um fjölda ferðamanna sem koma 
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til Reykjavíkur með skipum og voru farþegar samtals 53.529 árið 2007 en um helmingi 

fleiri, eða 104.816 árið 2014 (Ferðamálastofa, 2015c). 

Háannatími í ferðaþjónustu hérlendis hefur gjarnan verið skilgreindur sem sumartíminn, 

þ.e. júní, júlí og ágúst. Háönnin  hefur þó hratt verið að teygja sig inn á jaðartímann. 10,3% 

aukning hefur verið á milli ára frá árinu 2002-2013 um vor og haust sem jafngildir 145 

þúsund ferðamönnum. Á árunum 2011-2014 var aukning ferðamanna yfir vetrartímann 

(lágannatímann) hlutfallslega meiri en á öðrum árstíðum. Frá árinu 2003 hefur aukning 

ferðamanna yfir vetrarmánuðina verið að jafnaði 12.3% til ársins 2013. Á þessum tíu árum 

hefur ferðamannastraumurinn til Íslands yfir vetrartímann því þrefaldast. Á 

háannatímanum hefur verið 9,6% aukning milli áranna 2002-2014 sem er fjölgun upp á 

216 þúsund farþega (Landsvirkjun, 2014). 

 

 

 

Fylgiskjöl A og B innihalda töflur með ýtarlegri útlistunum á tölum milli mánaða og ára.  

Tafla 1. Heildarfjöldi ferðamanna til Íslands sjóleiðis og með flugi 

(Ferðamálastofa, 2015d). 
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2.2 Stjórnun og áætlanagerð fyrirtækja í 

hröðum vexti 

Aukning í fjölda erlendra ferðamanna til landsins hefur verið meiri en bjartsýnustu spár 

gerðu ráð fyrir, eins og fram kemur hér að framan. Hugsa því margir eigendur, stjórnendur 

og frumkvöðlar sér gott til glóðarinnar. Ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi eru fjölmörg og 

stækka mörg hver nokkuð hratt, samhliða fjölgun ferðamanna. Vegna þess þurfa 

stjórnendur að vera á tánum varðandi rekstur fyrirtækjanna. Stjórnendur þurfa að huga að 

allmörgum mikilvægum atriðum til þess að fyrirtækið starfi á eðlilegan hátt,  starfsánægja 

ríki meðal starfsmanna og að andleg líðan þeirra haldist í jafnvægi. Við þessa hröðu 

aukningu ferðamanna er næsta víst að mörg ferðaþjónustufyrirtæki stækki hratt og að 

breytingar gerist mun hraðar en gert var ráð fyrir í byrjun. Breytingar eiga sér stað alla 

daga innan fyrirtækja og í persónulegu lífi starfsmanna (Barley og Kunda, 2001, bls 76-77; 

Holbeche, 2006, bls. 14-17). 

Rekstur fyrirtækja er snúinn og þarf stjórnandi fyrirtækis að vera með stefnumiðaðar 

áætlanir fyrir reksturinn í heild sinni og einnig ákveðna þætti hans (Karl Friðriksson, Jón 

Hreinsson og Bryndís Haraldsdóttir, 2001, bls 18-19; Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016, bls. 

72-85). Áætlanagerð er flókin enda snýst hún um að gera grein fyrir framtíðinni með 

ýmisskonar spám og fyrirliggjandi gögnum og getur áætlunin allt eins skapað hagnað og 

vinsældir fyrirtækisins eins og tap og óvinsældir þess (Jones og George, 2013, bls. 5-9). 

Gott er að slíkar áætlanir séu annars vegar gerðar til eins árs og hins vegar til lengri tíma, 

til dæmis fimm ára. Þannig er hægt að skilgreina fyrirtækið og samkeppnismöguleika þess, 

fara ýtarlega yfir hvert fyrirtækið stefnir á komandi ári, skoða hver markmið þess eru og 

hvernig það skal rekið samanborið við þau (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016, bls. 72-85). 

Með markmiðasetningu á yfirleitt að auka innkomu og skila góðri þjónustu sem 

viðskiptavinirnir sækjast eftir og ættu þau því að vera nokkuð ögrandi án þess þó að vera 

óraunhæf (Jones og George, 2013, bls. 5-9). Mikilvægt er að vandað sé til verka við gerð 

áætlana og vinna þær samviskusamlega svo þær séu trúverðugar og fyrirtækið vel rekið. 

Þeir starfsmenn sem þurfa að vinna samkvæmt áætlun skulu einnig hafðir með í gerð 

hennar til þess að ganga úr skugga um að raunhæf krafa sé á þeim og þeirra sjónarhorn  

tekið með. Stjórnendur ættu að geta unnið sín störf eftir þeirri áætlun sem gerð var en gera 

sér þó grein fyrir að aðstæður eru síbreytilegar og mögulega þurfi að uppfæra áætlun oftar 
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en ráð var fyrir gert, þá sérstaklega þegar um íslensk ferðaþjónustufyrirtæki og mikla 

aukningu ferðamanna er að ræða. Áætlanir eru mikilvæg tól fyrir stjórnendurna og aðra 

sem vinna eftir þeim og má ekkert út af bera svo að fyrirtækið/stjórnendur valdi þeim 

auknu umsvifum sem gætu verið yfirvofandi og starfsmannavelta haldist í lágmarki. 

Ánægðir starfsmenn eru betri starfsmenn og ef stjórnun og annað utanumhald er í lagi þá er 

líklegra að starfsmennirnir séu ánægðir (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016, bls. 72-85). 

Með tækifærum, eins og fjölgun ferðamanna, fylgja ógnanir og þurfa stjórnendur að gera 

sér grein fyrir því. Ljóst er að engir stjórnendur stjórna eins og að allir gera einhverntíman 

mistök. Stjórnendur geta forðast það að gera mistök með því að horfa gagnrýnið á 

stjórnunarhætti sína, leita sér meiri þekkingar á sviði stjórnunar og ferðamála, hlusta á 

samstarfsmenn sína og gera sér grein fyrir að enginn er fullkominn. Starfsmenn 

ferðaþjónustufyrirtækja eru gjarnan þeir sem vinna mikið með viðskiptavinunum 

(ferðamönnum) og sjá hvað gera má betur og því væri það sterkur leikur stjórnenda að 

funda með starfsmönnum, hlusta á tillögur þeirra og taka þær til greina (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 72-85 og 103). Mannlega hliðin og jákvæð samskipti eru 

mikilvæg og flókin því að hver og einn starfsmaður hefur gengið í gegnum ýmislegt á sinni 

ævi. Þeir taka misjafnlega vel á hlutunum, eiga mis erfitt heima fyrir, líður mis vel í sinni 

vinnu og eru misjafnlega sterkir andlega. Tengslin milli stjórnunar og andlegrar líðan 

starfsmanna hafa ekki verið rannsökuð mikið, en stjórnendur ættu að vera vel þjálfaðir í 

mannlegum samskiptum því að samskipti eru lykillinn að því að fyrirtækinu gangi vel 

(Holbeche, 2006, bls. 22). 

2.3 Starfsánægja  

Milli stjórnenda og starfsmanna þarf að ríkja mikil tillitssemi, gagnkvæmur skilningur og 

jákvæð samskipti til þess að hlutirnir gangi sem best (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016, bls. 

103). Til er mikið af rannsóknum um starfsánægju, en fræðimönnum og stjórnendum 

fyrirtækja hefur þótt hugtakið afar áhugavert. Með því að rannsaka það er hægt að sjá stöðu 

ánægju starfsmanna og afkastagetu þeirra. Að auki er hægt að vinna í því að minnka 

starfsmannaveltu með því að halda starfsmönnum ánægðum. Engir tveir upplifa sömu 

tilfinningar eða eru með sömu viðhorf þó þeir séu í sömu aðstæðum og getur annar 
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einstaklingurinn verið ánægður með vissa hluti á vinnustað þeirra á meðan hinn er ósáttur 

við þá (Landy og Conte, 2010, bls. 407). 

Starfsánægja er hugtak sem sýnir viðhorf (jákvætt/neikvætt) starfsmanns til vinnu sinnar 

og hafa margir þættir þar áhrif á.  Það eru til dæmis persónuleiki starfsmannsins sjálfs og 

hvernig hann tekst á við hluti, umbun í starfi, möguleikar á því að hækka í tign, 

vinnuskilyrði, stjórnun og skipulag (Jones og George, 2013, bls. 287 og 291). Starfsánægja 

getur haft mikil áhrif á andlega líðan einstaklinga og þarf stjórnandi fyrirtækis og/eða 

deildar að vera meðvitaður um starfsánægju sinna starfsmanna og persónulegar þarfir 

(Kumara og Koichi, 1989, bls. 315; Jones og George, 2013, bls 287). Því að því ánægðari 

sem starfsmaðurinn er í sinni vinnu, því ánægðari er hann yfir höfuð og líklegri til að 

leggja sig harðar fram í vinnu og verður þar af leiðandi betri samstarfsmaður (Kumara og 

Koichi, 1989, bls. 315; Zelenski, Murphy og Jenkins, 2008, bls. 522; Landy og Conte, 

2010, bls. 410). Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef starfsmaður er ánægður í vinnu er hann 

ólíklegri til að finna fyrir streitu eða verða úrvinda vegna álags í vinnu (Ramirez, Graham, 

Richhards, Cull og Gregory, bls 726). 

2.4 Andleg líðan kvenna sem starfa í  

ferðaþjónustufyrirtækjum 

Út frá skilgreiningu Helgeson (2011) eru það heldur kvenmenn sem leitast í umönnunar- 

og/eða samskiptastörf, þó það sé að sjálfsögðu ekki alltaf þannig.  

Áhrifavaldar á lakari andlega líðan eru fjölmargir og þarf ekki að vera að almenn andleg 

líðan, sem einstaklingur upplifir heima fyrir, smitist í vinnuna eða öfugt, þrátt fyrir að sú sé 

oftast reyndin. Svefn, streita, álag og lakari stjórnunarhættir yfirmanna eru allt áhrifavaldar 

á aukna vanlíðan. Nokkuð ólíklegt er að einhverjir tveir einstaklingar upplifi nákvæmlega 

sömu áhrif af þeim völdum eða taki eins á vandamálum sínum (Wallace og Lemare, 2007, 

bls. 2574-2575). 

2.4.1  Kynbundinn munur við streitu 

Munur á milli kynjanna hefur mikið verið rannsakaður í gegnum tíðina og er gjarnan leitast 

við að fá þau svör að annað kynið sé öðruvísi eða sterkara en hitt. Helgeson (2011) 

rannsakaði hvort að streita og einkenni hennar kæmu með mismunandi hætti fram hjá 
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kynjunum og hvort að annað kynið ætti auðveldara með að takast á við aukaverkanir 

streitu. Ef svo væri þá vildi hún vita hvað ylli því (Helgeson, 2011, bls. 63-81). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að það er mikill munur á því hvernig kynin takast á við streitu. Ein 

rannsóknin sýnir að konur þrói frekar með sér líkamleg og andleg einkenni vegna streitu en 

karlmenn. Ástæðan er sú að konur virðast eiga auðveldara með samskipti, en með 

samskiptum tekst þeim að stjórna andlegri líðan við streitu betur en karlmönnum 

(American psychological association, á.á). Niðurstöður Helgeson (2011) sýna að það er 

nokkur munur á kynjunum þegar kemur að því að vinna úr eða takast á við streitu en aðal 

munurinn er sá að kynin veljast í mismunandi stöður. Margt segir hún spila inní þessa 

niðurstöðu sína og má þá helst nefna samfélagslega stöðu kynjanna, eins og til dæmis það 

að karlmenn sækja almennt meira í herinn en konur, og konur meira í umönnunarstörf. 

Konur velja sér einnig frekar störf sem tengjast samskiptum og eiga það til að vilja þóknast 

öðrum um of, sem leiðir til þess að þær gleyma að hugsa um sjálfar sig, heilsu sína og líðan 

(Helgeson, 2011, bls. 63-81). Helgeson (2011) segir, til að mynda, konur frekar verða fyrir 

andlegu og persónulegu ofbeldi á meðan karlmenn verða heldur fyrir líkamlegu og 

ópersónulegu ofbeldi en það eru mjög ólíkir streituvaldar. Því er í raun ekki hægt að segja 

að annað kynið upplifi meiri streitu eða eigi auðveldara að vinna úr henni en hitt kynið, 

heldur er tengingin sú að kynin veljast almennt í mismunandi stöður og þær stöður valda 

streitu á mismunandi hátt (Helgeson, 2011, bls. 63-81). Niðurstöður annarrar rannsóknar 

sýna einnig að streita mælist hærri hjá konum en körlum. Í þeirri rannsókn voru kynin 

beðin um að skrifa niður streituvalda sína og kom þá í ljós að þau telja ólíka þætti vera 

streituvalda. Konurnar virtust finna fyrir meira álagi dag frá degi með meiri árekstrum í 

daglegu lífi, kröfum og gremju. Konurnar töldu einnig áhrifamikla þætti sem gerst höfðu í 

lífi þeirra, tveimur árum fyrir rannsóknina, hafa meiri áhrif á sig og tengdu þá frekar við 

heilsubresti en karlmennirnir (Matud, 2004, bls 1411).  

2.4.2  Streita og svefnvandamál 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow setti fram þá kenningu að allir leitist við að uppfylla 

fimm grunnþarfir (e. basic needs), en þær eru frumþarfir (matur, drykkur, svefn), 

öryggislegar þarfir (húsaskjól, fatnaður), félagslegar þarfir (vinátta, ást, nánd), þarfir fyrir 

viðurkenningu (vera hæfileikaríkur) og þarfir fyrir sjálfsbirtingu (mynd 1). Frumþarfir og 

öryggisþarfir eru þær þarfir sem hann álítur að sé mikilvægast að uppfylla fyrst en þar á 

eftir koma þarfirnar í röð eftir mikilvægi. Til þess að komast upp pýramídann þarf að 



9 

 

uppfylla hverja þörf fyrir sig að einhverju leiti og í réttri röð (Jones og George, 2013, bls. 

293-294). Ef grunnþarfirnar eru uppfylltar gefur það til kynna að einstaklingnum líði 

nokkuð vel andlega og hann sé ánægður með líf sitt. Mikið álag í vinnu getur haft þær 

afleiðingar að starfsmaður nái ekki að klára allt það sem liggur fyrir og skapast því með 

honum aukin streita. Það getur leitt til minni svefns, lengri vinnutíma, minni tíma með 

vinum og fjölskyldu og þar af leiðandi næst ekki að uppfylla grunnþarfirnar og andleg 

líðan fer versnandi (Landy og Conte, 2010, bls. 404).  

 

 

 

 

Með nokkurri einföldun er hægt að segja að streita hafi gríðarleg áhrif á gæði svefns 

einstaklinga og geti á endanum leitt til algjörs svefnleysis (e. Insomnia), en mannslíkaminn 

er nokkuð flókinn og því margt annað sem getur spilað þar inn í. Morin, Rodriguez og 

Ivers (2003) rannsökuðu svefnvenjur fólks í sambandi við streitu og komust að þeirri 

niðurstöðu að bæði þeir sem sofa vel og þeir sem sofa illa upplifa gjarnan sömu 

streituvalda í daglegu amstri, en þeir sem sofa illa upplifa streituna hinsvegar mun verr en 

þeir sem ná góðum svefni. Þetta helst allt í hendur og vindur upp á sig ef ástandið er 

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslows. (Riggio, 2008). 
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viðvarandi. Svefn hefur ekki einungis áhrif á upplifun einstaklinga á streitu heldur veldur 

streita því einnig að einstaklingur upplifi verri svefn, sem versnar gjarnan ef streitan 

viðhelst í lengri tíma. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef starfsmaður upplifir mikla 

tilfinningalega streitu í vinnu, svo sem vegna neikvæðni, álags og óraunhæfra krafna, þá 

getur það haft slæm áhrif á hann í lengri tíma eftir að vinnu lýkur (Wallace og Lemare, 

2007, bls. 2574-2575). Til lengdar verður andleg líðan einstaklingsins verri, hann gæti 

orðið örmagna og þróað með sér geðsjúkdóma (Ramirez o.fl, bls 726). Í kjölfarið er líklegt 

að einstaklingurinn standi sig ekki jafn vel í vinnu eða hringi sig oftar inn veikan (Griffin, 

Greiner, Stansfield og Marmot, 2007, bls. 336). Flestir upplifa streitu á sínum vinnustað og 

kljást allir við hana á sinn hátt.  

Rannsóknir hafa sýnt að þeir starfsmenn sem eru ánægðir í sinni vinnu eiga það gjarnan til 

að sökkva sér djúpt í vinnuna og vinna eftir að formlegum vinnudegi lýkur. Álagið og 

streitan sem fylgir starfinu gæti fylgt þeim heim úr vinnu en hefur sjaldnar neikvæð áhrif á 

þá. Slíkir starfsmenn eiga oft erfitt með að koma sér heim úr vinnu, sýna gríðarlegan 

metnað og orku, eru jákvæðir og finnst þeir geta tekist á við þau verkefni sem þarf að ljúka 

(Schaufeli, Salanova, González-Romá og Bakker, 2002, bls. 73). Eins og áður hefur komið 

fram eru engir tveir einstaklingar eins og gæti vel verið að einn starfsmaður haldi jafnvægi, 

áhuga og metnaði undir slíku álagi til fjölda ára á meðan annar einstaklingur myndi brenna 

út á nokkrum mánuðum.  
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3 Rannsóknaraðferð 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur ör vöxtur 

ferðaþjónustu á Íslandi áhrif á andlega líðan kvenna í ferðaþjónustufyrirtækjum?”. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð en með henni er leitast við að leggja merkingu í 

efnið ásamt því að skilgreina það og lýsa því. Í þessari ritgerð er viðfangsefnið mjög 

persónulegt og persónubundið og því á eigindleg rannsóknaraðferð vel við (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239). 

Hér verður farið ítarlega yfir þá rannsóknaraðferð sem notuð var í rannsóknarferlinu.  

3.1 Mælitæki 

Við gerð þessarar rannsóknar var eigindleg rannsóknaraðferð með hálfopnum 

spurningaramma notuð, eins og áður hefur komið fram. Með beitingu þeirrar 

rannsóknaraðferðar veit rannsakandinn ekki fyrirfram að hverju hann mun komast eða 

jafnvel, hvers skal spyrja viðmælanda. Því þarf að leggjast yfir fræðilegt efni sem tengist 

rannsóknarspurningunni, en þegar rannsókn er gerð er mikilvægt að rannsakandi skoði 

fyrirliggjandi gögn afar vel áður en að hafist er handa (Sigríður Halldórsdóttir og 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 61). Þar næst er spurningaramminn útbúinn en 

með því að taka viðtöl við viðmælendur er hægt að kafa djúpt í viðfangsefnið sem dýpkar 

skilning rannsakandans á efninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Eigindleg 

rannsóknaraðferð er krefjandi og tímafrek og krefst mikils af rannsakanda þar sem erfitt 

getur reynst að afla upplýsinga um efnið, bera saman viðtöl, vinna úr þeim og fara eftir 

ströngum kröfum aðferðafræðinnar (Berg, 2014, bls. 3-4).  

Rannsakandinn telst í eigindlegum rannsóknum vera mælitækið. Hann þarf að eyða tíma í 

gagnagreiningu og leyfa rannsóknargögnunum að "lifa með sér" í dágóðan tíma (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239). Eigindlegar rannsóknir voru í upphafi gagnrýndar fyrir að 

vera ekki eins vísindalegar og þær megindlegu, en niðurstöður megindlegra rannsókna 

sýna töluleg gildi á meðan niðurstöður eigindlegra rannsókna felast í orðum (Berg, 2014, 

bls. 14-15). Réttmæti og áræðanleiki eigindlegra rannsókna eru þó alveg jafn mikilvæg og 

eiga alveg jafn mikinn rétt á sér (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 211).  
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Í tilviki rannsóknarefnis þessarar ritgerðar má áætla að erfitt hefði verið að fá greinagóðar 

niðurstöður með notkun megindlegra rannsókna því efnið er, eins og áður segir, afar 

viðkvæmt og persónubundið og því þarf að sjá viðbrögð viðmælanda við spurningunum, 

greina líkamstjáningu þeirra, svipbrigði og talsmáta til þess að skilja svörin betur (Berg, 

2014, bls. 14-15). Rannsakandinn hefur ávalt einhverskonar tengingu við efnið, eða hluta 

af því, hvort sem um persónulegar skoðanir sé að ræða, persónuleg/ópersónuleg tengsl eða 

annað. Því getur honum reynst erfitt að gæta hlutleysis. Atriði sem rannsakandi sem notar 

eigindlegar aðferðir þarf að skoða er að vera gagnrýninn á sjálfan sig, gera sér grein fyrir 

hvar hann stendur gagnvart viðfangsefninu og hver fræðasýn og viðhorf hans eru (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239-240).  

Fyrirbærafræði er hvort um sig heimspeki og rannsóknaraðferð og er með henni leitast við 

að fá dýpri skilning á lífi og reynslu þess sem viðtal er tekið við, með því að hlusta á 

frásögn hans og fylgjast með líkamstjáningu og svipbrigðum. Viðmælandinn lýsir í raun 

veru sinni í þessum heimi enda þekkir hann nokkuð vel til síns raunveruleika. 

Rannsakandinn reynir að lýsa reynslu og upplifun viðmælandans á þeim aðstæðum, sem 

hann spyr út í, á sem nákvæmastan hátt. Alla jafna er erfitt að mæla mannlega reynslu en 

með því að nota eigindlega rannsókn og fyrirbærafræði kemst rannsakandinn nær því að 

skilja og lýsa reynslu þátttakandans. Mikilvægt er að rannsakandinn hverfi ekki í miklar 

vangaveltur um viðfangsefni sitt heldur haldi sig við þær upplýsingar sem viðmælendur 

hans hafa veitt honum. Þátttakendur eru yfirleitt fáir í slíkum rannsóknum og er því ekki 

hægt að alhæfa um efnið heldur einungis að veita dýpri skilning og þekkingu á því 

fyrirbæri sem rannsakað er. Mikilvægt er að rannsakandi reyni að gleyma allri þeirri 

reynslu og/eða minningum sem hann á sjálfur um efnið til þess að sýna sem mesta 

hlutdrægni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281-282). Lýsing á fyrirbærinu sem slíku 

snýst um að koma auga á mynstur meðal viðmælenda, skilja hugsunarhátt þeirra gagnvart 

efninu sem spurt er um og hvernig þeir hugsa um það málefni (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a, bls. 243). 

Rannsóknin byggðist á því að taka viðtöl við nokkra viðmælendur sem tengjast efninu og 

er hægt að nota ýmiskonar spurningaramma til þess að taka viðtölin. Spurningaramminn 

sem hér var notaður var hálfopinn/hálf staðlaður spurningarammi (e. semistarndardized) og 

inniheldur 14 spurningar (Fylgiskjöl C) sem viðmælendur voru spurðir. Spurningarnar 
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voru þannig uppbyggðar að viðmælandi gerði sér ekki grein fyrir því hvers rannsakandinn 

sóttist eftir í svörun, en rannsakandinn má bregða út af orðalagi spurninganna án þess þó að 

vera leiðandi. Út frá hálf-stöðluðu spurningunum spurði rannsakandi annarra spurninga ef 

hann óskaði eftir ítarlegri svörum en mikilvægt er að rannsakandi vandi orðalag sitt og noti 

ekki leiðandi spurningar. Við notkun hálfopinna spurningaramma er rannsakanda leyfilegt 

að hljóðrita viðtölin, tala og bæta við eða sleppa ákveðnum spurningum ef við á (Berg, 

2014, bls. 109 og 112-114).  

3.2 Þátttakendur og úrtaksaðferð 

Val þátttakenda var snúnara en áætlað var til að byrja með. Höfundi þótti ekki vænlegt að 

hafa samband við yfirmenn fyrirtækja eða senda tölvupóst á almenn netföng 

ferðaþjónustufyrirtækja til þess að athuga hvort undirmaður á skrifstofu gæti tekið þátt í 

rannsókninni. Höfundur leitaði því til kvenkyns aðila í ferðaþjónustufyrirtækjum sem hann 

þekkir örlítið til. Þessa aðila bað höfundur um að benda á aðrar konur sem gætu fallið undir 

þátttökuskilyrði rannsóknarinnar, svokallað snjóboltaúrtak. Því næst framkvæmdi höfundur 

mat á því hvaða konur hentuðu best fyrir rannsóknina og urðu konur sem búa víðsvega um 

Ísland fyrir valinu. Konurnar þekkir höfundur einnig allar að mismiklu leiti. Mikilvægt var 

að konurnar myndu allar veita höfundi viðamikla innsýn í andlega líðan kvenna í 

ferðaþjónustufyrirtækjum og því var leitast eftir því að þær hefðu mismunandi reynslu og 

þekkingu og kæmu alls staðar frá af landinu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 132). 

Viðmælendurnir voru sex talsins, hafa allar starfað í ferðaþjónustu í fimm ár eða meira og 

þekkja því vel til. Eðli málsins samkvæmt var nafnleyndar gætt og verða viðmælendur 

auðkenndir sem A, B, C, D, E og F. Fimm viðtöl voru tekin í gegnum netforritið Skype, 

þar sem þeir fimm viðmælendur voru ekki staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og sumir ekki á 

landinu. Öll viðtölin voru hljóðrituð með hljóðupptökuforriti í farsíma höfundar og því 

næst rituð nákvæmlega niður í skjal. Nafnleynd fylgir mikil ábyrgð og krefst þess af 

rannsakanda að vera viss um að ekki sé hægt að komast í upptökur viðtalanna eða skjölin 

sem þau voru afrituð á. Þá þarf annað hvort að eyða gögnunum eftir að ritgerðinni hefur 

verið skilað eða koma þeim á öruggt læst svæði (Berg, 2014, bls. 93-95). Viðmælendum 
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var öllum greint frá skyldum rannsakanda og veittu þær allar munnlega heimild fyrir 

viðtölunum, framkvæmd og úrvinnslu. 

3.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Formleg gagnasöfnun rannsóknarinnar hófst í janúar 2016. Áherslu var síðan breytt í 

febrúar og þurfti því að fara í gegn um þau gögn sem var búið að afla og skoða hvað af 

þeim ætti við. Höfundur velti viðfangsefninu mikið og lengi fyrir sér og hvaða spurningar 

og konur myndu henta best fyrir viðtölin.  

Kostir þess að þekkja til viðmælenda telur höfundur vera að þeir eigi þá auðveldara með að 

tjá sig um efnið þar sem visst traust hefur þegar myndast í sambandinu. Einnig er 

auðveldara að lesa í svipbrigði, líkamstjáningu og orðalag ef einhver tengsl eru þegar til 

staðar. Höfundur gætti þess að ræða viðfangsefni sitt ekki við konurnar fyrirfram eða segja 

þeim hver tilgáta hans væri til þess að vera ekki leiðandi.  

Eins og áður sagði voru fimm viðtöl tekin yfir netforritið Skype og voru hljóð - og 

myndgæði ávalt góð. Fyrstu tvö viðtölin voru tekin 7. apríl 2016, þriðja viðtalið 9. apríl 

2016, fjórða viðtalið 11. apríl og það fimmta 15. apríl 2016. Eitt viðtalið var tekið á 

vinnustað viðkomandi í ró og næði og var það tekið 8. apríl 2016. Öll viðtölin voru sem 

fyrr segir, hljóðrituð á farsíma höfundar. Höfundur ritaði viðtölin nákvæmlega niður í 

forritið Word stuttu eftir hvert viðtal og prentaði þau þar næst út. Viðtölin voru merkt í 

þeirri röð sem þau voru tekin frá bókstafnum A (fyrir viðmælanda A) til bókstafsins F 

(fyrir viðmælanda F). Höfundur skrifaði hjá sér ýmsar hugleiðingar um líkamstjáningu, 

orðalag og annað sem gæti gefið vísbendingar um það hvað viðmælandinn væri 

raunverulega að meina með orðavali sínu. Höfundur hafði þó beðið viðmælendurna um að 

segja satt og rétt frá og svara spurningunum eins vel og hægt væri.  

Við yfirferð viðtalanna ákvað höfundur að flokka spurningarnar í þrjá flokka og bera svör 

allra viðmælenda við hverri spurningu fyrir sig, í hverjum flokk, saman. Höfundur kom sér 

upp ákveðnu litakerfi eftir flokkum og skimaði eftir skýrum jákvæðum eða neikvæðum 

svörum, en í lang flestum tilfellum var um afar skýra svörun að ræða. Að lokum var komin 

niðurstaða sem rituð var upp og því næst borin við stöðu þekkingar (kafla 2).  



15 

 

3.4 Helstu áskoranir og fyrirsjáanlegar hindranir 

Höfundur hefur ekki beitt eigindlegri rannsóknaraðferð áður en gæði rannsóknarinnar velta 

mikið á kunnáttu rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

221).  Ein mesta áskorunin var að taka viðtölin, vinna rétt úr þeim og túlka þau rétt til þess 

að niðurstöður og umræðukaflinn væru sem skýrastir. Miklar vangaveltur voru um hvort að 

spurningaramminn væri nægilega góður, en eftir skrif ritgerðarinnar telur höfundur svo 

vera. Aftur á móti hefði verið hægt að spyrja þeirra öðruvísi, beita líkamanum öðruvísi eða 

leggja meira til umræðunnar á meðan viðtölunum stóð til þess að fá ítarlegri svörun. Að 

mati höfundar voru svör viðmælandenna þó mjög skýr.  

Sú staðreynd að höfundur þekkti til allra viðmælendanna var mikið umhugsunarefni. 

Höfundur velti fyrir sér kostum og göllum þess í sambandi við að fá sem nákvæmasta 

niðurstöður. Því hlutdrægni er eitthvað sem rannsakandi þarf að tileinka sér þegar rannsókn 

sem þessi er gerð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281-282). Höfundur gætti þess 

vegna vel að ræða viðfangsefnið ekki við viðmælendur sína fyrir viðtölin. Helsta 

áhyggjuefni höfundar var að gefa ekki skoðun sína í ljós með svipbrigðum sem gætu haft 

áhrif á svör viðmælanda. Ástæða þess áhyggjuefnis er að flest viðtölin voru tekin yfir 

netforritið Skype, eins og áður hefur komið fram, og þar af leiðandi er það nánast einungis 

andlit höfundar sem viðmælendurnir sjá. Höfundur reyndi þó að nýta svipbrigði sín, án 

þess að tala, til þess að fá viðmælendur til að tjá sig meira um hverja spurningu. Að mati 

höfundar tókst vel til.  

Með rannsókninni var leitast við að komast að því hvort aukning í fjölda erlendra 

ferðamanna til landsins hefði áhrif á andlega líðan kvenna í ferðaþjónustufyrirtækjum. 

Höfundur velti því mikið fyrir sér hvort að tímasetning viðtalanna hefði áhrif á svörun þar 

sem háannatími er ekki enn hafinn. Hann telur að best hefði verið að taka viðtölin um 

haust, eftir að háannatíma lyki. Þá væri það ferskt í minni starfsmanna hvernig ástandið er 

á þeirra vinnustað yfir þann tíma ársins. Aftur á móti hefur háönn verið að teygja sig lengra 

til beggja enda (Landsvirkjun, 2014) og allir viðmælendur hafa starfað í ferðaþjónustu í 

fimm ár eða meira. Þar af leiðandi telur höfundur að vinna á háannatíma sé viðmælendum 

tiltölulega fersk í minni sem réttlætir það að viðtölin hafi verið tekin rétt fyrir háönn.  



16 

 

„Æfingin skapar meistarann” er orðatiltæki sem vel á við þegar um eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er að ræða og á vel við í þessu tilviki. Höfundur vonast til þess að nýta 

sér þessa aðferð aftur á lífsleið sinni og ná góðum tökum á henni.  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið ítarlega yfir svör viðmælenda við þeim spurningunum sem 

rannsakandi spurði í viðtölum við þá. Spurningarammanum var skipt upp í þrjá kafla eftir 

áhersluatriðum spurninga: Andlegir þættir, andrúmsloft vinnustaðarins og áhrif 

stjórnunarhátta yfirmanna (sjá viðtalsramma í fylgiskjali C). Eins og fram hefur komið eru 

viðmælendur nefndir bókstöfunum A-F til þess að gæta nafnleyndar.  

4.1 Andlegir þættir  

Andleg líðan fólks skiptir einstaklega miklu máli. Líðanin er einstaklingsbundin þar sem 

engir tveir einstaklingar eru eins. Þannig er líðanin mismunandi, bæði hvað snertir 

einstaklinginn sjálfan, fjölskyldu hans, samstarfsmenn og yfirmenn. Viðmælendurnir voru 

alla jafna með svipaðar skoðanir á því hvað andleg líðan væri en áttu nokkuð erfitt með að 

koma orðum að því hvað hún væri. Viðmælandi E lýsti henni sem: “... að líða vel í eigin 

skinni, vera í jafnvægi, vera í góðu standi, líða bara vel...” . Viðmælandi A sagði: “Að 

maður sé ánægður.... að maður sé hamingjusamur og ... með jafnvægið í lagi, þú veist, ekki 

þetta að rokka upp og niður í tilfinningaskalanum, heldur þú ert svona ... jafnt yfir og þér 

líður vel”. Svör viðmælanda F voru: “Hvernig líðan þín er... hvernig þér líður dag frá 

degi... og þá er margt sem hefur áhrif á það, þar á meðal vinnan, fjölskyldulífið og spilar 

allt saman”. Viðmælandi B bætti við: “... heilsuhraustur og í góðu jafnvægi 

einhvernvegin”. Viðmælendur C og D bentu á þætti tengda vinnunni sem höfðu áhrif á 

andlega líðan þeirra og sagði D: „... að finnast ég vera velkomin og ekki í minnihluta.... og 

þá sérstaklega þegar kemur að launum augljóslega... að það sé ekki talað öðruvísi við mig 

þá bæði af samstarfsmönnum og kúnnum”. Viðmælandi C taldi sátt meðal starfsmanna 

hafa mestu áhrifin á andlega líðan hennar, að virðing sé borin fyrir henni og hún metin að 

verðleikum: „... ekkert skítkast og leiðindi eins og það vill alltaf verða”.  

Allir viðmælendur sögðust hugsa um vinnuna eftir að heim er komið og tengja það allar 

við álagið sem fylgir störfum þeirra, en þó var misjafnt hvers lags áhrif það hefur á þær. 

Nokkrar telja það vera í lagi og alveg eðlilegt á meðan aðrar tengdu það við verri andlega 

líðan. Viðmælandi E sagði: “Jájá þessir fáu tímar sem maður fékk í sólarhringnum fóru í 

að, þú veist.... maður kom heim og hafði kannski sex tíma til að fara í sturtu og fara að sofa 

svo smá ... þú kúplar þig ekkert út þegar þetta er þannig ... “. Hún sagði jafnframt að henni 
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liði mjög illa andlega við svona mikið álag og bætti við: „það er alveg sama í hvernig stöðu 

þú ert, það eiga allir einhverja í kringum sig. ... Ofan á allt þetta álag og allt sem er í gangi í 

vinnunni, þá ertu alltaf með endalausan móral yfir því að hitta ekki vini þína, hitta ekki 

manninn þinn, hitta ekki fjölskylduna þína ... ef þér tókst einstaka sinnum, sem var mjög 

sjaldan, að taka eitthvað „break” í að mæta í eitt matarboð... ég er þá ekki að tala um að 

mæta heilt kvöld heldur að mæta frá skrifstofunni og borða heima hjá tengdó og aftur í 

burtu. Þá ertu allan tímann ekki með hugann með þér þar.... andleg líðan var alls ekki góð”.  

Viðmælandi F sagði varðandi það að hugsa um vinnuna eftir að heim er komið: „já. Alltaf. 

Mig dreymir hana. ...Ég held að þetta sé soldið tvískipt því manni finnst þetta skemmtilegt 

og finnst gaman að því sem ég geri og þar af leiðandi hugsa ég mikið um það... en finnst 

þetta svo gaman. Stundum vakna ég á kvöldin í sjokki og reyni að muna hvort ég mundi 

eftir að gera eitthvað í vinnunni. Ef það er of mikið stress þá er þetta kannski orðið of 

mikið álag og hefur slæm áhrif”. Hún taldi vera tengingu milli álags í vinnu og andlegrar 

líðan sinnar en sagði það þó frekar vera á jákvæðum nótum en neikvæðum.  

Viðmælandi D sagðist hugsa allt of mikið um vinnuna eftir að heim er komið. Hún taldi sig 

að hluta til eiga sök á því sjálf þar sem hún á það til að bjóða ferðamönnum sem fara fram 

hjá húsi hennar aðstoð að fyrra bragði. Viðmælandi A er ávalt með vinnusímann með sér 

eftir vinnu en aðspurð að því hvaða áhrif það hefði á hana svaraði hún: „... ekki vel. Kvíði 

og stress. Og slakar ekki á. Og truflandi. Hefur truflandi áhrif”. Á frídögum finnst henni 

hún ekki hvílast almennilega ef hún er í heimabæ sínum, þar sem vinnustaður hennar er, en 

ef hún fer úr bænum þá nær hún að hvílast. Viðmælandi B á einnig erfitt með að hugsa 

ekki um vinnuna eftir að heim er komið. Hún sér vinnupóstinn í símanum sínum og segir 

að hún þurfi að vera á einhverskonar bakvakt. Hún sagði mikið álag fylgja því og sagði: „ 

... þegar þú veist að það er 3.000 manna skip morguninn eftir, þá sefur maður ekki vel þá 

nóttina. Aukið álag í vinnu, það fer inn á heimilið á einhverjum tímapunkti, það er bara 

þannig”.  

Engin kvennanna taldi sig hafa þurft að taka fleiri veikindadaga vegna álags í vinnu. 

Nokkrar þeirra segjast líklegast hafa gert það ef þær hefðu haft tök á því. Yfirleitt báru þær 

fyrir sig að það væri svo mikið að gera að það væri ekki hægt að vera frá. Viðmælandi B 

sagði: „Ég hef eiginlega bara tekið veikindadaga vegna veikinda barna”. Viðmælandi D 

sagði að þrátt fyrir að hafa eignast tvö börn á síðastliðnum fimm árum hefði hún ekkert 
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þurft að vera frá vinnu vegna veikinda. Viðmælandi E taldi ástæðu veikinda sinna (án þess 

að taka veikindadaga) á tímum hafa verið vegna álags í vinnu, en líka vegna flensufaralda 

eða annarra orsaka. Hún sagði  að: “... Það eru líka hlutir eins og ofsaþreyta og þannig sem 

geta  haft í för með sér að það verður meira slen í þér og þú færð hærri hita. Þetta helst allt 

í hendur”.  

Konurnar voru spurðar að því hvort aukning í fjölda erlendra ferðamanna til landsins hefði 

haft einhver áhrif (jákvæð eða neikvæð) á andlega líðan þeirra. Svör þeirra voru nokkuð 

ólík. Viðmælandi D sagði: “Ég er mjög sjálfsörugg í minni vinnu þannig að því fleiri, því 

betra” og gaf þannig til kynna jákvæð áhrif. Viðmælandi F taldi fjölgunina ekki hafa nein 

áhrif á andlega líðan sína. Viðmælandi C taldi fjölgunina ekki hafa haft nein áhrif, aftur á 

móti bætti hún við að áhrifin væru óbein (gaf til kynna að óbeinu áhrifin væru neikvæð). 

Viðmælandi E sagði áhrifin vera óbein (neikvæð) og stafa mest af skipulagsleysi 

yfirmanna sinna í þessari hröðu aukningu. Hún tengdi það beint við líðan sína og sagði: „ 

...ekki því [fjölguninni] að kenna en það er náttúrulega skipulagskaós af völdum stjórnanda 

fyrirtækisins. En jú, auðvitað, ef það væri ekki fjölgunin þá hefði það ekki verið svona 

drastískt”. Viðmælandi B tengdi aukningu í fjölda ferðamanna við verri andlega líðan sína 

einnig í gegnum stjórnunarhætti yfirmanna sinna: „Með auknu álagi í vinnunni er útaf því 

að það er meira að gera og kannski ekki búið að bregðast við því á réttan hátt. Þá eru svona 

„kergir” hér og þar, bæði hjá okkur og öðrum stöðum. Það bitnar bara á að það er bara ekki 

alveg eins gaman. Og já manni líður þá kannski ekki alveg eins vel með það sem maður er 

að gera”. Hún sagði jafnframt að líðan hennar væri í kjölfarið ekki góð og bar fyrir sig að 

vera ávalt jákvæð og bjartsýn en finnst ekki allir endilega vera það. Viðmælandi A sagði: 

„Já, auðvitað gerir hún það”, og gaf til kynna að áhrifin væru neikvæð. Hún hélt áfram: 

„Mín vinna byggist upp á því hvað það eru margir ferðamenn. Og því fleiri ferðamenn því 

meira álag á mér”.  

4.2 Andrúmsloft vinnustaðarins 

Viðmælendur mínir eru allt konur sem hafa unnið við ýmis störf, til dæmis  

verkefnastjórnun, í móttöku, á bílaleigu, hjá flugfélagi og fleiru. Allar eiga þær það 

sameiginlegt að finna fyrir miklu álagi og streitu á sínum vinnustað á háannatíma en sögðu 

andrúmsloftið milli samstarfsmanna sinna vera mjög gott. Viðmælandi E lýsti aðstæðum: 
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„Það var tens!  .... það var ekki tens milli starfsmanna endilega, það var mjög gott teymi af 

því að allir voru undir allt of miklu álagi. En ef ég get orðað það þannig að þá var einhver 

sem grét á hverjum degi... Ef maður hefði ekki verið í þessu teymi sem maður var í, þar 

sem það sýndi fólki skilning útaf maður bara vissi „okey núna þarf þessi að fá að pústa... 

og nú þarf þessi” ... þú veist, ef það hefðu líka verið einhverjir erfiðir árekstrar á milli 

samstarfsaðila þá hefði maður endanlega dáið kannski”.  

Allar konurnar töldu að þeim liði vel andlega í vinnu sinni á háannatíma þrátt fyrir streitu 

og álag, en helmingur þeirra taldi sig einmitt þrífast á streitu og álagi. Viðmælandi B er ein 

þeirra sem líður vel undir álagi en taldi mikilvægt að þekkja sín mörk. Hún sagði einnig að 

hún gæti ekki unnið undir slíku álagi allt árið um kring. Hinn helmingurinn talaði um að 

þær upplifi meiri streitu sem að veldur meiri vanlíðan. Viðmælandi E lýsti andlegri líðan 

sinni á háannatíma á þessa leið: „Það fer náttúrulega kannski svolítið eftir því hvar þú ert 

staddur í álagsstiganum... Ringulreið. Gott orð. Þú ferð í gegnum allan tilfinningaskalann”. 

Viðmælandi A sagði: “ Mér líður ágætlega svona þannig, en er ekki afslöppuð. Maður 

verður svolítið kvíðinn og stressaður um að hlutirnir gangi upp. Það má ekkert útaf bregða, 

þá fer allt í rugl og þá er meira stress”.  

Aðspurðar að því hvort þær finndu fyrir miklum mun á andrúmsloftinu á sínum vinnustað á 

háanna- og lágannatíma þá skiptust svör þeirra einnig til helminga, jákvæð og neikvæð. 

Viðmælandi D sagðist ekki finna fyrir miklum mun: „Eiginlega ekki nei... orðið mjög 

svipað. Það er orðið mjög mikið að gera á lágannatímanum. Við erum eiginlega hætt að 

finna fyrir háönn og lágönn. Sem er alveg frekar mikið stökk”. Þær sem ennþá finna fyrir 

mun segja að hann fari þó minnkandi. Háannatíminn hefur lengst í báða enda og að það er 

farið að vera nokkuð mikið að gera á lágönn. Viðmælandi B finnur fyrir mjög miklum mun 

en útskýrði: „ég veit eiginlega ekki hvað er að hafa lítið að gera því í svona vinnu eins og 

ég er í þá eru bara önnur verkefni. Það er bara ólíkt. Þú veist, það eru ekki skip en þá er 

bara annar undirbúningur fyrir þau og önnur verkefni sem þarf að skila áðan, helst í gær”.  

Allar voru þær sammála um að andrúmsloftið í ferðaþjónustu á Íslandi hafi breyst á 

síðastliðnum fimm árum og sagði viðmælandi D: „...áður fyrr var þetta svona aukagrein, en 

núna er þetta orðið ein af aðal iðngreinunum, þannig að það er svo miklu meira sett í 

þetta”. Viðmælandi C sagði: „Mér finnst ég upplifa svolítið meiri spennu. Fólk er orðið 

þreytt á því að hér er að koma fullt af fólki. Allir vilja gera vel en infrastrúktúrinn í 



21 

 

ferðaþjónustunni er ekkert að hjálpa því. Það er ekki hægt að gera vel þegar 

infrastrúktúrinn er í molum og það pirrar fólk. Það vilja allir senda frá sér góða kúnna, 

glaða kúnna, en það er ekki hægt að gera það í sumum tilfellum. Ef þú kemur á stað sem er 

eitt drullusvað og þá er fólk ósátt við það og það er ekkert sem þú getur gert í því. Og þá 

reynir maður að bæta það upp einhversstaðar annarstaðar. Kannski með tilheyrandi álagi á 

mann sjálfan”. Við þetta bætti viðmælandi B: „...við finnum það alveg á báðum stöðum, þú 

veist, á þessu aukna álagi. Við vorum að tala við skipadeild í Reykjavík þar sem 

starfsmennirnir voru grátandi þar sem það var allt í klessu eða of mikið álag. Og við 

finnum líka fyrir mikilli starfsmannaveltu á þessum vinnustöðum. Við erum alltaf að tala 

við nýtt fólk og það veldur í rauninni álagi hjá okkur. .... svona almennt séð er 

andrúmsloftið gott. En maður finnur þetta soldið og sérstaklega kannski svona þeir sem eru 

að kaupa af okkur, eins og til dæmis þessi skipaþjónusta. Það er gríðalega mikið álag og 

stress á öllum vígstöðum”. 

4.3 Áhrif stjórnunarhátta yfirmanna 

Stjórnun fyrirtækja skiptir ákaflega miklu máli. Eins og greint var frá hér að framan tengir 

viðmælandi E verri andlega líðan sína óbeint við fjölgun erlendra ferðamanna til landsins 

en telur stjórnunarleysi yfirmanna eiga meiri sök þar á. Viðmælendurnir höfðu allar sterkar 

skoðanir á stjórnunarháttum innan fyrirtækjanna sem þær vinna/unnu hjá. Viðmælandi F 

sagði að fyrirtækinu væri illa stjórnað en það gæti verið vegna mikilla breytinga innan 

fyrirtækisins og að 3-4 forstjórar hefðu starfað þar síðastliðið ár. Hún taldi þessar 

breytingar stafa af breytingum í ferðaþjónustu á Íslandi og hegðun ferðamanna og sagði: 

„Mér finnst ekki þurfa jafn mikið á eins mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum að halda þar 

sem ferðamennirnir eru farnir að gera þetta soldið sjálfir. Minna að gera hjá mörgum held 

ég. Fólk orðið aðeins of sjálfstætt”. Viðmælandi D hefur einnig unnið með mörgum 

framkvæmdastjórum innan sama fyrirtækis en á þó lengri tíma en viðmælandi F og segir 

það valda meira álagi á sér. Samkvæmt viðmælanda D eru stjórnunarhættir núverandi 

framkvæmdarstjóra allt öðruvísi en þess fráfarandi og sagði: „hann lætur mann vinna 

rosalega sjálfstætt, sem að jú, að sjálfsögðu er gott, en eitthvað sem ég þekki ekki frá fyrri 

stjórnendum. En það gæti líka tengst því að fyrrum framkvæmdarstjóri minn var kona og 

núverandi framkvæmdarstjóri er karlmaður.  ... þetta er bara öðruvísi vinnuhagur held ég”. 

Hún benti einnig á að hún er mjög kunnug svæðinu sem hún vinnur á og er beintengt 
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hennar vinnu. Hún hefur verið manna lengst við störf hjá fyrirtækinu og hefur mesta 

menntun á sviði ferðamála af þeim sem vinna með henni. Þar af leiðandi er hún sjálfkrafa 

orðin mjög sjálfstæð í vinnu og segir að það sé frekar leitað til hennar en annarra 

starfsmanna þegar eitthvað vantar.  

Viðmælandi B segir ekkert samhengi á milli aukins álags af völdum fjölgunar í tölum 

ferðamanna og stjórnunarhátta yfirmanna á sínum vinnustað og sagði: „við erum eiginlega 

bara ekki tilbúin ... í rauninni hefðum við þurft að hafa fleiri heilsársstarfsmenn og jafnvel 

þá líka aukastarfsmenn yfir sumarið. .... það eru samt álagspunktar þó að við værum með 

fleira starfsfólk”. Stjórnunarhættir innan fyrirtækisins þar sem viðmælandi C vinnur hafa 

lítið breyst þrátt fyrir hraða stækkun fyrirtækisins og kvartaði hún helst yfir því að það 

vantaði fastari strúktúr í sambandi við hver ætti að sjá um hvaða verk yfir daginn og 

þessháttar. Hún sagði alla hluti mikið rædda en það væri eins og stjórnendur ættu erfitt með 

að skikka undirmenn til þess að klára verkefni.  

Viðmælandi E kvartaði yfir því að stjórnendur hlustuðu ekki á ráð undirmanna. Hún tók 

dæmi um að yfirmenn sínir vissu nákvæmlega jafn vel og aðrir starfsmenn hver fjölgun 

gesta næsta sumar myndi verða. Þeir sögðust ætla að gera eitthvað í málunum en þegar 

kom að því að standa við stóru orðin þá var ekkert gert. Hún sagði: „stjórnendur þyrftu að 

vera meira raunsæir, hlusta betur og vera ekki í einhverjum draumaheimi”.  Þrátt fyrir 

mikla stækkun fyrirtækisins á undanförnum árum sagðist hún (viðmælandi E) ekki hafa 

tekið eftir mun í stjórnunarháttum, lítið verið um breytingar og gerði hálfpartinn lítið úr 

stjórnendunum: „Þau gera sér ekki grein fyrir neinu. Þegar ég hugsa til baka þá kom það 

manni alltaf á óvart hvernig þeir gátu alltaf aftur og aftur verið ótrúlega vitlausir”.  

Viðmælandi A var með örlítið öðruvísi sýn á stjórnunarhættina á sínum vinnustað og 

kvartaði helst yfir hálfgerðri stéttarskiptingu: „Það er bara þegar yfirmenn, sérstaklega þeir 

yfirmenn sem eiga í fyrirtækinu eins og forstjórinn og framkvæmdarstjórinn og einhverjir 

aðrir, þá fara þeir að líta á þetta allt öðruvísi en venjulegir starfsmenn. ... Þó svo að 

yfirmenn mínir hafi alla tíð unnið hjá fyrirtækinu og alltaf verið brjálað að gera hjá þeim 

.... þá þýðir það ekki að við hin viljum það, að vera heltekin af vinnunni”. Hún talaði um að 

yfirmenn sínir væru með óraunhæfar kröfur á undirmenn sína. Til dæmis var ætlast til að 

undirmönnum væri eins umhugað um fyrirtækið og eigendum. Ef þeir væru það ekki 

kæmust þeir ekki í klíkuna. Út frá því skapast gífurlegt álag á starfsmenn. Þeir byrja að 
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leggja sig mikið fram og lengja vinnutíma sinn til þess að komast í hópinn og tilheyra 

þotuliðinu. Hún upplifir gjarnan samviskubit yfir því að tileinka vinnunni ekki allann sinn 

tíma og orku. Það leiðir til kvíða og streitu og telur hún vera bil á milli þess að vilja standa 

sig vel í vinnu og vera tilneyddur til þess.  

Konurnar voru spurðar að því hvað þyrfti til að þeim liði vel í vinnu á háannatíma og var 

skipulag nefnt oftast (viðmælendur A, C og F). Þar næst dreifing álags með fjölgun 

starfsfólks (viðmælendur B og E). Síðan var kunnátta starfsmanna nefnd (viðmælandi F) 

ásamt sjálfsöryggi þeirra (viðmælandi D) og raunhæfum kröfum (viðmælandi A). Síðast en 

ekki síst kom upp að yfirmenn hlusti á undirmenn, haldi vel utan um starfsfólkið og að 

launakjör séu í samræmi við álag/vinnustundir (viðmælandi E). 
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5 Umræður 
Í þessum kafla leitast höfundur við því að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar: 

„Hefur ör vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi áhrif á andlega liðan kvenna í 

ferðaþjónustufyrirtækjum?” með því að túlka niðurstöður þeirra viðtala sem tekin voru við 

viðmælendur og bera saman við fyrirliggjandi fræðilegt efni. Spurningaramma var skipt 

upp í þrjá hluta í niðurstöðukaflanum: Andlegir þættir (4.1), andrúmsloft vinnustaðarins 

(4.2) og áhrif stjórnunarhátta yfirmanna (4.3). 

Fjöldi erlendra gesta sem koma til Íslands árlega í gegnum Keflavíkurflugvöll hefur farið 

úr tæplega 460 þúsund í tæplega 1.300 þúsund á síðastliðnum þremur árum 

(Ferðamálastofa, 2015a). Ferðaþjónustufyrirtæki virðast mörg hver ekki hafa gert áætlanir 

fram í tímann í samræmi við spár um fjölgun ferðamanna. Það sést einna helst á svörum 

kvennanna sem viðtölin voru tekin við, en þær tala allar um aukið álag í störfum sínum, 

ásamt því að sumar segja fyrirtækjunum illa stjórnað og það vanti meira skipulag. Spár 

Arion banka og Ferðamálastofu um fjölgun í tölum erlendra ferðamanna voru nokkuð langt 

frá því hvernig útkoman varð (Arion banki, 2012). Þar af leiðandi er hæpið að ætla að 

önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu hafi frekar gert sér grein fyrir fjölguninni sem átti eftir að 

verða. Þrátt fyrir það er gríðarlega mikilvægt að allir sem reka og/eða stjórna fyrirtækjum 

geri sínar spár/áætlanir fram í tímann, til eins árs og fimm ára. Með slíkum áætlunum er til 

dæmis litið til tækifæra og ógnana (sem gætu verið mikil og hröð fjölgun í tölum 

ferðamanna), markmiðasetningu, markaðssetningu, skipulags og stjórnunarhátta. 

Áætlanirnar þurfa að vera vel skipulagðar og ígrundaðar, með þátttöku réttra aðila 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016, bls. 72-85).  

Við gerð áætlana er mikilvægt að stjórnendur fundi með starfsfólkinu, hlusti á hvað það 

hafi að segja og taki mark á því (Holbeche, 2006, bls. 22). Einn viðmælendanna talaði um 

að starfsmennirnir hefðu margoft látið yfirmenn sína vita af því sem þyrfti nauðsynlega að 

laga fyrir næsta háannatíma, þeir hafi hlustað en ekki gert neitt í því. Svoleiðis hefði það 

verið trekk í trekk. Aðrir viðmælendur töluðu um skipulagsleysi, starfsmannaeklu og að 

verkefnin væru unnin á síðustu stundu. Það bendir til þess að fyrirtækin hafi ekki gert 

áætlun fyrir komandi ár, í það minnsta ekki mjög góða né raunhæfa áætlun.  
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Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni upplifa allar mikla streitu vegna álags í störfum 

sínum. Að mati höfundar eru konurnar allar metnaðarfullir einstaklingar sem vilja standa 

sig vel í starfi. Það má sjá út frá því að engin þeirra hefur tekið fleiri veikindadaga en þær 

gerðu áður en að álagið varð svona mikið ásamt því að þær hugsa mikið um vinnuna eftir 

að heim er komið. Lýsingar á ánægðum starfsmönnum eiga einnig nokkuð vel við 

viðmælendurna: að eiga erfitt með að koma sér heim eftir vinnu og finnast þær ennþá geta 

tekist á við álagið sem henni fylgir (Schaufeli o.fl, 2002, bls. 73). Vinnudagar flestra 

kvennanna virðast vera langir og strembnir og hafa í einhverjum tilfellum áhrif á svefn 

þeirra, fjölskyldulíf og félagslíf.  

Samkvæmt svörum viðmælendanna er ein þeirra sem fær afar litla hvíld vegna langra 

vinnudaga, marga daga í röð. Sumar þeirra þurfa að vera á bakvakt eftir að heim er komið 

og aðrar eru ávalt með hugann við vinnuna þrátt fyrir að vera komnar heim og að vera ekki 

á bakvakt. Rannsóknir sýna að upplifi starfsmaður mikla streitu og álag í vinnu, 

óraunhæfar kröfur og neikvæðni geti það fylgt honum lengi eftir að vinnudag lýkur 

(Wallace og Lemare, 2007, bls. 2575-2576) en útlit er fyrir að það sé einmitt það sem 

konurnar eru að upplifa. Samkvæmt þarfapýramída Maslow’s sem útskýrir grunnþarfir 

einstaklinga, er uppfylling grunnþarfa viðmælandanna lakari vegna álags í vinnu. 

Grunnþörfunum er skipt í fimm flokka, þar sem fyrsta flokkinn þarf að uppfylla að 

einhverju leiti áður en farið er í næsta flokk fyrir ofan (Jones og George, 2013, bls. 293-

294). Fyrsti flokkurinn kveður til dæmis á um frumþarfir (hvíld), þriðji flokkur um 

félagslegar þarfir (vináttu) og sá fimmti um þarfir fyrir sjálfsbirtingu (frítíma) (Riggio, 

2008). Allt eru þetta þættir sem að viðmælendur höfðu orð á að þær nái ekki að uppfylla 

vegna álags í vinnu. Þegar grunnþörfunum er ekki sinnt sem skyldi fer andleg líðan að 

versna. Svefnleysi leiðir til streitu og streita leiðir til svefnleysis (Wallace og Lemare, 

2007, bls. 2575-2576). Vanlíðan þróast yfir það að geta ekki sinnt sínum nánustu og 

neikvæðar hugsanir gera oftar vart við sig (Landy og Conte, 2010, bls. 404). Við 

langvarandi streituástand og versnandi andlega líðan, er aukin hætta á veikindum Griffin 

o.fl, 2007, 336).  

Ástandið virðist ekki enn vera orðið það slæmt hjá viðmælendunum að þær finni það hjá 

sér að taka veikindadag frá vinnu þó svo að þær séu veikar. Enn sem komið er virðast 

viðmælendurnir geta þolað álagið og streituna yfir háannatímann, en hvílt sig á 
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lágannatíma. Þó er í raun umhugsunarvert að álagið sé það mikið að þrátt fyrir veikindi, 

sjái konurnar sér ekki fært að vera frá vinnu. Ef til vill má álykta sem svo að slíkt bendi til 

sterkrar skuldbindingar við vinnustaðinn og/eða gagnvart viðskiptavininum. Eins og komið 

hefur fram hefur fjöldi erlendra ferðamanna hér á landi verið langt ofar bjartsýnustu spám. 

Voru ferðamenn til að mynda rúmlega 400.000 fleiri árið 2015 en gert var ráð fyrir í fyrstu 

(Arion banki, 2015). Háannatíminn er einnig að lengjast og varð 10,3% fjölgun erlendra 

ferðamanna um vor og haust á árunum 2002-2013 (Landsvirkjun, 2014). Því telur höfundur 

brýna nauðsyn í því að stjórnendur og rekstraraðilar ferðaþjónustufyrirtækja leggist í eins 

nákvæma endurskoðun á stjórnunarháttum sínum, geri vandaðar áætlanir og hlusti á 

starfsfólk sitt þegar það kemur með ábendingar á lausnum.  

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur ör vöxtur 

ferðaþjónustu á Íslandi áhrif á andlega líðan kvenna í ferðaþjónustufyrirtækjum?”. Þeirri 

spurningu telur höfundur að hafi verið skýrt svarað af viðmælendunum sex, og er svarið já. 

Aftur á móti er tengingin óbein. Stjórnendur í ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi virðast 

ekki fyllilega gera sér grein fyrir afleiðingum þeirrar hröðu fjölgunar ferðamanna sem á sér 

stað hérlendis og ekki gera áætlanir fram í tímann samkvæmt því sem fram kemur í máli 

viðmælenda. Hér skal þó ekkert alhæft um það. Í tilfellum viðmælenda virðist afleiðingin 

vera að störf innan fyrirtækjanna eru unnin á síðustu stundu og álag og streita stór eykst 

meðal starfsmanna, sem eru gjarnan metnaðarfullir og vilja vinna sína vinnu vel og 

skipulagsleysi gerir vart við sig.  

Öll erum við einstaklingar og tökumst á við lífið og tilveruna á mismunandi hátt og því er  

vonlaust að áætla hvernig viðbrögð hvers og eins eru við streitu og álagi. Ef ástandið er 

viðvarandi mun það á hafa áhrif á andlega líðan starfsmannanna, á neikvæðan hátt, sem á 

endanum getur leitt til þess að starfsmaðurinn sinnir vinnu sinni verr og af minni áhuga 

(Ramirez o.fl, bls 726). Stjórnendur fyrirtækja geta að miklu leyti komið í veg fyrir 

andlega erfiðleika starfsmanna sinna vegna streitu og álags í vinnu. Til þess þurfa þeir að 

vinna hörðum höndum að því að gera góðar áætlanir og læra mannleg samskipti 

(Holbeche, 2006, bls. 22).  
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6 Lokaorð  
Markmið þessarar rannsóknar var að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur ör vöxtur 

ferðaþjónustu á Íslandi áhrif á andlega líðan kvenna í ferðaþjónustufyrirtækjum?”. Til þess 

að svara spurningunni tók höfundur viðtöl við sex konur í ferðaþjónustu á Íslandi og vann 

úr þeim niðurstöður. Farið var yfir fræðilegan bakgrunn efnisins og hann borinn við svör 

viðmælanda úr viðtölunum. Eftir mikla vinnu sá höfundur að hægt var að svara 

rannsóknarspurningunni og að svarið væri já. Tengsl milli fjölgunar ferðamanna hérlendis 

og andlegrar líðan kvenna í ferðaþjónustu eru þó ekki bein. Stjórnunarhættir yfirmanna 

hafa þar mikil áhrif á og benti höfundur á lausnir við þeim vanda. 
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Töflur 2-9. Erlendir gestir um flugstöð Leifs Eiríkssonar (Ferðamálastofa, 2015b).  
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Fylgiskjöl B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 10. Heildarfjöldi farþega og ferðatíðni skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur (Ferðamálastofa, 2015c). 
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Fylgiskjöl C 

Spurningarammi 

1. Aldur, ár í ferðabransanum, á hversu mörgum stöðum 

2. Getur þú útskýrt fyrir mér hvað andleg velferð/vellíðan þýðir fyrir þér?  

3. Getur þú útskýrt fyrir mér hvernig andrúmsloftið er á þínum vinnustað á 

háannatíma? 

4. Finnur þú fyrir álagi á þínum vinnustað? … Geturu útskýrt það betur? 

5. Getur þú útskýrt fyrir mér hvernig þér líður andlega/persónulega í vinnunni á 

háannatíma? 

6. Hvað þarf, að þínu mati, til að þér líði vel í vinnu á háannatíma? 

7. Hugsar þú um vinnuna eftir að heim er komið?  

8. Telur þú vera tenging á milli álags í vinnu og andlegrar líðan þinnar? 

9. Hefur andrúmsloftið/vinnuandinn breyst undanfarin 5 ár í ferðaþjónustu á Íslandi? 

Ef já, hvernig þá? 

10. Hefur þú þurft að taka fleiri veikindardaga á síðastliðnum fimm árum en þú gerðir 

áður? … ef svo, hverja telur þú ástæðuna vera? 

11. Tengir þú andlega líðan þína (hvort sem hún er betri eða verri) við aukningu 

ferðamanna til landsins? 

12. Teluru vera eitthvað í stjórnunarháttum fyrirtækisins sem veldur því að það sé 

meira álag á þér?  

13. Upplifir þú mun á stjórnunarháttum fyrir og eftir stækkun 

ferðaþjónustufyrirtækisins? Ef já hvernig þá? Hvernig líður þér með það? 

14. Finnuru mun á andrúmsloftinu á háannatíma og lágannatíma? 

 


