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Abstract 

There has been a significant increase in tourist arrivals in Iceland in recent years. Visitor 

numbers have been higher than ever before. The importance of a high regard for safety, rises 

in line with the increase of tourist numbers; especially in adventure tourism where risk and 

excitement are the driving forces. Contributing factors towards the implementation of this 

study included accidents within the adventure tourism industry, an increase in supply of such 

services and a lack of safety studies in the field. The principal aim of this study is to shed 

light on the current position of safety as it pertains to adventure tourism in Iceland. 

Furthermore, this study takes a closer look at managers approach to safety-plans as well as 

the impact safety-plans have on the service quality as well as customer and employee safety.  

A quantitative research method was used in this study. An electronic questionnaire was sent 

to a total of 220 adventure tourism businesses in Iceland. The study indicated that the 

majority of the businesses emphasized to have a safety-plan and consider it to be important. 

The study also indicated that safety-plans are seen as contributors to increased customers and 

employees safety.  

Keywords: Adventure tourism, accidents, risk, safety-plan, managers approach 

 

 

 

 

 



 

Útdráttur 

Ferðamannastraumur til landsins hefur aukist gríðarlega síðustu ár og ferðamenn á Íslandi 

hafa aldrei verið fleiri en nú. Mikilvægi þess að öryggi sé í hávegum haft eykst í takt við 

fjölgun ferðamanna, ekki síst í ævintýraferðaþjónustu þar sem áhætta og spenna eru helstu 

drifkraftar. Slys sem orðið hafa í greininni, aukið framboð fyrirtækja samhliða fjölgun 

ferðamanna sem og skortur á rannsóknum öryggistengdra mála, voru ástæða fyrir tilurð 

verkefnisins Öryggisáætlanir í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar er að varpa ljósi á stöðu öryggistengdra mála í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi. 

Viðhorf stjórnenda til öryggisáætlana er kannað sem og hvaða áhrif öryggisáætlanir hafa á 

gæði þjónustu og öryggi starfsmanna og viðskiptavina.  

Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt við vinnslu rannsóknarinnar og rafræn 

spurningakönnun send út til 220 fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu hér á landi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti fyrirtækjanna eru með öryggisáætlun 

í gildi og telja að miklu máli skipti að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu hafi slíka áætlun. 

Áberandi jákvæðni virðist ríkja meðal slíkra fyrirtækja gagnvart öryggisáætlunum og 

áhrifum þeirra á gæði þjónustu. Þá telja flest fyrirtækin að öryggisáætlanir stuðli einnig að 

auknu öryggi starfsmanna þeirra og viðskiptavina.  

Lykilorð: Ævintýraferðaþjónusta, slysahætta, áhætta, öryggisáætlun, viðhorf 

stjórnenda 
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1 Inngangur 

Upphaflega kviknaði hugmyndin að þessu verkefni haustið 2015. Það var í áfanganum 

Rannsóknir og ferðamál sem nemendur áttu að vinna rannsóknaráætlun fyrir viðfangsefni á 

sviði ferðamála. Eftir miklar vangaveltur var ímyndunaraflið komið á flug og hinar ólíkustu 

hugmyndir kviknuðu í kolli ferðamálafræðinemans á öðru ári. Þegar hugmyndin um að skrifa 

um samband öryggisáætlana og slysa í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi kviknaði, var ekki 

aftur snúið. Fréttir um slys í ferðaþjónustu á Íslandi voru mikið í umræðunni á þeim tíma og 

sú staðreynd að ferðamenn skorti upplýsingar og að fræðslu þeirra væri ábótavant, vakti 

áhuga höfundar enn frekar á málefninu, en slíkar umræður voru oft afleiðing slysa sem urðu í 

ferðaþjónustu hér á landi. Það hlaut að vera hægt að auka öryggi starfsmanna jafnt sem 

ferðamanna og minnka þannig slysahættu í greininni á einhvern hátt. Leitarvélar 

veraldarvefsins fengu heldur betur að finna fyrir því þar sem leitarorð á borð við slys, 

slysahættu, öryggi og ævintýraferðaþjónusta voru óspart notuð. Oftar en ekki leiddu þessi 

leitarorð til öryggisáætlana, sem virtust innihalda ofantalin orð á einn eða annan hátt. Þeim 

mun meira sem rýnt var í öryggisáætlanir, þeim mun betur gerði höfundur sér grein fyrir 

mikilvægi þeirra. Ferðamannastraumur til landsins hefur aukist mjög hratt síðustu ár og er 

fjöldi ferðamanna sem sækir landið heim orðinn hátt í 2.000.000 á ári (Ferðamálstofa, á.á.). 

Mikilvægi þess að vel sé staðið að öryggismálum eykst í takt við fjölgun ferðamanna, ekki 

síst í ferðaþjónustugrein sem snýst um áhættu og ævintýri - hvað þá þegar hún er stunduð í 

stórbrotinni náttúru Íslands þar sem áhættur leynast á hverju strái. 

 Í októbermánuði 2015 hófst vinna við heimildaleit varðandi þetta verðuga málefni. Lítið 

virðist vera til um rannsóknir á sviði öryggisáætlana og slysa í ævintýraferðaþjónustu hér á 

landi en þó nokkuð efni er til um rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið utan 

landssteinanna, einna helst á Nýja-Sjálandi. Við stefnumótun, markaðsmál, þróun og 

nýsköpun í ferðaþjónustu á Íslandi hefur gjarnan verið tekið mið af þeirri vinnu sem fram fer 

í ferðaþjónustu á Nýja-Sjálandi. Ein rannsókn leiddi höfund yfir í þá næstu og þannig gekk 

þetta fyrir sig, koll af kolli. Með aðstoð VAKANS, gæða- og umhverfiskerfi 
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ferðaþjónustunnar á Íslandi, gat höfundur fengið greinagóðar upplýsingar um 

öryggisáætlanir og mismunandi áhættu sem felst í ákveðnum flokkum afþreyingar. Út frá 

þeim upplýsingum var þýði rannsóknarinnar ákveðið. Eitt leiddi af öðru og eftir stendur 

verkefnið Öryggisáætlanir í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi, en nánar verður farið yfir 

markmið og uppbyggingu verkefnisins hér á eftir.  

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á stöðu öryggistengdra mála hjá 

fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi. Framkvæmd var megindleg 

þversniðsrannsókn í formi rafrænnar spurningakönnunar, sem samin var og send til 

fyrirtækja í greininni þegar staða þekkingar á fræðilegu samhengi verkefnisins lá fyrir.  

Markmið spurningakönnunarinnar var að kanna viðhorf stjórnenda hjá fyrirtækjum í 

ævintýraferðaþjónustu á Íslandi til öryggisáætlana og hvaða áhrif þeir telja að 

öryggisáætlanir hafi á gæði þjónustu og öryggi starfsmanna þeirra og viðskiptavina. Með 

rannsókninni var leitast við að svara rannsóknarspurningunum tveimur sem rannsóknin 

byggir á:  

Eru fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi almennt með öryggisáætlanir? 

Telja stjórnendur fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi að öryggisáætlanir 

fyrirtækjanna hafi áhrif á öryggi starfsmanna og viðskiptavina?  

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir stöðu þekkingar, farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notuð 

var, auk gagnaöflunar og úrvinnslu gagna. Gerð er grein fyrir niðurstöðum í niðurstöðukafla 

og þær svo túlkaðar og settar í samhengi við stöðu þekkingar í umræðukafla, auk þess sem 

gerðar eru tillögur að frekari rannsóknum og mat lagt á mikilvægi þeirra.  
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2 Staða þekkingar   

Í þessum kafla verða hugtökin ævintýraferðaþjónusta, slysahætta, áhætta og öryggisáætlun 

túlkuð. Hættuflokkar VAKANS verða einnig skilgreindir ásamt því að farið verður yfir 

stöðu öryggismála í ferðaþjónustu á Íslandi.   

2.1 Ævintýraferðaþjónusta 

Samkvæmt UNWTO (2014) er ferðaþjónusta félagslegt, menningarlegt og efnahagslegt 

fyrirbæri sem nær yfir athafnir einstaklinga sem ferðast til og/eða dvelja skemur en eitt ár á 

stað sem er utan venjulegs umhverfis þeirra. Það á við hvort sem tilgangur ferðalagsins 

tengist tómstund, starfi eða öðru. Ferðaþjónusta er fremur vítt hugtak. Til eru nokkrar 

tegundir ferðaþjónustu sem eru lýsandi fyrir það hverju einstaklingar sækjast eftir þegar 

haldið er í ferðalag. Þar á meðal er ævintýraferðaþjónusta (UNWTO, 2014).  

 

Ævintýraferðaþjónusta er mjög breitt svið í ferðaþjónustu og býr yfir mikilli fjölbreytni. Hún 

snýst um líkamlega þátttöku, blöndun á menningarheimum og samskipti við náttúruna 

(Schneider, Latkova og Vogt, 2008). Vegna þeirrar fjölbreytni sem ævintýraferðaþjónusta 

býr yfir geta mörkin milli ævintýraferðaþjónustu (e. adventure tourism), 

ævintýraferðamennsku (e. adventure travel), skipulagðra ferða (e. commercial expeditions), 

náttúrutengdrar ferðaþjónustu (e. nature tourism), vistvænnar ferðaþjónustu (e. ecotourism), 

útivistar (e. outdoor recreation) og útikennslu (e. outdoor education) oft á tíðum verið mjög 

óskýr (Weaver, 1998; Fennell, 1999; Manning, 1999; Buckley, 2000; Newsome o.fl., 2001). 

 

Aðal aðdráttaraflið í ævintýraferðaþjónustu eru athafnir utandyra og skipar náttúran þar 

stóran sess (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2016). Ævintýraferðaþjónustu má í raun skilgreina 

sem tómstund sem fer fram á óvenjulegum, framandi, fjarlægum eða einangruðum stöðum. 

Hún fer því gjarnan fram undir berum himni og felur oftar en ekki í sér virka þátttöku 

viðskiptavina. Ævintýraferðamenn eru landkönnuðir bæði hinnar ytri veraldar, þá sérstaklega 

hins óspillta, framandi hluta plánetunnar okkar sem og innri veraldar, þ.e. persónulegra 
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áskorana, sjálfskynjunar og sjálfstjórnunar (Thompson Rivers University, á.á.). 

Ævintýraferðaþjónusta krefst líkamlegrar áskorunar úti í náttúrunni sem leiðir í flestum 

tilfellum af sér einhver jákvæð áhrif. Má þar nefna minni streitu, betra líkamlegt ástand, 

skemmtun, spennu og upplifun á náttúru og umhverfi (Hudson, 2003). 

 

Ævintýraferðaþjónustu hefur oft verið skipt í þrjá flokka eftir því um hversu mikil ævintýri 

er að ræða. Flokkarnir eru: (1) hörð- (e. hard-adventure), (2) mjúk- (e. soft-adventure) og (3) 

engin (e. none adventure) (Schneider, Latkova og Vogt, 2008:4). Buckley (2006) er 

sammála því að skipta megi ævintýraferðaþjónustu í þrjá flokka en telur þó að þeir flokkar 

falli undir aðra þrjá, eftir því hvernig þjónustan er. Flokkar þeir eru: (1) mjög ævintýraleg 

afþreying (e. highly adventurous activities), (2) fjöldaferðamennska (e. mass tourism) og (3) 

ævintýraferðaþjónusta sem söluvara (e. commercialized adventure tourism) (Buckley, 2006).  

 

Örvandi aðstæður, sem framkalla flóð tilfinninga eru algengar í ævintýraferðum. 

Spennutilfinningin er þar oft fremst í för og skapast sökum líkamlegrar jafnt sem 

tilfinningalegrar áskorunar og áhættu sem einkennir ævintýraferðir. Ævintýrið og sú spenna 

sem fólk upplifir eru mjög persónubundin, en þáttakendur sjá ferðina sem ákveðna ögrun þar 

sem hún felur í sér áhættu og óvissu um útkomuna. Væntingar, þar sem búist er við 

óþægindum eða erfiðleikum en að allt gangi samt sem áður upp að lokum, eru algengar í 

slíkum ferðum. Mikilvægt er að skilja hvaða þýðingu þessar væntingar hafa fyrir þá sem 

bjóða upp á ævintýraferðir. Þeim fylgir oftar en ekki áhætta og því er nauðsynlegt fyrir 

ferðaskipuleggjandann að gera ferðina eins örugga og kostur er með því að gera 

öryggisráðstafanir sem draga hvað mest úr raunverulegri áhættu. Þó svo að spennutilfinning 

og upplifuð áhætta spili stórt hlutverk þegar kemur að ánægju viðskiptavina  í 

ævintýraferðum, eru vandaðar öryggisráðstafanir að sama skapi lykilþáttur í því að tryggja 

jákvæða upplifun ferðamannsins (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2016). 

 

Korstanje (2012) talar um að fjallað hafi verið um rannsóknir á bæði áhættu og öryggi í 

auknum mæli í ferðamálafræðum. Hann telur hins vegar að minna sé vitað um 

ævintýraferðaþjónustu sem slíka. Erfitt er að segja til um það hvers vegna skortur er á 

rannsóknum í þessari grein ferðaþjónustunnar, en líklegt verður að teljast að ástæða þess 

liggi einna helst í skorti á alltumlykjandi skilgreiningu á ævintýraferðaþjónustu (Korstanje, 

2012).  
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2.2 Slysahætta  

Öryggi í ævintýraferðaþjónustu hefur lítið verið rannsakað þrátt fyrir þá áhættu sem slík 

ævintýri fela í sér (Bentley og Page, 2001; Page og Meyer, 1996; Swarbrooke, Beard, 

Leckie og Pomfret, 2003). Bentley, Meyer, Page og Chalmers (2001) greindu sjúkraskýrslur 

frá 15 ára tímabili (1982-1996) til þess að komast að því hvaða grein innan 

ferðaþjónustunnar á Nýja-Sjálandi hefði mesta slysatíðni. Rannsóknin leiddi í ljós að 19% af 

öllum slysum áttu sér stað í afþreyingar- og/eða ævintýraferðaþjónustu (Bentley, Meyer, 

Page og Chalmers, 2001).  

 

Samkvæmt Bentley og Page (2007) hefur skortur á eftirliti með slysum í 

ævintýraferðaþjónustu á Nýja-Sjálandi haft mikil áhrif á öryggisstjórnun ferðamanna þar í 

landi (Bentley og Page, 2007). Bentley og Page settu fram áhættustaðal til að tryggja öryggi 

þátttakenda í ævintýraferðaþjónustu. Auk þess settu þeir fram huglægt líkan sem ætlað var 

að auðvelda áhættustýringu í ævintýraferðaþjónustu þar í landi (Bentley, og Page, 2007). 

 

Þeir Bentley og Page, ásamt Walker (2006), telja einnig nauðsynlegt að fyrirtæki í 

ævintýraferðaþjónustu hafi gott skipulag á skráningu atvika og slysa í atvikaskýrslu til að 

tryggja megi örugga starfs- og stjórnunarhætti. Sérstaklega þurfi að huga að áhættustýringu í 

greininni og minnka þannig slysahættu (Bentley, Page og Walker, 2004). Cater er á sama 

máli og telur að þeim rekstraraðilum í ævintýraferðaþjónustu sem dregið hafa úr eigin 

áhættumörkum, en á sama tíma haldið í þá spennu sem afþreyingin felur í sér, gangi best og 

að sú aðferð stuðli jafnframt að sjálfbærni (Cater, 2006). 

2.3 Áhætta 

Upplifun á áhættu er einstaklingsbundin. Það sem einum finnst áhættusöm og spennandi 

afþreying getur öðrum þótt vera hversdagsleg, jafnvel óspennandi athöfn (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2016). Í bók sinni, Adventure Tourism Management, fjallar Buckley (2010) 

um það hvernig áhætta og hylli (e. attractiveness) renna saman. Hann byggir á þeirri 

hugmynd að ævintýraferðamennska snúist um að brjóta upp eða breyta vanagangi 

hversdagslífsins í borginni og telur líklegt að sálfræðileg samsetning útskýri hvers vegna 

sumir ferðamenn sækist eftir áhættu á meðan aðrir kjósi heldur að forðast hana. Ennfremur 
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telur hann að áhætta feli ekki einungis í sér háska, heldur geti orðstírinn sem fylgir 

ævintýrinu einnig verið það sem ferðamenn sækjast eftir (Buckley, 2010). Áhættan er talin 

vera nokkurs konar aðdráttarafl sem veitir venjulegu fólki tækifæri til þess að breyta lífi sínu 

og ná þannig ákveðinni stöðu í augum annarra (Korstanje, 2012). 

 

Áhættu í ferðaþjónusta á ekki aðeins að skilgreina í samræmi við færni, spennu og hættu, 

heldur einnig með tilliti til landafræði og eðli þeirra staða þar sem ævintýraferðamennska er 

stunduð. Korstanje (2012) talar um þá fræðilegu athygli sem ævintýraferðamennska 

verðskuldar og að nálgast þurfi hana með samsetningu af fræðigreinum. Einnig kemur hann 

inn á mikilvægi þess að tapa ekki skilningi á því að ævintýraferðamennska er yfirleitt 

stunduð á afskekktum svæðum, svo ef ske kynni að slys yrði gæti verið erfitt að nálgast hjálp 

(Korstanje, 2012). Þá getur skilningur á öryggi og líkur á slysum verið ýktar, eða lítið úr 

þeim gert, allt eftir menningarlegu samhengi sem og hvötum ferðamanna (Buckley, 2010). 

 

Buckley (2010) heldur því fram að nauðsynlegt sé að rannsaka hvernig líkamlegir og 

mannlegir þættir móta upplifun í ævintýraferðaþjónustu. Þá geta þættir eins og hryðjuverk, 

loftslagsbreytingar sem og aðrar hættur í umhverfi okkar einnig haft áhrif á áfangastaði 

ævintýraferðaþjónustu (Buckley, 2010). Korstanje (2012) bendir þó á að auk fyrrnefndra 

þátta, geti tungumálahindranir og ímynd áfangastaða einnig mótað þá áhættu sem ferðamenn 

skynja gagnvart áfangastöðum. Þó svo að áhættan sem felist í ævintýraferðaþjónustu hafi 

óbeint verið staðsett utan viðskiptavettvangs ferðaþjónustunnar, þá virðist sem 

ferðaskrifstofur selji út á áhættu ferðamennsku eins mikið og gert er í fjöldaferðamennsku 

(Korstanje, 2012).  

 

Samkvæmt Korstanje (2012) á áhætta ekki að vera skilgreind eingöngu sem ógnun sem 

draga eigi úr, heldur sé mikil þörf fyrir mannfræðilegt mat á henni. Í mörgum tilvikum veitir 

áhætta upphefð og virðingu hjá fólki sem er tilbúið til þess að takast á við hana. Þetta viðhorf 

endurspeglar því í raun óbeina samfélagsgerð, sér í lagi þar sem mann- og þjóðfræðingar 

hafa öðlast nýja innsýn í fyrirbærið hetjudáð og hina fullkomnu ímynd af hetjunni sem 

yfirstígur áhættu. Ævintýraþjónusta er því ekki aðeins byggð á áhættu eða leit að skynjun á 

henni, heldur byggir hún einnig á mannfræðilegum skilningi á hetjudáð. Hugmyndin um 

hetju, þar sem hún nýtir krafta sína til þess að yfirstíga hindranir, fórnar sér og er óbugandi á 
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tímum mótlætis, getur því veitt gagnlega innsýn og ný sjónarmið hvað varðar upplifun þeirra 

sem sækjast eftir áhættu (Korstanje, 2012). 

 

Áhætta getur auk þess endurspeglað félagslega lagskiptingu. Virðing verður ekki einungis til 

vegna getu einstaklinga til þess að horfast í augu við áhættu, heldur verður hún einnig til 

vegna getu þeirra til þess að sigrast á og draga úr áhættu. Efnahagsleg geta fólks hefur 

vissulega áhrif á það síðastnefnda, þar sem hægt er að tryggja sig og nota sérstök lyf til þess 

að vernda sig gegn ýmis konar áhættu. En ævintýraferðaþjónusta sækist þó heldur eftir því 

að yfirstíga áhættu og einstaklingar sem því ná eru oft taldir hljóta virðingu meðal annarra 

(Korstanje, 2012). 

2.4 Öryggismál í ferðaþjónustu á Íslandi 

Umræða um mikilvægi öryggis í ferðaþjónustu á Íslandi hefur aukist síðustu ár og íslensk 

ferðamálayfirvöld, auk valinna samstarfsaðila, hafa unnið við að auka öryggi ferðamanna. 

Fyrirtæki í ferðaþjónustu þurfa nauðsynlega að huga að öryggismálum í þeim tilgangi að 

lágmarka áhættu viðskiptavina jafnt sem starfsmanna. Með því móti geta fyrirtæki einnig 

dregið úr rekstrarlegri áhættu. Öryggisþátturinn í ferðaþjónustu verður sífellt mikilvægari í 

takt við aukna eftirspurn eftir afþreyingu þar sem viðskiptavinurinn er þátttakandi í krefjandi 

og ögrandi athöfnum. Krafan um gæði þjónustu sem og aukið öryggi ásamt virku eftirliti 

með fyrrnefndum þáttum, hefur aukist síðustu ár, hjá ferðamönnum sem og stjórnvöldum 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016).  

 

Samkvæmt rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið hvað varðar slys á ferðamönnum, 

verður stór hluti slysa þegar ferðamenn eru hvattir til þess að taka þátt í afþreyingu sem þeir 

eru hvorki andlega né líkamlega undirbúnir fyrir. Nauðsynlegt er því að vega og meta hæfni 

og reynslu þátttakenda í afþreyingu hverju sinni, þó sérstaklega þar sem þættir eins og 

þekking og líkamleg geta þeirra geta haft áhrif á öryggi allra sem að afþreyingunni koma. 

Einnig er mikilvægt að viðvaranir og leiðbeiningar um hættur séu aðgengilegar 

viðskiptavinum, í rituðu máli jafnt sem töluðu (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). 
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2.5 VAKINN og hættuflokkar hans 

Í VAKANUM, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi, kemur fram að 

vöruframboð innan ferðaþjónustunnar hérlendis sé fjölbreytt og í greininni megi finna vörur 

sem fela í sér mismunandi áhættu. Samkvæmt sértækum viðmiðum VAKANS eru 

hættuflokkarnir þrír talsins og gefa þeir tækifæri til þess að staðsetja vöru eftir þeirri áhættu 

sem í henni felst. Þannig geta fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar fengið hugmynd um hversu 

mikilvægt er að vinna að öryggistengdum málum fyrir hverja vöru. Þessi viðmið geta 

stjórnvöld, Ferðamálastofa, löggjafinn, tryggingafélög, VAKINN sem og aðrir aðilar sem 

setja reglur, nýtt sér þegar gera þarf mismunandi kröfur eftir áhættu (VAKINN, 2013). 

      

     Tafla 1   Hættuflokkar VAKANS 

 

Í flokki I eru þær hættur í daglegu lífi okkar sem við umberum og gerum ráð fyrir. Sem 

dæmi um slíka afþreyingu eru t.d. gönguferðir í þéttbýli og safnaferðir. Í flokki II eru hættur 

sem skapast geta vegna reynsluleysis þátttakenda, t.d. við meðhöndlun farartækja eða við 

aðstæður sem eru framandi. Slysahætta er til staðar í þessum flokki. Dæmi um afþreyingu 

sem tilheyrir flokki II eru gönguferðir í dreifbýli og hestaferðir. Í flokki III er þátttakandi 

settur í aðstæður þar sem hætta er á heilsutjóni ef sá sem veitir þjónustuna stýrir ekki 

áhættunni. Flúðasiglingar, köfun, hellaskoðun og jöklaferðir eru afþreyingargreinar sem falla 

undir þann hættuflokk.  

 

Flestar vörur/afþreying innan harðrar ævintýraferðamennsku (e. hard adventure tourism) 

falla undir áhættuflokk II og III. Nokkrar af þeim sem tilheyra flokki II færast þó í flokk III í 

ákveðnum tilfellum. Oftast er það í tilfellum þegar ferðir eru farnar um vetur og aðstæður 

eru verri en á öðrum árstíðum (VAKINN, 2013). Þar sem að rannsókn þessi tekur mið af 

flokknum hörð ævintýraferðamennska (e. hard adventure tourism), verður afþreying sem 
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tilheyrir flokki III tekin fyrir. Þar að auki verður sú afþreying sem færist úr flokki II yfir í III, 

tekin fyrir sökum aukinnar áhættu.  

2.6 Öryggisáætlun 

Reglugerð 920/2006 hjá Vinnueftirlitinu, um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á 

vinnustöðum, gildir um alla starfsemi þar sem einn eða fleiri vinna og ber atvinnurekanda að 

gera skriflega áætlun er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað. Markmiðið 

með reglugerð þessari er að koma á kerfisbundnu vinnuverndarstarfi á vinnustöðum. 

Mismunandi reglur gilda á vinnustöðum og ræðst það af fjölda starfsmanna. Í smærri 

fyrirtækjum, þar sem starfsmenn eru níu eða færri, ber atvinnurekanda og/eða verkstjóra 

hans, í nánu samstarfi við félagslegan trúnaðarmann starfsmanna sem og starfsmenn 

fyrirtækisins, að stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustað. Í 

fyrirtækjum þar sem starfsmenn eru tíu eða fleiri er það undir atvinnurekanda komið að 

tilnefna öryggisvörð og starfsmenn kjósa þá öryggistrúnaðarmann úr hópi starfsmanna. Ef 

fjöldi starfsmanna fyrirtækis er 50 og yfir, verður að stofna öryggisnefnd, þar sem 

atvinnurekandi tilnefnir tvo fulltrúa sem teljast öryggisverðir og sömuleiðis kjósa starfsmenn 

tvo fulltrúa sem teljast öryggistrúnaðarmenn (Vinnueftirlitið, 2006).  

 

Samkvæmt gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi, VAKANUM (2013), er 

lykilatriði að öryggismál hafi ávallt forgang þegar veita á gæðaþjónustu. Sú áhersla eykst enn 

frekar í þjónustu við ferðamenn, þá sérstaklega þegar þeir ferðast um náttúru Íslands. 

Vönduð og greinargóð öryggisáætlun er nauðsynleg fyrir öll ferðaþjónustufyrirtæki, óháð 

þeirri grein sem þau eru í (VAKINN, 2013). Þá getur öryggisáætlun í sumum tilfellum verið 

forsenda þess að starfsleyfi fáist hjá Samgöngustofu (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). 

Öryggisáætlun getur verið þáttur í viðameiri áhættustjórnun fyrirtækis, en hversu ítarlega 

farið er í öryggistengda þætti ræðst af vilja atvinnurekanda sem og eðli og umfangi 

vinnustaðar (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). Fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi, að 

undanskildum fyrirtækjum sem bjóða upp á gistingu, þurfa að uppfylla 70% af almennum 

viðmiðum og 100% af viðeigandi sértækum viðmiðum til þess að þau geti hlotið 

viðurkenningu VAKANS. Öryggisáætlun heyrir undir þessi sértæku viðmið sem uppfylla 

þarf (VAKINN, 2013). 
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Ferðamálstofa gaf út leiðbeinandi reglur er varða öryggismál fyrir ferðaþjónustuaðila sem 

bjóða upp á einhverskonar afþreyingarferðir, þar með taldar ferðaskrifstofur og 

ferðaskipuleggjendur. Reglurnar, sem gefnar voru út árið 2013, eru unnar af starfshópi þar 

sem Félag leiðsögumanna, Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Samtök ferðaþjónustunnar og 

Ferðamálstofa eiga öll fulltrúa. Reglurnar eru meðal annars hugsaðar í þeim tilgangi að 

leiðbeina rekstraraðilum á þann hátt að þeir geti mætt sívaxandi kröfum er varða öryggi fyrir 

mismunandi tegundir ferða (VAKINN, 2013). 

 

Mynd 1 Ferli við gerð öryggisáætlana (VAKINN, 2013) 

Líkt og mynd 1 sýnir, má skipta öryggisáætlun upp í fjóra þætti. Þættirnir eru eftirfarandi: 

Áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlun og atvikaskýrsla. Farið verður nánar í hvern 

þátt fyrir sig hér á eftir.  

2.6.1 Áhættumat  

Umræða um áhættumat hefur einkennst af rekstrarlegri áhættu fyrirtækja en minna hefur 

verið um að fyrirtæki sem bjóða upp á einhverskonar þjónustu, t.a.m. afþreyingarfyrirtæki, 

hafi unnið áhættumat sem snýr að öryggi starfsmanna og viðskiptavina (Ingibjörg 
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Sigurðardóttir, 2016). Þegar áhættumat er unnið þurfa stjórnendur og starfsmenn að fara 

skipulega yfir þjónustu og/eða vörur fyrirtækisins og meta hvort og hvaða áhætta sé til staðar 

hjá fyrirtækinu, hversu alvarleg hún er og hversu líklegt er að slys verði (VAKINN, 2013). 

Við greiningu er mikilvægt að hafa gagnrýni að leiðarljósi þegar aðstaða, búnaður, 

ferðaskipulag og leiðir eru skoðaðar. Nauðsynlegt er að horfa á þessa þætti út frá sjónarhorni 

viðskiptavina þar sem að þeir geta oft á tíðum verið óvanir þeirri afþreyingu sem þeir kaupa 

og í sumum tilfellum ekki undirbúnir fyrir þær aðstæður og ögranir sem fylgja slíkri 

afþreyingu. Það er því mikilvægt að rýnt sé í markhóp fyrirtækisins og að tekið sé mið af 

þeim sem minnsta getu hafa þegar öryggi aðstæðna er skoðað (Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2016). 

2.6.2 Verklagsreglur 

Verklagsreglur, sem unnar eru í framhaldi af áhættumati, eru sá hluti öryggisáætlunar sem 

kemur að forvörnum. Einblínt er á það hvernig hægt er að lágmarka hættu á slysum með 

réttu vinnulagi með því að skoða hvernig þjónustan er veitt og hvað starfsmenn gera í starfi 

sínu almennt. Fyrirtæki verða því að setja verklagsreglur sem taka mið af starfsemi hvers og 

eins fyrirtækis fyrir sig (VAKINN, 2013). Undirritaðar yfirlýsingar gesta um eigin áhættu, 

búnaður sem hafa þarf með í hverri ferð, yfirferð búnaðar fyrirtækis og gesta, fjöldi 

starfsmanna í hverri ferð miðað við fjölda gesta, leyfi starfsmanna til að taka ákvörðun um að 

breyta ferðaskipulagi af öryggisástæðum og/eða neita gestum um að fara í ferð sem og 

menntun, hæfni, þekking og reynsla starfsmanna í ólíkum störfum, eru allt dæmi um þætti 

sem verklagsreglur geta tekið á (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016).  

2.6.3 Viðbragðsáætlun 

Viðbragðsáætlun er þriðji þáttur öryggisáætlunar en hún er búin til á grundvelli áhættumats. 

Þar eru áætlanir um viðbrögð við mögulegum atvikum og óhöppum settar fram en ,,atvik má 

skilgreina sem frávik frá öllu sem upp kann að koma og er utan hins hefðbundna, hvort sem 

um er að ræða slys á fólki eða ekki” (VAKINN, 2013:1-2). Það er því mikilvægt að hvert og 

eitt fyrirtæki hafi slíka viðbragðsáætlun til staðar en samsetning hennar fer eftir eðli 

starfseminnar hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Mikilvægt er að allir sem starfa hjá fyrirtækinu 

þekki viðbragðsáætlunina vel og nauðsynlegt er því að kynna hana við ráðningu nýrra 

starfsmanna. Þá er regluleg upprifjun á viðbragðsáætlun meðal allra starfsmanna ekki síður 

mikilvæg (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). 
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 Hvernig starfsmenn fyrirtækis bregðast við ólíkum aðstæðum er þáttur sem 

stjórnendur fyrirtækja þurfa að íhuga. Viðbragðsáætlanir geta innihaldið viðbrögð við 

misalvarlegum aðstæðum og fer það eftir mati hvers fyrirtækis hvaða svið viðbragðsáætlun 

þess nær yfir. Það getur reynst erfitt að gera nákvæma viðbragðsáætlun vegna slysa í 

ferðaþjónustu þar sem að aðgerðir þarf að laga að aðstæðum hverju sinni. Viðmiðunarreglur 

koma þar sterkar inn. Verkferlar og boðleiðir þegar óhapp verður, verða að vera skýr og 

nauðsynlegt er að allir starfsmenn séu meðvitaðir um þá þætti. Það verður að koma skýrt 

fram hverja þarf að láta vita ef óhapp verður og hver sér um hvað í þeim aðstæðum, má þar 

nefna samskipti við lögreglu, aðstandendur og fjölmiðla (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). 

2.6.4 Atvikaskýrsla  

Síðasti þáttur öryggisáætlunar er atvikaskýrsla. Það er sérstakt eyðublað þar sem skráð eru 

þau atvik og óhöpp sem upp koma en einnig þau slys sem verða næstum því. Það er gert í 

þeim tilgangi að draga megi lærdóm af þeim (VAKINN, 2013). Mikilvægt er að skrá atvikið 

strax og viðkomandi gestur verður að skrifa undir og samþykkja þannig að allar upplýsingar 

séu réttar. Æskilegt er að í atvikaskýrslu komi fram staðsetning, hvernig atvikið átti sér stað, 

hver var fararstjóri ferðarinnar, hvort að gesturinn sé slasaður og hvernig brugðist hafi verið 

við atvikinu. Einnig er nauðsynlegt að skrá vitni að atvikinu, hvort sem um starfsmenn eða 

gesti er að ræða, þannig að ef atvikið hefur eftirmála er hægt að ná í viðkomandi vitni. Til 

þess að skrá atvik sem þessi, er mælt með að gera atvikaskýrslu sem samsvarar 

lögregluskýrslu. Mælt er með því að hvert fyrirtæki þrói slíka skýrslu í samræmi við 

starfsemi þess. Þó svo að ekki sé skylt samkvæmt lögum að skrá atvik með þessum hætti, þá 

hefur reynslan sýnt að slíkar skýrslur hafi komið sér vel, einna helst ef eftirmálar hafa orðið 

af óhöppum í afþreyingarferðaþjónustu (Ingibjörg Sigðurardóttir, 2016). 

 

Weiner, Hobgod og Lewis (2008) eru á sama máli hvað varðar mikilvægi þess að safna 

verði upplýsingum um slys og/eða atvik og slys sem verða næstum því, svo hægt sé að læra 

af þeim. Þau telja að þannig geti fyrirtæki eflt öryggi sitt, starfsmanna sinna og viðskiptavina. 

Upplýsingar sem þessar vega þungt til að greina megi undirliggjandi orsakir, áhættuþætti við 

úrbætur og innleiðingu á fyrirbyggjandi aðgerðum (Weiner, Hobgod og Lewis, 2008). 

Samkvæmt VAKANUM (2013) þurfa flestir, ef ekki allir framlínustarfsmenn fyrirtækja í 

ferðaþjónustu að koma að undirbúningi, gerð, innleiðingu, framkvæmd og 

endurmati öryggisáætlunar (VAKINN, 2013). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu þætti er snúa að aðferðafræði sem notuð var við gerð 

þessarar rannsóknar. Rannsóknaraðferð verður lýst, þátttakendum í rannsókninni, þeim 

mælitækjum sem notuð voru sem og gagnasöfnun og greiningu gagna. Auk þess verður farið 

yfir takmarkanir rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaráætlun 

Rannsóknaráætlun var upphaflega gerð í nóvember 2015 en hugmyndin þróaðist úr 

sambandi öryggisáætlana og slysahættu yfir í öryggisáætlanir og viðhorf stjórnenda í 

ævintýraferðaþjónustu til öryggisáætlana og áhrifa þeirra. Var fyrri áætlun því lagfærð í 

byrjun árs 2017 til samræmis við nýjar áherslur. Í rannsóknaráætluninni var stuttlega farið 

yfir hvers vegna ákveðið var að framkvæma rannsóknina sem og um hvað hún snérist. 

Rannsóknarspurningarnar voru samdar og markmið rannsóknarinnar sett í samræmi við þær. 

Gerð var grein fyrir rannsóknaraðferð, gagnaöflun og umfangi og tími einstakra þátta 

rannsóknarinnar var áætlaður. Að lokum voru takmarkanir og/eða fyrirsjáanlegar hindranir 

tilgreindar.  

Áætlaður tími rannsóknaráætlunar stóðst ekki að öllu leyti. Ástæða þess var einna helst 

fólgin í heimildaleit fyrir stöðu þekkingar, en sá þáttur tók lengri tíma en áætlað var. Þar af 

leiðandi voru örlitlar tafir á gerð spurningakönnunar sem gerði það að verkum að 

niðurstöður hennar lágu ekki fyrir, fyrr en um miðjan apríl-mánuð 2017. En allt hafðist þetta 

að lokum og spurningakönnunin var óneitanlega stór þáttur í að ná markmiðum 

rannsóknarinnar.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt við gerð rannsóknarinnar. Samkvæmt Crotty (1998) 

hvíla megindlegar rannsóknir á grunni vísindahefðar raunhyggju (e. positivism) út frá 
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þekkingarfræðilegum grundvelli hluthyggju (e. objectivism) (Crotty, 1998). Megindleg 

rannsóknaraðferð er stöðluð og þegar slíkri aðferð er beitt, er venjulega búið að ákveða 

fyrirfram hvað eigi að rannsaka, skoða og mæla (Finn, Elliott – White og Walton, 2000). 

Þegar megindlegri aðferð er beitt, er mikilvægt að í upphafi sé viðfangsefni rannsóknarinnar 

skilgreint. Í því felst skilgreining á safni allra viðfangsefna sem rannsóknin nær yfir, betur 

þekkt sem þýði (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2012). 

Rannsóknir er snúa að ferðaþjónustu fela oft í sér söfnun, greiningu og framsetningu 

tölulegra upplýsinga. Stundum getur eðli upplýsinga verið eigindlegt en samt sem áður sett 

fram í megindlegu formi. Má þar nefna þegar fólk er beðið um að dæma ákveðinn þátt, t.d. 

gæði þjónustu, eftir skala frá einum og upp í fimm. Þó svo að verið sé að biðja einstaklinga 

um persónulegar skoðanir, sem venjulega myndi heyra undir eigindlegar rannsóknaraðferðir, 

þá eru niðurstöður settar fram í megindlegu formi (Veal, 2006). 

Megindleg rannsóknaraðferð felur í sér tölulega greiningu og treystir að sama skapi á töluleg 

gögn til þess að draga ályktanir eða prófa tilgátur. Áreiðanleiki niðurstaðna er oft bundinn 

frekar háum fjölda þátttakenda í rannsókninni og því æskilegt að greining gagna fari fram í 

tölvu. Gögnum er oft aflað í gegnum spurningakannanir, með athugun sem felur í sér 

talningu eða jafnvel í formi afleiddra heimilda (Veal, 2006). 

Það er oft talað um að tvenns konar aðferðir sé hægt að nota þegar framkvæma á megindlega 

rannsókn. Önnur aðferðin er notkun tölfræðilegra aðferða og prófana, t.a.m. kí-kvaðrat próf, 

t-próf og greining á dreifni, fylgni eða aðhvarfi. Hin aðferðin byggir einnig á tölulegum 

gögnum en ekki er þá stuðst við tölfræðileg próf heldur svokallaða lýsandi tölfræði. 

Flóknasti mælikvarði sem notaður er í þeirri rannsóknaraðferð er prósenta. Seinni aðferðin er 

oft talin vera óformlegri en sú fyrri og nær í nálgun við eigindlegar aðferðir (Veal, 2006) en 

það er sú aðferð sem höfundur notaði við gerð rannsóknarinnar. 

Rannsóknarsnið rannsóknarinnar er lýsandi (e. descriptive studies) þar sem leitast var eftir 

að afla meiri upplýsinga um öryggisáætlanir hjá fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu á 

Íslandi og viðhorfi sjórnenda til þeirra. Rannsóknin er þversniðsrannsókn (e. cross-sectional) 

þar sem að aðeins var mælt einu sinni í þýðinu, en skoðanakannanir ýmiskonar eru í flestum 

tilfellum þversniðsrannsóknir. Sökum þess að mælingar voru gerðar í formi 

spurningakönnunar í rannsókninni sjálfri, er rannsóknin framskyggn (e. prospective) 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 
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Megin-ástæða þess að höfundur ákvað að beita megindlegri aðferð var vegna viðfangsefnis 

rannsóknarinnar og fjölda þátttakenda hennar. Þar sem að rannsóknin snérist um að leita 

svara við rannsóknarspurningunum tveimur, taldi höfundur að með því að beita megindlegri 

aðferð gæti hann komist nær þeim svörum. Leitast var eftir að fá eins heildstæðar og 

áreiðanlegar niðurstöður og kostur var á. Var það gert með því að framkvæma 

þýðisrannsókn þar sem þátttakendur voru 220 talsins, en megindleg rannsóknaraðferð felur 

oftar en ekki í sér mikinn fjölda þátttakenda og með því móti er hægt að ná til fleiri á 

skemmri tíma (Finn o.fl., 2000).  

3.3 Þátttakendur  

Til þess að fá sem heilstæðastar niðurstöður var ákveðið að þýðisrannsókn yrði framkvæmd 

og val á þýði byggði á hættuflokkum VAKANS. Þegar búið var að velja afþreyingargreinar 

eftir flokkunarkefi VAKANS var heimasíðan ferðalag.is nýtt, en hún er upplýsingabrunnur 

um ferðalög á Íslandi. Þar er að finna nytsamlegar upplýsingar um helstu þætti sem koma að 

ferðalögum á Íslandi. Má þar nefna samgöngur, gistingu, menningu, veitingar, áhugaverða 

staði og afþreyingu. Þegar búið er að velja einn af fyrrnefndum flokkum er einnig hægt að 

velja undirflokk sem og svæði á landinu (Ferðalag, á.á.). Fyrir þessa rannsókn var flokkurinn 

afþreying valinn og eftirfarandi undirflokkar voru valdir í samræmi við áhættuflokka 

VAKANS. Valin var afþreying sem tilheyrir flokki III en þar að auki var sú afþreying sem 

færist úr flokki II yfir í III, sökum aukinnar áhættu, valin. Undirflokkarnir voru; fjórhjóla- og 

buggyferðir, flúðasiglingar, hellaskoðun, ísklifur, jeppa- og jöklaferðir, kajakferðir, köfun- og 

yfirborðsköfun og vélsleða- og snjóbílaferðir. Ekkert svæði var valið þar sem leitast var eftir 

að finna fyrirtæki sem bjóða upp á fyrrnefnda afþreyingu á öllu landinu (Ferðalag, á.á.). 

Fyrirtækin skiptust sem hér segir í eftirfarandi flokka afþreyingar: 

• Ísklifur: 10 fyrirtæki   

• Kajakferðir: 35 fyrirtæki 

• Vélsleða- og snjóbílaferðir: 51 fyrirtæki 

• Jeppa- og jöklaferðir: 167 fyrirtæki 

• Hellaskoðun: 38 fyrirtæki 

• Fjórhjóla- og Buggy ferðir: 13 fyrirtæki  
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• Flúðasiglingar: 17 fyrirtæki 

• Köfun og yfirborðsköfun: 22 fyrirtæki 

Samtals komu upp 353 fyrirtæki við leitina, en þar sem að mörg þeirra bjóða upp á fleiri en 

einn ofantalinna flokka afþreyingar, komu þau upp oftar en einu sinni. Raunverulegur fjöldi 

fyrirtækja var því 220.  

3.4 Mælitæki 

Sérstök spurningakönnun var útbúin fyrir rannsóknina (sjá viðauka 2) og fór sú vinna fram í 

lok mars/byrjun apríl 2017. Hönnun, skipulag og uppsetning spurningalista getur verið 

mismunandi og fer þá aðallega eftir því hvort um er að ræða símakönnun, vefkönnun eða 

póstkönnun. Aðferðir við hönnun, skipulag, uppsetningu og framkvæmd kannana eru því 

mismunandi eftir formi könnunarinnar. Mikilvægt er að spurningalistinn sé vel upp byggður 

og kerfisbundinn en þannig eiga svarendur auðveldara með að skilja hvernig hann virkar og 

eiga þá að sama skapi auðveldara með að svara honum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Fyrir þessa rannsókn var vefkönnun í formi spurningalista notuð til þess að afla gagna en hún 

var sett upp og send á fyrirtækin í gegnum Survey Monkey kerfið sem er aðgengilegt og 

auðvelt í notkun, fyrir spyrjendur jafnt sem svarendur. Spurningakönnun þessarar rannsóknar 

samanstóð af 19 spurningum og voru flestar þeirra lokaðar fjölvalsspurningar þar sem 

notaður var fimm þrepa Likert skali. Likert skali er ákjósanlegur kostur þegar spurt er um 

t.d. viðhorf fólks til ákveðinna hluta eða hegðun þess. Skalinn snýst um að mæla þessa þætti 

með svarmöguleikum sem ná frá einum útjaðri til þess næsta og allt þar á milli. Skalinn gerir 

manni þannig kleift að greina nokkur stig skoðana og hentar þar af leiðandi vel þegar um er 

að ræða viðkvæm eða erfið málefni (Survey Monkey, á.á.).  

Röð spurninga og hvernig þær liggja eða parast saman verður að mynda rökrétta heild fyrir 

svarendur. Þó svo að rannsakandi telji spurningar vera röklega eða efnislega tengdar er ekki 

þar með sagt að svarandi telji svo vera. Það er því nauðsynlegt að gagnrýni sé höfð að 

leiðarljósi við ákvörðun á röð spurninga í spurningalista (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Þátttakendur voru í upphafi könnunarinnar beðnir um að svara bakgrunnsspurningum á borð 

við hvaða afþreyingu fyrirtækið byði upp á, stofnár þess og stöðu þátttakenda innan 
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fyrirtækisins. Þær spurningar voru nokkurskonar inngangsspurningar og í ljósi þess sem 

spurt var um voru þær hafðar opnar. Eftir það snéru flestar spurningar að viðhorfi svarenda 

til öryggisáætlana og var því að mestu notast við lokaðar spurningar á raðkvarða, þar sem 

svarkostir voru fyrirfram gefnir. Flestar þær spurningar innihéldu ýmist ,,að hve miku leyti” 

eða ,,hversu miklu máli.” Svarmöguleikar voru þá að sama skapi; ,,mjög litlu máli,” ,,frekar 

litlu máli,” ,,hvorki miklu né litlu máli,” ,,frekar miklu máli” og ,,mjög miklu máli” eða ,,að 

mjög litlu leyti,” ,,að frekar litlu leyti,” ,,hvorki miklu né litlu leyti,” ,,að frekar miklu leyti” 

og ,,að mjög miklu leyti.” Þá var valmöguleikanum ,,veit ekki” bætt við allar lokaðar 

spurningar til þess að svarendur gætu fundið sér stað í svarkostunum ef þeir á annað borð 

vissu ekki nægilega mikið um málið til þess að hafa afstöðu til þess (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Örfáar tvíkosta spurningar voru í könnuninni þar sem ætlast var til þess að 

þátttakendur veldu á milli tveggja valmöguleika (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessu 

tilfelli voru valmöguleikarnir já og nei. Tvíkosta spurningar voru þó eingöngu hafðar þar sem 

þurfa þótti en slíkar spurningar, þar sem valmöguleikar eru já og nei, geta valdið því að fleiri 

en ella svara játandi vegna samþykkishneigðar (e. acquiescence) (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Þar sem notaðar voru tvíkosta já og nei spurningar í könnununni, var í sumum 

tilfellum beðið um nánari lýsingu á þeim svörum og mætti því segja að lokuð og opin 

spurning hafi þannig verið tvinnaðar saman. Lokaspurningar, þar sem spurt var um kosti og 

galla öryggisáætlana, voru hafðar opnar en ekki var ætlast til langra svara við þeim. Ástæða 

þess að þær voru hafðar opnar var sökum of margra svara sem kæmu til greina við þeim 

spurningum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Það hversu nákvæmar leiðbeiningar þarf að gefa þátttakendum þannig að þeir skilji bæði 

spurningar og svarkosti þeirra til fullnustu, fer eftir formi kannana. Þeim mun nákvæmari 

sem leiðbeiningarnar eru, þeim mun betur er hægt að tryggja nákvæmni mælitækisins. Í 

vefkönnunum er mikilvægt að vanda til uppsetningar og skipulags spurningalistans og skiptir 

þar öllu máli að leiðbeiningar og fyrirmæli séu skýr og afdráttarlaus (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013).  

Lagt var upp með að hafa spurningar í könnuninni einfaldar og fremur stuttar og auka þannig 

líkur á að viðtakendur tækju þátt. Til þess að tryggja að spurningar væru skýrar og ótvíræðar 

var orðaval þeirra einfalt og skýrt í þeim tilgangi að minnka líkur á misskilningi meðal 

þátttakenda (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Lögð var áhersla á að spurningar í könnuninni 

myndu hjálpa til við að svara rannsóknarspurningum rannsóknarinnar. Tilgangur 
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spurningakönnunarinnar var að komast að því hvort að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu séu 

almennt með öryggisáætlanir og hvaða viðhorf starfsmenn fyrirtækja í greininni hafa til slíkra 

áætlana. Spurt var um þætti eins og kosti, galla, tilgang og mikilvægi öryggisáætlana hjá 

fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi, aðkomu framlínustarfsmanna að undirbúningi, 

gerð, innleiðingu, framkvæmd og endurmati öryggisáætlana auk aðgengis viðskiptavina að 

öryggisáætlun. Þá var einnig spurt að hve miklu leyti þátttakendur teldu að öryggisáætlun 

hefði áhrif á gæði þjónustu og öryggi bæði viðskiptavina og starfsmanna fyrirtækisins. Með 

rannsókninni var leitast eftir að svara rannsóknarspurningunum tveimur og 

spurningakönnunin var sannarlega veigamikill hlekkur í því ferli. 

Á meðan spurningakönnun var samin fór nokkurs konar forkönnun fram þar sem höfundur 

ráðfærði sig við leiðbeinanda um hvaða kerfi myndi henta best fyrir spurningakönnunina en 

vel unnin forkönnun getur verið undirstaða þess að vel takist til við lausn á verkefni 

(Stjórnendavefur, á.á.). Fjöldinn allur er til af kerfum sem bjóða spyrjendum að framkvæma 

spurningakannanir, þeim að kostnaðarlausu. En vegna fjölda spurninga sem og fjölda 

fyrirtækja sem senda átti spurningakönnunina á, var ljóst að höfundur þyrfti að fjárfesta í  

upplýsingakerfi til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar. Áður en spurningalistinn var 

sendur á fyrirtækin var hann sendur á leiðbeinanda til þess að prófa hann. Í framhaldi af því 

var hann svo sendur á fyrirtækin 220.  

Kynningarbréf (sjá viðauka 1) var látið fylgja spurningakönnuninni en það er mjög mikilvægt 

atriði í kannanaferlinu. Með kynningarbréfi er könnunin kynnt fyrir væntanlegum 

þátttakendum því mikið sem liggur við að sannfæra þá um að taka þátt. Ef illa til tekst við 

það, bitnar það á svarhlutfallinu en markmiðið með slíkum könnunum á alltaf að vera að 

svarhlutfall sé sem hæst (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  Í kynningarbréfi sem sent var með 

vefkönnun þessarar rannsóknar kom nafn höfundar fram, auk ástæðu og markmiðs 

ransóknarinnar. Einnig voru upplýsingar um þýði rannsóknarinnar settar fram í 

kynningarbréfinu. Viðtakendum var bent á að ef þeir hefðu spurningar varðandi rannsóknina 

eða spurningalistann sem slíkan væri þeim velkomið að hafa samband við höfund. Þá var 

einnig tekið fram að viðtakendum væri að sjálfsögðu hvorki skylt að taka þátt í rannsókninni, 

né að svara öllum spurningum en að þátttaka þeirra væri samt sem áður mikils virði. Að 

lokum var skýrt tekið fram að farið yrði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og að nafn 

þátttakenda/fyrirtækisins myndi hvergi koma fram í rannsóknarniðurstöðum.  
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3.5 Gagnasöfnun og greining/úrvinnsla 

Spurningakönnunin var send til alls 220 fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi, þann 

14. apríl 2017. Þremur dögum eftir að könnunin var send úr var áminning send á þau 

fyrirtæki sem ekki höfðu tekið þátt. Tilgangur áminningarpósts er tvíþættur en báðir þættir 

snúast þó um að ýta á eftir því að fólk svari. Annars vegar getur tilgangur áminningar verið 

að hvetja þá sem höfðu hugsað sér að svara til þess að svara og hins vegar getur tilgangurinn 

verið að freista þess að fá þá sem ekki höfðu hugsað sér að svara til þess að skipta um 

skoðun (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Í áminningunni var minnt á spurningakönnunina og 

mikilvægi þess að henni yrði svarað upp á að fá sem marktækastar niðurstöður. 

Kynningarbréfið var aftur sent með áminningunni til þess að fólk þyrfti ekki að leita að því. 

Sömu upplýsingar komu þar fram um markmið og tilgang rannsóknarinnar og að það væri 

að sjálfsögðu enginn skyldugur til þess að svara en að þátttaka viðtakenda væri mikils virði. 

Önnur áminning var send degi áður en spurningakönnuninni var lokað. Þar var tekið fram að 

könnuninni yrði bráðlega lokað og áhersla lögð á mikilvægi þess að sem flestir tækju þátt 

upp á marktækni könnunarinnar. Gagnasöfnun fór því fram frá því að könnun var send út 

þann 14. apríl, til og með 21. apríl 2017. Úrvinnsla gagna hófst um leið og gagnasöfnun 

lauk. Forritið Microsoft Excel og Survey Monkey kerfið voru notuð við úrvinnslu gagna og 

uppsetningu á niðurstöðum. 

3.6 Takmarkanir 

Takmarkanir fylgja oftar en ekki rannsóknum og er rannsókn þessi ekki undanskilin. Af alls 

220 fyritækjum sem spurningakönnunin var send á, voru þrjú af þeim tölvupóstföngum sem 

ekki virkuðu og einungis 31 fyrirtæki tók þátt í sjálfri könnuninni. Svarhlutfall 

spurningakönnunarinnar var því mjög lágt, eða um 14% og eru nokkrir þættir sem gætu hafa 

haft áhrif á þær niðurstöður.  

Fyrst ber að nefna viðfangsefni rannsóknarinnar sem sannarlega gæti verið ákveðin 

takmörkun útaf fyrir sig. Öryggismál má vissulega túlka sem viðkvæmt málefni, ekki síst í 

ferðaþjónustugrein sem felur í sér töluvert mikla áhættu og þar af leiðandi slysahættu. Það 

var því búist við því að ekki yrði beinlínis hlaupið að því að fá svörun í spurningakönnun 

sem fjallaði um öryggisáætlanir þó svo að málefnið sé verðugt og umræður um það 
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nauðsynlegar. Einnig er hugsanlegt, að það að fyrirtæki kjósi að svara ekki geti verið 

vísbending um að þau séu einfaldlega ekki með öryggisáætlun. 

Reynt var eftir bestu getu að hafa spurningar einfaldar svo að svörun tæki ekki langan tíma 

og myndi þannig auka líkur á að fleiri tækju þátt, en að sama skapi þannig að könnunin 

myndi færa höfund nær svörum við rannsóknarspurningunum tveimur og þar með ná 

markmiðum könnunarinnar og rannsóknarinnar í heild sinni. Alltaf er hætta á því þegar 

spurningakannanir eru nýttar sem gagnaöflunarleið að svarendur svari ekki endilega rétt, 

heldur velji það svar sem kemur best út (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Þegar um eigið 

fyrirtæki og öryggismál þess er að ræða, er líklegt að svarendur segji ekki satt og rétt frá til 

þess að vernda orðspor sitt, jafnvel þó svo að viðtakendur hafi verið vel upplýstir um að allar 

upplýsingar sem fram kæmu í könnuninni væru trúnaðarmál og að nafn fyrirtækisins kæmi 

hvergi fram í niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Þá gæti tímasetning könnunar einnig haft töluvert að segja með svarhlutfallið. 

Spurningakönnunin var send út á föstudegi en ráðlegra er talið að senda slíka könnun út í 

byrjun viku sé hún starfstengd og því líklegt að henni sé svarað frá vinnustað (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Þessi föstudagur var þó ekki venjulegur föstudagur, heldur föstudagurinn 

langi fyrir páska og því almennur frídagur sem vissulega gæti spilað inn í lágt svarhlutfall. Þá 

má einnig velta fyrir sér hvort að svo mikið sé að gera hjá fyrirtækjum í 

ævintýraferðaþjónustu á þessum tíma árs, að ekki gefist tími til að svara slíkri könnun. 

Einnig er hugsanlegt að fyrirtæki fái mikið af beiðnum um að taka þátt í könnunum sem 

þessari, þá sérstaklega um þetta leyti árs. Þrátt fyrir að sú tímastening sem könnunin var 

send út geti talist sem ákveðinn annmarki, var könnunin þó opin í viku og tveir 

áminningarpóstar sendir á þau fyrirtæki sem ekki höfðu þegar tekið þátt.  

Höfundur beitti því ýmsum ráðum í þeim tilgangi að fá sem flest fyrirtæki til þess að svara, 

hvort sem það var í formi kynningarbréfs og áminningarpósta þar sem áhersla var lögð á 

mikilsvægi þátttöku fyrirtækja í könnuninni fyrir rannsóknina eða með því að hafa sjálfa 

könnunina fremur stutta og spurningar einfaldar en hnitmiðaðar. Þrátt fyrir fyrrgreindar 

tilraunir höfundar til þess að auka svarhlufall spurningakönnunarinnar, var það töluvert fyrir 

neðan það sem óskað var eftir, ekki síst þegar horft er til marktækni niðurstaðna.    
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður um hvort 

að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi sem bjóða upp á þá afþreyingu sem áður hefur 

verið nefnd, séu almennt með öryggisáætlanir. Einnig verður komið inn á hversu miklu máli 

stjórnendum finnst skipta að fyrirtæki í greininni hafi öryggisáætlun. Aðgengi viðskiptavina 

og starfsmanna að öryggisáætluninni auk aðkomu framlínustarfsmanna fyrirtækisins að 

undirbúningi, gerð, innleiðingu, framkvæmd og endurmati hennar verða einnig tekin fyrir. 

Auk þess verður fjallað um hvort að þátttakendur telji að öryggisáætlun stuðli að auknu 

öryggi viðskiptavina og starfsmanna og hvort að hún hjálpi fyrirtækinu að veita betri 

þjónustu. Að lokum verður farið yfir þá kosti og galla sem svarendur töldu að öryggisáætlun 

hefði í för með sér .   

4.1 Bakgrunnsspurningar  

4.1.1 Afþreying sem fyrirtæki bjóða upp á 

Í byrjun spurningakönnunarinnar var spurt hvaða afþreyingu fyrirtækin byðu upp á. Allir 

flokkar afþreyingar sem þýðið samanstóð af komu fram í þeim svörum sem bárust. Að 

minnsta kosti tvö fyrirtæki bjóða upp á hvern afþreyingarflokk samkvæmt niðurstöðum en 

hvert fyrirtæki gat nefnt allar þær afþreyingar sem það býður upp á. Fæst fyrirtæki sem 

svöruðu bjóða upp á fjórhjóla- og/eða buggyferðir, flúðasiglingar og ísklifur en mikill 

meirihluti býður upp á jeppa- og/eða jöklaferðir. Kajakferðir, hellaskoðun, vélsleða- og/eða 

snjóbílaferðir og köfun og/eða yfirborðsköfun koma þar á eftir. Auk þess voru talsvert 

margir aðrir flokkar afþreyingar nefndir. Má þar nefna ferðir í manngerð ísgöng, hestaferðir, 

fjallaleiðsögn, siglingar, fjallahjólaferðir, skíðaferðir, ísgöngur, útsýnisferðir, 

rútuskoðunarferðir og lengri og styttri ferðir á fjöll. Samantekt á niðurstöðum má sjá á mynd 

2. 
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Mynd 2 Fjöldi skipta sem afþreyingarflokkur var nefndur í könnun. 

Af alls 353 skiptum sem afþreyingarflokkar komu upp við leit inni á heimasíðunni 

ferdalag.is, var fjöldi skipta sem fyrirtæki nefndu hvern flokk ofantalinnar afþreyingar alls 43. 

Á mynd 3 má sjá hlutfall í hverjum flokki fyrir sig.  

 

Mynd 3 Hlutfall afþreyingarflokka miðað við fjölda fyrirtækja samkvæmt ferdalag.is. 
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4.1.2 Stofnár fyrirtækja 

Fyrirtækin voru einnig beðin um að nefna stofnár fyrirtækisins. Elsta fyrirtækið sem tók þátt í 

könnun þessari var stofnað árið 1994 en yngstu þrjú voru stofnuð á síðasta ári, 2016. 

Algengustu stofnár fyrirtækja voru 2010 og 2013 en fjögur fyrirtæki voru stofnuð hvort árið 

þau ár. Niðurstöður sýna að stofnár fyrirtækja nær yfir 22 ára tímabil og eins og sjá má í 

töflu 2 er aldur fyrirtækjanna breytilegur. 

Tafla 2 Stofnár fyrirtækja. 

Stofnár	 Fjöldi	fyrirtækja

1994 1

1997 1

1998 2

1999 1

2001 1

2002 1

2003 1

2005 1

2006 2

2007 2

2009 2

2010 4

2012 1

2013 4

2014 1

2015 3

2016 3  

4.1.3 Staða svarenda innan fyrirtækis 

Svarendur voru beðnir um að gera grein fyrir stöðu sinni innan fyrirtækisins. 16 af 31 

svarendum eru eigendur fyrirtækisins, en sex af þeim gegna einnig öðrum stöðum innan 

fyrirtækisins, svo sem stöðu stjórnenda/forstjóra/framkvæmdastjóra eða rekstrarstjóra. Átta 

svarendur voru eingöngu framkvæmdastjórar/forstjórar/stjórnendur síns fyrirtækis og einn 

svarenda sinnir verkefnastýringu aðgerðasviðs. Tveir af þátttakendum eru markaðs- og/eða 

sölustjórar og þrír gegna stöðu öryggis- og/eða gæðastjóra fyrirtækisins. Tveir af 31 

þátttakenda eru einu (föstu) starfsmenn fyrirtækisins og af jafnmörgum þátttakendum vinna 

níu af þeim einnig sem leiðsögumenn hjá fyrirtækinu. Mynd 4 sýnir nánari niðurstöður.  
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Mynd 4 Staða svarenda innan fyrirtækis. 

4.2 Fyrirtæki og öryggisáætlanir 

4.2.1 Er fyrirtækið með öryggisáætlun í gildi? 

Af 31 fyrirtæki sem tóku þátt í könnuninni eru 28 af þeim með öryggisáætlun, en það 

samsvarar 90% af þátttakendum. Þrjú fyrirtæki eru ekki með öryggisáætlun, eða 10% af 

þátttakendum. Þeir þátttakendur sem svöruðu þessari spurningu neitandi voru beðnir um að 

lýsa nánar hvers vegna fyrirtækið væri ekki með öryggisáætlun í gildi. Eitt af fyrirtækjunum 

sagði að verið væri að vinna að öryggisáætlun og annað fyrirtæki sagði að vegna smæðar 

þess færi allt í gegnum eigandann þó svo að skrifleg áætlun væri ekki til. Þá nefndi sama 

fyrirtæki að 112 væri neyðarnúmer ef á því þyrfti að halda. Þriðja fyrirtækið sagði að ekki 

hefði verið tilefni til þess að útbúa öryggisáætlun þar sem að fyrirtækið væri ekki í miklum 

ævintýraferðum með áhættu atriðum. Niðurstöður má sjá á mynd 5.  
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Mynd 5 Fjöldi fyrirtækja með og án öryggisáætlunar.  

4.2.2 Mikilvægi þess að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu hafi 

öryggisáætlun 

Svarendur voru beðnir um að segja hversu mikilvægt þeir teldu að fyrirtæki í 

ævintýraferðaþjónustu hefðu öryggisáætlun. Mikill meirihluti, samtals tæplega 94% af 

fyrirtækjunum, taldi að það skipti mjög miklu eða frekar miklu máli og eitt fyrirtæki taldi að 

það skipti hvorki miklu né litlu máli. Þá var einn þátttakandi sem taldi að það skipti mjög 

litlu máli að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu hefðu öryggisáætlun. Niðurstöður eru birtar á 

mynd 6. 

 

Mynd 6 Mikilvægi þess að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu hafi öryggisáætlun. 
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4.3 Starfsmenn og öryggisáætlanir  

4.3.1 Er fyrirtækið með sérstaka/n starfsmenn/-mann sem sér 

um öryggistengd mál? 

Spurt var hvort að fyrirtækin væru með sérstaka/n starfsmenn/-mann sem sæju um 

öryggistengd mál hjá fyrirtækinu. 19 fyrirtæki af 31 svöruðu því játandi en sá fjöldi 

samsvarar 61% af þátttakendum. 12 svöruðu hins vegar neitandi en sá fjöldi samsvarar 39% 

af þátttakendum. Niðurstöður má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7 Er fyrirtækið með sérstaka/n starfsmenn/-mann sem sér um öryggistengd mál? 

4.3.2 Að hve miklu leyti eru starfsmenn meðvitaðir um 

öryggisáætlun fyrirtækisins? 

Þátttakendur voru spurðir að hve miklu leyti þeir teldu að starfsmenn væru meðvitaðir um 

öryggisáætlun fyritækisins. 17 af 31 þátttakenda töldu að starfsmenn væru að mjög miklu 

leyti meðvitaðir um öryggisáætlun fyrirtækisins og níu töldu að starfsmenn væru að frekar 

miklu leyti meðvitaðir um hana. Tveir þátttakendur töldu að starfsmenn væru hvorki að 

miklu né litlu leyti meðvitaðir um öryggisætlun fyritækisins og einn taldi að þeir væru það að 

frekar litlu leyti. Þá voru tveir þátttakendur sem svöruðu ekki þessari spurningu. Niðurstöður 

má sjá á mynd 8. 
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Mynd 8 Að hve miklu leyti eru starfsmenn meðvitaðir um öyggisáætlun fyrirtækisins? 

4.3.3 Er öryggisáætlunin kynnt fyrir nýjum starfsmönnum? 

Fyrirtækin voru spurð hvort að öryggisáætlun væri kynnt fyrir nýjum starfsmönnum. Hvort 

sem þátttakendur svöruðu því neitandi eða játandi voru þeir beðnir um að lýsa nánar hvers 

vegna það væri ekki gert eða með hvaða hætti það væri gert. Af 31 fyrirtæki voru 24 af þeim 

sem sögðu að öryggisáætlun væri kynnt fyrir nýjum starsfmönnum, en sá fjöldi samsvarar 

78% þátttakenda. 19% þátttakenda, sem eru sex fyrirtæki, sögðu að öryggisáætlun væri ekki 

kynnt fyrir nýjum starfsmönnum. Þá var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki spurningunni. 

Niðurstöður má sjá á mynd 9.  
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Mynd 9 Er öryggisáætlun kynnt fyrir nýjum starfsmönnum? 

Þau fyrirtæki sem sögðu að öryggisáætlun væri kynnt fyrir nýjum starfsmönnum virðast nota 

mismunandi aðferðir við þá vinnu. Sum fyrirtæki kynna nýja starfsmenn fyrir því hvar 

áætlunina er að finna, á meðan önnur fyrirtæki nota samlestur og fara síðan með nýjum 

starfsmönnum í ferðir þar sem áhersluþættir áætlunarinnar eru skoðaðir í raun aðstæðum. 

Eitt fyrirtæki nefndi að sökum smæðar sé farið yfir starfsvenjur og öryggisatriði með nýjum 

starfsmönnum bæði munnlega og verklega. Annað fyrirtæki sagði að núverandi starfsmenn 

væru allir meðhöfundar að öryggisáætlun og að enn sem komið er hefðu þeir ekki verið að 

ráða nýja starfsmenn. Kom fram hjá sama fyrirtæki að allir starfsmenn þess hefðu jafnframt 

lokið námskeiði í skyndihjálp á fjöllum (e. Wilderness First Responder). Eitt af 

fyrirtækjunum 31, nefndi að nýjir starfsmenn fengju kynningu þar sem farið væri yfir 

öryggisáætlanir, áhættumat og viðbragðsáætlanir, á meðan annað fyrirtæki taldi að sá 

grunnur sem kominn væri, væri mjög vel kynntur fyrir nýjum starfsmönnum og að allir væru 

meðvitaðir um öryggismál, einna helst vegna þess að eigendur eru starfsmenn fyrirtækisins. 

Enn eitt fyrirtækið sagði að nýjir starfsmenn þyrftu að lesa og kvitta upp á öryggisáætlun 

fyrirtækisins og eitt af fyrirtækjunum sagði að nýjir starfsmenn fengju kynningu á þeim 

bílum sem notaðir væru í ferðunum, þeim leiðum sem farnar væru auk þess sem farið væri 

yfir eigið öryggi og öryggi farþega með nýjum starfsmönnum. Annað fyrirtæki sagði að nýjir 

starfsmenn væru látnir lesa öryggisáætlun fyrir ferðir og svipað var upp á teningnum hjá 

næsta fyrirtæki sem sagði að nýjir starfsmenn fengju kynningu á öryggisáætlun þeirra ferða 

sem viðkomandi aðilar sinntu, auk úthlutunar á handbók. Að lokum var eitt fyrirtæki sem 
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sagðist afhenda nýjum starfsmönnum leiðbeiningabækling um starfið og að öryggisáætlunin 

væri einn kafli í þeim bæklingi. 

Þau fyrirtæki sem svöruðu spurningunni, um hvort að öryggisáætlun væri kynnt fyrir nýjum 

starfsmönnum, neitandi, virðast einnig hafa ólíkar ástæður fyrir því. Sú algengasta var að 

ekki væri þörf á því þar sem að svarendur sem jafnframt eru eigendur fyrirtækjanna væru 

einu starfsmennirnir. Eitt fyrirtæki sagði að ekki hefðu verið teknir inn nýjir starfsmenn enn 

sem komið er og annað fyrirtæki sagði að ástæðan lægji í skorti á skipulagi og þeirri 

staðreynd að kynning á öryggisáælun fyrir nýja starfsmenn væri ekki á ábyrgð ákveðins 

aðila. Eitt af fyrirtækjunum sex, sem svöruðu spurningunni neitandi, sagði að 

starfsmannavelta væri lítil hjá fyrirtækinu en í þau örfáu skipti sem nýjir starfsmenn kæmu 

inn væru helstu atriði brýnd fyrir þeim. Þá væri öryggisáætlun endurnýjuð einu sinni á ári og 

að allir starfsmenn færu þá yfir hana saman. Að lokum sagði eitt fyrirtækið að erfitt væri að 

kynna öryggisáætlun fyrir nýjum starfsmönnum þegar engin væri öryggisáætlunin.  

4.4 Viðskiptavinir og öryggisáætlanir 

4.4.1 Aðgengi viðskiptavina að öryggisáætlunum  

Fyrirtækin voru spurð að því hvort að öryggisáætlunin væri aðgengileg viðskiptavinum 

fyrirtækisins, en viðvaranir og leiðbeiningar um hættur voru nefnd sem dæmi í því samhengi. 

17 af 31 fyrirtæki svaraði því neitandi en það jafngildir 55% þátttakenda og 13 fyritæki 

svöruðu því játandi og jafngildir það 42% þátttakenda. Þá var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki 

þessari spurningu. Niðurstöður má sjá á mynd 10. 
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Mynd 10 Er öryggisáætlun aðgengileg viðskiptavinum fyrirtækisins? 

Fyrirtækin voru einnig beðin um að lýsa svari sínu betur, þ.e. hvar/hvernig öryggisáætlunin 

væri aðgengileg viðskiptavinum eða hvers vegna hún væri það ekki. Eitt af þeim 13 

fyrirtækjum sem svöruðu spurningunni, um hvort að öryggisáætlunin væri aðgengileg 

viðskiptavinum fyrirtækisins, játandi, sagði að viðskiptavinir gætu nálgast öryggisáætlun í 

bókunarferli og í samtali við leiðsögumenn áður en ferð ætti sér stað. Annað fyrirtæki nefndi 

að bæklingar væru aðgengilegir viðskiptavinum fyrirtækisins í bílum sem notaðir væru í 

ferðir og að þar væri sagt frá hættum, ef einhverjar væru. Þriðja fyrirtækið sagði að á 

heimasíðu fyrirtækisins gætu viðskiptavinir þess fundið upplýsingar um almannavá, hættur 

og öryggisatriði í náttúrunni. Að lokum nefndi eitt af fyrirtækjunum að efni með 

leiðbeiningum hefði verið unnið upp úr öryggisáætluninni og væri það ætlað og aðgengilegt 

viðskiptavinum fyrirtækisins. 

Ýmsar ástæður voru að baki því að 17 fyrirtæki kjósa að hafa öryggisáætlunina ekki 

aðgengilega viðskiptavinum fyrirtækisins. Ein af þeim var að áætlunin væri fyrst og fremst 

vinnuplagg fyrir starfsmenn sem hjálpaði til við að leysa úr vandamálum ef upp kæmu. Þá 

væri það hlutverk leiðsögumanna að fara ýtarlega yfir öll öryggisatriði með viðskiptavinum 

fyrirtækisins en sömu sögu hafði annað fyrirtæki að segja, að leiðsögumenn kæmu 

leiðbeiningum og viðvörunum til viðskiptavina. Önnur ástæða var að ekki hefði verið talin 

þörf á því þar sem að allir viðskiptavinir fyrirtækisins væru með einn eða fleiri leiðsögumenn 

með sér í ferðum. Eitt fyrirtæki sagðist einfaldlega ekki hafa hugsað út í það að hafa 

öryggisáætlun aðgengilega viðskiptavinum og þá sagði það næsta að lítil áhætta væri til 
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staðar og það sama mætti segja um öryggisáætlunina. Eitt af fyrirtækjunum nefndi að 

öryggisáætlunin innihéldi þætti sem viðskiptavinir fyrirtækisins og keppinautar þess ættu 

ekki að hafa aðgang að en annað fyrirtæki var á svipuðum nótum og nefndi að það vildi ekki 

hafa öryggisáætlunina sýnilega á veraldarvefnum. Eitt fyrirtæki sagði að vegna þess að 

öryggisáætlunin væri stuðningsrit sem gátlistar og vinnuferlar væru unnir upp úr, væri hún 

ekki aðgengileg viðskiptavinum en að viðbragðsáætlanir væru engu að síður sýnilegar. 

Annað fyrirtæki nefndi að öryggisáætlunin sem slík væri eingöngu aðgengileg starfsmönnum 

fyrirtækisins en að margar af verklagsreglum sem snertu viðskiptavini væru aðgengilegar, 

bæði á heimasíðu fyrirtækisins og í tölvupósts samskiptum milli viðskiptavina og fyrirtækis. 

Þá var enn annað fyrirtæki sem nefndi að almennar viðvaranir sem snéru að 

viðskiptavinunum sjálfum væru aðgengilegar en að ekki væri verið að fara yfir alla þætti 

öryggisáætlunarinnar með þeim. Eitt af fyrirtækjunum sagði að viðvaranir og leiðbeiningar 

væru gefnar munnlega til viðskiptavina og annað fyrirtæki sagði að vegna smæðar 

fyrirtækisins og reynslu starfsmanns og eiganda væri ekki þörf á því að hafa 

öryggisáætlunina aðgengilega. Eitt af þessum 17 fyrirtækjum nefndi að þar sem að 

öryggisáætlunin hefur að geyma upplýsingar fyrir viðbragðs- og endursöluaðila fyrirtækisins, 

væri hún ekki aðgengileg viðskiptavinum. Að lokum var eitt fyrirtæki sem sagði að 

öryggisáætlunin væri ekki tilbúin og þess vegna ekki aðgengileg enn sem komið er og annað 

fyrirtæki sagði að það væri nógu erfitt að láta viðskiptavini lesa útbúnaðarlista, hvað þá 

öryggisáætlun sem væri þurrt excel skjal. Þá kom það einnig fram hjá sama fyrirtæki að 

viðskiptavinir réðu leiðsögumenn til þess að sjá um öryggið og þyrftu þess vegna ekki að spá 

í það sjálfir.  
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4.5 Framlínustarfsmenn og öryggisáætlanir 

4.5.1 Aðkoma framlínustarfsmanna að undirbúningi 

öryggisáætlunar 

Fyrirtækin voru spurð að hversu miklu leyti þau teldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins 

hefðu komið að undirbúningi öryggisáætlunarinnar. Rúmlega 77% af fyrirtækjunum 31, 

samtals 24, töldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins hefðu komið að mjög miklu eða frekar 

miklu leyti að undirbúningi öryggisáætlunarinnar. Þrjú fyrirtæki töldu að fyrrnefndir 

starfsmenn hefðu hvorki komið að miklu né litlu leyti að undirbúningi hennar og þrjú 

fyrirtæki töldu að framlínustarfsmenn hefðu komið að frekar litlu eða mjög litlu leyti að 

undirbúningi öryggisáætlunarinnar. Þá var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. 

Niðurstöður má sjá á mynd 11.  

 

Mynd 11 Að hversu miklu leyti komu framlínustarfsmenn fyrirtækisins að undirbúningi 

öryggisáætlunarinnar? 
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4.5.2 Aðkoma framlínustarfsmanna að gerð öryggisáætlunar 

Fyrirtækin voru spurð að því að hversu miklu leyti þau teldu að framlínustarfsmenn 

fyrirtækisins hefðu komið að gerð öryggisáætlunarinnar. 25 af fyrirtækjunum 31, tæplega 

81%, töldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins hefðu komið að mjög miklu eða frekar miklu 

leyti að gerð öryggisáætlunarinnar. Tvö fyrirtæki töldu að fyrrnefndir starfsmenn hefðu 

hvorki komið að miklu né litlu leyti að gerð hennar og þrjú fyrirtæki töldu að 

framlínustarfsmenn hefðu komið að frekar litlu eða mjög litlu leyti að gerð 

öryggisáætlunarinnar. Þá var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. Niðurstöður 

má sjá á mynd 12. 

 

Mynd 12 Að hversu miklu leyti komu framlínustarfsmenn fyrirtækisins að gerð 

öryggisáætlunarinnar? 
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4.5.3 Aðkoma framlínustarfsmanna að innleiðingu 

öryggisáætlunar 

Fyrirtækin voru spurð að hversu miklu leyti þau teldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins 

hefðu komið að innleiðingu öryggisáætlunarinnar. Tæplega 84% af fyrirtækjunum 31, 

samtals 26,  töldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins hefðu komið að mjög miklu eða frekar 

miklu leyti að innleiðingu öryggisáætlunarinnar. Tvö fyrirtæki töldu að fyrrnefndir 

starfsmenn hefðu hvorki komið að miklu né litlu leyti að innleiðingu hennar og tvö fyrirtæki 

töldu að framlínustarfsmenn hefðu komið að frekar litlu eða mjög litlu leyti að innleiðingu 

öryggisáætlunarinnar. Þá var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. Niðurstöður 

má sjá á mynd 13. 

 

Mynd 13 Að hversu miklu leyti komu framlínustarfsmenn fyrirtækisins að innleiðingu 

öryggisáætlunarinnar? 
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4.5.4 Aðkoma framlínustarfsmanna að framkvæmd 

öryggisáætlunar 

Fyrirtækin voru spurð að hversu miklu leyti þau teldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins 

kæmu að framkvæmd öryggisáætlunarinnar. 27 af 31 fyrirtæki, sem jafngildir rúmlega 87%, 

töldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins kæmu að mjög miklu eða frekar miklu leyti að 

framkvæmd öryggisáætlunarinnar. Eitt fyrirtæki taldi að fyrrnefndir starfsmenn kæmu hvorki 

að miklu né litlu leyti að framkvæmd hennar og tvö fyrirtæki töldu að framlínustarfsmenn 

kæmu að frekar litlu eða mjög litlu leyti að framkvæmd öryggisáætlunarinnar. Þá var eitt 

fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. Niðurstöður má sjá á mynd 14. 

 

Mynd 14 Að hversu miklu leyti koma framlínustarfsmenn fyrirtækisins að framkvæmd 

öryggisáætlunarinnar? 
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4.5.5 Aðkoma framlínustarfsmanna að endurmati 

öryggisáætlunar 

Fyrirtækin voru spurð að hversu miklu leyti þau teldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins 

kæmu að endurmati öryggisáætlunarinnar. Tæplega 81% af fyrirtækjunum 31, samtals 25, 

töldu að framlínustarfsmenn fyrirtækisins kæmu að mjög miklu eða frekar miklu leyti að 

endurmati öryggisáætlunarinnar. Eitt fyrirtæki taldi að fyrrnefndir starfsmenn kæmu hvorki 

að miklu né litlu leyti að endurmati hennar og þrjú fyrirtæki töldu að framlínustarfsmenn 

kæmu að frekar litlu eða mjög litlu leyti að endurmati öryggisáætlunarinnar. Þá voru tvö 

fyrirtæki sem svöruðu ekki þessari spurningu. Niðurstöður má sjá á mynd 15. 

 

Mynd 15 Að hversu miklu leyti koma framlínustarfsmenn fyrirtækisins að endurmati 

öryggisáætlunarinnar? 

4.6 Öryggisáætlun og áhrif hennar á þjónustu 

og öryggi 

4.6.1 Betri þjónusta? 

Fyrirtækin voru spurð að hve miklu leyti þau teldu að öryggisáætlunin hjálpaði fyrirtækinu að 

veita betri þjónustu. Mikill meirihluti eða tæp 84% þátttakenda, töldu að öryggisáætlunin 

hjálpaði fyrirtækinu að miklu eða frekar miklu leyti að veita betri þjónustu. Þrjú fyrirtæki af 
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31 töldu að öryggisáætlunin hjálpaði fyrirtækinu hvorki að miklu né litlu leyti að veita betri 

þjónustu og eitt fyrirtæki taldi að hún hjálpaði því að mjög litlu leyti hvað þau mál varðar. Þá 

var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. Niðurstöður má sjá á mynd 16. 

 

Mynd 16 Að hve miklu leyti telur þú að öryggisáætlunin hjálpi fyrirtækinu að veita betri 

þjónustu? 

4.6.2 Aukið öryggi viðskiptavina? 

Fyrirtækin voru spurð að hve miklu leyti þau teldu að öryggisáætlunin stuðlaði að auknu 

öryggi viðskiptavina. Tæplega 84% fyrirtækjanna, samtals 26, töldu að öryggisáætlunin 

stuðlaði að mjög miklu eða frekar miklu leyti að auknu öryggi viðskiptavina. Þrjú fyrirtæki af 

31, töldu að öryggisáætlunin stuðlaði hvorki að miklu né litlu leyti að auknu öryggi 

viðskiptavina og eitt fyrirtæki taldi að hún stuðlaði að mjög litlu leyti að auknu öryggi 

viðskiptavina. Þá var var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. Niðurstöður má 

sjá á mynd 17.  
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Mynd 17 Að hve miklu leyti telur þú að öryggisáætlunin stuðli að auknu öryggi 

viðskiptavina? 

4.6.3 Aukið öryggi starfsmanna? 

Fyrirtækin voru spurð að hve miklu leyti þau teldu að öryggisáætlunin stuðlaði að auknu 

öryggi starfsmanna. Rúmlega 90% fyrirtækjanna, samtals 28, töldu að öryggisáætlunin 

stuðlaði að mjög miklu eða frekar miklu leyti að auknu öryggi starfsmanna. Tvö fyrirtæki af 

31, töldu að öryggisáætlunin stuðlaði að frekar litlu eða mjög litlu leyti að auknu öryggi 

starfsmanna. Þá var eitt fyrirtæki sem svaraði ekki þessari spurningu. Niðurstöður má sjá á 

mynd 18.  
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Mynd 18 Að hve miklu leyti telur þú að öryggisáætlunin stuðli að auknu öryggi 

viðskiptavina? 

4.7 Kostir og gallar öryggisáætlunar 

Svarendur voru, í lok spurningakönnunarinnar, beðnir um að nefna þá kosti og galla sem þeir 

teldu að öryggisáætlanir hefðu í för með sér. Stjórnendur virtist ekki skorta svör hvað kosti 

öryggisáætlana varðar en töluvert færri gallar voru nefndir.  

4.7.1 Kostir  

Af svörum þátttakenda að dæma, er aukið öryggi rauði þráðurinn í kostum öryggisáætlana. 

Þá telja sumir að öryggisáætlunin geri fyrirtækjum kleift að fylgjast betur með bæði starfs- 

og öryggisumhverfi sínu. Samræmd og fumlaus vinnubrögð eru taldir vera kostir 

áætlunarinnar og er hún einnig talin einfalda innleiðingu og þjálfun nýrra starfsmanna. 

Þátttakendur nefndu að öryggisáætlunin væri hvatning til þess að hafa öryggismálin í lagi og 

fyrir tilstuðlan hennar væru minni líkur á óþarfa óhöppum, bæði fyrir viðskiptavini og 

starfsmenn. Sumir telja að öryggisáætlunin geri fyrirtækið faglegra og að hún veiti yfirsýn 

yfir áhættu og helstu þætti starfsins sem auðveldar starfsmönnum að temja sér rétt 

vinnubrögð. Aðrir þátttakendur nefndu að einn af kostum öryggisáætlunar væri 

viðbúnaðaráætlunin, sem kemur inn á það sem gæti hugsanlega komið upp á. Gott væri því 
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fyrir starfsmenn að vita til þess að hlutirnir færu í ákveðinn farveg og að boðleiðir væru 

klárar ef eitthvað kæmi upp á. Þátttakendur telja að öryggisáætlun vekji traust viðskiptavina 

til fyrirtækja og veiti starfsmönnum aukið sjálfstraust. Gæði voru nefnd sem einn af 

fjölmörgum kostum öryggisáætlana og þær taldar bæta fyrirtæki almennt. Þá nefndu 

þátttakendur að vegna öryggisáætlana vita allir hvar þeir standa og að aukin og betri 

samskipti, auk innrammaðrar hugsunar séu afleiðing öryggisáætlunar. Allir ferlar séu ljósir 

ef óvænt atvik koma upp og starfsmenn vita um hætturnar og hvernig eigi að bregðast við 

þeim. Þátttakendur telja að öryggisáætlanir geri fyrirtækjum kleift að fara í fyrirbyggjandi 

aðgerðir sem gerir ferðirnar markvissari og skipulagið í kringum þær betra. Þátttakendur 

telja að viðbrögð og greining á áhættu þáttum geri öllum starfsmönnum kleift að bregðast 

við litlum jafnt sem stórum slysum og að vegna öryggisáætlunar styttist viðbragðstími þeirra. 

Sumir telja að skilgreindar hættur kalli á skilgreind vinnubrögð og að öryggisáætlanir geti 

hreinlega bjargað mannslífum.  

4.7.2 Gallar 

Rúmlega helmingur þátttakenda sögðu að öryggisáætlun hefði enga galla í för með sér. Þá 

voru nokkrir sem bættu því við, að það ætti við svo lengi sem hún væri uppfærð reglulega og 

að starfsmenn væru meðvitaðir um innihald hennar. Þá komu þátttakendur einnig inn á að 

það væri eitt að skrifa hluti niður á blað og annað að fylgja þeim svo eftir. Að öryggisáætlun 

væri jú mikilvæg, en að starfskrafturinn sem slíkur og reynsla hans og þekking væru 

mikilvægustu hlekkirnir. Nokkrir töluðu um að óþarfa skriffinnska og pappírsflóð fylgdi 

öryggisáætlunum og að sú pappírsvinna sem færi í hana tæki tíma frá öðrum mikilvægari 

þáttum. Einn þátttakandi vildi meina að of mikil áhersla væri lögð á öryggisáætlanir í 

ævintýraferðaþjónustu og að leggja þyrfti meiri áherslu á þjálfun starfsmanna. Annar taldi að 

öryggisáætlun geti leitt af sér falskt öryggi og að sökum hennar geti starfsmenn talið sig vera 

með allt á hreinu sem leiðir svo aftur til þess að þeir séu minna vakandi yfir hættum sem 

kunna að leynast. Svipaða sögu hafði annar þátttakandi að segja og sagði að ef plön skyldu 

breytast gætu starfsmenn verið fastir í öryggisáætluninni. Einn af göllum öryggisáætlana er 

talinn vera sá að séu öryggisreglur of stífar geti það gert ferðir leiðinlegar og viðskiptavinum 

geti fundist þeir vera ofverndaðir. Þátttakendur nefndu að allt of margar áætlanir væru gerðar 

sem ekki væru skoðaðar eða nýttar og að eftirlit vantaði með öryggisáætlunum og framfylgni 

þeirra.  



 

 

45 

5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður túlkaðar og þær settar í samhengi við stöðu þekkingar. 

Einnig verða tillögur að frekari rannsóknum lagðar fram. 

Rannsókn þessi var framkvæmd í von um að færast nær svörum við 

rannsóknarspurningunum tveimur. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort að 

fyrirtæki, sem bjóða upp á afþreyingu sem fellur í hættuflokk III hjá VAKANUM og felur 

þar af leiðandi í sér töluverða áhættu, séu almennt með öryggisáætlun og hvort að 

stjórnendur fyrirtækja í greininni telji að öryggisáætlun hafi áhrif á öryggi starfsmanna þeirra 

og viðskiptavina. Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og bornar saman við 

stöðu þekkingar. 

Ævintýraferðaþjónusta er mjög breitt svið í ferðaþjónustu og býr yfir mikilli fjölbreytni. Hún 

snýst um líkamlega þátttöku, blöndun á menningarheimum og samskipti við náttúruna 

(Schneider, Latkova og Vogt, 2008). Ævintýraferðum fylgir oftar en ekki áhætta og því er 

nauðsynlegt fyrir ferðaskipuleggjandann að gera ferðina eins örugga og kostur er með því að 

gera öryggisráðstafanir sem draga sem mest úr raunverulegri áhættu. Þó svo að 

spennutilfinning og upplifuð áhætta spili stórt hlutverk þegar kemur að ánægju viðskiptavina  

í ævintýraferðum, eru vandaðar öryggisráðstafanir að sama skapi lykilþáttur í því að tryggja 

jákvæða upplifun ferðamannsins (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2016).  

Þýði rannsóknarinnar samanstóð af 220 fyrirtækjum sem bjóða upp á afþreyingu sem, 

samkvæmt VAKANUM, tilheyrir hættuflokki III en þar að auki voru fyrirtæki sem bjóða 

upp á afþreyingu sem færist úr hættuflokki II yfir í III, sökum aukinnar áhættu, valin. Í 

hættuflokki III er þátttakandi settur í aðstæður þar sem hætta er á heilsutjóni ef sá sem veitir 

þjónustuna stýrir ekki áhættunni (VAKINN, 2013).  

Af 220 fyrirtækjum voru 31 þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöður leiddu í ljós að 

90% af þeim fyrirtækjum sem svöruðu eru með öryggisáætlun og þar að auki var eitt af 

þremur fyrirtækjum sem sögðust ekki vera með slíka áætlun, að vinna að öryggisáætlun. 

Samkvæmt gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi, VAKANUM, er lykilatriði 
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að öryggismál hafi ávallt forgang þegar veita á gæðaþjónustu. Sú áhersla eykst enn frekar í 

þjónustu við ferðamenn, þá sérstaklega þegar þeir ferðast um náttúru Íslands. Vönduð og 

greinargóð öryggisáætlun er nauðsynleg fyrir öll ferðaþjónustufyrirtæki, óháð þeirri grein 

sem þau eru í (VAKINN, 2013). Þátttakendur í rannsókninni virðast vera meðvitaðir um þá 

nauðsyn, en tæplega 94% af fyrirtækjunum sem tóku þátt, telja að það skipti mjög miklu eða 

frekar miklu máli að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi hafi öryggisáætlun.  

Reglugerð 920/2006 hjá Vinnueftirlitinu, um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á 

vinnustöðum gildir um alla starfsemi þar sem einn eða fleiri vinna og ber atvinnurekanda að 

gera skriflega áætlun er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað. Mismunandi 

reglur gilda á vinnustöðum og ræðst það af fjölda starfsmanna. Atvinnurekanda í smærri 

fyrirtækjum og/eða verkstjóra hans, ber að stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og 

öryggi á vinnustað. Í stærri fyrirtækjum er það undir atvinnurekanda komið að tilnefna 

öryggisvörð og eiga starfsmenn þá rétt á að kjósa öryggistrúnaðarmann úr hópi starfsmanna. 

Ef fjöldi starfsmanna fyrirtækis er 50 og yfir, verður að stofna öryggisnefnd, þar sem 

atvinnurekandi tilnefnir tvo fulltrúa sem teljast öryggisverðir og sömuleiðis kjósa starfsmenn 

tvo fulltrúa sem teljast öryggistrúnaðarmenn (Vinnueftirlitið, 2006). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar er meira en helmingur af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt, eða 61%, með 

sérstaka starfsmenn sem sinna öryggistengdum málum. Það er því ljóst að nokkuð vantar 

upp á í þeim efnum hjá fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi, þar sem að 39% af 

fyrirtækjum rannsóknarinnar eru ekki með sérstaka starfsmenn sem sjá um slík mál. Það skal 

þó tekið fram að nokkur af þeim fyrirtækjum, sem kváðust ekki hafa sérstaka starfsmenn í 

öryggistengdum málum, eru smáfyrirtæki og stjórnandi oft eini starfsmaður þess. Þó svo að 

atvinnurekendum þeirra og/eða verkstjórum beri að stuðla að góðum aðbúnaði, 

hollustuháttum og öryggi á vinnustað, kemur hvergi fram í reglugerð 920/2006 að 

nauðsynlegt sé að hafa sérstaka manneskju til þess að sinna öryggistengdum málum hjá 

fyrirtækinu.  

Fyrirtækin voru spurð að hversu miklu leyti þau teldu að starfsmenn þeirra væru meðvitaðir 

um öryggisáætlun fyrirtækisins. Öryggisáætlun skiptist í fjóra hluta og eru þeir áhættumat, 

verklagsreglur, viðbragðsáætlun og atvikaskýrsla. Í verklagsreglum er einblínt á það hvernig 

hægt er að lágmarka hættu á slysum með réttu vinnulagi og er það gert með því að skoða 

hvernig þjónustan er veitt og hvað starfsmenn gera í starfi sínu almennt (VAKINN, 2013). Í 

viðbragðsáætlun eru áætlanir um viðbrögð við mögulegum atvikum og óhöppum settar fram 
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en ,,atvik má skilgreina sem frávik frá öllu sem upp kann að koma og er utan hins 

hefðbundna, hvort sem um er að ræða slys á fólki eða ekki” (VAKINN, 2013:1-2). Það er 

því mikilvægt að hvert og eitt fyrirtæki hafi slíka viðbragðsáætlun til staðar en samsetning 

hennar fer eftir eðli starfseminnar hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Að sama skapi er mikilvægt 

að allir sem starfa hjá fyrirtækinu þekki viðbragðsáætlunina vel (VAKINN, 2013). Þá verða 

verkferlar og boðleiðir þegar óhapp verður, að vera skýr og nauðsynlegt er að allir 

starfsmenn séu meðvitaðir um þá þætti (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). Mikill meirihluti 

fyrirtækjanna eða tæplega 84%, taldi að starfsmenn þeirra væru að mjög miklu eða frekar 

miklu leyti meðvitaðir um öryggisáætlun fyrirtækisins. Þar sem að þátttakendur eru í 

rúmlega 74% tilfella eigendur fyrirtækisins eða gegna stöðu stjórnenda, væri athyglisvert að 

spyrja almenna starfsmenn sömu spurningar og sjá hvort að niðurstöður yrðu á svipuðu róli.  

Fyrirtækin voru einnig spurð hvort að öryggisáætlunin væri kynnt fyrir nýjum starfsmönnum 

og niðurstöður sýna að í rúmlega 77% fyrirtækjanna er það gert. Mismunandi aðferðir 

virðast vera notaðar við þá kynningu milli fyrirtækja og samkvæmt nánari lýsingum þeirra á 

því hvernig sú vinna fer fram, virðist sem mismikil áhersla sé lögð á að kynna 

öryggisáætlunina fyrir nýjum starfsmönnum. Þau fyrirtæki sem svöruðu neitandi voru beðin 

um nánari lýsingar á því hvers vegna það væri ekki gert, en í flestum tilfellum var ástæðan 

smæð fyrirtækjanna og að ekki hafi enn þurft að ráða nýja starfsmenn. Eins og fram hefur 

komið er mikilvægt að allir sem starfa hjá fyrirtækinu þekki viðbragðsáætlunina vel og 

nauðsynlegt er því að kynna hana við ráðningu nýrra starfsmanna (Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2016). Niðurstöður virðast benda til þess að kynning á öryggisáætlun fyrir nýja starfsmenn 

sé í flestum tilfellum góð í þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin kom einnig inn á aðgengi viðskiptavina að öryggisáætlunum hjá fyrirtækjum í 

ævintýraferðaþjónustu á Íslandi en mikilvægt er talið að viðvaranir og leiðbeiningar um 

hættur séu aðgengilegar viðskiptavinum, í rituðu máli jafnt sem töluðu (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2016). Þátttakendur voru beðnir um að lýsa nánar hvar og hvernig 

öryggisáætlunin væri aðgengileg viðskiptavinum eða hvers vegna hún væri það ekki. Í 

meirihluta fyrirtækjanna, eða 55% þeirra, er öryggisáætlunin sem slík ekki aðgengileg 

viðskiptavinum en nokkrum sinnum kom fram í svörum þátttakenda að þættir sem snertu 

viðskiptavini, t.a.m. verklagsreglur og almennar viðvaranir, væru þeim aðgengilegir. Einnig 

virtist vera áberandi að fyrirtæki teldu að það væri í verkahring leiðsögumanna að koma 
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leiðbeiningum og viðvörunum til viðskiptavina og niðurstöður benda til að algengast sé að 

slíkar upplýsingar séu gefnar munnlega.  

Nokkrar spurningar snéru að framlínustarfsmönnum fyrirtækjanna og aðkomu þeirra að 

undirbúningi, gerð, innleiðingu, framkvæmd og endurmati öryggisáætlunar. Samkvæmt 

VAKANUM (2013) þurfa flestir, ef ekki allir framlínustarfsmenn fyrirtækja í ferðaþjónustu 

að koma að ofantöldum þáttum öryggisáætlunar (VAKINN, 2013). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að aðkoma framlínustarfsmanna að öryggisáætlun sé svipuð 

milli bæði fyrirtækja og ólíkra þátta áætlunarinnar. Samkvæmt svörum þátttakenda telja 

fyrirtækin í um 83% tilfella, að framlínustarfsmenn þeirra hafi að mjög miklu eða frekar 

miklu leyti komið að undirbúningi, gerð, innleiðingu, framkvæmd og endurmati 

öryggisáætlunar fyrirtækisins. Líkt og með fyrri spurningu, sem snéri að hve miklu leyti 

fyrirtækin teldu að starfsmenn þeirra væru meðvitaðir um öryggisáætlunina og í ljósi þess að 

þátttakendur eru í rúmlega 74% tilfella eigendur fyrirtækisins eða gegna stöðu stjórnenda, 

væri athyglisvert að spyrja framlínustarfsmenn fyrirtækjanna að sömu spurningu og sjá hvort 

að niðurstöður myndu samsvara svörum eigenda/stjórnenda.  

 

Samkvæmt gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi, VAKANUM, er lykilatriði 

að öryggismál hafi ávallt forgang þegar veita á gæðaþjónustu (VAKINN, 2013). En krafan 

um gæði þjónustu og aukið öryggi ásamt virku eftirliti með fyrrnefndum þáttum, hefur aukist 

síðustu ár meðal ferðamanna sem og hjá stjórnvöldum (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016). 

Fyrirtækin voru spurð að hve miklu leyti þau teldu að öryggisáætlunin hjálpaði fyrirtækinu að 

veita betri þjónustu. Niðurstöður sýna að mikill meirihluti fyrirtækjanna telur að 

öryggisáætlunin hjálpi fyrirtækinu að mjög miklu eða frekar miklu leyti að veita betri 

þjónustu. Þessar niðurstöður eru í takt við áherslur VAKANS á öryggismál og að þau eigi 

ávallt að hafa forgang þegar veita á gæðaþjónustu (VAKINN, 2013). Áhugavert gæti verið 

að kanna viðhorf viðskiptavina til sömu þátta, þ.e. hvort að þeir telji að fylgni sé á milli 

öryggismála og gæða þjónustu hjá fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi.  

Weiner, Hobgod og Lewis (2008) telja nauðsynlegt að fyrirtæki í ferðaþjónustu safni 

upplýsingum um slys og/eða atvik og slys sem verða næstum því, svo hægt sé að læra af 

þeim. Þau telja að þannig geti fyrirtæki eflt öryggi sitt, starfsmanna sinna og viðskiptavina. 

(Weiner, Hobgod og Lewis, 2008). Fyrirtækin voru spurð að hve miklu leyti þau teldu að 

öryggisáætlunin stuðlaði að auknu öryggi viðskiptavina þeirra annars vegar og starfsmanna 



 

 

49 

hins vegar. Niðurstöður spurninganna voru keimlíkar en 84% fyrirtækjanna telja að 

öryggisáætlunin stuðli að auknu öryggi viðskiptavina og 90% fyrirtækjanna telja að hún 

stuðli að auknu öryggi starfsmanna sinna. Það er því ljóst að meirihluti fyrirtækja í 

rannsókninni telja öryggisáætlanir almennt stuðla að auknu öryggi.  

Að lokum voru fyrirtækin beðin um að nefna þá kosti og galla sem þau telja að 

öryggisáætlanir hafi í för með sér. Heldur meira var um svör hvað kosti öryggisáætlana 

varðar en þegar spurt var um galla. Voru um 55% fyrirtækjanna sem skiluðu auðu eða sögðu 

að öryggisáætlanir hefðu enga galla í för með sér. Áberandi jákvæðni var í garð 

öryggisáætlana og fyrirtækin nefndu margskonar ávinning sem þau telja vera af slíkum 

áætlunum. Svör þeirra voru í takt við skoðanir þeirra Bentley, Page og Walker (2004) sem 

segja að til þess að tryggja megi örugga starfs- og stjórnunarhætti þurfi sérstaklega að huga 

að áhættustýringu í ævintýraferðaþjónustu og minnka þannig slysahættu (Bentley, Page og 

Walker, 2004). Cater (2006) er á sama máli og telur að þeim rekstraraðilum í 

ævintýraferðaþjónustu sem dregið hafa úr eigin áhættumörkum en á sama tíma haldið í þá 

spennu sem afþreyingin felur í sér, gangi best og að sú aðferð stuðli jafnframt að sjálfbærni 

(Cater, 2006). 

5.1 Samantekt og tillögur um frekari rannsóknir 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru áhugaverðar og vörpuðu ljósi á viðhorf stjórnenda 

fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi til öryggisáætlana. Spurningakönnunin var 

framkvæmd með það að markmiði að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum sem 

rannsóknin byggir á:  

Eru fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi almennt með öryggisáætlanir? 

Telja stjórnendur fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi að öryggisáætlanir 

fyrirtækjanna hafi áhrif á öryggi starfsmanna og viðskiptavina?  

Niðurstöður benda til þess að 90% þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni séu með 

öryggisáætlun í gildi. Þá telur meirihluti stjórnenda sömu fyrirtækja, að öryggisáætlanir 

stuðli að auknu öryggi starfsmanna og viðskiptavina og hjálpi fyrirtækjunum að veita betri 

þjónustu. Þó svo að svarhlutfall spurningakönnunarinnar hafi verið tiltölulega lágt, eru svör 

þeirra sem tóku þátt samt sem áður greinargóð og gefa nokkuð góða mynd af viðhorfi 
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fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi til öryggisáætlana og áhrifa þeirra á gæði 

þjónustu og öryggi viðskiptavina og starfsmanna.  

Að mati höfundar gæti verið athyglisvert að framkvæma svipaða rannsókn þar sem 

framlínustarfsmenn fyrirtækja væru þátttakendur og viðhorf þeirra til öryggisáætlana var 

kannað. Niðurstöður þeirrar rannsóknar væri síðan hægt að bera saman við þær niðurstöður 

sem liggja fyrir í þessari rannsókn í þeim tilgangi að athuga hvort að samræmi sé þar á milli. 

Jafnvel þó að spennutilfinning og upplifuð áhætta spili stórt hlutverk þegar kemur að ánægju 

viðskiptavina í ævintýraferðum (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2016), gæti að sama skapi 

verið áhugavert að rannska að hve miklu leyti viðskiptavinir telja að öryggisráðstafanir hjá 

fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu hafi áhrif á upplifun þeirra.  
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6 Lokaorð 

Meginmarkið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stöðu öryggistengdra mála í 

ævintýraferðaþjónustu á Íslandi með því að svara rannsóknarspurningunum tveimur. Til 

þess var megindlegri rannsóknaraðferð beitt og rafræn spurningakönnun samin og send út á 

fyrirtæki í greininni. Markmið spurningakönnunarinnar var að kanna viðhorf stjórnenda 

fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu til öryggisáætlana og hvaða áhrif þeir teldu að 

öryggisáætlanir hefðu á gæði þjónustu og öryggi starfsmanna þeirra og viðskiptavina.  

Svarið við fyrri rannsóknarspurningu verkefnisins, um hvort að fyrirtæki í 

ævintýraferðaþjónustu séu almennt með öryggisáætlanir, er af niðurstöðum að dæma – já.  

Mikill meirihluti fyrirtækja í rannsókninni telur að mjög miklu máli skipti að fyrirtæki í 

ævintýraferðaþjónustu á Íslandi hafi öryggisáætlun og áberandi jákvæðni virðist ríkja meðal 

stjórnenda fyrirtækja í greininni gagnvart þeim. Niðurstöður benda til þess að flestir þeirra 

telja að ýmis konar ávinningur hljótist af vönduðum og greinargóðum öryggisáætlunum.  

Seinni rannsóknarspurningin snéri að viðhorfi stjórnenda fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu á 

Íslandi og hvort að þeir telja að öryggisáætlanir hafi áhrif á öryggi starfsmanna þeirra og 

viðskiptavina. Niðurstöður rannsóknarinnar virðast endurspegla jákvætt viðhorf stjórnenda til 

þessara þátta og telur meirihluti þeirra að öryggisáætlunin stuðli að auknu alhliða öryggi hjá 

fyrirtækjunum. 

Þegar upp er staðið, virðist sem almenn ánægja sé með öryggisáætlanir í fyrirtækjum í 

ævintýraferðaþjónustu á Íslandi og stjórnendur telji þær vera veigamikinn hlekk í 

alhliðastarfsemi fyrirtækjanna. Kostirnir sem þeir telja að öryggisáætlanir hafi í för með sér 

virðast vega þyngra en þeir fáu gallar sem niðurstöður leiddu í ljós. Það má því með sanni 

segja að mat stjórnenda er tóku þátt í rannsókninni, sé að öryggisáætlanir stuðli að betri 

þjónustu, auknu öryggi og styrki þannig bæði einstaka fyrirtæki sem og 

ævintýraferðaþjónustugreinina í heild sinni.   

Áhugavert gæti verið, í framhaldi af þessari rannsókn, að kanna viðhorf viðskiptavina til 

sömu þátta og þessi rannsókn kemur inn á. Athyglisvert væri að sjá að hve miklu leyti 
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viðskiptavinir telja að öryggisráðstafanir hjá fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi 

hafi áhrif á upplifun þeirra. 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf 

Öryggisáætlanir hjá fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu  

á Íslandi 

Reykjavík 14. apríl 2017 

Kæri viðtakandi! 
 

Valgerður Káradóttir heiti ég og er nemi á þriðja ári í ferðamálafræði við Háskólann á 

Hólum. Ég er nú að vinna að BA verkefni mínu sem fjallar um öryggisáætlanir í 

ævintýraferðaþjónustu á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf starfsmanna 

fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu til öryggisáætlana.  
 

Spurningalisti þessi eru sendur til 220 fyrirtækja á Íslandi sem bjóða upp á einn eða fleiri 

flokka eftirfarandi afþreyingar:  

• Fjórhjóla- og buggyferðir 

• Flúðasiglingar 

• Hellaskoðun 

• Ísklifur 

• Jeppa- og jöklaferðir 

• Kajakferðir 

• Köfun- og yfirborðsköfun 

• Vélsleða- og snjóbílaferðir 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða spurningalistann sem slíkan er 

þér velkomið að hafa samband við mig í síma 869-4944 eða senda tölvupóst á netfangið 

vaka@mail.holar.is 

Þér er að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt í rannsókninni eða svara öllum spurningum, en 

þátttaka þín er mikils virði og yrði ég þér þakklát fyrir hana.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál, og nafn þitt/fyrirtækisins mun 

hvergi koma fram í rannsóknarniðurstöðum.  

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur, 

 
        Valgerður Káradóttir  
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Viðauki 2 – Spurningakönnun 

 

1.  Hvaða afþreyingu bíður þitt fyrirtæki upp á?  

 

2.  Hvaða ár var fyrirtækið stofnað? 
 

3.  Hver er staða þín innan fyrirtækisins?  

 

4.  Er fyrirtækið með öryggisáætlun í gildi? 

-     Já 

- Nei  

- Ef “nei” vinsamlegst lýsið hér að neðan hvers vegna ekki.  

 

5.  Hversu miklu máli finnst þér skipta að fyrirtæki í ævintýraferðaþjónustu hafi 

öryggisáætlun? 

- Mjög litlu máli 

- Frekar litlu máli 

- Hvorki miklu né litlu máli  

- Frekar miklu máli 

- Mjög miklu máli 

- Veit ekki  

 

6.  Er fyrirtækið með sérstaka/n starfsmenn/-mann sem sér um öryggistengd mál? 
-     Já 

- Nei 

 

7.  Að hve miklu leyti telur þú að starfsmenn fyrirtækisins séu meðvitaðir um 

öryggisáætlun fyrirtækisins? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti  

- Veit ekki  

 

8.  Er öryggisáætlunin kynnt fyrir nýjum starfsmönnum? 

- Já  

- Nei 
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- Ef “nei” vinsamlegast lýsið hér að neðan hvers vegna það er ekki gert.  

Ef “já” vinsamlegast lýsið hér að neðan með hvaða hætti áætlunin er kynnt fyrir 

nýjum starfsmönnum.  

 

9.  Er öryggisáætlunin aðgengileg viðskiptavinum fyrirtækisins (T.d. viðvaranir og 

leiðbeiningar um hættur)?  

- Já  

- Nei 

- Ef “nei” vinsamlegast lýsið hér að neðan hvers vegna hún er það ekki.  

Ef “já” vinsamlegast lýsið hér að neðan hvar/hvernig áætlunin er aðgengileg 

viðskiptavinum.  

 

10. A.  Að hversu miklu leyti komu framlínustarfsmenn fyrirtækisins að undirbúningi 

öryggisáætlunarinnar? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki 

 

B. Að hversu miklu leyti komu framlínustarfsmenn fyrirtækisins að gerð 

öryggisáætlunarinnar? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki  

 

C. Að hversu miklu leyti komu framlínustarfsmenn fyrirtækisins að innleiðingu 

öryggisáætlunarinnar? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki  

 

D. Að hversu miklu leyti koma framlínustarfsmenn fyrirtækisins að framkvæmd 

öryggisáætlunarinnar? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki  
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E. Að hversu miklu leyti koma framlínustarfsmenn fyrirtækisins að endurmati 

öryggisáætlunarinnar? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki  

 

11. Að hve miklu leyti telur þú að öryggisáætlunin hjálpi fyrirtækinu að veita betri 

þjónustu? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

 

12. Að hve miklu leyti telur þú að öryggisáætlunin stuðli að auknu öryggi viðskiptavina? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki  

 

13. Að hve miklu leyti telur þú að öryggisáætlunin stuðli að auknu öryggi starfsmanna? 

- Að mjög litlu leyti 

- Að frekar litlu leyti 

- Hvorki miklu né litlu leyti 

- Að frekar miklu leyti  

- Að mjög miklu leyti 

- Veit ekki 

 

14. Hvaða kosti telur þú að öryggisáætlunin hafi í för með sér? 

 

15. Hvaða galla telur þú að öryggisáætlunin hafi í för með sér? 
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