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Abstract 

This project describes the main concepts facing sustainable development and responsibility 

in tourism. The goal of this project is to try to find out if the goals of responsible tourism 

are realistic and how they should be implemented. Interviews were taken with representa-

tives of six Icelandic tourism companies with a diverse background and experience within 

the industry. A benchmark for the study was set out that identifies three basic aspects of 

sustainability: the environment, society and the economy, as well two statements on re-

sponsible tourism. Results were analysed based on the benchmark that was set for the 

study. Discussions were based on the results and benchmark. Responsible tourism is an 

ongoing process that aims to maximise the positive impacts and minimising the negative 

impacts of tourism.  

Key words: responsible tourism, sustainable tourism, social responsibility, sustainable de-

velopment, tourism 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er farið yfir helstu hugtök sem snúa að sjálfbærri þróun og ábyrgð í fer-

ðaþjónustu. Markmið ritgerðinnar er að reyna komast að því hvort markmið ábyrgrar fer-

ðaþjónustu séu raunsæ og hvernig þau skulu framkvæmd. Tekin voru viðtöl við fulltrúa sex 

íslenskra ferðþjónustufyrirtækja sem hafa misjafnan bakgrunn og reynslu innan greinarin-

nar. Sett var viðmið fyrir rannsóknina sem taka mark af þremur undirstöðuþáttum sjálf-

bærni: umhverfinu, samfélaginu og efnahagi ásamt yfirlýsingum um ábyrga ferðaþjónustu. 

Niðurstöður voru greindar út frá viðmiði rannsóknar og umræður út frá niðurstöðum og 

viðmiðuð ræddar. Ábyrg ferðaþjónusta er áframhaldandi vinna sem hefur það að markmiði 

að hámarka jákvæð áhrif og lágmarka neikvæð áhrif ferðaþjónustu.  

Lykilorð: ábyrg ferðaþjónusta, sjálfbær ferðaþjónusta, samfélagsleg ábyrgð, sjálfbær 

þróun, ferðaþjónusta 
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1. Inngangur 
Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið mikill síðustu ár og hefur fjöldi erlendra fer-

ðamanna rúmlega tvöfaldast frá árinu 2010 en heildarfjöldi erlendra ferðamanna árið 2015 

var um 1,3 milljónir (Ferðamálastofa, 2016a). Samspil margra þátta hefur haft áhrif á þá 

verulegu aukningu ferðamanna til Íslands. Aðgengi að landinu hefur aukist bæði úr lofti og 

af hafi. Fleiri lágfargjaldaflugfélög hafa bætt Íslandi við sem áfangastað og fleiri 

skemmtiferðaskip koma til hafnar í auknu mæli. Íslenskt menningarlíf hefur verið gjöfult 

fyrir íslenska landkynningu í gegnum árin og þar má taka tillit til ýmissa viðburði sem hafa 

laðað ferðamenn til Ísland. Einnig hefur landkynning Ísland verið árangursrík með aukinni 

notkun samfélagsmiðla og það þykir ekki ýkja flókið að nálgast myndefni frá Íslandi og þá 

helst íslenskri náttúru, víðerni og einstakri sýn. Hvort sem það er á geysimörgum miðlum 

netsins eða kynningarefni ferðaþjónustufyrirtækja.  

 Ímyndunarsköpun Íslands byggist oft á tíðum af hráu ósnortnu umhverfi ásamt lífle-

gri menningarlegri ímyndun á höfuðborginni en bæklingar frá íslenskum ferðaþjónustu-

fyrirtækjum sýna gjarna myndir af þessum tveimur dæmum (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 

2011). Það helst í hendur við að helsta aðdráttarafl ferðamanna til Ísland er fegurð íslen-

skrar óspilltrar náttúru (Ferðamálastofa, 2016b).  

 Hlúa þarf að helstu auðlind Íslands sem er náttúran. Náttúran er án allrar vitundar um 

siðferði og við hana er ekki hægt að semja. Hins vegar er það af mannana völdum að komi 

upp umhverfisvandamál og því hlýtur maður að staldra við og hugsa með sér hvort það 

megi leggja svo mikið á nátturuna. Náttúrusiðfræði er sjónarmið sem hafa má til hliðsjónar 

þegar hugað er að því hvernig á að beita sér í umhverfismálum og sýna verðmætum nát-

túrunnar virðingu (Þorvarður Árnason, 2002).  

 Að vernda náttúru Íslands og huga að samfélagslegri ábyrgð þegar kemur að fer-

ðaþjónustu er mikilvægt verkefni fyrir framtíð landsins. Sjálfbær ferðaþjónusta er 

hugmyndafræði sem stuðlar að því að mæta þörfum allra hagsmunaaðila ferðaþjónustun-

nar. Ábyrg ferðaþjónusta er hluti af framkvæmd sjálfbærrar ferðaþjónustu sem stuðlar að 
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því að viðeigandi hegðun og gjörðir séu framkvæmdar í samræmi við almenna siðferðisle-

ga ábyrgð, bæði umhverfislega og samfélaga, innan ferðaþjónustunnar (Mihalic, 2016). 

 Af ofangreindu má draga þá ályktun að framferði fyrirtækja í ferðaþjónustu skipti 

mjög miklu máli fyrir framkvæmd sjálfbærrar ferðaþjónustu. Því hefur áhugi höfundar 

vaknað á því að skoða hvort og þá hvernig ábyrg ferðaþjónusta getur stutt markmið um 

sjálfbæra ferðaþjónustu. Þessi BA-ritgerð setur því fram tvær rannsóknarspurningar. Í fyrs-

ta lagi er pælt í því hvort markmið ábyrgrar ferðaþjónustu séu raunsæ. Í öðru lagi er  

skoðað hvernig megi koma þessum markmiðum í framkvæmd. Notast er við rýni í fræðileg 

gögn og viðtöl við fyrirtæki með yfirlýsta stefnu um ábyrga ferðaþjónustu til að svara þes-

sum tveim rannsóknarspurningum.  
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2. Fræðilegur kafli 
Með auknum ferðamannastraum um allan heim hefur áhugi fyrir því að rannsaka fer-

ðaþjónustuna aukist verulega og hafa ýmis konar hugtök og kenningar verið settar fram. 

Áhugavert er að reyna komast að og skilja hvata fólks til að ferðast, hvernig það ferðast og 

hvernig það hagar sér á ferðalögum (Mody, Day, Sydnor, Jaffe, og Lehto, 2014). 

 Samkvæmt Samgönguráðuneytinu er ferðaþjónusta skilgreint sem: „Atvinnugrein 

sem tekur til allra fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s. ferða-

heildsala, ferðasmásala, ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að hluta), gististað, 

leiðsögumenn“ (Samgönguráðuneytið, 1996). Vegna umfangs ferðaþjónustunnar hefur hún 

verið flokkuð niður í mismunandi tegundir ferðaþjónustu. Þar má nefna afþreyingarfer-

ðaþjónustu, menningarferðaþjónusta, heilsutengda ferðaþjónusta, hæglætisferðaþjónustu, 

græna ferðaþjónusta og svo lengi mætti telja. 

 Með aukinni vitundarvakningu um umhverfisvernd t.d. frá Brundtland skýrslunni 

hafa hugtök líkt og sjálfbærni orðið meira áberandi innan umræðu ferðaþjónustunnar. Um 

allan heim er vaxandi áhugi á því hvaða þættir hafa áhrif á ábyrgari hegðun ferðaþjónustu-

fyrirtækja (Carasuk, Becken & Hughey, 2013). 

 Hér verður farið yfir helstu hugtök sem skipta máli fyrir umfjöllun um ábyrga fer-

ðaþjónustu. 

2.1. Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið verulega hratt síðastliðin áratug. Samkvæmt tölum 

Ferðamálastofu hefur fjöldi ferðamanna aukist um rúmlega fjórfalt frá árinu 2006 til 2016, 

þ.e.a.s. frá um 422 þúsund til um 1,7 milljónir ferðamanna (Ferðamálastofa, 2016c). 

Greiningardeild Arion banka hefur sett fram spá um fjölgun ferðamanna og þar kemur fram 

að ferðamönnum haldi áfram að fjölga, eða um 35% á milli áranna 2016 og 2018 sem gera 

um rúmlega 600 þúsund ferðamenn. Aftur á móti telur Greiningardeild Arion banka að 
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vöxtur greinarinnar fari að verða jafnari sem gæti mögulega skapað nýjar áskoranir fyrir 

ferðaþjónustuna (Greiningardeild Arion banka, 2017). 

 Viðhorf Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu hefur verið misjafnt og sérstak-

lega eftir mikla aukningu ferðamanna síðustu ár. Niðurstöður úr þátttökukönnun um 

viðhorf til ferðaþjónustu og ferðamanna á vegum Ferðamálastofu voru birtar í mars 2017 

þar sem úrtakið voru 1.370 Íslendingar valdir handahófskennt. Í niðurstöðunum komu fram 

að 71% þykja ferðamannafjöldinn of mikill að sumri til en um 34% þykja ferðaman-

nafjöldinn of mikill að vetri til. Þá þykir 79% álag ferðamanna á íslenska náttúru vera of 

mikið en á sama tíma þykir 47% ferðamenn hafa aukið áhuga Íslendinga á íslenskri náttúru 

sem er þó lægra hlutfall en hefur mælst á fyrri árum. Áhugavert er að sjá að hlutfall þeirra 

sem þykja ferðaþjónustan hafa skapað eftirsóknarverð störf í þeirra heimabyggð virðist 

fara lækkandi eða 54% og 36% telja að ferðaþjónusta hafa leitt til fjölbreyttari þjónustu 

sem einstaklingarnir nýta sér (Ferðamálastofa, 2017). Tölurnar um hversu mörgum 

Íslendingum þykir ferðamannafjöldinn of mikill sem og álagið á íslenska náttúru, eru ansi 

háar. Leiða má að því líkum að þörf sé að huga að viðhorfi gagnvart ferðaþjónustunni á 

Íslandi. Auk mikilvægi þess að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu sem stuðlar að jákvæðum 

áhrifum fyrir samfélagið, umhverfið og efnahaginn (Goodwin, 2016).

 Ein helsta ástæða fyrir heimsókn ferðamanna til Íslands er íslenska náttúran og það 

er það minnistæðsta úr Íslandsferð flestra. Gleðilegt er að 95,5% svarenda þóttu Íslands-

ferðin standast væntingar sínar og um 82% telja líklegt að þeir ferðist aftur til Íslands. Það 

sem heillaði ferðamenn einna mest við íslenska náttúru voru m.a. náttúrufegurð, óspillt og/

eða ósnert náttúra, landslag og óbyggðir. Einnig voru eldjföll, hraun, jöklar, fossar, sérstaða 

og fjölbreytni náttúrunnar ofarlega á svarlistanum (Ferðamálastofa, 2016b). 

 Vegna sérstöðu íslenskrar náttúru þarf að líta til ýmissa hluta þegar hugað er að 

stefnumótun og lagasetningu um náttúruvernd. Þarf að hafa í huga þau einkenni og 

verðmæti sem íslensk náttúra hefur að geyma. Taka þarf tillit til áhrifa af mannanna völ-

dum, bæði óbein og bein. En einnig því sem er sérstakt við íslenska náttúru á alþjóðlegum 

grundvelli. Þar má nefna verðmæti líkt og jarðhita og sérstöður líkt og ósnert víðerni 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011).
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 Með fjölgun ferðaþjónustufyrirtækja hafa verið sett á fót ýmis konar gæðakerfi til 

að sjá til þess að fyrirtæki uppfylli ákveðnar kröfur um gæði innan starfssviðsins. Mörg 

fyrirtæki kjósa að taka þátt í gæðakerfum til þess að sýna fram á fagmennsku innan 

fyrirtækisins sem skilar sér í góðu orðspori meðal ferðamanna. Því er áhugavert að sjá að 

hlutfall svarenda, erlendra ferðamanna, sem þykja mikilvægt að ferðaþjónustufyrirtæki séu 

með viðurkennda gæðavottun er um 62%, nánar tiltekið 24,9% sem þykir það mjög mikil-

vægt og 37,5% sem þykir það frekar mikilvægt (Ferðamálastofa, 2016b). 

 Helstu kerfi sem halda utan um ákveðna staðla innan ferðaþjónustunnar á Íslandi 

eru til að mynda Vakinn, Umhverfismerkið Svanurinn, Earth Check og ISO Umhverfisvot-

tunarkerfi. Öll þessi kerfi snúa að  því að stuðla að umhverfisvænni og sjálbærari fer-

ðaþjónusturekstri (SAF, á.á). 

Vakinn er gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar sem Iðnaðarráðuneytið fól 

Ferðamálastofu og Nýsköpunarmiðstöð Íslands að búa til árið 2008 eftir áralanga umræðu 

um nauðsyn á gæðakerfi innan ferðaþjónustunnar. Helstu markmið með kerfinu er að styð-

ja við íslenska ferðaþjónustu með því að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund ásamt upp-

byggingu samfélagslegrar ábyrgðar (Vakinn, á.á).

2.2. Sjálfbær þróun 

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunnar (e. sustainable development) er margþætt og hafa því 

mismunandi skilgreinar verið settar fram um hana. Skilgreiningin sem fyrst kom fram um 

sjálfbæra þróun er frá árinu 1987 en það var í Brundtland-skýrslunni þar sem formaður 

nefndarinnar var fyrrum forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem Brundtland. Sú skilgreining 

er á þann veg að sú þróun sem væri sjálfbær gæti fullnægt þörfum samtíðarinnar án þess að 

stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum (WCED, 1987). 

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunnar var síðar endurskoðuð og gefin út á ný í Agenda 21 á 

ráðstefnu á vegum SÞ árið 1992 í Ríó (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011).

 Sjálfbær þróun leitast eftir að tryggja jafnvægi þriggja undirstöðuþátta sem tengjast 

allir, þeir eru umhverfi, samfélag og efnahagur. Til þess að sjálfbær þróun geti átt sér stað 

þurfa þessir þætti að virka á jákvæðan hátt í aðgerðum sínum samhliða því að hafa jákvæð 
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áhrif á hina þættina (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Sjálfbær þróun er því mjög víðtækt og 

metnaðarfull hugmyndafræði sem er hægt að heimfæra á nánast allt sem við kemur 

heiminum sem við búum í. Það er enginn vafi á að þetta stóra verkefni er verulega flókið 

og krefst mikillar samvinnu sem er oft á tíðum hægara sagt en gert. 

2.3. Sjálfbær ferðaþjónusta 

Sjálfbær ferðaþjónusta (e. sustainable tourism) líkt og nafnið gefur til kynna, leggur áher-

slu á að þróun ferðaþjónustu sé sjálfbær. Markmið með sjálfbærni í ferðaþjónustu er að ná 

ákveðnu jafnvægi milli þriggja þáttanna líkt og áður hefur komið fram, umhverfisins, sam-

félagsins og efnahagsins. Árið 2017 hefur verið útnefnt sem alþjóðlegt ár sjálfbærrar fer-

ðaþjónustu (International Year of Sustainable Tourism for Development) af Sameinuðu 

Þjóðunum sem er einstakt tækifæri fyrir ferðaþjónustuna til að stuðla enn betur að framlagi 

til undirstöðuþátta sjálfbærni (UNWTO, 2017). 

 Alþjóðlegu ferðamálasamtökin (World Tourism Organisation, UNWTO) settu fram 

skilgreiningu á sjálfbærri ferðaþjónustu árið 2001. Sú skilgreining lýsir sér svo að sjálfbær 

ferðaþjónusta sé ferðaþjónusta sem tekur fullt tillit til núverandi og framtíðar áhrifum hen-

nar á efnhagslega, félagslega og umhverfislega þætti. Ásamt því að koma til móts við 

þarfir gesta, iðnaðarins, umhverfisins, og samfélög heimamanna (UNEP & UNWTO, 

2005).

 Hugtak sjálfbærrar ferðaþjónustu fékk formlega skilgreiningu á Íslandi árið 2008 í  

4. gr. reglugerðar Vatnajökulsþjóðgarðar þar sem stendur: „Sjálfbær ferðaþjónusta mætir 

þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að verndun og auknum 

markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti 

að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og 

viðhaldið er menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og 

nauðsynlegum lífsskilyrðum“ (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008). 

 Bæði skilgreining Alþjóðlegu ferðamálasamtakanna (UNWTO) sem og íslenska 

skilgreiningin hafa það að leiðarljósi að stuðla að því að mæta þörfum allra hagsmunaaðila 

ferðaþjónustunnar. Heildræn skýring á hugmyndafræðinni er að sjálfbær ferðaþjónusta geti 
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sett upp ákveðnar viðmiðunarreglur sem geta verið heimfærðar á allar gerðir ferðaþjónustu 

á öllum áfangastöðum. Því ætti allt frá grænni ferðaþjónustu til fjöldaferðaþjónustu að geta 

haft þessi viðmið til hliðsjónar. Til þess að trygga langtíma sjálfbærni ferðaþjónstu þarf að 

stuðla að sífellu jafnvægi þriggja þáttanna (UNEP & UNTWO, 2005). 

 Sjálfbærni innan hvaða sviðs sem er og þá sérstaklega ferðaþjónustunnar er hugtak 

sem enn er að ná fótsetu og skriðþunga enda er þetta langtímaverkefni sem er stöðugt í 

þróun og uppfærslu. Það ríkir ákveðinn munur á þeim fyrirtækjum sem innleiða sjálfbærni 

sem hugsjón í starfsemi sinni og þeim sem líta á hana sem viðbót. Til langstíma er árangur 

þeirra sem líta á sjálfbærnina sem hugsjón mun arðbærari og eðlilegri (Bobbin, 2016).   

2.4. Ábyrg ferðaþjónsta  

Fyrst og fremst snýst ábyrg ferðaþjónusta (e. responsible tourism) um að ferðaþjónusta 

stuðli að betri lífsgæðum fyrir heimafólk og í öðru lagi að stuðla að betri áfangastað fyrir 

ferðamenn að sækja heim (Goodwin, 2016). Til þess að ábyrg ferðaþjónusta geti gengið 

upp þarf að vera jafnvægi á milli þriggja undirstöðuþátta líkt og í hugmyndafræði sjálf-

bærni og sjálfbærar ferðaþjónustu: umhverfi, samfélag og efnahag (Jacquemin & Thomas, 

2016). Hugtak ábyrgrar ferðaþjónusta er þó ekki samheiti fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu 

heldur snýst hugtakið fremur um að koma viðmiðum, markmiðum og gildum í 

framkvæmd. Ábyrg ferðaþjónusta byggir á að viðeigandi hegðun og aðgerðir séu notaðar í 

samræmi við umhverfisvitund og almenna siðfræði innan ferðaþjónustunnar (Mihalic, 

2016). Til þess að einfalda er hægt að líta svo á að sjálfbærni (e. sustainability) sé kenning 

sem litið er á sem ákveðna hugmyndafræði. Ábyrgð, í þessu tilviki ábyrg ferðaþjónusta, er 

framkvæmdin á hugmyndafræðinni og litið á sem verkfæri til þess að nota viðeigandi 

aðgerðir eða starfsemi. Til þess að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu þarf að vera meðvi-

taður um að ákveðin vandamál hafi orsakast vegna fyrri ákvarðanna og aðgerða, eða hafa 

vilja fyrir að taka ábyrgari ákvarðanir og er ábyrg ferðaþjónusta framkvæmdastigið þar 

sem hagnýtar lausnir eru notaðar (Mihalic, 2016). 

 Hugmyndafræði ábyrgar ferðaþjónstu hefur verið skilgreind á mismunandi hátt. Þar 

á meðal er skilgreining frá Félagi ábyrgar ferðaþjónustu (The Responsible Tourism Part-
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nership) sem helgar starfsemi sinni þróun á ábyrgri ferðaþjónustu. Ráðstefna á vegum 

félagsins var haldin í Höfðaborg (e. Cape Town) árið 2002 þar sem sett var fram yfirlýsing 

um skilgreiningu á ábyrgri ferðaþjónustu. Samkvæmt þeirri yfirlýsingu hefur ábyrg fer-

ðaþjónusta eftirfarandi eiginleika: 

• Að lágmarka neikvæð efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg áhrif  

• Stuðlar að betri ávinningi fyrir heimamenn og aukinni velferð fyrir samfélög gest-

gjafa með því að bæta vinnuaðstæður og aðgengi að greininni 

• Að heimamenn fái að vera hluti af ákvörðunatöku sem snertir lífskjör þeirra 

• Leggur jákvætt framlag til varðveislu náttúru og menningararfleið til þess að 

viðhalda fjölbreytileika heimsins 

• Veitir ánægjulegri reynslu og upplifun fyrir ferðamenn með sterkari tengingu við 

heimamenn ásamt því að fá betri skilning á menningu, félags- og umhverfismálum 

tiltekins áfangastaðar  

• Veitir betri aðgang fyrir hreyfihamlaða 

• Er næmt fyrir menningu samfélags með því markmiði að stuðla að gagnkvæmri 

virðingu á milli ferðamanna og gestgjafa, þar af leiðandi að auka undir stolt og 

sjálfstraust heimamanna 

Félagið trúir því að ef efnhagslegum, félagslegum og umhverfislegum þáttum ferðaþjónus-

tunnar sé stjórnað af ábyrgð með þessi viðmið til hliðsjónar náist að draga úr neikvæðum 

áhrifum og hámarka jákvæð áhrif (Responsible Tourism Partnership, 2002). 

 Ábyrg ferðaþjónusta færir ferðamenn nær áfangastaðnum, þ.e.a.s. þegar ferðast er á 

ábyrgan hátt þá er upplifunin dýpri gagnvart samfélaginu sem og umhverfinu. Það hvetur 

ferðamenn til að staldra lengur við á áfangastað og sjá til þess að hagnaðurinn af þjónus-

tunni haldist innan nærsamfélagins sem stuðlar að uppbyggingu (Mack, á.á).

 Mikið vatn hefur runnið til sjávar á síðustu tveimur áratugum þegar litið er til skil-

nings á ábyrgri ferðaþjónustu. Justin Francis sem hefur verið að vinna innan hreyfingarin-

nar í um 20 ár og hefur séð miklar breytingar í gegnum árin. Í fyrstu einkenndust viðbrögð 

iðnaðarins af litlum skilningi og þekkingarleysi gagnvart ábyrgri ferðaþjónustu. Með tí-

manum hefur þekkingin og áhuginn aukist og nú til dags má sjá stöðugt meira frumkvæði á 
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meðal ferðaþjónustufyrirtækja. Aftur á móti er vinnan ekki búin enda snýst ábyrg fer-

ðaþjónusta um að taka ábyrgð á því að stuðla að sjálfbærni um ókomna tíð (Francis, 2016). 

 Það getur verið mis mikil áskorun fyrir áfangastaði eða fyrirtæki að innleiða ábyrga 

ferðaþjónustu. Rannsókn á vegum Pablo Pereira sýndi að minni ferðaþjónustufyrirtæki 

miðluðu sjálfbærni á ögn lakari hátt heldur en stærri fyrirtæki sem höfðu markvisst unnið 

að því að skapa sér ákveðna hugsjón gagnvart sjálfbærni innan fyrirtækisins (Bobbin, 

2016). Innan fyrirtækja þarf því að ríkja vitund meðal allra starfsmanna um markmið og 

hugsjón fyrirtækisins fyrir ábyrgri ferðaþjónustu. Því er náð með skipulagðri fræðslu og 

endurskoðun á markmiðum með tillit til þróun starfseminnar (Koehler, 2016).

 Ábyrg ferðaþjónusta snertir alla sem að henni koma, ferðamenn, ferðaþjónustuaði-

lar og aðrir hagsmunaaðilar. Til þess að deila boðskapnum um ábyrga ferðaþjónustu er 

mikilvægt að koma skilaboðum áleiðis til ferðamanna. Fyrirtæki geta tekið þátt í því og 

geta í leið nýtt sér það til áhrifaríkrar markaðssetningar. Ýmsar leiðir til þess eru í boði en 

markmiðið er að upplýsa gesti um þann ávinning sem fæst af því að kjósa að velja þjónustu 

sem stuðlar að ábyrgri ferðaþjónustu. Huga þarf að því að útfæra þessi skilaboð á 

viðeigandi hátt og það getur tekið einhvern tíma og þjálfun. Komast þarf að því hvaða 

samskiptaleið hentar til þess að byggja upp áhuga gestanna í að taka þátt í að stuðla að 

ábyrgri ferðaþjónstu. Hagnaðurinn er gagnkvæmur þar sem fyrirtækið öðlast sjálfstraust í 

því starfi sem það er að stuðla að með ábyrgð og bæði fyrirtækið og gestirnir öðlast dýpri 

þekking á raunverulegum kostum ábyrgrar ferðaþjónustu (Font & Smith, 2016). 

 Í grundvallaratriðum er ábyrg ferðaþjónusta bjartsýn hugmyndafræði sem setur 

krafta sína í að gera ferðaþjónustuna betri. Sjálfbærni er markmiðið og ábyrgð er leiðin. 

Ábyrg ferðaþjónusta gefur tækifæri til að grípa til raunverulegra aðgerða. Kjarninn er að 

taka siðferðislega ábyrgð og sýna vilja að ná sjálfbærri þróun í gegnum ferðaþjónustu. Fer-

ðaþjónusta er misjöfn á hverjum og einum áfangastað sem og innan fyrirtækja og eru fjöl-

breyttar leiðir sem þarf að móta með tímanum til þess að stuðla ábyrgri ferðaþjónustu 

(Goodwin, 2016a). 

 Ísland er ekki undanskilið í áhuga og metnaði fyrir því að stuðla að sjálfbærri og 

ábyrgri ferðaþjónustu. Nýlega fór af stað hvatningaverkefni sem tæplega 300 íslensk 
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fyrirtæki tengd ferðaþjónustunni skráðu sig í til þess að stuðla að ábyrgð í starfsemi sinni 

um ókomna framtíð. 

2.5. Hvatningarverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta 

Snemma árs 2017 var sett á laggirnar hvatningaverkefni með yfirskriftinni Ábyrg fer-

ðaþjónusta og er á vegum Festu - miðstöð um samfélagsábyrgð og Íslenska ferðaklasans í 

samstarfi við félög og stofnanir innan ferðaþjónustunnar. Tilgangur verkefnisins er að 

stuðla að því að Ísland verði ákjósanlegur áfangastaður í framtíðinni og í leiðinni að styðja 

við sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir. Viðmið og skilgreiningar verkefnisins hafa verið 

þróuð frá alþjóðlegum stöðlum um sjálfbærni í ferðaþjónustu og samfélagsábyrgð en með 

aðlögun að íslenskum aðstæðum í huga (Festa, 2017). 

 Markmið hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta er m.a. að setja fram skýr skilaboð 

frá ferðaþjónustufyrirtækjum að þau hafi vilja til að vera ábyrg í starfsemi sinni. Verkefnið 

vill því styðja við þau ferðaþjónustufyrirtæki sem vilja markvisst vinna að sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð og upplýsa um dæmi um það sem er vel gert á þessu sviði. Einnig verða 

haldnir fræðsluviðburðir þar sem fyrirtækin sem taka þátt fá aðstoð við markmiðasetningu, 

fá fræðslu og er það einnig góður vettvangur til að bera saman bækur sínar. Dregin verða 

fram árangursríkar aðferðir frá sambærilegum erlendum verkefnum (Festa, 2017). 

 Í samtali við Ketil Berg Magnússon, framkvæmdastjóra Festu, kom fram að 

hugmynd að verkefninu hafi verið í bígerð í um tvö til þrjú ár en Festa miðstöð um sam-

félagsábyrgð og Íslenski Ferðaklasinn ásamt fleiri aðilum innan ferðaþjónustunnar unnu að 

hugmyndinni og skilgreiningu á ábyrgri ferðaþjónustu. 

 Stuðst var við ýmsa hugmyndafræði en á sama tíma reynt að hafa einfaldleikann í 

fyrirrúmi. Þeir fjórir heildarþættir sem litið er til þegar hugað er að ábyrgri ferðaþjónustu í 

hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta eru umhverfismál, öryggi gesta, starfsmannamál og 

nærsamfélagið. Til að mynda var stuðst við hugmyndafræði um samfélagsábyrgð líkt og 

hún hefur þróast undanfarin ár út um allan heim og þar má helst nefna ISO 26000 sem er 

staðall til að leiðbeina fyrirtækjum hvernig skal markvisst vinna að samfélagsábyrgð (ISO, 

2014). Einnig voru Global Compact og Global Reporting Intiative, sem bæði eru alþjóðleg 
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samtök sem stuðla að sjálfbærni fyrirtækja, stofnanna og stjórnvalda, höfð til hliðsjónar 

(United Nations Global Compact, á.á; Global Reporting Initative, á.á). Sú þróun sem á sér 

stað um sjálfbæra ferðaþjónustu var einnig tekið tillit til líkt og gæða- og umhverfiskerfið 

Vakinn og á alþjóðavísu var tekið mið af norræna umhverfiskerfinu Svanurinn og Earth 

Check (Ketill Berg Magnússon, munnleg heimild, 31. janúar 2017). 

 Öll fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu eru á sama tíma að undirgangast yfirlýsingu 

sem sett var fram og hljóðar svo: 

Ferðaþjónustan á Íslandi er mikilvæg atvinnugrein sem getur stuðlað að langtíma velferð 

og góðum orðstír þjóðarinnar. 

Í ferðaþjónustunni eru margar áskoranir sem snúa að samfélagsábyrgð fyrirtækja. Þar má 

telja aukinn ágang á náttúruna, að réttindi starfsfólks séu virt, að nærsamfélögin sem fer-

ðamenn heimsækja fái sanngjarnan skerf af ávinningnum og ekki síst að öryggi ferðaman-

na sé tryggt og þeim veitt góð þjónusta.  

Við undirrituð ætlum að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu með því að:

– Ganga vel um og virða náttúruna.

– Tryggja öryggi gesta okkar og koma fram við þá af háttvísi.

– Virða réttindi starfsfólks.

– Hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið.

Við munum setja okkur markmið um ofangreinda þætti, mæla og birta reglulega upplýsin-

gar um árangur fyrirtækisins (Festa, 2017).

 Með þessu eru fyrirtækin að heita því að ætla setja sér markmið, mæla árangur og 

birta niðurstöður. Hugsun forsvarsmanna verkefnisins er að búa til vettvang sem er gegn-

sær og fyrirtækin þurfa þá sjálf að taka ábyrgð á því að standa sig en í raun getur hver og 
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einn fylgst með framgangi mála (Ketill Berg Magnússon, munnleg heimild, 31. janúar 

2017). 

2.6. Viðmið rannsóknar 

Við rýni í skilgreiningar á því hvað ábyrg ferðaþjónusta er má lesa úr að það er ekki 

auðvelt að finna eina skilgreiningu sem er réttari en önnur. Það sem þó er sameiginlegt er 

það að megin markmiðin eru að hlúa að jafnvægi þriggja undirstöðuþáttanna líkt og í 

hugmyndafræði sjálfbærni: umhverfinu, samfélaginu og efnahagi, á ábyrgan hátt. Yfirlýs-

ing Félags ábyrgar ferðaþjónustu sem og yfirlýsing hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta 

styðja því báðar við markmið sjálfbærni. 

 Í þessari rannsókn verður tekið viðmið af þremur undirstöðuþáttunum ásamt áher-

sluatriðum þessara tveggja yfirlýsinga. Yfirlýsingarnar eru líkar að því leyti að þær leggja 

áherslu á að sýna ábyrgð í verki gagnvart umhverfinu, gestunum, starfsfólkinu og sam-

félaginu. Að hámarka jákvæð áhrif og lágmarka neikvæð áhrif. 
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3. Rannsóknaraðferð 
Hér verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem stuðst var við í þessari rannsókn til þess 

að leitast eftir svörum við rannsóknarspurningum. Greint verður frá aðferðinni sem varð 

fyrir valinu, gagnaöflun, gerð spurninga, viðtalsferlinu, úrvinnslu gagna og í aukakafla er 

að finna upplýsingar um þátttakendur.  

 Þegar velja á aðferð við rannsókn er að jafna staðið frammi fyrir vali á milli 

eigindlegra eða megindlegra aðferða. Í þessari rannsókn var eigindlegri rannsóknaraðferð 

beitt. Eigindlegar aðferðir leitast eftir að reyna skilja og lýsa ákveðnum fyrirbærum (Sig-

urlína Halldórsdóttir, 2013). Til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefninu og skoða 

hvernig einstaklingar upplifa það sem rannsakað er (Berg, 2013).  

 Einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða eru viðtöl og í rannsókn þessari voru tekin 

hálf stöðluð viðtöl í gegnum samskiptaforritið Skype. Hálf stöðluð viðtöl geta endur-

speglað mismunandi skilning hvers og eins á viðfangsefninu. Umgjörðin er alla jafna 

óformleg og aðal áherslan er að leitast eftir persónulegu svari viðmælanda en ekki fyrir-

fram ákveðnum svörum (Berg, 2013).  

  Yfirleitt eru hálf stöðluð viðtöl með einhvers konar uppbyggingu eða viðtalsramma 

en spurningum er stundum endurraðað á meðan viðtalinu stendur. Höfundur setti upp 10 

spurningar sem finna má í viðauka 2.  

 Við gerð á spurningunum var viðmið höfundar haft að leiðarljósi sem eru þrír 

undirstöðuþættir sjálfbærni ásamt áherslum yfirlýsingar Félags ábyrgar ferðaþjónustu og 

yfirlýsingar hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta.  

 Auk þess rýndi höfundur í fræðigreinar um ábyrga ferðaþjónustu og upplýsingar á 

heimasíðum fyrirtækjanna skoðaðar. Hins vegar til þess að vera ekki leiðandi í spurningum 

minntist höfundur ekki endilega á heimasíðu í spurningum heldur leyfði viðmælanda að 

koma með svar sem litaðist ekki af því (Berg, 2013).  

 Spurningarnar voru opnar þannig að viðmælandi gat tjáð sig frjálslega með sínum 

eigin orðum. Höfundur var sveigjanlegur í viðtalinu og leyfði viðmælendum að tala um 

það sem viðkomandi vildi koma á framfæri sem veitti oft á tíðum dýpri sín í starfsemi 

fyrirtækjanna. Í flestum tilfellum þurfti ekki að bæta við spurningum líkt og tíðkast stun-

dum í hálf stöðluðum viðtölum (Berg, 2013). Fyrsta spurningin var opin og einföld til þess 
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að byggja upp traust og byrja umræðuna á þægilegum forsendum (Berg, 2013). Þegar fór á 

að líða urðu spurningarnar ítarlegri gagnvart lykilhugtökum rannsóknarinnar en þó reynt að 

hafa þær skýrar. Höfundur lét vita þegar komið var að síðustu spurningunni. Þegar 

spurningum var lokið hafði viðmælandi sjálfur eða höfundur orð á því að geta átt í 

áframhaldandi sambandi ef einhverjar fleiri spurningar kvikna. Viðtölin gengu vel og telur 

höfundur sig hafa fengið þær upplýsingar sem sóst var eftir.  

 Við úrvinnslu gagna afritaði höfundur viðtölin orðrétt í mismunandi skjöl, rýndi í 

svörin með tillit til viðmiðsins sem höfundur hafði sett sér fyrir rannsóknina og rannsók-

narspurninga.  

3.1. Þátttakendur  

Höfundur valdi úrtakið fyrir rannsókn þessa og leitaðist eftir ferðaþjónustufyrirtækjum in-

nan mismunandi sviða ferðaþjónustunnar. Í fyrstu var farið yfir öll þau fyrirtæki sem skráð 

höfðu sig í hvataverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta og listuð voru nokkur sem vöktu áhuga. 

Fyrirtækin voru valin með það í huga að hafa einhvers konar áherslu í starfsemi sinni á 

gæða- og umhverfisvernd og/eða samfélagslega ábyrgð, þær upplýsingar voru að finna á 

heimasíðum fyrirtækjanna. Fyrirtækin hafa mismunandi bakgrunn og mismikla reynslu á 

sviði ferðaþjónustunnar. Það kemur sér vel að nota eigindlegar aðferðir þegar um fáa 

viðmælendur ræðir en úrtak þessarar rannsóknar voru aðeins sjö fulltrúar fyrir sex fyrirtæki 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 Áður en viðtölin voru tekin hafði höfundur sent tölvupóst til þeirra fyrirtækja sem 

höfundur hafði áhuga á að taka viðtal við fyrir rannsóknina en tölvupóstinn er að finna í 

viðauka 1.  

 Tekin voru viðtöl við sjö aðila innan ferðaþjónustunnar, tveir fulltrúar fyrir samtök 

Farfugla og einn fulltrúi fyrir hvert af hinum fyrirtækjunum. Viðtöl voru tekin við: 

Samtökin Farfuglar, Friðheimar, Happy Campers, Hey Iceland, Íslenskir Fjallaleiðsögu-

menn og Nínukot.  

 Félagasamtökin Farfuglar sjá um 33 farfuglaheimili staðsett um allt land. Farfuglar 

eru aðilar alþjóðasamtaka farfugla Hostelling International og þeirra markmið er að styðja 

við sjálfbæra og ábyrga ferðamennsku ásamt menningarlegri fjölbreytni (Farfuglar, á.á). 
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 Friðheimar er í grunninn fjölskyldufyrirtæki sem stundar garðyrkju, einna helst 

ræktun tómata. Býður upp á veitingar innan um plönturnar og sölu á ýmsum matvörum úr 

garðyrkju þeirra. Einnig bjóða þau upp á heimsóknir í gróðurhúsið og á sumrin eru þau 

með hestasýningar en þau leggja stund á hrossarækt (Friðheimar, á.á). 

 Happy Campers er fjölskyldufyrirtæki sem leigir út bílaleigubíla sérstaklega út-

búnir fyrir tjaldferðalög. Bílarnir eru sérhannaðir til að fólk geti ferðast á auðveldan máta 

og gist í farartækinu (Happy Campers, á.á). 

 Hey Iceland er rótgróið fyrirtæki sem áður var kallað Ferðaþjónusta bænda. 

Fyrirtækið hefur m

ikla reynslu í að bjóða upp á afþreyingu, ferðalög og gistingu á landsbyggðinni við allra 

hæfi (Hey Iceland, á.á).  Íslenskir Fjallaleiðsögumenn er reynslumikið fyrirtæki sem 

sjá um skipulagningu ferða fyrir innlendar og erlendar ferðaskrifstofur. Þeir sjá um skipu-

lagningu og leiðsagnir í óspilltri náttúru Íslands (Íslenskir Fjallaleiðsögumenn, á.á). 

 Nínukot er ekki hið hefðbundna ferðaþjónustufyrirtæki en það sér um að aðstoða 

erlenda starfsmenn að koma til landsins og vinna í landbúnaði eða ferðaþjónustunni 

(Nínukot, á.á). 

Hér á eftir í niðurstöðum viðtalanna verður m.a. vísað til fyrirtækjanna með skammstö-

funum í texta:

FF Farfuglar

FH Friðheimar

HC Happy Campers

HI Hey Iceland

ÍF Íslenskir Fjallaleiðsögumenn

NK Nínukot

!15



 Tvö fyrirtækjanna eiga það sameiginlegt að vera þátttakendur í gæða- og umhver-

fiskerfinu Vakinn. Þau fyrirtæki eru Hey Iceland og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn en 

Friðheimar eru eins og stendur í úttektarferli (Vakinn, á.á). Farfuglar hafa vottun frá nor-

ræna umhverfismerkinu Svanurinn ásamt því að hafa HI Quality gæðavottun frá 

alþjóðasambandi farfuglaheimila, Hostelling International (Farfuglar, á.á). Happy Campers 

og Nínukot eru ekki þátttakendur í einhvers konar gæðakerfi né hafa gæða- eða umhver-

fisvottun. Sama má segja um kynningarefni á heimasíðum fyrirtækjanna en þau  fyrirtæki 

sem hafa einhverja vottun eða eru þátttakendur í gæða- og umhverfiskerfi hafa það sýnilegt 

á heimasíðum þeirra, ásamt því að minnast á sjálfbærni. Á heimasíðum Friðheima og Hap-

py Campers eru dæmi um hvað þau gera til þess að stuðla að umhverfisvænni starfsemi. 
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4. Niðurstöður 
Hér á eftir koma fram niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd á tímabilinu febrúar til 

mars 2017 við sjö fulltrúa úr sex ferðaþjónustufyrirtækjum. Niðurstöðurnar verða settar 

fram eftir áherslum spurninga úr viðtölum. Rýnt verður í svör við spurningunum en við 

samningu spurninga studdist höfundur við þau viðmið sem höfundur hafði sett sér út frá 

fræðunum og tveimur yfirlýsingum, annars vegar frá Félagi ábyrgar ferðaþjónustu og hins 

vegar frá hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta. 

 Helstu áherslur spurninganna voru: ástæða fyrir þátttöku í hvataverkefninu Ábyrg 

ferðaþjónusta, markmið til að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu, framkvæmd markmiða, 

ábyrgð á framkvæmd markmiða, fræðsla og þjálfun starfsfólks, starfsmenn leggja sitt af 

mörkum, hvernig komast markmiðin áleiðis til gesta, samfélagslegur ávinningur af starf-

seminni, ábyrg ferðaþjónusta í framtíðinni og Ísland sem ákjósanlegur áfangastaður. 

4.1.1. Ástæða fyrir þátttöku í Ábyrg ferðaþjónusta 

Ástæður þess að fyrirtækin ákváðu að taka þátt í hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta 

voru ýmsar. Öllum fyrirtækjunum þótti mikilvægt að taka þátt í umræðunni um ábyrga fer-

ðaþjónustu og að huga að heildinni þegar kemur að sameiginlegu greininni, ferðaþjónus-

tunni. 

 Íslenskir Fjallaleiðsögumenn og Farfuglar áttu það sameiginlegt að finnast það 

augljóst að þeirra fyrirtæki taki þátt í verkefnum líkt og þessu. Þegar færi gefst reyna þau 

að vera leiðandi í öllu starfi sem bætir gæði ferðaþjónustunnar og hafa áhuga á að standa í 

fremstu röð.  

 Þrátt fyrir að vera óhefðbundið ferðaþjónustufyrirtæki þá þótti Nínukot ekki síður 

mikilvægt að allir sem snúa að ferðaþjónustunni taki ábyrgð. Happy Campers taka hlutverk 

sitt alvarlega og Friðheimar tóku undir sama streng ásamt því að vera hvetjandi fyrir starfs-

félaga innan greinarinnar að axla ábyrgð og stuðla að sjálfbærum atvinnurekstri, þau telja 

sig vera vel undirbúin í þetta verk. 

!17



 Traust og ábyrgð voru lykilorð Hey Iceland, „Við viljum vera traust fyrirtæki sem 

er tilbúið að axla ábyrgð þegar kemur að því að byggja upp heilbrigða ferðaþjónustu sem 

er til heilla til lengri tíma, bæði fyrir náttúruna og fólkið í landinu.“ 

4.1.2. Markmið til að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu 

Markmið fyrirtækjanna eru misítarleg og útfærð á mjög misjafnan hátt. Þrjú fyrirtæki, Hey 

Iceland, Farfuglar og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn, hafa nú þegar sett fram ákveðnar 

stefnur sem hægt er að finna á heimasíðum fyrirtækjanna sem innihalda ákveðin markmið. 

Þau fyrirtæki vísuðu oft til þeirra stefna og þau markmið sem þar er að finna sem þau hyg-

gjast halda áfram að vinna að. 

 Öll fyrirtækin áttu sameiginlegt að nefna umhverfisvæn markmið til þess að stuðla 

að ábyrgri ferðaþjónustu. Bæði að halda áfram að gera vel í því sem nú þegar er verið að 

gera í umhverfisvernd og taka upp nýjar aðferðir til þess að standa sig ennþá betur. 

 Íslenskir Fjallaleiðsögumenn fylgja ákveðinni umhverfisstefnu og markmiðin þar 

eru þau sem farið er eftir með tilllit til breytinga og þróunnar. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn 

eiga það sameiginlegt með Hey Iceland að vera skráð í gæða- og umhverfiskerfið Vakann. 

Hey Iceland hefur sett fram sjálfbærisstefnu sem síðast var endurskoðuð í janúar 2017 og 

eru markmiðin þar í takt við hugsjón ábyrgar ferðaþjónustu líkt og að stuðla að minni 

mengun og verðmætasóun, stuðla að dreifingu ferðamanna, ráða starfsfólk úr heimabyggð 

þegar tækifæri gefast til þess. Þau telja að með verkefni líkt og hvataverkefninu Ábyrg fer-

ðaþjónusta sé samtakamátturinn enn meiri og er tækifæri til að leggja enn meira að 

mörkum. 

 Markmið Farfugla eru m.a. að finna í umhverfisstefnu Farfugla sem á rætur að rek-

ja til 1999 sem með árunum þróaðist svo í sjálfbærisstefnu fyrirtækisins og nær hún yfir 

talsvert marga þætti, „…þannig að okkur finnst hún kannski brúa bilið yfir í stefnu um 

samfélagslega ábyrgð, við erum ekki farin að kalla hana það, það verður kannski næsta 

skrefið og kannski einhver afrakstur af þeirri vinnu sem við erum að fara í núna.“ (FF). 
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 Happy Campers, Nínukot og Friðheimar nefndu sérstaklega öryggi gesta sem 

markmið þeirra að ábyrgri ferðaþjónustu. Friðheimar nefndu einnig markmið gagnvart 

starfsfólki sínu og þeirra að hlúa að þeirra réttindum. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn og 

Friðheimar hafa sett sér markmið um að hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið með því að 

m.a. versla í héraði og styrkja samfélagið með framlögum. 

4.1.3. Framkvæmd markmiða 

Þegar kemur að umhverfismálum hafa öll fyrirtækin einhvers konar átak innan veggja 

skrifstofunnar til að sýna meiri ábyrgð í framkvæmd. Minni pappírsnotkun, flokkun á sor-

pi, velja umhverfisvænni vörur og að taka þátt í ýmis konar verkefnum sem stuðla að 

umhverfisvernd. 

 Það sem var einnig sameiginlegt meðal fyrirtækjanna var að þau vilja stuðla að 

dreifingu ferðamanna um landið, bæði í tíma og rúmi. Þær aðgerðir fara annars vegar fram 

á samfélagsmiðlum með því að t.d. auglýsa fyrst og fremst yfir veturinn. Hins vegar með 

beinni fræðslu til kúnna og að upplýsa um þá staði sem vert er að skoða á tilteknum tímum 

o.s.frv. 

 Fyrirtækin nefna að öryggi gesta skal gætt með því að að upplýsa ferðamenn van-

dlega um þær hættur sem geta steðjað á ferð þeirra um Ísland, „…bæta þjálfunarplan fyrir 

starfsfólkið, setja upp viðbragðsáætlanir…“ (FH). Happy Campers telja sig stuðla að öryg-

gi í umferðinni með því að loka hjá sér í desember, janúar og febrúar. Öll fyrirtækin nema 

Nínukot nefndu að öryggisupplýsingar til gesta komi fram á heimasíðum og/eða að þau 

þurfi að uppfæra. Nínukot og Happy Campers hafa einnig komið upplýsingunum á fram-

færi í gegnum handbók og með persónulegri fræðslu á staðnum og/eða í gegnum tölvupóst, 

„…það má ekki tjalda hvar sem er á Íslandi, við sendum fólki það áður en það kemur, við 

tölum líka um það þannig við höfum verið að herða það mjög mikið.“ (HC).

 Friðheimar nefndu réttindi starfsfólks í framkvæmdum sínum, „…virða réttindi 

starfsfólks með því að fá fairtrade vottun… ætlum að betrumbæta árlega starfsmannav-

iðtöl… skoða möguleikann á því að taka þátt í kostnaði erlends starfsfólks í íslen-

skukennslu.“
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 Farfuglar búa að verkefni sem kallast Jólasveinaverkefnið, „Í desember gefum við 

gestum okkar færi á að setja skóinn út á gang og erum að kynna fyrir þeim íslensku men-

ningarhefðina sem jólasveinarnir eru en það sem þeir fá [í skóinn] það er loforð um að við 

plöntum tré til að þess að draga úr loftslagsáhrifum.“ (FF). 

4.1.4. Ábyrgð á framkvæmd markmiða 

Misjafnt er hvort ákveðin nefnd eða starfsmaður sjái um utanumhald á markmiðum 

fyrirtækjanna. 

 Hjá Farfuglum er starfandi gæða- og umhverfisstjóri sem sér um að fylgja eftir 

verkefnum líkt og hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta. Reynt er eftir bestu getu að virkja 

alla sem koma að heimilinum og þar eru lykilpersónur móttökustjórar þeirra þriggja 

farfuglaheimila í Reykjavík sem sjá um daglegan rekstur. Friðheimar hafa starfandi 

markaðs- og gæðastjóra sem sér um að fylgja hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta samh-

liða því að vinna í öðrum gæðamálum fyrirtækisins. Hey Iceland hefur einnig starfandi 

gæðastjóra sem vinnur að umhverfismálum líkt og þessum. 

 Íslenskir Fjallaleiðsögumenn eru á tánum varðandi það sem við kemur ábyrgð in-

nan starfsemi sinnar og taka eigendur fyrirtækisins þátt í ýmsum nefndarstörfum sem leiðir 

af sér meiri þekkingu og setur tóninn í fyrirtækinu. Umhverfisnefnd er starfandi í fyrirtæk-

inu sem sér um ýmis konar fræðslu og að framfylgja mælingum sem þarf að gera. 

 Happy Campers né Nínukot hafa ákveðið starfsgildi fyrir gæðastjóra og/eða 

umhverfisnefnd. Þau segja að almenn vitund sé um þetta innan fyrirtækjanna og flestir taka 

þátt í að leggja til í umræður sem snúa að þessu.  

4.1.5. Fræðsla og þjálfun starfsfólks 

Fyrstu mánuðina í starfi fá nýir starfsmenn hjá Hey Iceland kynningu á fyrirtækinu sem og 

sjálfbærnisstefnu þess, „Það er á döfinni að tengja þetta nýja verkefni um ábyrga fer-

ðaþjónstu betur inn í kynningu og fræðslu innan fyrirtækisins.“ Sama má segja þegar hafið 

er störf hjá Friðheimum en þá er farið yfir starfsmannahandbók sem inniheldur upplýsingar 
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um stefnu, markmið, hlutverk og gildi fyrirtækisins. Farið er í gegnum þjálfunarplan 

Friðheima með hverjum og einum starfsmanni og allir starfsmenn eru upplýstir um það að 

þau séu að ganga inn í gæðakerfi.

 Farfuglar og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn hafa starfandi fræðslunefnd sem m.a. 

setja fram fræðsluáætlun og sjá um áherslur hvers árs í fræðslu. Hjá Íslenskum Fjal-

laleiðsögumönnum eru þessi mál vafinn inn í alla starfsemina og starfsmenn eru meðvi-

taðir um mikilvægi þess. Sami tónn er hjá Happy Campers en engin skipulögð fræðsla er í 

boði fyrir starfsfólkið, þau eru þau m.a. með hóp á Facebook þar sem þau skiptast á að 

deila fræðandi efni sem getur nýst þeim og þeirra hugsjón innan fyrirtækisins. 

4.1.6. Starfsmenn leggja sitt af mörkum 

Það er misjafnt hvað starfsmenn geta lagt sitt af mörkum við að styðja við markmið 

fyrirtækjanna og stundum fer það eftir því hvaða sviði starfsmenn starfa innan. Það eru 

margvíslegar leiðir til að leggja sitt af mörkum hvort sem það er koma með nýjar hugmyn-

dir, ný sjónarhorn eða vera almennt meðvitaður og vakandi fyrir því sem betur má gera. 

 Öll fyrirtækin nefndu að starfsmenn leggi sitt af mörkum með því að taka þátt í því 

að flokka sorp og sérstaklega að minnka pappírsnotkun. Hey Iceland og Íslenskir Fjal-

laleiðsögumenn nefndu að reynt væri að minnka áhrif aksturs með því að samnýta ferðir og 

að forðast það að skilja bílana eftir í lausagangi. 

 Farfuglar höfðu opin hugmyndafund með öllu starfsfólki sínu sem hafði kost á að 

koma þar sem kallað var eftir hugmyndum. Þegar lokið verður við að vinna úr hugmyn-

dunum verður starfsfólki mögulega boðið að taka einhver verkefni að sér og leggja þar af 

leiðandi sitt af mörkum með sinni eigin sköpun. Starfsfólk Friðheima er einnig hvatt til 

þess að koma sínum hugmyndum á framfæri og reynt er eftir fremsta megni að hafa 

boðleiðir sem styðstar og þannig er starfsfólki haldið upplýstu. 
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4.1.7. Hvernig komast markmiðin áleiðis til gesta 

Mikil vinna fer í að setja sér stefnu og hyggjast ná markmiðum sínum en mikið af þeirri 

vinnu er ósýnileg gagnvart gestunum. 

 Stefna Hey Iceland er sýnileg á vefnum þeirra og hyggjast þau gera frammistöðu sína 

mun sýnilegri á vefnum með því að koma því á betur á framfæri á myndrænan og grípandi 

hátt, „Í samvinnu við félagsmenn [um allt land] erum við með samræmd spjöld þar sem 

skilaboðum er komið áleiðis, til dæmis að spara vatnið, handklæðaspjöld og fleira.“  

 Happy Campers og Friðheimar koma markmiðum sínum til skila í gegnum vef sinn 

sem er mjög reglulega uppfærður. Einnig fræða þau og koma markmiðum til skila þegar 

gestir koma á staðinn.  

 Farfuglar leggja áherslu á að allir starfsmenn séu vel með á nótunum og upplifi sig í 

forsvari fyrir ákveðna hugsjón og aðferð sem beitt er í starfinu, „Láta þau [gestina] vita að 

þau séu ekki bara að bóka sér rúm í ódýrari kantinum heldur eru þau að styrkja samtök sem 

sýna ákveðna ábyrgð… það er bara stöðug þróun, það er ekki allt sem fer í postera upp á 

vegg, sumt á heima í mannlegum samskiptum.“  

 Þessi umræða á sér stað innan fyrirtækisins Íslenskir Fjallaleiðsögumenn og er vilji 

fyrir því að styrkja markaðsstöðu þeirra með að koma því á framfæri sem þau trúa um sig 

sjálf, og því ábyrga starfi sem þau sinna.  

4.1.8. Samfélagslegur ávinningur af starfseminni 

Þegar spurt er hver samfélagslegur ávinningur sé af starfsemi fyrirtækjanna eru svörin mis-

jöfn eins og þau eru mörg enda eru fyrirtækin úr mismunandi áttum ferðaþjónustunnar.  

 Friðheimar telja sig hafa áhrif á nærsamfélagið en aukið atvinnuframboð á staðnum 

hefur í för með sér keðjuverkandi áhrif líkt og að börn starfsmanna eru í skólum sveitar-

félagsins, „…það eru auknar greiðslur til sveitarfélagsins þar sem starfsmenn eru í um 98% 

tilfella staðsett innan sveitarfélagsins - sem og verslun í heimabyggð, einnig er aukin 

afþreying fyrir fólk í samfélaginu.“ Hey Iceland þykir stærsti samfélagslegi ávinningur af 
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starfsemi þeirra vera sú staðreynd að arðurinn skilar sér aftur að stórum hluta inn til Félags 

ferðaþjónustubænda og annarra hluhafa sem eru innlendir. Happy Campers nefnir að fer-

ðaþjónustan hafi gert mikið til þess að hafa jákvæð áhrif á landið og að lítil og meðalstór 

fyrirtæki séu verulega þýðingarmikill í efnahag þó svo það stærri fyrirtækin séu oftar í 

sviðsljósinu. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn eru sama sinnis að ferðaþjónustan hafi gert og 

geri heilmikið fyrir Ísland og skapi mikið virði fyrir landið. 

 Atvinnurekendur sem nýta sér þjónustu frá Nínukoti eru nefndir þegar umræðan 

berst að samfélaglegum ávinningi, „Þeir eru að fá starfsfólk sem er búið að fara í gegnum 

heilmikið prósess hjá okkur, heilmikla síun en fyrir utan það er þetta einn staður fyrir allar 

upplýsingar….“  

 Farfuglar telja ávinninginn vera bæði inn á við og út á við þar sem þau taki á móti 

alls konar fólki í starfsnám sem gefur af sér mikil verðmæti inn í starfsmannahópinn þar 

sem menningarlega breiddin er mikil og fólk kemur með nýjar hugmyndir, það myndist 

ákveðið lærdómssamfélag.  

4.1.9. Ábyrg ferðaþjónusta í framtíðinni 

Fyrirtækin sem hafa tileinkað sér hugsjónina um ábygra ferðaþjónustu gera sér öll grein 

fyrir því að þetta sé stöðug vinna sem þarf að endurskoða milli ára. Fyrirtækin hafa mis 

háleit markmið fyrir framtíðina og hvernig stuðla eigi að ábyrgri ferðaþjónustu í framtíðin-

ni. Öll fyrirtækin þóttu mikilvægt að vera tilbúin að vera opin fyrir breytingum og að geta 

aðlagast aðstæðum og þróun innan starfseminnar.  

 “Halda áfram að vera vakandi, fylgjast með og hafa alla verkferla í lagi, passa okkur 

að fólkið okkar sé alltaf up-to-date - og aldrei hætta að vanda okkur”, eru ályktanir Happy 

Campers um það hvernig ábyrg ferðaþjónusta þrífist í fyrirtækinu þeirra á næstu árum.  

 Farfuglar hafa ýmsar hugmyndir varðandi framtíð sína í tengslum við ábyrga fer-

ðaþjónustu en vilji er fyrir því að vera alþjóðleg fyrirmynd í samfélagslegri ábyrgð. Þau 

hafa alþjóðlegt bakland sem hefur veitt þeim mikinn lærdóm en á sama tíma hafa þau kost 

á að prófa ýmsa hluti hérlendis og geta vonandi gefið þekkingu til baka til alþjóðlega 
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netsins. Einnig er vilji er fyrir því að samþjappa heimilin úti á landi og í Reykjavík, að fólk 

vinni saman af ákveðinni hugsjón. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn sem og Friðheimar huga 

einnig að auknum stuðningi við allt landið í heild. Þau telja það vera áskorun að hag-

naðurinn fari á fleiri staði á landinu, á staðina sem verið er að ferðast til og njóta. Þetta 

reyna fyrirtækin að styðja við m.a. með að kaupa inn hluta af matnum á stöðunum og vilji 

er fyrir því að gera ennþá meira af því í framtíðinni. Þau telja að þetta sé erindi sem fer-

ðaþjónustan sé farin að gera sér grein fyrir og að það þurfi að leysa þetta sem heild. 

 Nínukot á erfitt með að sjá fyrir sér hvort ásóknin í að starfa á Íslandi halda áfram að 

aukast eða muni staðna. Hvort sem verður hyggst Nínukot ætla halda áfram að sýna ábyrgð 

í sínu starfi með að upplýsa og tryggja réttindi starfsfólksins. 

4.1.10. Ísland sem ákjósanlegur ferðamannastaður 

 Fyrirtækin eiga það sameiginlegt að nefna stolt og að vernda auðlindina sem íslensk 

náttúra er þegar umræðan berst að því hvernig þau geti stuðlað að því að Ísland sé og verði 

ákjósanlegur ferðamannastaður. 

 Hey Iceland og Friðheimar eru stolt af þeirri vöru og þjónustu sem þau hafa upp á að 

bjóða. Starfsemi Hey Iceland er á víð og dreif um landið leggja þau áherslu á að kynna það 

sem er minna þekkt, „…og kannski nær því sanna sem landsbyggðin hefur upp á að 

bjóða.“ Friðheimar nefna dýrmæti þess að vinna með íslenskri náttúru og á hún einnig hug 

Happy Campers og Farfugla þegar kemur að þessari umræðu, ferðamenn komi almennt 

fyrir að upplifa óspillta náttúru og að þá auðlind þurfi að vernda.  

 Farfuglar eru á sama tíma að reyna höfða til ákveðins hóps ferðamanna sem aðhyllast 

hæglætisferðamennsku og dvelja oftar lengur á einum stað til þess að leita eftir dýpri uppli-

fun. Farfuglar styrkja verkefni í anda sjálfbærisstefnunnar sem snúa að umhverfi og sam-

félagi Farfuglaheimila um allt land en það er stór hluti þess að stuðla að því að Ísland verði 

ákjósanlegur ferðamannastaður. Þá er tekið fé úr rekstri Farfugla til að gefa beint framlag 

til þess að ýta undir samfélagslega ábyrgari ferðaþjónustu.  
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 Gæða- og öryggismálin brenna hjá Íslenskum Fjallaleiðsögumönnum þegar rætt er 

um hvað það er sem stuðli að því að Ísland verði ákjósanlegur ferðamannastaður. 

Gæðamálin þykja verða útundan en þau snúa að gríðarlega mörgum hlutum svo sem in-

nviðum, þjálfun starfsfólks og svo lengi mætti telja. Gæðamálunum þarf að huga að til þess 

að geta byggt upp alvöru ferðaþjónustu, „…alvöru verður aldrei nema við förum að gera 

kröfur til fólksins okkar og við hjálpum þeim að uppfylla þær kröfur með alvöru 

þjálfun….“ 
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5. Umræður 
Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eru tvær. Annars vegar er pælt í því hvort 

markmið ábyrgar ferðaþjónustu séu raunsæ og hins vegar er skoðað hvernig megi koma 

þessum markmiðum í framkvæmd. Spurningarnar voru samdar með viðmið rannsóknar að 

leiðarljósi og rýnt var í niðurstöður með tillit til þess.  

 Ábyrg ferðaþjónusta hefur marga eiginleika sem allir eiga sameiginlegt að hámarka 

jákvæð áhrif og lágmarka neikvæð áhrif (Responsible Tourism Partnership, 2002). Ábyrga 

ferðaþjónustu sé hægt að nota sem framkvæmdaverkfæri til að koma ábyrgum viðmiðum 

og aðgerðum í verk (Mihalic, 2016). Hvataverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta er vettvangur 

fyrir íslensk fyrirtæki til þess að innleiða eða halda áfram að stuðla að ábyrgri ferðaþjónus-

tu.  

 Ástæður fyrir þátttöku fyrirtækjanna í hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónustu voru í 

heildina litið svipaðar, þ.e. að öllum þótti mikilvægt að taka þátt í umræðunni sem á sér 

stað og að huga að þeirra sameiginlega atvinnuvegi. Að koma skilaboðum áleiðis til sam-

starfsfélaga til þess að styrkja stöðu ferðaþjónustunnar ennþá betur og taka ábyrgar ák-

varðanir sem uppfylla þarfir samtímans og um ókomna tíð (Goodwin, 2016a). Þátttaka í 

hvataverkefni líkt og ábyrg ferðaþjónusta er góður grundvöllur fyrir því að taka af skarið 

að byrja, nú eða halda áfram að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu.  

 Til þess að komast áleiðis í verki þarf að huga að markmiðasetningu. Líkt og má lesa 

úr niðurstöðum þá er markmiðasetning fyrirtækjanna misjöfn og mislangt komin á veg. 

Samkvæmt skilgreiningum ábyrgrar ferðaþjónustu frá Félagi ábyrgar ferðaþjónustu sem og 

yfirlýsingu hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta eru sett fram ákveðin viðmið sem er 

ákjósanlegt að fyrirtæki fari eftir. Ætlast til að fyrirtækin sjálf setji sín eigin markmið og 

fylgi eftir framkvæmdum (Responsible Tourism Partnership, 2002; Festa, 2017). Í heildina 

litið hefði markmiðasetning fyrirtækjanna mátt vera afmarkaðari að því leyti að sýna betur 

fram á hvaða aðgerðir skuli framkvæma til að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu. 

 Það er hvers og eins fyrirtækis að ígrunda hvað fyrirtækið getur gert til þess að leggja 

sitt af mörkum og hvernig það skal framkvæmt. Taka þarf mið af einkennum starfseminnar 
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og útfæra markmiðin á þann hátt að þau séu í samræmi við hugsjón fyrirtækisins (Good-

win, 2016a). Við greiningu niðurstaðna kom fram að þau fyrirtæki sem höfðu sett sér 

ákveðna stefnu áður, jafnvel í tengslum við fyrri verkefni, áttu að vissu leyti auðveldara 

með að tengja við markmiðasetninguna. Markmiðin þeirra voru ekki alltaf ný, þ.e.a.s. ekki 

aðeins í tenglsum við hvataverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta heldur var frekar hugsjónin að 

nýta sér þekkinguna frá fyrri markmiðasetningu og stefnumótun til að endurskoða og be-

trumbæta markmiðin í tengslum við ábyrga ferðaþjónustu.   

 Markmiðin voru bæði lýsandi fyrir umhverfislega jafnt sem samfélagslega ábyrgð þó 

svo sem umhverfislegu markmiðin voru oftar en ekki fleiri. Það má vel vera að ástæða þess 

sé að umræðan leyti oft í átt að umhverfisvitund þegar rætt er um sjálfbærni. Happy 

Campers, Nínukot og Friðheimar nefndu öryggi sem eitt af þeirra markmiðum í ábyrgri 

ferðaþjónustu en hin fyrirtækin taka það fram stefnum sínum. Jákvætt er að það sé eitt af 

markmiðum þar sem það helst í hendur við viðmið rannsóknarinnar og þegar litið er til Ís-

lands þá er á stefnu að auka öryggi ferðamanna og annarra vegfaranda. 

 Stuðningur við samfélagið er einn af lykilþáttum ábyrgrar ferðaþjónustu og í hnot-

skurn er verið að líta til þess að áfangastaðurinn fái sem mestu jákvæð áhrif af ferðaþjónus-

tunni sem skilar sér í betra nærsamfélagi fyrir heimamenn og betri áfangastað fyrir ferða-

menn (Goodwin, 2016; Mack, á.á). Enn og aftur má segja að hægt sé að finna markmið og 

hugsjón fyrir samfélagslegri ábyrgð í stefnum þeirra fyrirtækja sem þau hafa áður tileinkað 

sér. Friðheimar og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn nefndu það sérstaklega sem markmið að 

ætla hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið með því að versla í héraði sem er sterkur þáttur í 

því að hagnaður haldist í nærsamfélaginu (Mack, á.á).  

 Þau fyrirtæki sem höfðu ígrundað stefnumótun áður í starfsemi sinni eiga það líka 

sameiginlegt að vera með fjölmennari starfsmannahóp heldur en til að mynda Happy 

Campers eða Nínukot. Einnig hafa þau starfað lengur innan ferðaþjónustunnar. Líkt og 

Bobbin bendir á þá segir stærð fyrirtækis, hugsjón og reynsla mikið um það hversu sterkir 

þátttakendur starfsfólk er í hugmyndafræði sjálfbærni innan fyrirtækisins (Bobbin, 2016). 

Að sjálfsögðu þarf að taka tillit til þess að einhvers staðar þurfa fyrirtæki að byrja og er 

þátttaka í hvataverkefni líkt og Ábyrg ferðaþjónusta góður grundvöllur og lærdómsríkt 
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fyrir framtíð fyrirtækjanna. Sjálfbærni innan fyrirtækja er stöðugt í þróun en til þess að það 

fáist sem árangursríkustu áhrifin þá þarf að innleiða sjálfbærnina í hugsjón fyrirtækja, ekki 

líta á hana sem viðbót (Bobbin, 2016).    

 Hvernig markmiðum skal koma í framkvæmd er fyrirtækjanna að móta og finna 

hvaða aðferðir henta sinni starfsemi og innan mismunandi deilda fyrirtækjanna. Það er á 

ábyrgð fyrirtækjanna að sýna í orði og verki að þau stuðli að ábyrgri ferðaþjónustu. Það er 

ekki ein leið sem virkar fyrir alla en með tímanum er hægt að sjá hvaða leiðir virkar betur 

en aðrar.  

 Umhverfislegar aðgerðir stóðu ofarlega á listum fyrirtækjanna, öll fyrirtækin ætla að 

flokka sorp, minnka pappírsnotkun og velja umhverfisvænni kosti þegar við á. 

Jólasveinaverkefni Farfugla er dæmi um meðvitaða ákvörðum um hvernig þeirra starfsemi 

geti stuðlað að ábyrgð. Verkefnið leiðir að sér að þau kynni íslensku menningarhefðina sem 

jólasveinarnir eru, fyrir ferðamönnunum á sama tíma sem það er loforð um að planta skuli 

tré til þess að draga úr loftslagsáhrifum. Áhugavert verkefni sem nær að stuðla að einkenni 

ábyrgrar ferðaþjónustu sem er að leggja jákvætt framlag til varðveislu náttúru og men-

ningararfleið til þess að viðhalda fjölbreytileika heimsins (Responsible Tourism Partner-

ship, 2002). Fyrir utan það voru ekki mörg sjálfstæð verkefni nefnd en vel má vera að sú 

vinna muni eiga sér stað á meðan hvataverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta stendur. 

 Annað sem var sameiginlegt með fyrirtækjunum var að stuðla að dreifingu ferða-

manna í tíma og rúmi, það skal gert m.a. með því að auglýsa frekar yfir vetrartímann og 

með því að benda sérstaklega á minna sótta staði. Dreifing ferðamanna er áskorun sem 

íslensk ferðaþjónusta hefur verið að takast á við en það er ákveðin ábyrgð í því að dreifa 

ferðamönnum. Að dreifa ferðamönnum leiðir af sér ábyrgð þriggja umdirstöðuþáttanna. 

Það er umhverfisleg ábyrgð þar sem að nú er ágengi náttúrunnar mikið og sérstaklega yfir 

háannatímann, því er gott að dreifa álaginu. Einnig er það samfélagsleg og efnahagsleg  

ábyrgð að því leyti að minni áfangastaðir fá mögulega meiri hagnað en ella og geta jafnvel 

haldið uppi starfsemi sinni lengur en aðeins yfir háannatíma, það skapar hagnað fyrir sam-

félagið (Jaquemin & Thomas, 2016). Önnur samfélagsleg ábyrgð er gagnvart starfsfólki en 

þar hefði verið áhugavert að heyra meira um hvað fyrirtækin eru viljug að gera til að bæta 
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réttindi starfsmanna sem er mikilvægt atriði í viðmiði rannsóknarinnar (Responsible 

Tourism Partnership, 2002; Festa, 2017).  

 Íslenskt umhverfi getur verið ófyrirsjáanlegt og ávallt þarf að huga að öryggi á ferð 

sinni um íslenska náttúru, gangandi og/eða akandi. Fyrirtækin vilja upplýsa ferðamenn 

vandlega um mögulegar hættur og hvernig skal sýna ábyrgð sem getur verið lífsnauðsyn-

legt. Þessum upplýsingum koma fyrirtækin á framfæri með upplýsingum á heimasíðu, í 

gegnum tölvupóst, upplýsandi handbók og í mannlegum samskiptum. Til að mynda hafa 

Happy Campers hert það verulega að upplýsa ferðamenn um að ekki megi tjalda hvar sem 

er en í nóvember 2015 tóku í gildi ný náttúruverndarlög þar sem breytingar urðu á því hvar 

heimilt sé að tjalda (Lög um náttúruvernd nr. 60/2015). 

  Fyrirtækin hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig skuli framkvæma markmiðin sín 

en þó misítarlega. Ábyrg ferðaþjónusta er framkvæmd á hugmyndafræði sjálfbærni og 

sýna þarf hvernig skal viðhalda jafnvægi milli þriggja undirstöðuþáttanna í verki (Mihalic, 

2016). Þó svo það geti verið ákveðin áskorun að finna hvaða aðferð/ir henta hverju og einu 

fyrirtæki er það vinna sem vert er að vinna og skilar sér til betra starfsumhverfis til lengri 

tíma.  

 Utanumhald á framkvæmdum markmiða var í formi þess að allir starfsmenn taki jaf-

nan þátt í því, að það sé sérstök nefnd sem fær það verkefni í hendurnar eða að ákveðinn 

starfsmaður sjái um utanumhaldið, yfirleitt starfsmaður innan gæðasviðs. Það er mögulega 

auðveldara fyrir minni fyrirtækin að búast við því að allir starfsmenn séu með á nótunum 

og meðvitaðir um að sýna ábyrgð í starfi. Aftur á móti er góð saga aldrei of oft sögð og það 

er án efa ekki ókostur að ákveðin nefnd eða starfsmaður hafi utanumhald um þessi mark-

mið og hvernig á að framkvæma þau. Það má velta fyrir sér hvort það komi arðbærari og 

árangursríkari niðurstöður þegar einn aðili eða ein nefnd sé að vinna markvisst að þessum 

málum. Þó svo að umræður, bæði á vefnum og á vinnustaðnum, séu ávallt jákvæðar þá er 

erfitt að vita hversu mikið situr eftir hjá hverjum og einum starfmanni. Með skipulagðri 

fræðslu sem og þátttöku starfsmanna er hægt að ná dýpri vitund um hugsjónina sem 

fyrirtækið hefur sett sér eða hefur áhuga á að setja sér (Koehler, 2016). Margar hendur vin-
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na létt verk og ef allir eru jafn meðvitaðir um stöðuna er starfsemin árangursríkari og þægi-

legri. 

 Með vitund um þessi atriði geta starfsmenn lagt sitt af mörkum til stuðnings ábyrgrar 

ferðaþjónustu. Úr niðurstöðunum var erfitt að fá nákvæma lýsingu á því hvað hver og einn 

starfsmaður leggur til annað en það sem algengt er líkt og að flokka sorp, minnka pap-

pírsnotkun og þess háttar. Sú vinna mun mögulega þróast betur með tímanum. Starfsfólk er 

hvatt til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri sem er jákvætt en þá er gott ef star-

fandi er nefnd eða starfsmaður sem tekur við hugmyndunum, vinnur úr þeim og útfærir í 

samstarfi við annað starfsfólk.  

 Án efa finnst ávinningur í því að koma markmiðum ábyrgrar ferðaþjónstu áleiðis til 

gesta og þá geta þeir tileinkað sér sömu hugsun. Markmiðum er komið til gesta í gegnum 

vefinn, samfélagsmiðla, með beinni fræðslu og í beinum samskiptum við ferðamenn. Líkt 

og Font og Smith benda á þá þarf að ígrunda hvaða samskiptaleið gagnast best í því að 

koma skilaboðum um markmið til skila (Font & Smith, 2016). Velta má fyrir sér hvort 

fyrirtækin hafi ígrundað hversu mikilvægt það er en ávinningurinn er gagnkvæmur og 

samtímis styrkir fyrirtækið, ferðamennina og ferðaiðnaðinn í heildina (Font & Smith, 

2016). Þegar rýnt er í viðtölin sannast það að það er engin ein rétt leið og áhugavert er að 

komast að því hversu misjafnar boðleiðir fyrirtækin nýta sér. Augljóst er að auðvelt er að 

nýta heimasíðu og samfélagsmiðla til að koma markmiðum áleiðis, en hversu mikið síast 

inn hjá ferðamanninum - það er ómögulegt að vita. Líkt og Farfuglar benda á þá á ekki allt 

heima á vefsíðu eða samfélagsmiðli, sumt á heima í mannlegum samskiptum með því að 

upplýsa um hugsjón fyrirtækisins og að ferðamaðurinn sé þátttakandi í þeirri hugsjón þegar 

hann bókar þjónustu þeirra. Happy Campers og Friðheimar taka einnig þátt í þessari 

aðferð, að fræða ferðamenn augnlit til augnlitis þegar komið er á staðinn, hvort sem það sé 

með skipulögðum fræðsluferðum eða í svo til gerðu fræðsluhorni. Önnur leið sem er öllu 

heldur einfaldari en þó áhrifarík eru tákn en Hey Iceland er með samræmd spjöld þar sem 

þau koma skilaboðum áleiðis um að t.d. spara vatn, sem eru þá skilaboð um umhverfisleg 

markmið þeirra. Að koma skilaboðunum áleiðis má ekki vera of þvingandi né tilgerðarlegt 

og oft á tíðum getur verið flókið fyrir ákveðna starfsemi að koma markmiðunum áleiðis til 

gesta og finna réttu leiðina til þess. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn finnst þeir geta bætt sam-
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skiptaleið sína við gestina og vilji er fyrir því að styrkja markaðsstöðu þeirra með því að 

koma þeirra markmiðum áleiðis, en á réttan hátt. Það má ekki vanmeta hversu mikil ásko-

run það getur verið en með ígrundun og þjálfun er hægt að finna út hvað hentar og virkar 

best fyrir hvert og eitt fyrirtæki (Font & Smith, 2016).   

 Samfélagslegur ávinningur af starfsemi fyrirtækjanna er einn grundvöllur þess að 

stuðla skuli að ábyrgri ferðaþjónustu. Samfélagið er einn af þremur undirstöðuþáttum 

sjálfbærni sem og þar af leiðandi einnig ábyrgar ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan, sem ein af 

undirstöðu atvinnugreinum landsins, er - og var þróuð með þeim tilgangi að leiða af sér 

arðsemi og atvinnusköpun (Samgönguráðuneytið, 1996). Síðastliðin ár hafa verið erilsöm 

innan ferðaþjónustunnar og hafa sprottið upp umræður um til að mynda gullgrafaraæði, 

ofnýtingu auðlinda og rótleysi innan ferðaþjónustunnar (Þórólfur Matthíasson, 2016). Það 

sem gleymist oft í umræðunni er að stærsti partur þeirra sem starfa innan ferðaþjónustun-

nar vilja gera vel og vilja hafa góð áhrif á samfélagið með því að stuðla að gagnkvæmum 

stuðningi meginstoða samfélagsins. Það sást í niðurstöðum viðtalanna og fyrirtækin vilja 

að allir hagsmunaaðilar fái jákvæð áhrif af ferðaþjónustunni sem er orðin gríðarlega mikil-

væg atvinnugrein á Íslandi. Það er vilji fyrir að hámarka jákvæð áhrif og lágmarka neikvæð 

áhrif rétt eins og Félag ábyrgrar ferðaþjónustu bendir á (Responsible Tourism Partnership, 

2002).  

 Velta má fyrir sér hvort samfélagslegur ávinningur sé af því að atvinnurekendur fái 

starfsfólk erlendis frá til að starfa í ákveðinn tíma hjá sér, sem er einn þáttur starfsemi 

Nínukots. Það er án efa margt jákvætt sem fæst af því að efla fjölbreytta starfsmannaflóru 

og ávallt hollt að fá nýja sýn frá utanaðkomandi aðilum. Það er þó ekki hægt að líta 

framhjá því að þegar litið er til viðmið þessarar rannsóknar þá eru helstu áherslur ábyrgrar 

ferðaþjónusta m.a. þær að sýna ábyrgð í verki gagnvart starfsfólki og samfélaginu. 

Samkvæmt Félagi ábyrgrar ferðaþjónustu hefur ábyrg ferðaþjónusta eiginleikann að stuðla 

að betri ávinningi fyrir heimamenn og aukinni velferð fyrir samfélög gestgjafa með því að 

bæta vinnuaðstæður og aðgengi að greininni. Því mætti segja að aðgengi að greininni ætti 

að vera auðveldara fyrir heimamenn og að stuðla skuli að því að ráða heimamenn í störfin 

(Responsible Tourism Partnership, 2002). Áhrifin eru keðjuverkandi en fólk sem býr í nær-

samfélaginu og starfar í heimabyggð sinni hefur jákvæð áhrif með því að versla í 
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heimabyggð, minni aksturs er krafið af fólki ef það starfar í heimabyggð sem er umhver-

fisvænna heldur en ella. Lengi mætti telja þau keðjuverkandi áhrif sem það hefur að ráða 

heimamenn í störfin. Hins vegar verður að taka tillit til þess að störfum innan ferðaþjónus-

tunnar hefur fjölgað gríðarlega á síðustu árum og mannekla er innan ferðaþjónustunnar. Til 

einhverra ráðstafana þarf að grípa og er þeim mætt með stóru hlutfalli erlends vinnuafls í 

ferðaþjónustunni (Kristín Hrönn Guðmundsdóttir, 2017).  

 Framtíð ferðaþjónustunnar er óviss en á sama tíma spennandi. Framtíðarsýn fyrirtæk-

janna gagnvart ábygri ferðaþjónustu er af ýmsum toga og markmiðin eru sum hver háleitari 

en önnur. Einnig eru fyrirtækin komin mislangt á veg í bæði hugsjón og markmiðasetningu 

um ábyrga ferðaþjónustu. Það er án efa nauðsynlegt að vera sífellt opin fyrir breytingum 

og þróunum innan ferðaþjónustunnar og er það breytilegur þáttur af því að halda 

undirstöðuþáttunum þremur í jafnvægi (Goodwin, 2016).  

 Tilgangur hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta, sem fyrirtækin eiga sameiginlegt 

að hafa skráð sig til þátttöku, er sá að stuðla að því að Ísland verði ákjósanlegur ferðaman-

nastaður um ókomna tíð (Festa, 2017). Sama má segja um viðmið rannsóknarinnar en það 

snýst fyrst og fremst um að huga að undirstöðuþáttunum þremur fyrir komandi kynslóðir 

(Responsible Tourism Partnership, 2002; Festa, 2017). Hvert og eitt fyrirtæki getur lagt sitt 

af mörkum í að gera Ísland að ákjósanlegum ferðamannastað en í samstarfi líkt og 

hvataverkefnum geta áhrifin verið ennþá áhrifaríkari. Fyrirtækin nefndu að byggja þarf upp 

þekkingu til langstíma og að þurfi að huga að því að alvöru, ekki í hálfkæringi. Hvetja þur-

fi til aukinnar þekkingu á greininni og hefur það í för með sér sterkan samfélagslegan 

ávinning (Mack, á.á). Markaðssetning á landinu þarf að vera ábyrg og kynna alla fjórðunga 

landsins til þess að dreifa ferðamönnum og dreifa álaginu. Ef álaginu er dreift er ágangur 

náttúrunnar minni og þá er hægt að vernda auðlindina betur. Jákvætt er að reyna fá ferða-

menn til að staldra lengur við á hverjum áfangastað og ná dýpri upplifun. Það er ábyrgð í 

verki og góð leið til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið, umhverfið og efnahaginn 

(Mack, á.á). 

 Viðtöl þessi voru tekin í upphafstíma hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta. Munur 

var á markmiðasetningu fyrirtækjanna sem höfðu reynslu af því að setja sér stefnur og  
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hugsjón innan fyrirtækisins og þeirra sem ekki höfðu þá reynslu. Þekkingin var meiri hjá 

þeim sem höfðu ígrundað hugsjón sína og markmiðin voru þar af leiðandi dýpra í tengslum 

við heildarmynd ábyrgar ferðaþjónustu. Framkvæmdarhlutinn er án efa áskorun fyrir öll 

fyrirtæki hvort sem þau hafa reynslu eða ekki. Það er stöðug þróun á starfseminni og því 

þarf að vera vakandi fyrir. Það er vinna sem fyrirtækin þurfa að tileinka sér ef þau ætla að 

vera þátttakendur í ábyrgri ferðaþjónustu og þá vinnu þarf að innleiða í heildar hugsjón 

fyrirtækisins.  

 Jákvætt er að það sé vitundarvakning fyrir ábyrgri ferðaþjónustu, þetta er þverfaglegt 

verkefni sem getur gefið af sér afdrifaríkan árangur ef unnið er í sameiningu og 

þekkingunni miðlað á milli allra þeirra sem taka þátt. Þetta er verkefni sem er til frambúðar 

og að ábyrgri ferðaþjónustu er hægt að stuðla með því að setja sér markmið sem taka tillit 

til þriggja undistöðuþátta sjálfbærni og vera í sífelldri endurskoðun í takt við þróun starf-

seminnar. Ábyrgð er eitthvað sem hver og einn getur tileinkað sér, hún krefst ekki endurg-

jalds og er áhrifarík þegar allir leggja sitt af mörkum (Goodwin, 2016a).  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6. Lokaorð 
Í þessari rannsókn hefur verið leitast eftir að svara tveim rannsóknarspurningum. Hvort 

markmið um ábyrga ferðaþjónustu séu raunsæ og hvernig megi koma þeim í framkvæmd. 

Það var gert með viðmiðum rannsóknar sem eru yfirlýsingar Félags ábyrgar ferðaþjónustu 

og yfirlýsing hvataverkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta.  

 Ábyrg ferðaþjónusta er mikilvægt á alþjóðavísu sem og á Íslandi sem hefur tekið á 

móti gríðarlegri aukningu ferðamanna síðustu ár. Þótti þörf á að sýna samstöðu og að 

tileinka sér viðeigandi aðgerðir til að stuðla að ábyrgð. Hvataverkefnið Ábyrg ferðaþjónus-

ta hófst snemma á árinu 2017 og verður áhugavert að sjá hvað það leiðir af sér. Fyrirtækin 

sem tekin voru viðtöl við fyrir þessa rannsókn voru með misjafnan bakgrunn og með mis-

mikla reynslu, bæði almenna reynslu innan ferðaþjónustunnar og reynslu af sjálfbærni. Það 

sem skein í gegn hjá fyrirtækjunum var vilji fyrir að huga að heildinni og vilji fyrir að leg-

gja sitt af mörkum til að stuðla að sjálfbærni með ábyrgum aðgerðum. Hvernig markmið 

þeirra voru útfærð og hvernig þeim skal koma í framkvæmd var misjafnt og misítarlega 

útfært. Hins vegar er sú ákvörðun að ætla að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu sífelldur 

lærdómur og þekkingin eykst hjá öllum, hvort sem fyrirtækið hefur áralanga reynslu á 

sviði sjálfbærni eða fyrirtækið er nýlega farið að tileinka sér sjálfbærni. 

 Ef hvataverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta gengur vel er mögulega hugmynd að viðhal-

da því á einhvern hátt, t.d. með að halda áfram að birta niðurstöður og deila þekkingunni. 

Það gæti verið hvetjandi fyrir fyrirtækin í að halda áfram að standa sig vel og á sama tíma 

gæti það verið hvatning fyrir önnur fyrirtæki að gera slíkt hið sama.  

 Ábyrg ferðaþjónusta á rétt á sér í allri starfsemi ferðaþjónustunnar og á öllum áfan-

gastöðum. Hún stuðlar jafnvægi undirstöðuþátta sjálfbærar þróunnar í samtíma og um 

ókomna tíð.  
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Viðauki 1 
Staðlaður tölvupóstur sem sendur var til fyrirtækja. 

Góðan dag, 

Til þess sem málið varðar: 

Fríður heiti ég og er nemandi í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum. Ég er í miðjum BA 
ritgerðarskrifum og efni ritgerðarinnar snýst um ábygra ferðaþjónustu. 

Ég hef samband við ykkur vegna þess að þið eruð eitt af þeim fyrirtækjum sem hafa skráð 
sig í hvatningaverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta á vegum FESTA og Íslenska ferðaklasans. 

Ég hef mikinn áhuga á að taka viðtal við þig/ykkur, kannski 30-45 mínútur. Ég er búsett 
erlendis þannig að það þyrfti að vera í gegnum Skype eða annars konar miðill. Er það eit-
thvað sem þú/þið hafið áhuga á, ef svo er hvaða tími hentar best? 

Viðtalið yrði mögulega nýtt sem heimild í ritgerðinni og yrði því tekið upp, að sjálfsögðu 
aðeins ef þú/þið gefið grænt ljós á það. 

Hlakka til að heyra frá þér/ykkur! 

Bestu kveðjur
Fríður
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Viðauki 2 
Spurningar í hálf stöðluðum viðtölum. 

1. Afhverju ákváðuð þið að taka þátt í verkefninu Ábyrg ferðaþjónusta? 

2. Hvaða markmið hafið þið sett ykkur til að ná ábyrgri ferðaþjónustu? 

3. Hvernig ætlið þið að koma markmiðum ykkar í framkvæmd í daglegum rekstri? 

4. Hvernig haldið þið utan um framkvæmdina á þessum markmiðum?  

1. Fær starfsfólk viðeigandi starfsþjálfun og/eða fræðslu um ábyrga ferðaþjónustu? 

2. Getið þið nefnt nokkur dæmi um hvernig starfsmenn á mismunandi sviðum leggja 

sitt af mörkum? 

5. Hvernig komið þið markmiðum ykkar áleiðist til gesta ykkar? 

6. Hvað álítið þið samfélagslegan ávinning af starfsemi ykkar? 

7. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur ábyrga ferðaþjónustu innan fyrirtækisins ykkar eftir ca. 

10 ár?  

8. Hvernig teljið þið að fyrirtækið ykkar stuðli að því að Ísland verði ákjósanlegur ferða-

mannastaður?
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