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ER ÁHÆTTA ÖRYGGIS VIRÐI? 

Öryggisviðmið framkvæmdaraðila í afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi. 

 

Ásdís Þórhallsdóttir og Berglind Kristófersdóttir 

 

ÚTDRÁTTUR 

 

Ekki eru til neinar samræmdar reglur um öryggi sem öll fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi 

þurfa að fara eftir og sú staða var kveikjan að rannsókn þessari. Viðfangsefni rannsóknar 

er að greina með hvaða hætti framkvæmdaraðilar afþreyingarfyrirtækja uppfylla 

öryggiskröfur sem settar eru fram í Leiðbeinandi reglum um öryggismál 

ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa við gerð öryggisáætlana. Núverandi staða öryggis- 

og áhættustjórnunar er metin með tilliti til framkvæmdar áhættumats, gerð verklagsreglna, 

viðbragðsáætlana og atvikaskýrslna. Rannsóknin er megindleg og byggir á 

spurningakönnun sem lögð var fyrir framkvæmdaraðila afþreyingarfyrirtækja, sem 

skilgreindir eru í hættuflokki þrjú samkvæmt Vakanum. Niðurstöður rannsóknar sýna að 

helmingur framkvæmdaraðila tileinkar sér Leiðbeinandi reglur um öryggismál við gerð 

öryggisáætlana. Þá sýna niðurstöður að 87-91% þátttakenda rannsóknarinnar telja að 

öryggiskröfur séu vel eða mjög vel settar fram í áhættumati, verklagsreglum og 

viðbragðsáætlunum fyrirtækjanna. Þá telja 75% þátttakenda öryggiskröfur vera vel eða 

mjög vel settar fram í atvikaskýrslum fyrirtækjanna. Á grunni niðurstaðna telja höfundar 

að helstu þarfir til umbóta í íslenskri ferðaþjónustu séu (1) að tryggja að áhættumat sé 

framkvæmt fyrir hverja skipulagða ferð, (2) að bjóða upp á fjölbreyttari menntun 

leiðsegjandi starfsmanna, sér í lagi fyrir hættumeiri afþreyingu, (3) að koma í veg fyrir að 

tungumálaörðugleikar eigi sér stað milli starfsmanna og viðskiptavina, (4) að tryggja 

æfingu viðbragðsáætlana og (5) að auka og nýta skráningu atvika í atvikaskýrslu, þá 

sérstaklega á frávikum og léttvægari atvikum sem geta nýst sem forvörn í öryggismálum. 

 

Efnisorð: Öryggi, áhætta, öryggisáætlun, áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlanir, 

atvikaskýrslur, ferðaþjónusta, afþreying, gæði.  
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1. INNGANGUR 

 

Í upphafi árs 2017 birtist frétt á fréttamiðlum um að erlendir ferðamenn hefðu týnst í 

skipulagðri vélsleðaferð á Langjökli en farið var í ferðina þrátt fyrir að Veðurstofa Íslands 

hafði gefið út stormviðvörun áður en ferðin hófst. Í viðtali við Helgu Árnadóttur 

framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) um atvikið kom fram að ekki væru 

fyrir hendi samræmdar öryggisreglur um starfsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu. Í viðtalinu 

kemur fram að það sé æskilegt að öll fyrirtæki í ferðaþjónustu fylgi lágmarksviðmiðum 

um öryggi. Staðreyndin sé sú að fyrirtækjum í ferðaþjónustu hefur fjölgað mikið á síðustu 

árum (Vísir, e.d.). Efni þessa viðtals var kveikjan að þessari rannsókn. 

 Samhliða ört vaxandi fjölda ferðamanna hingað til lands hafa umsvif íslenskrar 

ferðaþjónustu aukist jafnt og þétt. Ofangreint atvik á Langjökli er því miður ekki 

einsdæmi í afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi. Ferðamennirnir fundust heilir á húfi eftir 

þó nokkra leit en kalla þurfti eftir aðstoð björgunarsveita. Samkvæmt upplýsingum frá 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu létust 27 ferðamenn í ferðamennsku á Íslandi á árunum 

2010-2015 að undanskyldum banaslysum í umferðinni. Fjöldi skráðra útkallsatvika í 

skipulögðum ferðum eru 249 atvik á árunum 2015-2016 ef miðað er við að þeir sem sinna 

útköllum skrái rétt inn í aðgerðargrunn Landsbjargar. Heildarfjöldi skráðra atvika í 

aðgerðagrunninum 2015-2016 er alls 3120 og eru atvik í skipulögðum ferðum 13% af 

heildarfjölda skráðra atvika Eitt slys er einu slysi of mikið (Jónas Guðmundsson, 

verkefnastjóri slysavarna ferðamanna hjá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu, munnleg 

heimild, 9. apríl 2017). 

 Í skýrslu Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra um stöðu ferðaþjónustunnar frá 

árinu 2012-2013 kemur fram að breytingartillögur frumvarps til laga um skipan ferðamála 

nr. 73/2005, snúa meðal annars að öryggi ferðafólks með því að gera auknar öryggiskröfur 

til ferðaþjónustuaðila sem bjóða upp á ferðir. Ákvæði í frumvarpinu kveða á um skyldur 

ferðaþjónustuaðila að útbúa öryggisáætlun sem skal innihalda áhættumat viðkomandi 

ferðar, viðbragðslýsingu viðkomandi aðila ef vá ber að höndum í ferðinni og 

verklagsreglur við framkvæmd ferðar. Þá er aukið eftirlit með þeim sem starfa í 

ferðaþjónustu á Íslandi talið nauðsynlegt (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2012). 

Til að mæta auknum öryggiskröfum frumvarpsins, sem lagt var fram til Alþingis um 

breytingar á lögum um skipan ferðamála, voru samdar Leiðbeinandi reglur um 

öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa sem Ferðamálastofa gaf út í maí árið 

2013 (Ferðamálstofa, 2013). 

 Ferðamálastofa hvetur þá sem bjóða upp á skipulagðar ferðir að útbúa 

öryggisáætlun samkvæmt Leiðbeinandi reglum um öryggismál. Öryggisáætlun skal 

innihalda fjóra þætti en þeir eru áhættumat, verklagsreglur, viðbragðáætlanir og 

atvikaskýrslur. Áhættumat er nákvæm greining á því hvaða hættur eru í umhverfinu sem 

geta hugsanlega leitt til atvika, óhappa eða slysa. Áhættumat er ferli þar sem skipulega er 

farið í gegnum starfsemi, þ.m.t. þjónustu og vörur fyrirtækisins og metið hvort og hvaða 

áhætta sé til staðar, hvaða óhöpp geta mögulega orðið, hvernig og hvar. Ferlið felur í sér 

að finna hvaða atburðir geti haft alvarlegar afleiðingar, greina alvarleika þeirra og líkur 

auk þess að meta hvort niðurstaðan eða áhættan er innan þeirra marka sem teljast 

viðunandi. Verklagsreglur er sá hluti öryggisáætlunar sem tekur á forvörnum og hvaða 

vinnulagi á að fylgja til að lágmarka hættu á slysum. Viðbragðsáætlanir byggjast á 

grundvelli áhættumats og hvernig bregðast á við ef til atviks, óhapps eða slyss kemur. 
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Atvikaskýrsla er eyðublað sem í eru skráð öll frávik, óhöpp og/eða slys. Atvik eru öll þau 

frávik sem kunna að koma upp utan hins hefðbundna, hvort sem um er að ræða slys á 

fólki eða ekki (Vakinn og Ferðamálastofa, 2013). 

 Leiðbeinandi reglur um öryggismál voru unnar í samræmi við Vakann, gæða- og 

umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar og þær kröfur sem gerðar eru innan þess. Vakinn er 

sérhannað gæðakerfi og öflugt verkfæri til að efla gæði og auka fagmennsku í 

ferðaþjónustu á Íslandi. Vakinn byggir á erlendri fyrirmynd sem nefnist Qualmark, 

gæðakerfi í ferðaþjónustu Nýja-Sjálands (Vakinn, e.d). Niðurstöður rannsóknar 

Ferðamálastofu (2016) sýna að 62,4% erlendra ferðamanna telja það skipti máli við val á 

ferðaþjónustufyrirtæki að fyrirtækið sé með viðurkennda gæðavottun. 

 Umræða um atvik og slys sem orðið hafa í ferðaþjónustu á Íslandi á síðastliðnum 

árum hefur vakið upp spurningar hvernig staðið er að öryggismálum innan 

ferðaþjónustunnar. Engar samræmdar reglur eru til um öryggismál sem öll 

ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi þurfi að fylgja. Aðeins gilda Leiðbeinandi reglur um 

öryggismál sem valkvætt er að styðjast við. 

 Tilgangur þessarar rannsóknar er að athuga hversu vel framkvæmdaraðilar 

afþreyingarfyrirtækja í ferðaþjónustu á Íslandi uppfylla öryggiskröfur sem settar eru fram 

í Leiðbeinandi reglum um öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, útgefnum 

af Ferðamálastofu 2013, við gerð öryggisáætlana. Markmið rannsóknarinnar er að fanga 

núverandi stöðu öryggis- og áhættustjórnunar hjá framkvæmdaraðilum með tilliti til 

eftirfarandi spurninga: 

 

1. Hversu vel eru kröfur Leiðbeinandi reglna um öryggismál settar fram í áhættumati 

og þeim framfylgt? 
 

2. Hversu vel eru kröfur Leiðbeinandi reglna um öryggismál settar fram í 

verklagsreglum og þeim framfylgt? 
 

3. Hversu vel eru kröfur Leiðbeinandi reglna um öryggismál settar fram í 

viðbragðsáætlunum og þeim framfylgt? 
 

4. Hversu vel eru kröfur Leiðbeinandi reglna um öryggismál settar fram í 

atvikaskýrslum og þeim framfylgt? 

 

2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Í skýrslu Samgönguráðuneytis (1997) er afþreying í ferðaþjónustu skilgreind sem þátttaka 

heimamanna og/eða ferðamanna í skemmtun, útivist, menningu eða fræðslu á ferðalagi 

sem og í frítíma sínum. Afþreying í ferðaþjónustu er annað hvort skipulögð af 

þjónustuaðila sem framkvæmir ferð gegn greiðslu viðskiptavina eða sem aðstaða fyrir 

þátttakendur afþreyingar til að njóta án þess að greitt sé fyrir. Vakinn, gæða- og 

umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar, flokkar afþreyingu í ferðaþjónustu á Íslandi í þrjá 

hættuflokka og tekur rannsókn þessi einungis mið af afþreyingu í hættuflokki þrjú. 

Hættuflokkur þrjú miðar við að viðskiptavinur afþreyingar sé settur í aðstæður þar sem 

hætta er á heilsutjóni ef stýring áhættu er ekki sinnt af þeim sem veitir þjónustuna (viðauki 

1). Afþreyingar sem flokkast undir hættuflokk þrjú eru meðal annars köfun og snorkl, 

flúðasiglingar, gönguferðir um jökla, fjöll og óbyggðir, skíðaferðir í fjalllendi, 
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jeppaferðir, fjórhjólaferðir, hellaskoðun, kajakferðir og vélsleðaferðir (Vakinn og 

Ferðamálastofa, 2013). Að fyrirmynd rannsóknar Bentley, Page, Mayer, Chalmers og 

Laird (2001) var afþreyingu í hættuflokki þrjú á Íslandi skipt upp í þrjá meginflokka 

(mynd 1). 

 
                                                          Mynd  1 Skipting afþreyingar á Íslandi 

Erfiðlega hefur reynst fyrir marga rannsakendur að skilgreina og afmarka ævintýra- og 

afþreyingarferðamennsku sérstaklega, þar sem hún tengist á marga vegu áhugamálum 

eins og íþróttum og útivist (Bentley og Page, 2008). Millington, Locke og Locke (2001) 

skilgreina ævintýraferðamennsku sem tómstundaiðju (e. leisure activity) sem á sér stað á 

óvenjulegum, framandi, fjarlægum stað eða í óbyggðum. Hún krefst mikillar virkni (e. 

high level activity) þátttakenda og á sér að miklu leyti stað utandyra. Ævintýraferðamenn 

búast oftar en ekki við persónulegri upplifun afþreyingar og að hún sé á ýmsum stigum 

kyrrðar, spennu og áhættu. 

 Ferðaþjónusta á Íslandi býður upp á fjölbreytt úrval þjónustu og vöru sem fela í sér 

ólíka hættureiginleika. Framkvæmdaraðilar í ferðaþjónustu horfa fyrst og fremst á þær 

áhættur sem snýr að lífi og heilsu fólks. Áhættan er mælikvarði á hversu líklegt er að 

hætta valdi skaða og þá hvert umfang hans kunni að verða. Oftast er áhætta sprottin af 

hættulegum umhverfisþáttum sem geta valdið heilsutjóni (Vakinn og Ferðamálastofa, 

2013). Imboden (2012) telur að áhætta sé ráðandi þáttur þegar ferðamenn taka ákvörðun 

um að ferðast um óþekkt svæði og óbyggðir. Landslagsgerð Íslands býr til spennandi og 

ögrandi aðstæður sem verður hluti af upplifun ferðamanna. Gera má ráð fyrir að 

þátttakendur í ævintýraferðum óski þess að slasast ekki eða eiga á hættu að skaða sig. Það 

er á ábyrgð framkvæmdaraðila afþreyingar að veita samtímis örugga og spennandi reynslu 

(Cater, 2006; Morgan og Fluker, 2006; Ryan, 2003) með áhrifaríkri stjórnun háska og 

áhættu (e. hazards and risks) (Tourism Queensland, 2003). Það er í sjálfu sér ekki hægt 

að koma í veg fyrir áhættu en markmið áhættustjórnunar er að varpa ljósi á hvað getur 

farið úrskeiðis og gera viðeigandi ráðstafanir svo áhættan ógni ekki markmiðum verkefnis 

(Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2008). Höfundar telja að líta megi á skipulagða 

afþreyingarferð sem verkefni, þar sem hver ferð hefur upphaf og endi og getur því talist 

sem einstakt ferli sem samanstendur af samstýrðum verkþáttum (Harrison og Lock, 2004). 

Aðferðafræði áhættustjórnunar tengist að miklu leyti ákvörðunartökuferli og er að 

stærstum hluta fyrirbyggjandi ráðstöfun til að draga úr áhættunni og taka sem réttasta 



9 

ákvörðun miðað við fyrirliggjandi upplýsingar (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2008). 

 Gæða- og öryggismál eru lykilþættir í framtíð íslenskrar ferðaþjónustu og er öryggi 

ferðamanna forsenda þess að gæði geti skapast í atvinnugreininni (Vakinn, e.d). Hugtakið 

gæði er nátengt hugtakinu væntingar en viðskiptavinir skilgreina gæði með væntingum 

sínum til vöru eða þjónustu (Helgi Þór Ingason, 2015). Eraqi (2006) gerði rannsókn sem 

kannaði skoðanir viðskiptavina á gæðum í ferðaþjónustu í Egyptalandi. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýndi fram á mikla þörf á að bæta öryggisskilyrði (e. safety and security 

conditions) í ferðaþjónustu þar í landi til að uppfylla væntingar viðskiptavina á gæðum 

þjónustu. Gæði í ferðaþjónustu er jafnvægið milli viðhorfa og væntinga viðskiptavina en 

árangursríkir þjónustuaðilar eru færir um að mæta væntingum viðskiptavina sinna og nýta 

sér þau tækifæri sem gefast til að fara fram úr þeim væntingum (Viera, 2005). Árangur 

og öryggi í verkefnum er að miklu leyti fólginn í undirbúningi þeirra og er áætlanagerð 

grunnur að því sem á eftir kemur (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012). 

Samkvæmt rannsókn Bentley, Page, Meyer o.fl. (2001) hafa framkvæmdaraðilar 

afþreyingarfyrirtækja töluvert svigrúm til að bæta öryggisferla hjá sér en þeir settu fram 

líkan sem byggir á niðurstöðunum og sýnir sameiginlega orsakaþætti atvika, óhappa og 

slysa í afþreyingarferðum. Líkanið (mynd 2) sýnir helstu orsakaþætti sem snúa að stjórnun 

og stýringu öryggisferla hjá framkvæmdaraðilum annars vegar og sem snúa að 

viðskiptavinum, tækjabúnaði og umhverfisþáttum hins vegar. 

 

 
Mynd  2 Orsakaþættir atvika í afþreyingarferðum 
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Talið er að með því að greina og meta helstu orsakaþætti atvika leiði til aukins öryggis 

viðskiptavina. Framkvæmdaraðilar afþreyingarferða þurfa að vera vissir um að 

viðskiptavinir þeirra hafi næga þekkingu, reynslu, líkamlega getu og skilning á 

mögulegum hættum sem geta komið upp í ferðum og hvernig bregðast skuli við þeim 

hættum. Það getur til dæmis verið áskorun fyrir leiðsegjendur (e. guides) og 

framkvæmdaraðila að koma öryggisleiðbeiningum varðandi afþreyinguna rétt til skila til 

viðskiptavina vegna tungumálaörðugleika. 

 Framkvæmdaraðilar í ferðaþjónustu ættu samkvæmt niðurstöðum Bentley, Cater 

og Page (2010) að leitast við að auka skráningu á minniháttar- og „næstum því“ (e. near 

miss) atvikum, óhöppum og slysum þar sem draga má lærdóm af slíkri skráningu en oftar 

en ekki hafa þau frávik svipaðan ef ekki sama aðdraganda og alvarleg meiðsl eða 

dauðsföll. Það verður ekki hjá því komist að slys verði, þó ekki sem afleiðing einstaks 

fráviks heldur sem röð keðjuverkandi atvika. Stjórnendur fyrirtækja ættu jafnframt að 

leitast við að þróa jákvæða öryggismenningu meðal starfsfólks (Reason, 1997) með 

áherslu á öryggi viðskiptavina. Þannig ættu þeir að gæta jafnvægis á milli öryggis og 

framkvæmdar afþreyingar og kappkosta við að skrá öll atvik - hversu léttvæg sem þau 

eru, svo bregðast megi við þeim með forvörnum og rannsaka þau að fullu. Einnig ættu 

stjórnendur að sjá til þess að allir starfsmenn séu meðvitaðir um viðeigandi og óviðeigandi 

hegðun með öryggi viðskiptavina í forgrunni og tryggja þátttöku fleiri starfsmanna í 

áhættumeiri afþreyingu, einkum við áhættugreiningu og stýringu afþreyingar (Bentley, 

Cater o.fl., 2010). 

 Bentley, Page og Walker (2004) álíta út frá rannsókn sinni að umhverfisþættir, 

sérstaklega hraðar breytingar í veðra- og vatnaskilyrðum, auk reynsluleysis viðskiptavina 

séu helstu orsakir meiðsla viðskiptavina. Það að viðskiptavinir fylgi ekki fyrirmælum eða 

skilji ekki útskýringar vegna tungumálaörðugleika eykur líkur á meiðslum. Rannsakendur 

telja áhyggjuefni hversu erfiðlega gengur að ráða starfsfólk með nauðsynlega 

leiðsagnarreynslu ásamt hæfni og menntun til afþreyingarfyrirtækja. Að mati SAF í 

skýrslu Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra (2012) er hlutfall ófaglærðra í 

ferðaþjónustu of hátt. Talið er æskilegt að auka og votta færni þeirra sem starfa í 

afþreyingarferðaþjónustu og efla enn frekar skilning á mikilvægi fræðslu og símenntunar. 

Annað sem nefnt hefur verið að þarfnist umbóta er að auka þurfi fjölbreytni í menntun 

leiðsögumanna, sérstaklega hvað varðar hættumeiri afþreyingu. 

 Bentley og Page (2008) benda á að atburðir, líkt og slys eða dauðsfall fólks við 

afþreyingar, geti haft miklar neikvæðar afleiðingar á ímynd ferðaþjónustunnar. Fréttir af 

óhöppum og alvarlegum slysum berast fljótt á milli manna meðal annars vegna mikilla 

áhrifa samfélagsmiðla og geta auðveldlega skemmt orðspor afþreyingarfyrirtækja sem og 

staðsetningu óhapps. Jónas Guðmundsson hjá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu telur 

mikilvægt að öryggismál ferðamanna séu samofin öllum þáttum ferðaþjónustunnar. 

Nauðsynlegt er að öryggismál hefjist um leið og ferðamenn sækja sér upplýsingar t.d. við 

notkun internets og þurfa að vera viðloðandi allan tímann, ekki síst á meðan ferðalagi 

stendur. Mikilvægt er að setja aukna fjármuni í innviði ferðaþjónustunnar því vinsældir 

áfangastaðarins gætu hrunið á einni nóttu verði alvarleg slys sem skerða ímynd landsins 

(Jónas Guðmundsson, verkefnastjóri slysavarna ferðamanna hjá Slysavarnarfélaginu 

Landsbjörgu, munnleg heimild, 9. apríl 2017). 

 

 



11 

3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Rannsókn þessi byggir á þeirri meginspurningu hversu vel eða illa framkvæmdaraðilar í 

afþreyingarfyrirtækjum í ferðaþjónustu á Íslandi uppfylla öryggiskröfur sem settar eru 

fram í Leiðbeinandi reglum um öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, við 

gerð öryggisáætlana. Markmið rannsóknarinnar er að fanga núverandi stöðu í öryggis- og 

áhættustjórnun með sérstöku tilliti til spurninga tengdum áhættumati, verklagsreglum, 

viðbragðsáætlunum og atvikaskýrslum. 

 Frumheimildir rannsóknar fengust með megindlegri könnun sem samanstendur af 

65 spurningum (viðauki 2). Með megindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að afla 

upplýsinga um töluleg gögn að fá tölfræðilegar og mælanlegar niðurstöður (Newman og 

Benz, 1998). Spurningalisti könnunar er staðlaður þar sem ýmist er hægt að svara með 

með einum svarmöguleika, nokkrum svarmöguleikum eða með eigin orðum. Stór hluti 

spurninga könnunarinnar eru á fimm-þrepa kvarða en þannig aukast líkurnar á að 

svarandinn geti fundið viðhorfi sínu stað á einhverjum svarkosti, sá kvarði er langoftast 

notaður í viðhorfakönnunum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

 Könnunin skiptist í sjö hluta en spurningar voru samdar af höfundum og byggðar á 

öryggiskröfum sem settar eru fram í Leiðbeinandi reglum um öryggismál. Í fyrsta hluta 

könnunar er spurt almennt um fyrirtækið og þjónustuna og í öðrum hluta er spurt um 

menntun og reynslu leiðsegjandi starfsmanna fyrirtækisins. Í þriðja hluta er spurt um 

áhættumat, í fjórða hluta um verklagsreglur, í fimmta hluta um viðbragðsáætlanir, í sjötta 

hluta um atvikaskýrslur. Í sjöunda hluta eru tvær opnar spurningar um annað sem við 

kemur öryggismálum í ferðaþjónustu á Íslandi. Það tók þátttakendur um 10-20 mínútur 

að ljúka könnuninni. 

 Þýði rannsóknarinnar eru ferðaþjónustuaðilar á Íslandi, aðilar að SAF og af 

þátttakendalista Vakans. Úrtak rannsóknar afmarkaðist við framkvæmdaraðila í 

afþreyingarferðaþjónustu sem skilgreindir eru í hættuflokk þrjú samkvæmt Vakanum. 

 Forprófun spurningakönnunar var framkvæmd af Jónasi Guðmundssyni, fulltrúa 

slysavarnamála hjá Landsbjörgu og Elíasi Bj. Gíslasyni, forstöðumanni hjá 

Ferðamálastofu. Könnunin var uppfærð, gerðar breytingar á orðalagi og uppsetningu 

hennar eftir góðar ábendingar þeirra. Könnunin var sett upp í vefkönnunarforritinu 

SurveyMonkey og hún forprófuð í annað sinn, þá af Hlyni Bjarkasyni flugstjóra og 

„Flight Safety Officer“ hjá Flugfélagi Íslands, áður en hún var send á úrtakið. Forprófun 

er mikilvægt skref í rannsóknarferlinu en með því er reynt að komast hjá villum og öðrum 

atriðum sem höfundum gæti hafa yfirsést við gerð könnunar (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). 

 Kynningarbréf rannsóknarinnar (viðauki 3), þar sem beðið var um staðfestingu á 

netfangi og biðlað til þátttöku, var sent á úrtakið eða 65 netföng. Kynningarbréf er 

mikilvægt atriði í kannanaferli en þátttakan hefur áhrif á svarhlutfall og markmið er að 

hafa það sem hæst (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Fengust 24 jákvæð svör um þátttöku og 

var könnunin send út á þau netföng. Könnunin var lögð fyrir og opin til þátttöku dagana 

30. mars til 7. apríl 2017. Könnunin var einnig send til þeirra sem ekki höfðu svarað 

kynningarbréfi eða á 41 netfang, þann 31. mars. Áminningarpóstur var sendur á úrtakið 

þann 5. apríl þar sem bent var á að könnuninni lyki eftir tvo daga. Lokafjöldi þátttakenda 

í könnuninni eru 23 aðilar með svarhlutfall upp á 35,4%. Takmarkanir á rannsókn eru, að 

mati höfunda, að könnunin var send á afmarkaðan og fámennan hóp framkvæmdaraðila 
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sem sérhæfir sig í mismunandi tegundum afþreyingar. Öryggiskröfur til 

framkvæmdaraðila, við gerð öryggisáætlana eru sértækar og ítarlegar en spurningar 

könnunar eru nokkuð almenns eðlis. 

 

4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hversu vel framkvæmdaraðilar uppfylla 

öryggiskröfur við gerð öryggisáætlana. Markmið rannsóknarinnar er að fanga núverandi 

stöðu öryggis- og áhættustjórnunar hjá þeim með fjölda spurninga tengdum áhættumati, 

verklagsreglum, viðbragðsáætlunum og atvikaskýrslum. Þátttakendur rannsóknar eru 23 

talsins. Gefinn var kostur á að sleppa spurningum ef þær áttu ekki við fyrirtækið. 

Niðurstöðum rannsóknar er skipt upp í sjö hluta, þá sömu og í fyrirlagðri 

spurningakönnun. 

 

4.1 Almennt um fyrirtækið og þjónustuna  

Í fyrsta hluta könnunar eru spurningar sem snúa að fyrirtækinu, starfsemi þess og 

starfsmönnum.  

 

 

Mynd  3 Eðli afþreyingar í ferðaþjónustu á Íslandi 

Eðli afþreyingar og skiptingu þeirra hjá þátttakendum rannsóknar má sjá á mynd 3. Mest 

svörun eða rúmlega helmingur þátttakenda, 52,2%, bjóða upp á gönguferðir um jökla, 

fjöll og/eða óbyggðir. Næst á eftir með 47,8% svörun eru jeppaferðir. Lægsta svörun eða 

4,3% er hjá þeim fyrirtækjum sem bjóða annað hvort upp á flúðasiglingar eða köfun og 

snorkl. Undir svarmöguleikanum annað með 39,1% svörun eru afþreyingar eins og 

brimbrettaiðkun (e. surf), hestaferðir, hjólaferðir, siglingar, trukkaferðir og þyrluferðir 

nefndar hjá þátttakendum. 
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Mynd  4 Aðild framkvæmdaraðila 

Niðurstöður rannsóknar á hvort þátttakendur séu aðilar að SAF og þátttakendur í 

Vakanum má sjá á mynd 4. Meðal þátttakenda rannsóknar eru 63,6% aðilar af SAF og 

69,6% þátttakendur í Vakanum. Af þeim þátttakendum könnunar sem ekki eru 

þátttakendur Vakans höfðu tæp 43% áhuga á að verða þátttakendur Vakans en rúm 57% 

höfðu ekki áhuga á að verða þátttakendur. 

 Í rannsókninni var afstaða þátttakenda könnuð á hversu sammála eða ósammála 

þeir eru fullyrðingunni: Fyrirtækið tileinkar sér Leiðbeinandi reglur um öryggismál 

ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, útgefnum af Ferðamálastofu árið 2013? 

Niðurstöður þátttakenda má sjá á mynd 5, en 18,2% eru mjög sammála fullyrðingunni og 

27,3 % þátttakenda eru mjög ósammála fullyrðingunni. 

 

 

Mynd  5 Fullyrðingin: Fyrirtækið tileinkar sér Leiðbeinandi reglur um öryggisviðmið? 

Þátttakendur könnunar eru 65% eigendur og framkvæmdastjórar í rúmlega 43% tilvika. 

35% þátttakenda eru leiðsögumenn og rúm 30% þátttakenda eru gæðastjórar og/eða 

öryggisstjórar. Hér voru svarmöguleikar níu talsins og hægt að velja nokkra 

svarmöguleika eins og sjá má á mynd 6. 
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Mynd  6 Staða þátttakenda könnunar 

Flest afþreyingarfyrirtækja sem tóku þátt hafa verið starfrækt í sex til tíu ár eða tæplega 

35%. Tæp 22% fyrirtækjanna hafa verið starfrækt í meira en 21 ár og sama svarhlutfall á 

við um fyrirtæki sem hafa verið starfrækt í tvö til fimm ár. Aldur fyrirtækjanna má sjá á 

mynd 7.  

 

 

Mynd  7 Aldur afþreyingarfyrirtækja 

Starfsmannafjöldi afþreyingarfyrirtækja að meðtöldum fastráðnum, lausráðnum og 

verktökum, sem sjá má á mynd 8, var nokkuð mismunandi en rúmlega 30% eru með einn 

til fimm starfsmenn og um 26% með fleiri en 41 starfsmann. 

 

 

Mynd  8 Starfsmannafjöldi 
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Þegar litið er til þess árstíma sem afþreyingarfyrirtækin fá flesta viðskiptavini sína eru 

langflestir eða tæp 83% sem koma að sumri til eða á tímabilinu júní, júlí og ágúst. Um 

35% fá viðskiptavini sína á vetrartímanum frá nóvember til mars. Hægt var að velja um 

fjóra svarmöguleika og velja fleiri en einn valkost.  

 Eins og sjá má á mynd 9 var ⅓ hluti þátttakenda með heildarfjölda viðskiptavina 

fleiri en tíu þúsund á ári en rúmlega helmingur þátttakenda er með heildarfjölda 

viðskiptavina á bilinu fimmhundruð til sex þúsund á ári.  

 

 

Mynd  9 Fjöldi viðskiptavina á ári 

4.2 Menntun og reynsla 

Í öðrum hluta könnunarinnar er spurt um menntun og reynslu leiðsegjandi starfsmanna. 

Meðalstarfsaldur leiðsegjandi starfsmanna fyrirtækisins er fimm ár eða minna hjá tæplega 

64% þátttakenda eins og sjá má á mynd 10. Þá eru 13,6% starfsmanna með meira en 15 

ára reynslu af því að veita leiðsögn.  

 

 

Mynd  10 Meðal starfsreynsla leiðsegjandi starfsmanna 

Á mynd 11 má sjá niðurstöður réttinda og sérhæfðrar menntunar leiðsegjandi 

starfsmanna. 55% þátttakenda sögðu að hlutfall leiðsegjandi starfsmanna fyrirtækisins, 

með gild réttindi fyrstu hjálpar og/eða vettvangshjálpar í óbyggðum, væri milli 81-100%. 

20% þátttakenda sögðu að hlutfall leiðsegjandi starfsmanna með gild réttindi væri undir 
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20%. Réttindi gilda í um þrjú ár. Þriðjungur þátttakenda mátu sem svo að hlutfall 

leiðsegjandi starfsmanna með sérhæfða menntun tengda afþreyingu sem fyrirtækið býður 

upp á, vera frá 91-100% en tæp 15% svöruðu að undir 20% leiðsegjandi starfsmanna væru 

með sérhæfða menntun. 

 

 

Mynd  11 Réttindi og menntun leiðsegjandi starfsmanna 

4.3 Áhættumat  

Í þriðja hluta könnunar er spurt um áhættumat. Niðurstöður rannsóknar sýna, á mynd 12, 

að 45% þátttakenda gera alltaf skriflegt áhættumat fyrir hverja ferð hjá fyrirtækinu, en 

15% þátttakenda gera aldrei skriflegt áhættumat. Tæp 39% þátttakenda segja að allir 

starfsmenn sem koma að þjónustunni framkvæmi áhættumat í fyrirtækinu og sama 

svarhlutfall á við um að gæðastjóri og/eða öryggisstjóri framkvæmi það. Einn þátttakenda 

sagði að áhættumat fyrirtækisins væri framkvæmt og unnið af Eflu verkfræðistofu. 

 

 

Mynd  12 Áhættumat 

Sá aðili sem tekur ákvarðanir um að hætta skuli við ferð eða breyta skuli skipulagðri ferð 

miðað við útkomu áhættumats er í flestum tilvikum framkvæmdastjóri hjá tæplega 39% 

þátttakenda. Sama svarhlutfall eða tæp 39% svara að ákvörðunarvaldið liggi hjá öllum 

starfsmönnum sem koma að þjónustunni. Við mat á þáttum sem hafa áhrif á ákvarðanir 

(tafla 1), hvort hætta eigi við skipulagðar ferðir eða ekki, hefur veðurfar áhrif á ákvörðun 
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hjá 89% þátttakenda. Áhættumat hefur áhrif á ákvarðanir hjá 78% þátttakenda og reynsla 

hefur áhrif hjá rúmlega 72%. Lítill hluti þátttakenda eða 5,6% telja að fjárhagur eða 

þrýstingur frá utanaðkomandi hafi áhrif á ákvörðunartöku. 76,5% þátttakenda yfirfara 

og/eða endurbæta áhættumat árlega. 

 
Tafla  1 Áhrifaþættir á ákvörðunartöku 

 
 

Tafla 2 sýnir niðurstöður spurninga varðandi áhættumat afþreyingar. Þátttakendur tóku 

afstöðu og staðsettu fyrirtækið á mælikvarðanum 1-5, þar sem mjög illa/ekki til staðar 

hefur gildið 1 og mjög vel hefur gildið 5.  

 
Tafla  2 Áhættumat 

 
 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar svara 12% þátttakenda að greining/mat á truflun 

starfsemi fyrirtækisins sé illa eða mjög illa skilgreind í áhættumati. Einnig má sjá að 

94,1% þátttakenda telja greiningu á hvernig óhöpp geta orðið, vera vel eða mjög vel 

skilgreind í áhættumati fyrirtækjanna. 

 

4.4 Verklagsreglur 

Í fjórða hluta könnunar er spurt um verklagsreglur en eins og fram hefur komið eiga 

öryggisáætlanir að innihalda áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlanir og 

atvikaskýrslur. Á mynd 13 má sjá svör við því hvort til séu skriflegar verklagsreglur, 

viðbragðsáætlanir og skýrsla til atvikaskráningar. 

 

Áhættumat 77,8%

Fjárhagur 5,6%

Reynsla 72,2%

Viðmiðunarstaðlar 44,4%

Tilfinningar 27,8%

Tæknilegir örðugleikar 16,7%

Veðurfar 88,9%

Þekking 66,7%

Þrýstingur frá utanaðkomandi aðilum 5,6%

Annað 11,1%

Áhættumat Mjög illa Illa Hvorki né Vel Mjög vel

Hversu vel/illa er gerð greining á hugsanlegum hættum  í áhættumati? 0% 0% 5,9% 29,4% 64,7%

Hversu vel/illa er gerð greining á hugsanlegum óhöppum  í áhættumati? 0% 0% 5,9% 29,4% 64,7%

Hversu vel/illa er gerð greining á því hverjir geta orðið fyrir óhappi  í áhættumati? 0% 0% 11,8% 41,2% 47,1%

Hversu vel/illa er gerð greining á hvernig óhöpp geta orðið  í áhættumati? 0% 0% 5,9% 35,3% 58,8%

Hversu vel/illa er gert mat á eðli, alvarleika, líkum, umfangi og orsökum  hættunnar í 

áhættumati? 
0% 0% 12,5% 31,3% 56,3%

Hversu vel/illa er gert mat á alvarleika  óhapps eða áverka   í áhættumati? 0% 0% 5,9% 35,3% 58,8%

Hversu vel/illa er gerð greining / mat á truflun á starfsemi fyrirtækisins  í áhættumati? 6% 6% 18,8% 25,0% 43,8%



18 

 

Mynd  13 Öryggisáætlun 

Skriflegar verklagsreglur eru til staðar samkvæmt 95% þátttakenda. Hjá rúmlega helmingi 

þátttakenda eru verklagsreglur afþreyingar búnar til af gæðastjóra og/eða öryggisstjóra. 

Svarhlutfall svarmöguleikanna allir starfsmenn sem koma að þjónustunni, eigandi, 

framkvæmdastjóri og yfirleiðsögumaður var jafnt eða tæplega 32%. Þessari spurningu var 

hægt að svara með mörgum svarmöguleikum, eins og sjá má á mynd 14. 

 

 

Mynd  14 Verklagsreglur 

Tafla 3 sýnir niðurstöður spurninga varðandi verklagsreglur fyrirtækisins. Þátttakendur 

tóku afstöðu og staðsettu fyrirtækið á mælikvarðanum 1-5, þar sem mjög illa/ekki til 

staðar hefur gildið 1 og mjög vel hefur gildið 5. 
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Tafla  3 Verklagsreglur 

 
 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar meta 72,2 % þátttakenda að verklagsreglur taki mjög 

vel mið af áhættumati. 22,2% þátttakenda meta að krafan um að leiðsegjandi starfsmenn 

tali erlent tungumál sem viðskiptavinir skilja sé mjög illa eða illa sett fram í 

verklagsreglum fyrirtækisins. 11,8 % þátttakenda meta kröfuna um gátlista fyrir hverja 

ferð sé mjög illa sett fram í verklagsreglum fyrirtækisins. 

 

4.5 Viðbragðsáætlanir  

Í fimmta hluta könnunar er spurt um viðbragðsáætlanir. Rétt tæplega 90% þátttakenda 

afþreyingarfyrirtækja sögðu að viðbragðsáætlanir um skipulagðar ferðir á vegum 

fyrirtækisins væru til, eins og sést á mynd 13 hér fyrir ofan. Sá aðili sem býr þær til er 

gæðastjóri og/eða öryggisstjóri í tæpum 60% svara, eins og sjá má á mynd 15. 

Yfirleiðsögumenn sjá um gerð viðbragðsáætlana hjá rúmlega 35% þátttakenda. Eigendur 

og framkvæmdastjórar eru hvor um sig með svarhlutfall um 30%. Hér var einnig hægt að 

svara með nokkrum svarmöguleikum eins og við gerð verklagsreglna. 

 

 

Mynd  15 Viðbragðsáætlanir 

Verklagsreglur Mjög illa Illa Hvorki né Vel Mjög vel

Hversu vel/illa er farið yfir það hvernig fyrirtækið ber sig að við framkvæmd 

þjónustunnar  í verklagsreglum fyrirtækisins? 
0% 5,6% 5,6% 38,9% 50,0%

Hversu vel/illa er krafan um menntun  (og þjálfun)  leiðsegjandi starfsmanna á staðháttum 

í viðkomandi ferð sett fram í verklagsreglum fyrirtækisins og henni framfylgt? 
0% 0% 5,6% 38,9% 55,6%

Hversu vel/illa er krafa um reynslu leiðsegjandi starfsmanna sett fram í verklagsreglum

fyrirtækisins og henni framfylgt? 
0% 5,6% 5,6% 33,3% 55,6%

Hversu vel/illa eru gátlistar fyrir hverja ferð settir fram í verklagsreglum fyrirtækisins og

honum framfylgt? 
11,8% 0% 5,9% 35,3% 47,1%

Hversu vel/illa eru  gátlistar í hverri ferð settir fram í verklagsreglum fyrirtækisins og

honum framfylgt? 
5,6% 5,6% 16,7% 27,8% 44,4%

Hversu vel/illa er búnaðarlisti fyrir hverja ferð settur fram í verklagsreglum fyrirtækisins

og honum framfylgt? 
5,6% 0% 16,7% 27,8% 50,0%

Hversu vel/illa eru viðmiðunarreglur um æskilegan fjölda viðskiptavina á hvern

leiðsegjandi starfsmann fyrir hverja ferð settar fram í verklagsreglum fyrirtækisins og

þeim framfylgt? 

0% 0% 0% 23,5% 76,5%

Hversu vel/illa er leiðarval og upplýsingagjöf settar fram í verklagsreglum fyrirtækisins

og það kynnt fyrir viðskiptavinum?
0% 0% 12,5% 25,0% 62,5%

Hversu vel/ illa er krafa um hvernig upplýsa skal viðskiptavini um öryggisatriði sett 

fram í verklagsreglum fyrirtækisins? 
0% 0% 11,8% 23,5% 64,7%

Hversu vel/illa er krafan um að í hverri ferð sé starfsmaður sem talar erlent tungumál

sem viðskiptavinir skilja  sett fram í verklagsreglum fyrirtækisins? 
11,1% 11,1% 5,6% 16,7% 55,6%

Hversu vel/illa taka verklagsreglur fyrirtækisins mið af áhættumati þess? 0% 0% 0,0% 27,8% 72,2%
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Við spurningunni hvort viðbragðsáætlanir séu æfðar fyrirfram í fyrirtækinu svöruðu 

29,4% að þær væru alltaf æfðar fyrirfram, 17,7 % oftast, 35,3 % stundum og 17,7% 

svöruðu að viðbragðsáætlanir væru aldrei æfðar fyrirfram hjá fyrirtækinu. 

 Þegar litið er til viðbragðsáætlana og þess hvort skilgreindur viðbragðshópur sé til 

innan fyrirtækisins má sjá að hjá 83% fyrirtækja er skilgreindur viðbragðshópur, sjá mynd 

16. 

 

 

Mynd  16 Viðbragðshópur 

Tafla 4 sýnir niðurstöður spurninga varðandi viðbragðsáætlanir fyrirtækisins. 

Þátttakendur tóku afstöðu og staðsettu fyrirtækið á mælikvarðanum 1-5, þar sem mjög 

illa/ekki til staðar hefur gildið 1 og mjög vel hefur gildið 5. 
 

Tafla  4 Viðbragðsáætlanir 

 
 

Þegar niðurstöður skoðana og viðhorfa til viðbragðsáætlana eru greindar má sjá að allir 

þátttakendur eða 100% meta viðbragðslýsingu, þ.e. hvernig standa eigi að björgun ef til 

óhapps/slyss kemur, vel eða mjög vel setta fram í viðbragðsáætlun fyrirtækisins. Einnig 

mátu allir þátttakendur að vel eða mjög vel væri sett fram í viðbragðsáætlun, hvort og/eða 

hvernig þörf sé á aðstoð annarra ef óhapp/slys verður. 18,8% tóku ekki afstöðu til þess 

hvernig tekist hafi að setja fram viðbragðsáætlun á einfaldan og skýran hátt en rúmlega 

56% töldu mjög vel hafa til tekist. 

 

4.6 Atvikaskýrsla 

Í sjötta hluta könnunar er spurt hvernig staðið sé að skráningu atvika í atvikaskýrslur. Hjá 

78% þátttakenda er til eyðublað sem nefnist atvikaskýrsla þar sem skráð eru óhöpp, slys 

eða atvik sem hefðu getað leitt til óhapps eða slyss. Hjá 22% þátttakenda (mynd 13, að 

ofan) eru þær ekki til eins og mynd 17 sýnir. 

Viðbragðsáætlanir Mjög illa Illa Hvorki né Vel Mjög vel

Hversu vel/illa er viðbragðslýsing sett fram í viðbragðsáætlun hvernig standa eigi að 

björgun ef til óhapps/slyss kemur?    0% 0% 0% 18,8% 81,3%

Hversu vel/illa er sett fram í viðbragðsáætlun hvernig og/eða hvort þörf sé á  aðstoð 

annarra  ef óhapp/slys verður? 0% 0% 0% 26,7% 73,3%

Hversu vel/illa telur þú að viðbragðsáætlanir fyrirtækisins komi í veg fyrir frekari slys og 

ekki síður lágmarkað allar afleiðingar? 0% 0% 18,8% 25,0% 56,3%

Hversu vel/illa telur þú að til hafi tekist að setja fram viðbragðsáætlun fyrirtækisins á 

einfaldan og skýran  hátt? 0% 0% 18,8% 25,0% 56,3%
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Mynd  17 Atvikaskýrsla 

Við spurningunni hvenær slík skýrsla sé útfyllt svöruðu flestir að svo sé gert við 

óhapp/slys eða 93%, sjá mynd 18. Hér var hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika og 

sögðust rúmlega 64% þátttakenda fylla skýrsluna út við næstum því óhapp/slys og rúm 

57% við atvik sem gæti orðið að óhappi/slysi síðar meir. 

 

 

Mynd  18 Skráning í atvikaskýrslur 

Þegar litið er til atvikaskýrslna og þess hvort leiðsegjandi starfsmenn hafi ávallt 

atvikaskýrslur meðferðis í skipulögðum ferðum fyrirtækisins sögðu tæp 72% svo vera. Þá 

sögðu um 57% þátttakenda aldrei láta viðskiptavini kvitta undir atvikaskýrslur til að koma 

í veg fyrir hugsanlega lögsókn, skaðabótakröfu eða óþarfa misskilning. Tæp 29% sögðust 

oftast gera það og rúm 14% sögðust alltaf fá kvittun frá viðskiptavini til að koma í veg 

fyrir frekari eftirmála. Af þátttakendum töldu tæplega 93% mjög líklegt eða líklegt að 

starfsmenn fyrirtækisins myndu fylla út atvikaskýrslur við frávik og töldu rúmlega 78% 

þeirra mjög ólíklegt að starfsmenn fyrirtækisins upplifi atvikaskýrslur sem eftirlit eða 

form til að finna blóraböggul fráviks. 

 Hjá um 65% þátttakenda eru færri en tíu atvikaskýrslur fylltar út á ári hjá 

fyrirtækinu, hjá um 29% þátttakenda er fjöldi atvikaskýrslna á ári milli 11 og 30. Hjá 7% 

þátttakenda er fjöldi skýrslna 31-60 á ári. Enginn þátttakenda segir að fjöldi þeirra sé fleiri 

en 61 skýrsla á ári, eins og sjá má á mynd 19. 
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Mynd  19 Fjöldi atvikaskýrslna 

Þegar litið er til skilvirkni og skráningar atvika var spurt um tímann sem má líða frá atviki 

að skýrsluskilum. Hjá 57% þátttakenda þarf að skila atvikaskýrslum innan 12 

klukkustunda frá atviki og hjá 43% þátttakenda má tíminn sem líður frá atviki að 

skýrsluskilum vera á bilinu 13-36 klukkustundir.  

 Margir þátttakendur eða 71% nýta sér atvikaskráningu starfsmanna og kynna atvik 

og/eða atvikaskýrslur fyrir starfsmönnum sínum, t.d. með yfirferð einu sinni á ári. Tilgang 

kynningar eru þátttakendur allir sammála um að sé lærdómur og til að bæta öryggi. 90% 

þeirra segja tilgang kynningar vera miðlun reynslu og þekkingar og 80% þátttakenda til 

að endurmeta verklagsreglur. Við þessari spurningu voru margir svarmöguleikar í boði 

og hægt að velja fleiri en einn valkost. 

 Samkvæmt töflu 5 má sjá tengsl milli fjölda viðskiptavina sem 

afþreyingarfyrirtækin þjónusta og fjölda útfylltra atvikaskýrslna. Af 23 þátttakendum 

tóku 14 afstöðu um fjölda útfylltra atvikaskýrslna á ári hjá fyrirtækinu. Taflan sýnir að 

þeir framkvæmdaraðilar sem þjónusta fleiri en tíu þúsund viðskiptavini á ári fylla út 

flestar skýrslur.  

 
Tafla  5 Tengsl fjölda skýrslna og viðskiptavina 

 
 

Í töflu 6 eru niðurstöður spurninga varðandi atvikaskýrslur dregnar saman. Þátttakendur 

tóku afstöðu og staðsettu fyrirtækið á mælikvarðanum 1-5, þar sem mjög illa/ekki til 

staðar hefur gildið 1 og mjög vel hefur gildið 5.  

 

 

< 10 skýrslur 11-30 skýrslur 31-60 skýrslur

501-1.500 viðskiptavinir 3 0 0

1.501-3.000 viðskiptavinir 2 0 0

3.001-6.000 viðskiptavinir 1 0 0

6.001-10.000 viðskiptavinir 1 0 0

> 10.001 viðskiptavinir 2 4 1

Útfylltar skýrslur
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Tafla  6 Atvikaskýrslur 

 
 

Þegar litið er til nýtingar atvikaskýrslna má sjá að 42,9% eða tæplega helmingur 

þátttakenda tekur enga afstöðu um það hvort fyrirtækið nýtir atvikaskýrslur til að 

endurmeta þjónustu sína. 7,14% þátttakenda meta sem svo að fyrirtækið nýti 

atvikaskýrslur illa við endurgerð áhættumats. Að mati þátttakenda eru 85,7 % sammála 

því að fyrirtækið nýti atvikaskýrslur til að bæta öryggi í ferðum á vegum fyrirtækisins. 

 Á síðastliðnum 12 mánuðum höfðu tæp 43% afþreyingarfyrirtækja aldrei orðið 

fyrir atviki, óhappi eða slysi þar sem óska þurfti eftir aðstoð til dæmis björgunarsveita, 

Neyðarlínu og/eða lögreglu. Tæplega 36% höfðu einu sinni þurft að óska eftir aðstoð á 

síðastliðnum 12 mánuðum og rúmlega 21% afþreyingarfyrirtækja höfðu 2-4 sinnum lent 

í atviki á síðastliðnum 12 mánuðum þar sem óska þurfti eftir aðstoð. 

 Í töflu 7 má sjá tengsl milli meðal starfreynslu leiðsegjandi starfsmanna og fjölda 

atvika á ári, þar sem óskað var eftir aðstoð. Taflan sýnir að færri atvik áttu sér stað hjá 

framkvæmdaraðilum með hærri meðal starfsreynslu leiðsegjandi starfsmanna og fleiri 

atvik áttu sér stað hjá þeim aðilum sem eru með lægri meðal starfsreynslu. 

 
Tafla  7 Tengsl starfsreynslu og atvika 

 
 

4.7 Öryggismál í ferðaþjónustu 

Í sjöunda hluta könnunar er spurt um annað sem við kemur öryggismálum í ferðaþjónustu. 

Þar eru tvær opnar spurningar, þ.e. sem þátttakendum var frjálst að svara, sem snúa annars 

vegar að skoðun þátttakenda á stöðlun og samræmingu öryggisviðmiða fyrir 

afþreyingarfyrirtæki og hins vegar að því hvort þátttakendur vildu koma á framfæri 

einhverju varðandi öryggisviðmið í afþreyingarferðaþjónustu.  

 Af 23 þátttakendum svöruðu 13 þátttakendur fyrri spurningunni sem öllum þótti 

mjög þarft að hafa viðmiðunarreglur. Í þriðjungi svara var nefnt að ofstöðlun 

öryggisviðmiða væri áhyggjuefni eða hættulegt vegna sérstöðu og fjölbreytni fyrirtækja 

og þjónustu. Þá var nefnt að auka þurfi menntun leiðsegjandi starfsmanna. Um ⅓ hluta 

þátttakenda nefndu að mannlegir þættir sem snúa að þekkingu og reynslu væru 

kjarnaþættir öryggismála hjá fyrirtækjunum.  

 Seinni spurningin gaf þátttakendum kost á að koma einhverju á framfæri varðandi 

Atvikaskýrslur Mjög illa Illa Hvorki né Vel Mjög vel

Hversu vel/illa telur þú að skrásetning atvika geti leitt í ljós hvort ein tegund þjónustu 

sé líklegri til óhappa/slysa  en önnur? 
0% 0% 14,3% 21,4% 64,3%

Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að endurmeta þjónustu  fyrirtækisins? 0% 0% 42,9% 21,4% 35,7%

Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að bæta öryggi  í ferðum á vegum 

fyrirtækisins? 
0% 0% 14,3% 28,6% 57,1%

Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að endurgera áhættumat ? 0% 7,1% 21,4% 21,4% 50,0%

Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að endurmeta viðbragðsáætlanir 

fyrirtækisins? 
0% 0% 21,4% 21,4% 57,1%

Aldrei Einu sinni 2-4 sinnum

< 2 ár 1 1 1

3- 5 ár 1 2 1

6 - 10 ár 2 1 0

> 15 ár 2 0 0

Atvik á ári 
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öryggisviðmið í afþreyingarferðaþjónustu. Einn þátttakenda nefnir að „því fyrr sem við 

fáum lög og reglur um menntun og hverjir mega leiðsegja og bjóða upp á 

ævintýraleiðsögn því betra“. Annar þátttakenda nefnir að sín skoðun sé að „það á ekki að 

hleypa fyrirtækjum af stað [í ferðir] nema að hafa að minnsta kosti einn leiðsögumann 

með wilderness leyfi [WFR] og leyfi á ekki að gefa út nema fyrirtækið uppfylli 

gæðaviðmið Vakans“. 

 

5. UMRÆÐUR  

 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman má að mati höfunda álykta að þær 

gefi góða innsýn í núverandi stöðu öryggis- og áhættustjórnunar hjá framkvæmdaraðilum 

ferðaþjónustufyrirtækja. Eðli afþreyingar hjá flestum þátttakendum eru gönguferðir um 

jökla, fjöll og óbyggðir ásamt jeppaferðum. Þær niðurstöður koma höfundum ekki á óvart 

þar sem þessar tegundir afþreyingar eru vinsælar hér á landi og margir 

framkvæmdaraðilar bjóða upp á þær. Þátttakendur könnunar ná yfir alla þá flokka 

afþreyingar sem tilgreindir eru sem svarmöguleikar og tilheyra hættuflokki þrjú 

samkvæmt Vakanum. Áhugavert hefði verið að ná til fleiri þátttakenda og þá sérstaklega 

til þeirra sem bjóða upp á köfun og snorkl vegna fjölda slysa sem orðið hafa í þeirri 

afþreyingu síðustu misseri. Ánægjulegt var að sjá áhuga þátttakenda við opnum 

spurningum. Annars vegar skoðun þeirra á stöðlun og samræmingu öryggisviðmiða fyrir 

afþreyingarfyrirtæki og hins vegar að því hvort þátttakendur vildu koma á framfæri 

einhverju varðandi öryggisviðmið í afþreyingarferðaþjónustu. Þriðjungur svara tók mið 

af mannlegum þáttum eins og þekkingu og reynslu, ásamt því að tilgreina að þeir væru 

lykilþættir þegar kemur að öryggi í afþreyingarferðaþjónustu. 

 

5.1 Áhættumat 

Sjö spurningar voru lagðar fyrir til að kanna stöðu og viðhorf þátttakenda til framkvæmdar 

áhættumats og hversu vel kröfur Leiðbeinandi reglna um öryggismál eru settar fram. Á 

heildina litið telja þátttakendur kröfurnar vera vel eða mjög vel settar fram í áhættumati 

eða 88,7%. Höfundar telja mjög athyglisvert að 15% þátttakenda framkvæma aldrei 

áhættumat þar sem það er algjört grundvallaratriði í öryggismálum að gera fyrirbyggjandi 

ráðstafanir til að draga úr áhættu. Það er mikilvægt að meta áhættur, líkur á þeim og 

mögulegar afleiðingar. Að einungis 45% þátttakenda framkvæmi alltaf áhættumat fyrir 

hverja ferð telja höfundar vera áhyggjuefni, þar sem krafan í Leiðbeinandi reglum um 

öryggismál er að fyrir hverja ferð eigi alltaf að framkvæma áhættumat. Að mati höfunda 

þarf að leggja mun meiri áherslu á framkvæmd áhættumats fyrir hverja ferð hjá 

afþreyingarfyrirtækjum, þar sem áhættur og breytilegar aðstæður eru skoðaðar á 

kerfisbundinn hátt og allir áhættuþættir starfsumhverfis, framkvæmdar ferðar og 

vinnuskipulags eru greindir og skráðir.  

 Eins og fram kemur hjá Þórði Víkingi Friðgeirssyni (2008) tengjast áhættustjórnun 

og ákvörðunarferli að miklu leyti. Mikilvægt er að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir og taka 

ákvarðanir miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. Þegar niðurstöður rannsóknar eru 

skoðaðar er það í flestum tilfellum framkvæmdastjóri sem tekur ákvörðun um að hætta 

skuli við ferð eða breyta skuli skipulagðri ferð. En einnig kemur fram að í mörgum 

fyrirtækjum liggur ákvörðunarvald hjá öllum starfsmönnum sem koma að þjónustunni. 

Niðurstöður sýna eingöngu hvaða aðili hefur ákvörðunarvald en áhugavert hefði verið að 
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sjá hvaða aðili ber ábyrgðina að lokum, sér í lagi ef til atvika, óhappa og/ eða slyss kemur. 

Þá er athyglisvert að skoða þá þætti sem hafa áhrif á ákvörðunartöku en mjög stór hluti 

þátttakenda valdi veðurfar sem helsta áhrifavaldinn. Þá hafði áhættumat mikil áhrif sem 

og reynsla. Það kom höfundum mjög á óvart að fjárhagur og utanaðkomandi þrýstingur 

hafi lítil sem engin áhrif á ákvörðunartöku þátttakenda en höfundar gruna að þegar miklir 

fjármunir eru í húfi og aðdragandi ferða langur hafi það áhrif á ákvörðunartöku að 

framkvæma ferð þó svo að aðrir þættir svo sem veðurfar og áhættumat gefi tilefni til 

annars. 

 

5.2 Verklagsreglur 

Settar voru fram 11 spurningar til að kanna stöðu og viðhorf þátttakenda til 

verklagsreglna. Á heildina litið telja þátttakendur kröfurnar vera vel eða mjög vel settar 

fram í verklagsreglum fyrirtækisins eða 86,6%. Höfundar telja að nokkuð vel sé staðið að 

því en ávallt má gera betur eins og til dæmis skerpa á því að leiðsegjandi starfsmenn tali 

erlent tungumál sem viðskiptavinir skilja, en athyglisvert er að sjá að rúm 22% 

þátttakenda telja kröfuna mjög illa eða illa setta fram. Eins álykta Bentley, Page, Mayer 

o.fl. (2001) að tungumálaörðugleikar séu einn af helstu orsakaþáttum sem taldir eru geta 

leitt til atviks, óhapps eða alvarlegs slyss. Þegar niðurstöður um meðal starfsaldur eða 

reynslu leiðsegjandi starfsmanna eru skoðaðar má sjá að tæplega 64% þátttakenda eru 

með minna en fimm ára reynslu. Ferðaþjónustan er tiltölulega ung atvinnugrein sem vex 

mjög hratt og eru margir nýir framkvæmdaraðilar komnir inn á markaðinn og getur það 

skýrt ástæðuna. Eins álykta höfundar að oftar en ekki séu það ungir, ævintýragjarnir og 

kraftmiklir karlmenn sem leita í störf leiðsegjandi starfsmanna og þá sem áhugamál 

og/eða hlutastarf.  

 Samkvæmt SAF er hlutfall ófaglærðra í ferðaþjónustu of hátt og niðurstöður 

rannsóknar gefa svo til kynna en hjá tæplega helmingi fyrirtækjanna er hlutfall 

leiðsegjandi starfsmanna fyrirtækisins með sérhæfða menntun tengda afþreyingunni undir 

60%. Þá er mjög athyglisvert að 20% þátttakenda telja að hlutfall leiðsegjandi starfsmanna 

með gild réttindi fyrstu hjálpar eða WFR, vera undir 20%. Höfundar telja þetta mjög 

áhugavert sérstaklega þegar litið er til þess að rannsóknin nær eingöngu til 

afþreyingarfyrirtækja sem flokkast innan hættuflokks þrjú, og miðar við að viðskiptavinur 

sé settur í aðstæður þar sem hætta er á heilsutjóni ef stýring áhættu er ekki sinnt af þeim 

sem veitir þjónustuna. SAF telur þá að umbóta sé þörf í aukningu á fjölbreytni menntunar 

leiðsögumanna, sérstaklega hvað varðar hættumeiri afþreyingu. 

 

5.3 Viðbragðsáætlanir 

Fjórar spurningar voru lagðar fyrir til að kanna stöðu og viðhorf þátttakenda til 

viðbragðsáætlana. Á heildina litið telja þátttakendur kröfur Leiðbeinandi reglna um 

öryggismál vel eða mjög vel settar fram í viðbragðsáætlunum eða 91%. Þá tóku 9% 

þátttakenda enga afstöðu og er það viðunandi að mati höfunda. Þriðjungur þátttakenda 

æfa viðbragðsáætlanir alltaf fyrirfram en tæp 18% æfa aldrei viðbragðsáætlanir sínar, sem 

höfundum þykja ekki nærri nógu gott því undirbúningur er grundvallaratriði í allri 

áætlanagerð. Það vekur athygli höfunda að hjá 83% þátttakenda er skilgreindur 

viðbragðshópur innan fyrirtækisins þrátt fyrir svarhlutfall þeirra sem aldrei æfa 

viðbragðsáætlanir er tæp 18% og að rúmlega 35% þátttakenda æfa þær stundum fyrirfram. 
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5.4 Atvikaskýrslur 

Lagðar voru fyrir fimm spurningar til að kanna stöðu og viðhorf þátttakenda til 

atvikaskýrslna. Á heildina litið telja þátttakendur kröfurnar vera vel eða mjög vel settar 

fram í atvikaskýrslum eða 75,7% og að mati höfunda er það ábótavant. Höfundar telja 

mikið áhyggjuefni að 22,2% þátttakenda séu ekki með atvikaskýrslur til skráningar á 

slysum, óhöppum og þeim atvikum sem gætu leitt til óhapps og/eða slyss. Atvikaskýrsla 

er gott verkfæri í gæða- og öryggisstjórnun og því þykir höfundum 22,2% of hátt hlutfall. 

Með formlegri skráningu atvika er hægt að halda utan um frávik til að bæta þjónustu, 

útiloka hættur og til að bæta öryggi viðskiptavina og starfsmanna. Þá geta atvikaskýrslur 

gefið vísbendingu um hvort ein tegund þjónustu sé líklegri til óhappa en önnur. Það vekur 

einnig athygli höfunda hversu fáar atvikaskýrslur samkvæmt niðurstöðum eru fylltar út á 

ári hjá þátttakendum en tæplega 93% töldu mjög líklegt að starfsmenn fyrirtækjanna skrái 

öll frávik, óhöpp eða slys í atvikaskýrslu. Ekkert fyrirtækjanna skráir fleiri en 60 skýrslur 

á ári þrátt fyrir að fjöldi viðskiptavina hjá 33,3% þátttakenda eru fleiri en tíu þúsund á ári. 

Höfundar telja mikilvægt að rannsaka og greina frekar hvers vegna skráningu frávika og 

„næstum því“ atvika sé ekki betur sinnt sérstaklega í ljósi þess að um 78% þátttakenda 

telja mjög ólíklegt að starfsmenn fyrirtækisins upplifi atvikaskýrslur sem eftirlit eða form 

til að finna blóraböggul fráviks. Mikið má læra af frávikum, draga úr og jafnvel komast 

hjá alvarlegum atvikum með atvikaskráningu léttvægari atvika en það svipar til 

niðurstaðna Bentley, Page og Walker (2004) í Nýja Sjálandi. Sérstaklega má benda á að 

rúm 70% fyrirtækjanna kynna atvikaskýrslur fyrir starfsmönnum sínum í þeim tilgangi að 

draga af þeim lærdóm og bæta öryggi, miðla reynslu og þekkingu og til að endurmeta 

verklagsreglur sínar. Það er því merkilegt að fjöldi þeirra sé ekki meiri og skráningu ekki 

betur sinnt eins og Bentley, Cater og Page (2010) greina frá í rannsókn sinni. Þessar 

niðurstöður ættu að hvetja framkvæmdaraðila til að leitast ennfrekar við að auka 

skráningu á minniháttar- og „næstum því“ atvikum, óhöppum og slysym þar sem draga 

má lærdóm af slíkri skráningu en oftar en ekki hafa þau frávik svipaðan ef ekki sama 

aðdraganda og alvarleg meiðsl eða dauðsföll. 

 

5.5 Leiðbeinandi reglur um öryggismál 

Meginspurning rannsóknar er hvort framkvæmdaraðilar í afþreyingarferðaþjónustu 

uppfylli öryggiskröfur sem gerðar eru til þeirra í Leiðbeinandi reglum um öryggismál. 

Niðurstöður gefa til kynna að helmingur þátttakenda tileinki sér öryggiskröfur sem þar 

eru settar fram. Það má þó vel vera að hinn helmingurinn uppfylli settar kröfur með því 

að fylgja öðrum öryggisviðmiðum en Leiðbeinandi reglum um öryggismál, þar sem 

valkvætt er að fylgja þeim. Leiðbeinandi reglur um öryggismál verða hugsanlega lagðar 

fram sem frumvarp til laga á næstu misserum og gera má ráð fyrir að nái breytingar á 

lögum, um skipan ferðamála nr. 73/2005 varðandi öryggisáætlanir, fram að ganga muni 

eftirlit með leyfisskyldum aðilum aukast verulega. Það er því athyglisvert að sjá að 

tæplega þriðjungur þátttakenda (27,3%) er mjög ósammála fullyrðingunni að fyrirtækið 

tileinki sér Leiðbeinandi reglur um öryggismál, en það er aðeins lægra en hlutfall þeirra 

sem ekki eru aðilar að SAF eða þátttakendur Vakans. Leiðbeinandi reglur um öryggismál 

voru gefnar út árið 2013 og í fjölda ára hefur verið unnið að því að leggja þær fram sem 

frumvarp til laga ásamt því að stöðugt er kallað eftir auknu öryggi í þessum málaflokki. 

Hingað til hefur ekki náðst að ljúka umræðum um frumvarpið á Alþingi og því hafa þessar 
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breytingatillögur, sem Leiðbeinandi reglur um öryggismál eru, ekki náð fram að ganga 

og verða að lögum. Að mati höfunda er grundvöllur fyrir því að öll fyrirtæki í 

ferðaþjónustu á Íslandi tileinki sér Leiðbeinandi reglur um öryggismál. Þar sem allar líkur 

eru á því að frumvarpið nái í gegn og verði að lögum, beri öllum ferðaþjónustuaðilum 

skylda til að uppfylla allar þær sértæku og ítarlegu öryggiskröfur sem þar eru settar fram 

í hvívetna. 

 Þegar niðurstöður eru greindar enn frekar og skoðaðar helstu þarfir til umbóta í 

íslenskri ferðaþjónustu álykta höfundar að brýnast sé að gera umbætur á eftirfarandi 

atriðum: 

 Að tryggja að fyrirtækin framkvæmi metnaðarfullt áhættumat fyrir hverja 

skipulagða ferð og stýri þannig áhættum með fyrirbyggjandi ráðstöfunum. 

 Að bjóða þurfi upp á fjölbreyttari menntun leiðsegjandi starfsmanna, sér í lagi 

fyrir hættumeiri afþreyingu. 

 Að koma í veg fyrir að tungumálaörðugleikar eigi sér stað milli starfsmanna og 

viðskiptavina. 

 Að tryggja æfingu viðbragðsáætlana fyrirfram. 

 Að auka skráningu atvika í atvikaskýrslu, þá sérstaklega á frávikum og léttvægari 

atvikum sem geta nýst sem forvörn í öryggismálum.  

 Að nýta atvikaskráningu sem verkfæri til forvarna og aukins öryggis. 

 

 Einingafjöldi verkefnisins setti ákveðnar skorður á umfangi þessarar rannsóknar. 

Höfundar telja mikilvægt að rannsaka viðfangsefnið betur og eru fjölmargir möguleikar á 

nálgun þess og dýpkun tiltækir, þ.m.t. með djúpviðtölum og ítarlegri spurningakönnun. 

Höfundar telja að spurningakönnunin hafi að takmörkuðu leyti náð yfir alla þá þætti sem 

gagnlegt hefði verið að rannsaka varðandi öryggismál m.a. til að fá skýrari afstöðu þeirra 

sem framkvæma ferðir í afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi. Styrkleikar rannsókninnar 

eru að til er ítarlegur og forprófaður spurningalisti sem hægt er að nýta, ef kanna á stöðuna 

aftur eftir einhver ár hjá afþreyingarfyrirtækjum sem starfa í hættuflokki þrjú. Einnig er 

hægt að endurbæta og aðlaga spurningakönnunina að rannsóknum á öðrum afþreyingum 

hér á landi eins og til dæmis hestaferðum svo ekki sé minnst á erlenda ferðamenn sem 

ferðast um landið á bílaleigubílum. 

 

6. LOKAORÐ 

 

Rannsókn þessi veitir góða innsýn í hvernig staða öryggis- og áhættustjórnunar er í dag 

hjá framkvæmdaraðilum í afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi. Nýjum 

ferðaþjónustufyrirtækjum hefur fjölgað hratt vegna aukins fjölda ferðamanna til landsins. 

Lykilþættir í framtíð íslenskrar ferðaþjónustu eru gæða- og öryggismál og því er rannsókn 

þessi mikilvægur hlekkur í því að greina stöðu öryggismála hjá framkvæmdaraðilum 

afþreyinga. Þá upplýsir hún hvort og hvernig þeir eru að tileinka sér og uppfylla 

öryggiskröfur sem settar eru fram í Leiðbeinandi reglum um öryggismál 

ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, við gerð öryggisáætlana. 

 Atvikið á Langjökli sem vísað er til í upphafi verkefnis er ekki einsdæmi og verður 

ekki hjá því komist að atvik munu gerast, stór sem smá. Það er ekki hægt að koma í veg 

fyrir áhættu en alltaf er hægt að gera betur þegar kemur að öryggismálum. Eitt slys er einu 

slysi of mikið. Það er óumdeilanlegt að með bættum vinnubrögðum framkvæmdaraðila 



28 

við gerð öryggisáætlana og með því að uppfylla sértækar og ítarlegar öryggiskörfur er 

hægt að draga verulega úr alvarlegum atvikum. Undirbúningur er grundvallaratriði í 

áætlanagerð, skráning allra atvika, ásamt eftirliti með framkvæmdum ferða eru 

nauðsynleg atriði til að tryggja gæði og öryggi innan ferðaþjónustunnar. Það má líta á 

gerð öryggisáætlana sem hringrás þar sem vel undirbúið áhættumat, verklagsreglur, 

viðbragðsáætlanir og atvikaskráning eru uppfærð og í stöðugu endurmati, en flestir 

verkþættir öryggisáætlana tengjast og eru háðir hver öðrum. Það er von höfunda að 

rannsókn þessi nýtist sem framlag til aukins öryggis og gæða í ferðaþjónustu á Íslandi og 

verði til umbóta þar sem þess er þörf. 
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Viðauki 2 Spurningakönnun 
 

 

Öryggisviðmið í afþreyingarferðaþjónustu   
 

Kæri viðtakandi,   

 

Við heitum Ásdís Þórhallsdóttir og Berglind Kristófersdóttir og erum nemendur á lokaönn í MPM 

námi (Master of Project Management) við Háskólann í Reykjavík.  

 

Við erum að vinna að lokaverkefni okkar sem fjallar um öryggi og gæði í 

afþreyingarferðaþjónustu.  

 

Könnunin er send á takmarkaðan hóp aðila og til að niðurstöður hennar verði marktækar og sem 

trúverðugastar vonumst við til þess að þú getir gefið þér tíma til að svara. Könnunin er í sjö 

hlutum og tekur um 10-20 mínútur að ljúka henni. Við hvetjum þig til þess að svara spurningum 

af hreinskilni og heiðarleika.  

 

Farið verður með öll svör úr könnuninni sem trúnaðarmál, hún er nafnlaus og ekki verður hægt að 

rekja svar þitt.  

 

Með fyrirfram þökkum og von um jákvæð viðbrögð.  

 

Bestu kveðjur,  

Ásdís og Berglind  

 

SPURNINGA- & VIÐHORFSKÖNNUN um öryggisviðmið afþreyingarfyrirtækja í 

ferðaþjónustu Íslandi.  

I. hluti ALMENNT UM FYRIRTÆKIÐ OG ÞJÓNUSTUNA 

1. Hvers eðlis er afþreyingin sem fyrirtækið býður uppá?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Fjórhjólaferðir 

( ) Flúðasiglingar 

( ) Gönguferðir um jökla, fjöll, óbyggðir 

( ) Hellaskoðun 

( ) Jeppaferðir  

( ) Kajakferðir 

( ) Köfun og snorkl 

( ) Skíðaferðir í fjalllendi 

( ) Vélsleðaferðir 

( ) Annað? ___  

2. Er fyrirtækið aðili að SAF (Samtök ferðaþjónustunnar)?  
( ) Já  

( ) Nei  

3. Er fyrirtækið þátttakandi í Vakanum(Gæða- og umhverfiskerfi 

ferðaþjónustunnar)?   
( ) Já - næsta spurning er nr. 5 

( ) Nei  

( ) Er í umsóknarferli - næsta spurning er nr. 5 

4. Hefur þitt fyrirtæki áhuga á að verða þátttakandi í Vakanum? 
( ) Já  
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( ) Nei  

( ) Á ekki við  

5. Hver er staða þín innan fyrirtækisins? 
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Eigandi 

( ) Framkvæmdastjóri  

( ) Gæðastjóri/Öryggisstjóri  

 ( ) Leiðsögumaður 

( ) Milli-stjórnandi 

( ) Starfsmaður  

( ) Yfirleiðsögumaður 

( ) Annað? ____  

6. Hversu lengi hefur fyrirtækið verið starfrækt?  
( ) <1 ár  

( ) 2-5 ár 

( ) 6-10 ár 

( ) 11-15 ár 

( ) 16-20 ár 

( ) >21 ár 

7. Hver er starfsmannafjöldi (fastráðnir, lausráðnir, verktakar) fyrirtækisins?  
( ) 1-5 starfsmenn  

( ) 6-10 starfsmenn 

( ) 11-20 starfsmenn 

( ) 21-30 starfsmenn 

( ) 31-40 starfsmenn 

( ) > 41 starfsmenn 

8. Hver er heildarfjöldi viðskiptavina fyrirtækisins á ári?  
( ) <100 viðskiptavinir 

( ) 101 - 500 viðskiptavinir 

( ) 501 - 1.500 viðskiptavinir 

( ) 1.501 - 3.000 viðskiptavinir 

( ) 3.0001 - 6.000 viðskiptavinir 

( ) 6.001 - 10.000 viðskiptavinir 

( ) > 10.001 viðskiptavinir 

9. Á hvaða árstíma koma flestir ykkar viðskiptavina?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Sumar jún-ágú 

( ) Vetur nóv-mar 

( ) Vor  apr-maí 

( ) Haust sept-okt 

10. Hversu sammála/ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Fyrirtækið tileinkar sér 

Leiðbeinandi reglugerð um öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, sem 

Ferðamálastofa gaf út árið 2013?   
( ) Mjög sammála 

( ) Sammála 

( ) Hvorki né 

( ) Ósammála 

( ) Mjög ósammála  

II. hluti MENNTUN OG REYNSLA LEIÐSEGJANDI STARFSMANNA  
 

Leiðsegjandi starfsmaður er sá aðili sem ber ábyrgð á viðskiptavinum og er í forsvari 
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fyrirtækisins í hverri skipulagðri ferð. 

11. Hver er meðal starfsaldur leiðsegjandi starfsmanna fyrirtækisins? 
 ( ) < 2 ár 

 ( ) 3 - 5 ár 

 ( ) 6 - 10 ár 

 ( ) 10 - 15 ár 

 ( ) > 15 ár 

12. Hversu stór hluti leiðsegjandi starfsmanna innan fyrirtækisins hafa gild Fyrstu 

hjálpar – og/eða WFR (e. Wilderness First Responder, Vettvangshjálp í óbyggðum) 

réttindi (gilda í u.þ.b. 3 ár)?  
( ) 0 - 10% starfsmanna 

( ) 11 - 20% starfsmanna 

( ) 21 - 30% starfsmanna 

( ) 31 - 40% starfsmanna 

( ) 41 - 50% starfsmanna  

( ) 51 - 60% starfsmanna  

( ) 61 - 70% starfsmanna  

( ) 71 - 80% starfsmanna  

( ) 81 - 90% starfsmanna  

( ) 91 - 100% starfsmanna  

13. Hversu stór hluti leiðsegjandi starfsmanna fyrirtækisins hefur sérhæfða menntun 

miðað við afþreyinguna sem fyrirtækið býður uppá?  
( ) 0 - 20% starfsmanna 

( ) 21 - 40% starfsmanna 

( ) 41 - 60% starfsmanna 

( ) 61 - 80% starfsmanna 

( ) 81 - 90% starfsmanna 

( ) 91 - 100% starfsmanna  

III. hluti ÁHÆTTUMAT 
Áhættumat er nákvæm greining á því hvaða hættur eru í umhverfinu sem geta hugsanlega leitt til 

slysa. 

14. Hvenær er skriflegt áhættumat gert fyrir skipulagðar ferðir hjá þínu fyrirtæki?  
( ) Aldrei - næsta spurning er nr. 26 

( ) Oftast 

( ) Stundum  

( ) Alltaf - fyrir hverja ferð 

15. Hver framkvæmir áhættumat í þínu fyrirtæki? 
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Allir starfsmenn sem koma að þjónustunni 

( ) Eigandi 

( ) Framkvæmdastjóri  

( ) Gæðastjóri/Öryggisstjóri  

( ) Leiðsögumaður 

( ) Milli-stjórnandi 

( ) Starfsmaður  

( ) Yfirleiðsögumaður 

( ) Annað? ___________ 

16. Hver hefur ákvörðunarvald um að hætta skuli við eða breyta skipulagðri ferð miðað 

við útkomu áhættumats?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Allir starfsmenn sem koma að þjónustunni 
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( ) Eigandi 

( ) Framkvæmdastjóri  

( ) Gæðastjóri/Öryggisstjóri  

( ) Leiðsögumaður 

( ) Milli-stjórnandi 

( ) Starfsmaður  

( ) Yfirleiðsögumaður  

( ) Annað? ___________ 

17. Hvaða þættir hafa áhrif á þegar ákvarðanir eru tekur um hvort hætta eigi við 

skipulagðar ferðir eða ekki?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Áhættumat 

( ) Fjárhagur 

( ) Reynsla 

( ) ViðmiðunarStaðlar  

( ) Tilfinningar 

( ) Tæknilegir örðugleikar 

( ) Veðurfar  

( ) Þekking 

( ) Þrýstingur frá utanaðkomandi aðilum 

( ) Annað? ____________ 

18. Hversu oft er áhættumat yfirfarið og/eða endurbætt?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Aldrei  

( )  > 5 ára fresti  

( ) Annað hvert ár  

( ) Árlega  

( ) Mánaðarlega 

( ) Alltaf eftir atvik (óhapp eða slys) 

Hér fyrir neðan koma spurningar varðandi áhættumat og biðjum við þig um að taka 

afstöðu/staðsetja fyrirtækið miðað við eftirfarandi skala:  1 = Mjög illa / Ekki til staðar 

2 = Illa  3 = Hvorki né 4 = Vel 5 = Mjög vel  

19. Hversu vel/illa er gerð greining á hugsanlegum hættum í áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

20. Hversu vel/illa er gerð greining á hugsanlegum óhöppum í áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

21. Hversu vel/illa er gerð greining á því hverjir geta orðið fyrir óhappi í áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

22. Hversu vel/illa er gerð greining á hvernig óhöpp geta orðið í áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

23. Hversu vel/illa er gert mat á eðli, alvarleika, líkum, umfangi og orsökum hættunnar í 

áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

24. Hversu vel/illa er gert mat á alvarleika óhapps eða áverka  í áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

25. Hversu vel/illa er gerð greining / mat á truflun á starfsemi fyrirtækisins  í 

áhættumati?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

IIII. Hluti VERKLAGSREGLUR 

Verklagsreglur er það vinnulag sem að nota á til að lágmarka hættu á slysum. 
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26. Eru til skriflegar verklagsreglur um framkvæmd skipulagðra ferða á vegum 

fyrirtækisins?  

( ) Já  

( ) Nei - næsta spurning er nr. 39 

27. Hver býr til verklagsreglur í þínu fyrirtæki? 
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Allir starfsmenn sem koma að þjónustunni 

( ) Eigandi 

( ) Framkvæmdastjóri  

( ) Gæðastjóri/Öryggisstjóri  

( ) Leiðsögumaður 

( ) Milli-stjórnandi 

( ) Starfsmaður  

( ) Yfirleiðsögumaður 

( ) Annað? ___________ 

Hér fyrir neðan koma spurningar varðandi verklagsreglur fyrirtækisins og biðjum við þig um að 

taka afstöðu/staðsetja fyrirtækið miðað við eftirfarandi skala:  1 = Mjög illa / Ekki til staðar 2 = 

Illa  3 = Hvorki né 4 = Vel 5 = Mjög vel  

28. Hversu vel/illa er farið yfir það hvernig fyrirtækið ber sig að við framkvæmd 

þjónustunnar í verklagsreglum fyrirtækisins?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5    

29. Hversu vel/illa er krafan um menntun (og þjálfun) leiðsegjandi starfsmanna á 

staðháttum í viðkomandi ferð sett fram í verklagsreglum fyrirtækisins og henni 

framfylgt?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5     

30. Hversu vel/illa er krafa um reynslu leiðsegjandi starfsmanna sett fram í 

verklagsreglum fyrirtækisins og henni framfylgt?  
  ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5    

31. Hversu vel/illa eru gátlistar fyrir hverja ferð settir fram í verklagsreglum 

fyrirtækisins og honum framfylgt?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

32. Hversu vel/illa eru  gátlistar í hverri ferð settir fram í verklagsreglum fyrirtækisins 

og honum framfylgt?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

33. Hversu vel/illa er búnaðarlisti fyrir hverja ferð settur fram í verklagsreglum 

fyrirtækisins og honum framfylgt?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

34. Hversu vel/illa eru viðmiðunarreglur um æskilegan fjölda viðskiptavina á hvern 

leiðsegjandi starfsmann fyrir hverja ferð settar fram í verklagsreglum fyrirtækisins 

og þeim framfylgt?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

35. Hversu vel/illa er leiðarval og upplýsingagjöf settar fram í verklagsreglum 

fyrirtækisins og það kynnt fyrir viðskiptavinum? 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

36. Hversu vel/ illa er krafan um hvernig upplýsa skal viðskiptavini um öryggisatriði sett 

fram í verklagsreglum fyrirtækisins og henni framfylgt?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5   

37. Hversu vel/illa er krafan um að í hverri ferð sé starfsmaður sem talar erlent 

tungumál sem viðskiptavinir skilja sett fram í verklagsreglum fyrirtækisins og henni 

framfylgt?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5   
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38. Hversu vel/illa taka verklagsreglur fyrirtækisins mið af áhættumati þess?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

V. hluti VIÐBRAGÐSÁÆTLANIR 

Viðbragðsáætlanir eru áætlanir um hvernig eigi að bregðast við ef til óhapps kemur. 

39. Eru til viðbragðsáætlanir um skipulagðar ferðir á vegum fyrirtækisins?  

( ) Já  

( ) Nei – næsta spurning nr. 47 

40. Hver býr til viðbragðsáætlanir í þínu fyrirtæki?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Allir starfsmenn sem koma að þjónustunni 

( ) Eigandi 

( ) Framkvæmdastjóri  

( ) Gæðastjóri/Öryggisstjóri  

( ) Leiðsögumaður 

( ) Milli-stjórnandi 

( ) Starfsmaður  

( ) Yfirleiðsögumaður 

( ) Annað? ____ 

41. Eru viðbragðsáætlanir fyrirfram æfðar í fyrirtækinu?  
( ) Aldrei 

( ) Stundum  

( ) Oftast 

( ) Alltaf 

42. Er til skilgreindur viðbragðshópur innan fyrirtækisins?  
( ) Já  

( ) Nei  

Hér fyrir neðan koma spurningar varðandi viðbragðsáætlun fyrirtækisins og biðjum við þig um 

að taka afstöðu/staðsetja fyrirtækið miðað við eftirfarandi skala:  1 = Mjög illa / Ekki til staðar 2 

= Illa  3 = Hvorki né 4 = Vel 5 = Mjög vel  

43. Hversu vel/illa er viðbragðslýsing sett fram í viðbragðsáætlun hvernig standa eigi að 

björgun ef til óhapps/slyss kemur?    
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

44. Hversu vel/illa er sett fram í viðbragðsáætlun hvernig og/eða hvort þörf sé á  aðstoð 

annarra ef óhapp/slys verður?  
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

45. Hversu vel/illa telur þú að viðbragðsáætlanir fyrirtækisins komi í veg fyrir frekari 

slys og lágmarki allar afleiðingar?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

46. Hversu vel/illa telur þú að til hafi tekist að setja fram viðbragðsáætlun fyrirtækisins 

á einfaldan og skýran hátt?  
  ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

VI. hluti ATVIKASKÝRSLA 
Atvikaskýrsla er skráning á öllum frávikum, óhöppum og/eða slysum. 

47. Er til atvikaskýrsla til skráningar á óhöppum/slysum eða atvikum sem hefðu getað 

leitt til óhapps/slys innan fyrirtækisins?  
( ) Já 

( ) Nei  - næsta spurning er nr. 64 

48. Hvenær er atvikaskýrsla útfyllt innan fyrirtækisins?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Við óhapp/slys 

( ) Við næstum því óhapp/slys 
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( ) Við atvik sem gæti orðið að óhappi/slysi síðar meir  

49. Hafa leiðsegjandi starfsmenn ávallt atvikaskýrslur meðferðis (eða aðgang að þeim) í 

skipulagðar ferðir fyrirtækisins?  
( ) Já  

( ) Nei  

50. Eru viðskiptavinir látnir kvitta undir atvikaskýrslur til að koma í veg fyrir 

hugsanlega lögsókn, skaðabótakröfur eða óþarfa misskilning?  
( ) Aldrei 

( ) Stundum 

( ) Oftast 

( ) Alltaf 

51. Hversu líklegt/ólíklegt er að starfsmenn fylli út atvikaskýrslur þegar við á ?  
( ) Mjög ólíklegt 

( ) Ólíklegt 

( ) Hvorki né 

( ) Líklegt 

( ) Mjög líklegt 

52. Hversu líklegt/ólíklegt telur þú að starfsmenn fyrirtækisins upplifi atvikaskýrslur 

sem eftirlit eða form til að finna blóraböggul fráviks?  
( ) Mjög ólíklegt 

( ) Ólíklegt 

( ) Hvorki né 

( ) Líklegt 

( ) Mjög líklegt  

53. Hversu margar atvikaskýrslur eru útfylltar hjá fyrirtækinu á ári?  
( ) < 10 skýrslur 

( ) 11-30 skýrslur 

( ) 31-60 skýrslur 

( ) 61-90 skýrslur  

( ) 91-120 skýrslur 

( ) 121-150 skýrslur 

( ) > 150 skýrslur 

54. Er til viðmiðunarregla hjá fyrirtækinu um hversu langt má líða frá atviki þar til 

skýrslu hefur verið skilað inn til réttra aðila?  
( ) Já  

( ) Nei - næsta spurning nr. 56  

55. Hversu langur tími má líða frá atviki að skýrsluskilum? 
( )  < 12 klst. 

( ) 13-36 klst.  

( ) 37-72 klst.  

( )  > 73 klst.  

56. Eru atvik (óhapp/slys) og/eða atvikaskýrslur kynntar (á einhvern hátt) fyrir 

starfsmönnum fyrirtækisins (t.d. með yfirferð þeirra einu sinni á ári)?  
( ) Já  

( ) Nei - næsta spurning er nr. 58  

57. Í hvaða tilgangi eru kynningar á atvikum/atvikaskýrslum nýttar?  
Hér er hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika 
( ) Lærdómur 

( ) Miðlun reynslu og þekkingar 

( ) Til að endurmeta verklagsreglur 

( ) Til að bæta þjónustu til viðskiptavina 
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( ) Til að bæta samskipti  

( ) Til að auka upplýsingagjöf  

( ) Til að bæta öryggi 

( ) Endurgerð áhættumats 

( ) Endurgerð viðbragðsáætlana 

( ) Annað? _______ 

58. Hversu oft hefur fyrirtækið lent í atviki (óhappi/slysi) á síðastliðnum 12 mánuðum 

þar sem óska þurfti eftir aðstoð t.d. björgunarsveita, Neyðarlínu og/eða lögreglu?  
( ) Aldrei 

( ) Einu sinni 

( ) 2-4 sinnum 

( ) 5-7 sinnum  

( ) >8 sinnum 

Hér fyrir neðan koma spurningar varðandi atvikaskýrslur og biðjum við þig um að taka 

afstöðu/staðsetja fyrirtækið miðað við eftirfarandi skala:  1 = Mjög illa / Ekki til staðar 2 = Illa  3 

= Hvorki né 4 = Vel 5 = Mjög vel  

59. Hversu vel/illa telur þú að skrásetning atvika geti leitt í ljós hvort ein tegund þjónustu 

sé líklegri til óhappa/slysa en önnur?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

60. Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að endurmeta þjónustu 

fyrirtækisins? 
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

61. Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að bæta öryggi í ferðum á vegum 

fyrirtækisins?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

62. Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að endurgera áhættumat?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

63. Hversu vel/illa nýtir fyrirtækið atvikaskýrslur til að endurmeta viðbragðsáætlanir 

fyrirtækisins?  
 ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  

VI:. Hluti ANNAÐ 
Hér fyrir neðan eru opnar spurningar sem valfrjálst er að svara.  

64. Hver er þín skoðun á stöðlun og samræmingu öryggisviðmiða fyrir 

afþreyingarfyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi? 

_____________________________________________________________________ 

65. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi öryggisviðmið í 

afþreyingarfyrirtæka í ferðaþjónustu á Íslandi? 

_____________________________________________________________________ 

 

TAKK FYRIR! Þá er könnuninni lokið og við þökkum þér innilega fyrir að taka þátt. Framlag 

þitt er okkur mjög mikls virði og vonumst við til þess að niðurstöður rannsóknar og lokaverkefnið 

leiði til umbóta í öryggis- og gæðamálum ferðaþjónustu á Íslandi. Ef þú hefur einhverjar 

spurningar er þér velkomið að hafa samband við okkur. Bestu kveðjur, Ásdís og Berglind 
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Viðauki 3 Kynningarbréf 

 

 


