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Útdráttur 

Í takt við mikla fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur jöklaferðamennska farið vaxandi. 

Ferðamenn vilja upplifa eitthvað sérstakt á ferð sinni um landið og getur ferð á jökul verið 

hluti af því. Með fjölgun ferðamanna í jöklaferðir ríður á að jöklafyrirtæki sýni ábyrgð og 

nærgætni í því umhverfi sem þeir starfa. Hér verður fjallað um þann skilning sem 

viðmælendur tveggja fyrirtækja í jöklaferðamennsku leggja í hugtakið samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, hvaða áherslur eru ríkjandi og hvernig það endurspeglast í starfsemi þeirra. 

Einnig verður hugtakið ábyrg ferðamennska skilgreint og sett í samhengi við 

samfélagsábyrgð fyrirtækja. Farið verður yfir hvaða þættir samfélagsábyrgðar skipta 

ferðamanninn mestu máli í vali hans á ferðaþjónustufyrirtæki og hvort hann líti á sig sem 

ábyrgan ferðamann. Niðurstöður okkar sína að hægt er að skipta meginþáttum 

samfélagsábyrgðar þessara tveggja jöklafyrirtækja í fjóra flokka: umhverfið, nærsamfélag, 

öryggi og ábyrg ferðaþjónusta. Erfitt var að gera greinarmun á samfélagsábyrgð og ábyrgri 

ferðaþjónustu en þessi tvö hugtök eiga margt sameiginlegt og fyrirtækin gera í raun ekki 

greinarmun á þeim. Ferðamenn telja sig vera ábyrga þegar kemur að ferðalögum sínum til 

landsins og þeir þættir sem fyrirtæki leggja áherslu á skipta sköpum á vali þeirra á 

ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi.  

Abstract 

Glacier tourism has grown rapidly in Iceland along with the increased number of tourists 

travelling to the country. Tourists want to experience something unique on their journey and 

glacier tourism can provide them with what they are looking for. With the increased number 

of tourists in glacier tourism, it is important that glacier tour operators show responsibility 

when it comes to the environment they operate in. This essay discusses the understanding 

that two representatives of glacier tour operators put in the concept of corporate social 

responsibility, what their priorities are and how it  can be reflected in their operation. The 

concept of responsible tourism will also be discussed and put in context with corporate social 

responsibility. We will look into what part of corporate social responsibility important are 

most important for the travelers when it comes to choosing a tour operator and if they 

consider themselves being a responsible tourist. Our conclusion reveals that corporate social 

responsibility of these two glacier tour operators can be divided into four categories: the 

environment, society, safety and responsible tourism. It was almost impossible to find 

difference between the concept of corporate social responsibility and responsible tourism as 

they have a lot in common and the representatives did not make a distinction between the 

two concepts. Tourists consider themselves as being responsible and those factors that the 

tour operators emphasize on can make a difference when choosing a tour operator in Iceland. 
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1 Inngangur 

Erfitt getur verið að ímynda sér Ísland án jökla þar sem stór hluti hálendis landsins er þakið 

jöklum. Jöklar hér á landi hafa myndast af stórkostlegum náttúruöflum og einstakt er að 

standa á jöklinum sjálfum þar sem útsýnið einkennist af ósnortnu víðerni svo langt sem 

augað eygir. Náttúran er ein af meginástæðum þess að ferðamenn heimsækja Ísland 

(Ferðamálastofa, á.á.)  Ísland hefur þann einstaka eiginleika að bjóða upp á ferðir á jökla þar 

sem náttúran og snævi þakið landslag er í fyrirrúmi og því engin furða að ferðamenn sækist 

í þær ferðir til að komast í snertingu við þá tilfinningu að finnast þú vera einn í heiminum. 

Fyrirtæki sem bjóða upp á ferðir á jökla eru með starfsemi sína í einstöku umhverfi og 

mikilvægt fyrir þau að vera meðvituð um þau fótspor sem þau skilja eftir sig. Eins og jöklar 

myndast út frá náttúrulegum aðstæðum geta þeir á sama hátt horfið og því er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að sýna ábyrgð í starfsemi sinni. Ábyrgðin fellur þó ekki aðeins á fyrirtækin heldur 

einnig á gesti þeirra og beinist að umhverfinu, samfélaginu og ferðamanninum sjálfum. 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja má skilgreina á marga vegu og ekki er til ein algild skilgreining 

á hugtakinu. Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja, lýsir hugtakinu á þessa leið: ,,Í 

sinni einföldustu mynd felst samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana í því að þau axli 

ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið” (Festa, 2017a). Hugtakið hefur 

breyst mikið síðan það kom fyrst fram á sjónarsviðið en í dag snýst það ekki einungis um 

efnahag og samfélag heldur einnig umhverfið. Mikið hefur verið skrifað um 

samfélagsábyrgð í heiminum í gegnum árin en þó skortir fræðilega umfjöllun á hugtakinu í 

tengslum við ferðaþjónustu. Ábyrg ferðamennska er nátengt hugtak og hefur verið mikið 

fjallað um það í fræðilegu samhengi. Ef hugtakið er skilgreint á sem einfaldastan hátt má 

segja að ábyrgðin felist í því að vinna að því að gera áfangastaði betri fyrir fólk til að lifa í 

og fyrir ferðamenn að heimsækja. 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á tengslum ábyrgðar ferðamennsku og 

samfélagsábyrgðar fyrirtækja í jöklaferðamennsku. Einnig hverjar séu hugmyndir 

ferðaþjónustuaðila í jöklaferðamennsku, sem og ferðamanna sem nota þeirra þjónustu, í 

þessum efnum. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:  

● Hver eru tengslin á milli hugtakanna samfélagsábyrgð fyrirtækja og ábyrg 

ferðamennska? 

● Hvaða áherslur hafa íslensk fyrirtæki í jöklaferðamennsku í tengslum við 

samfélagsábyrgð?  

● Skiptir það máli fyrir ferðamenn að fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi sýni 

samfélagsábyrgð? 

● Telja ferðamenn, sem eru á leið í jöklaferð, sig vera ábyrga ferðamenn?  

 

Til að svara þessum spurningum var annars vegar gerð viðtalsrannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við fulltrúa tveggja fyrirtækja í jöklaferðamennsku. Hins vegar var framkvæmd 

spurningakönnun meðal gesta þessara sömu fyrirtækja.  

Jöklar á Íslandi þekja um 11% af yfirborði landsins en stærð þeirra hefur breyst mikið síðustu 

aldir. Jöklar hafa mikil áhrif á mótun lands, til að mynda í gegnum rof skriðjöklanna, en 
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einnig í gegnum flutning á setefnum stærstu vatnsfalla landsins, sem eiga einmitt uppruna 

sinn í jöklum (Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008). Jöklar á Íslandi hafa verið 

viðkomustaðir erlendra gesta lengi en nú á síðustu áratugum hafa jöklarnir hlotið almennar 

vinsældir meðal ferðamanna. Boðið er upp á ýmiss konar skipulagðar ferðir á jökla á vegum 

ferðaþjónustufyrirtækja. Í þessu samhengi er talað um jöklaferðamennsku en misjafnt er 

hvernig hún er skilgreind og hvort að einungis ferðir á sjálfan jökulinn falla undir 

skilgreininguna eða einnig ferðir á svæðið í kring. Ef svæðið í kringum jökulinn er tekið inn 

í myndina má skilgreina jöklaferðamennsku á mjög víðan hátt (Johannes T. Welling, 

Þorvarður Árnason & Rannveig Ólafsdóttir, 2015).  

Mikil aukning hefur orðið í jöklaferðamennsku á Íslandi síðustu tvo áratugi og fyrirtækjum 

sem sérhæfa sig í jöklaferðum hefur fjölgað mjög. Í boði er fjölbreytt afþreying á eða við 

jökla á Íslandi. Þar má nefna jöklagöngur, ferðir á snjósleða, ísklifur, kajak ferðir, 

útsýnisflug, íshellaferðir, jeppaferðir, ljósmyndaferðir, bátsferðir í jökullón og 

hundasleðaferðir. Á Íslandi eru 269 jöklar en starfsemi fyrirtækja í jöklaferðamennsku er 

aðeins á örfáum þeirra. Vatnajökull og Mýrdalsjökull eru hvað mikilvægastir fyrir 

jöklaferðamennsku hér á landi en ástæðu þess má rekja til hversu auðvelt og öruggt aðgengi 

að þeim er, sem og nálægð þeirra við þjóðveg 1. Jöklafyrirtæki eru þó einnig með starfsemi 

á Langjökli, Snæfellsjökli, Hofsjökli og minni jöklum sem ganga út frá þeim fyrrnefndu 

(Johannes T. Welling & Þorvarður Árnason, 2016).  

Ritgerð þessi skiptist í sjö kafla að þessum inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla verður fjallað 

um þann fræðilega grundvöll sem ritgerðin byggir á. Hugtökin samfélagsábyrgð fyrirtækja 

og ábyrg ferðamennska verða skoðuð ítarlega með hjálp fræðanna. Í lok kaflans verða 

skoðuð tengsl hugtakanna tveggja. Í þriðja kafla verður farið yfir aðferðafræði og 

rannsóknarsnið sem notast var við til að ná þeim markmiðum sem sett voru fyrir 

rannsóknina. Í fjórða kafla verða kynntar niðurstöður úr viðtölum við ferðaþjónustuaðila. Í 

þeim fimmta verða svo kynntar niðurstöður spurningakönnunar sem lögð var fyrir 

ferðamenn. Í sjötta kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi en 

þessum kafla er skipt í fernt eftir þeim þemum sem fengust úr niðurstöðum. Þessi þemu eru 

umhverfi, sjálfbær þróun, öryggi og nærsamfélag. Í sjöunda og síðasta kafla verður 

rannsóknarspurningum svarað. Rannsóknin verður rædd í heild sinni og gerð grein fyrir þeim 

takmörkunum sem henni fylgja sem og hugmyndir að frekari rannsóknum lagðar fram. 
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2 Samfélagsábyrgð fyrirtækja og 

ábyrg ferðamennska 

Í fyrri hluta kaflans verður farið ofan í saumana á skilgreiningum hugtaksins um 

samfélagsábyrgð fyrirtækja, saga hugtaksins verður rakin, hinar ýmsar flokkanir á hugtakinu 

skoðaðar, rýnt í samband samfélagsábyrgðar og umhverfis sem og litið á stöðu þekkingar á 

samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu. Í seinni hluta kaflans verður rýnt í hugtakið ábyrg 

ferðamennska og farið yfir hvernig hugtakið hefur þróast. Farið verður inn á hvernig sjálfbær 

þróun tengist hugtakinu og hvernig stefna ábyrgrar ferðamennsku er í fyrirtækjum á Íslandi. 

Að lokum verða skoðuð tengslin á milli hugtakanna samfélagsábyrgð fyrirtækja og ábyrg 

ferðamennska.  

2.1 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja hefur verið skilgreind á marga vegu í gegnum árin. Í stuttu máli 

fjallar hugtakið um ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélagi og umhverfi. Sameinuðu þjóðirnar 

skilgreina hugtakið á eftirfarandi hátt: ,,Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er viðleitni 

fyrirtækja til að stuðla að aukinni velferð samfélags, starfsmanna, viðskiptavina og annarra 

hagsmunaaðila auk umhverfis í gegnum daglegan rekstur sinn og umfram lagalegar skyldur 

sínar” (Félag Sameinuðu þjóðanna, á.á.).  

2.1.1 Saga hugtaksins 

Hugtakið samfélagsábyrgð á sér langa sögu og finna má aldargömul sönnunargögn um að 

viðskiptalífið hafi hjálpað samfélaginu. Formleg skrif um hugtakið byrjuðu þó ekki fyrr en 

á sjötta áratugnum. Carroll (1999) nefnir Howard R. Bowen sem föður samfélagsábyrgðar 

fyrirtækja. Bowen (1953) skrifaði um að gjörðir efnaðra og valdamikilla viðskiptamanna 

hefðu áhrif á samfélagið og fólkið á mörgum stöðum. Hann setti fram skilgreiningu sem 

hljóðar svo: ,,Samfélagsábyrgð fyrirtækja tekur til skuldbindinga viðskiptamanna að fylgja 

þeim stefnum, að taka þær ákvarðanir eða að fylgja þeim gjörðum, sem eru æskilegar gildum 

samfélagsins” (Bowen, 1953, bls. 6).  

Annar mikilvægur fræðimaður á sviði samfélagsábyrgðar var Keith Davis. Davis (1960) 

skilgreindi hugtakið á annan hátt en Bowen og sagði að hugtakið ,,ætti við ákvarðanir og 

gjörðir viðskiptamanna sem að hluta til væru teknar út frá öðru en beinum fjárhagslegum 

eða tæknilegum áhuga fyrirtækisins” (Davis, 1960, bls. 70). Báðar skilgreiningar þessara 

virtu fræðimanna eru þó nokkuð víðar í skilningi því ekki er sagt beint hvað átt er við. 

McGuire (1963) reyndi að gera skilgreininguna skiljanlegri og skilgreindi hann hugtakið á 

eftirfarandi hátt: ,,Hugmyndin um samfélagsábyrgð bendir til þess að fyrirtæki hafi ekki 

einungis efnahagslegar og lagalegar skyldur heldur beri einnig skyldur til samfélagsins” 

(McGuire, 1963, bls. 144). Hér er talað um skyldur fyrirtækja en ekki gjörðir og ákvarðanir 

viðskiptamanna eins og einkenndi skilgreiningar Bowen og Davis. Á árunum 1970-1990 

breyttist merking hugtaksins og fræðimenn fóru að hugsa þetta á annan hátt. Preston og Post 
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(1981) hugsuðu samfélagsábyrgð sem svo að fyrirtæki ættu að hafa í huga afleiðingar 

starfsemi sinnar, þó að það sé ekki skylda fyrirtækjanna að laga öll vandamál samfélagsins. 

Hér er talað um fyrirtækið sjálft sem ábyrgt en ekki einungis stjórnendur þess.  

Samfélagsábyrgð fyrirtækja varð enn mikilvægari um miðjan tíunda áratuginn þegar 

internetið hóf að ryðja sér til rúms ásamt öðrum tækninýjungum. Þá gátu ýmsar stofnanir 

sett meiri pressu á fyrirtæki í gegnum netið að sýna samfélagsábyrgð (Waddock, 2008). Það 

sem einkenndi samfélagsábyrgð í byrjun tuttugustu aldar var frasinn ,,látum gott af okkur 

leiða til að vegna betur” (e. doing good to do well). Það sem hefur mest breyst varðandi 

samfélagsábyrgð frá 1988-2008 samkvæmt Waddock (2008) er að nýjar reglur hafa litið 

dagsins ljós. Þessar nýju reglur ganga lengra en að fullnægja hluthöfum. Reglurnar ganga út 

á ríkari samfélagsábyrgð gagnvart umhverfinu, samfélaginu og stjórnunarháttum. Þetta 

rennur stoðum undir þrefaldan ávinning samfélagsábyrgðar (Waddock, 2008) sem má sjá á 

mynd 1. Sem dæmi er ætlast til af stórum fyrirtækjum að þau stuðli að sjálfbærni, séu gagnsæ 

varðandi starfsemi sína og fari eftir mismunandi reglum og stöðlum eftir því í hvaða grein 

þau starfa.  

 

Mynd 1: Þrefaldur ávinningur samfélagsábyrgðar. Byggt á Waddock (2008). 

2.1.2 Flokkun kenninga um samfélagsábyrgð 

Fræðimenn hafa keppst við að flokka allar þær kenningar sem upp hafa komið um 

samfélagsábyrgð og munum við í þessum kafla varpa ljósi á þau þemu sem birtast í þeim 

flokkunum.  

Fjórflokkun Carroll (1979) á kenningum um samfélagsábyrgð er einna þekktust. Hann skipti 

kenningunum upp í efnahagslega ábyrgð, lagalega ábyrgð, siðferðislega ábyrgð og valkvæða 

ábyrgð (e. discretionary responsibility). Carroll (1991) setti síðan fram pýramída um 

fjórflokkun á kenningum þar sem hann breytti efsta stiginu úr valkvæðri ábyrgð í 

mannúðarábyrgð (e. philanthropic responsibility) en merkingin hélst þó sú sama. Á mynd 2 

má sjá pýramída Carrolls.  
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Mynd 2: Pýramídi Carrolls (1991). 

Efnahagsleg ábyrgð fyrirtækja felst í því að framleiða og selja vöru eða þjónustu sem 

viðskiptavinir vilja, skila sem mestum hagnaði og halda sterkri samkeppnisstöðu. Næsta stig 

pýramídans er lagaleg ábyrgð. Samfélagið býst við því að fyrirtæki starfi innan ákveðins 

lagalegs ramma eftir því í hvaða grein fyrirtækið starfar. Hér koma inn hin ýmsu lög og 

reglugerðir sem ríki eða sveitarfélög setja og fyrirtækjum ber að fylgja. Fyrirtæki hafa því 

ákveðna ábyrgð gagnvart samfélaginu í því að fylgja settum reglum. Þriðji hluti pýramídans 

fjallar um siðferðislega ábyrgð fyrirtækja. Fyrri tveimur þáttum pýramídans fylgja þó 

ákveðnar siðferðislegar venjur um hvað sé rétt og rangt, venjur sem tengjast efnahagslega 

og lagalega umhverfinu. Í þessu stigi pýramídans er vísað til siðferðislegrar ábyrgðar sem er 

samþykkt af samfélaginu en eru þó ekki skrifuð í lögin. Samfélagið hefur áhrif á ákvarðanir 

þeirra sem setja lög í landinu og því geta siðferðislegar breytingar í samfélaginu verið 

ákveðinn undanfari þess sem koma skal í lagalega umhverfinu. Samfélagið getur beitt 

yfirvöld þrýstingi sem verður til þess að lagalegt umhverfi fyrirtækja gæti breyst (Carroll, 

1991). Þannig getur samfélagið beitt yfirvöld þrýstingi um frekari lagasetningu varðandi 

samfélagsábyrgð fyrirtækja, að þau þurfi að skila til baka í samfélagið sem það starfar í. 

Carroll (1991) nefnir sem dæmi um siðferðislega ábyrgð að fyrirtækjum sé mikilvægt að 

vera opin fyrir nýjum siðferðislegum venjum (e. norms) í samfélaginu. Toppurinn á 

pýramídanum er mannúðarábyrgð (e. Philanthropic responsibilities). Þetta stig 

samfélagsábyrgðar er svar fyrirtækja við væntingum samfélagsins um að vera góður 

samfélagsþegn (e. good corporate citizens). Í þessu felst að taka virkan þátt í verkefnum sem 

ganga út á velferð manna eða viðskiptavild (e. goodwill). Dæmi um mannúðarábyrgð 

fyrirtækja er að gefa af sér til góðgerðarmála, lista, menntunar eða nærsamfélagsins. Á þessu 

stigi segir Carroll að mikilvægt sé að fyrirtæki séu vakandi fyrir því hverju samfélagið býst 

við af fyrirtækjum og getur umhverfisvernd verið einn hluti af því. Það sem greinir þetta stig 

frá því siðferðislega er að svara samfélaginu með því að láta gott af sér leiða (Carroll, 1991).  

Fleiri fræðimenn hafa látið sig málið varða hvað varðar fjórflokkun kenninga um 

samfélagsábyrgð. Þeim flokkunum svipar þó flestum til pýramída Carroll en þó með örlitlu 

breyttu sniði. Í grein Garriga og Melé (2004) flokka þau kenningar um hugtakið 

samfélagsábyrgð fyrirtækja í eftirfarandi fjóra flokka: 
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● Efnahagslegar kenningar þar sem talið er að fyrirtæki séu einungis tól til að búa til 

auð og að það sé eina samfélagsábyrgð þeirra.  

● Pólitískar kenningar fjalla um tengsl fyrirtækja við samfélagið sem og völdin og 

ábyrgðina sem fyrirtæki hafa.  

● Samfélagslegar kenningar beina ljósi á að fyrirtæki eru hluti af samfélaginu og því 

ætti að samþætta þarfir samfélagsins við þarfir fyrirtækja.  

● Siðferðislegar kenningar skilja það að sambandið á milli fyrirtækja og samfélags 

felur í sér siðferðisleg gildi. Fyrirtæki ættu því að sjá samfélagsábyrgð sem 

siðferðislega skyldu vegna þess að það leiðir til betra samfélags. 

 

Van Den Brink og Van der Woerd (2004) flokkuðu samfélagsábyrgð fyrirtækja einnig í fjóra 

flokka:  

● Hlýðnidrifin samfélagsábyrgð (e. compliance driven) þar sem kenningar fjalla um að 

hlýða reglum og gegna skyldum.  

● Hagnaðardrifin samfélagsábyrgð fjallar um að gjörðir sem varða samfélag og 

umhverfi þurfa að skila hagnaði.  

● Samfélagsdrifin samfélagsábyrgð fjallar um að finna jafnvægi á milli hagnaðar-, 

samfélags- og umhverfisþátta og allir þættir eru taldir mikilvægir.  

● Samvinnudrifin samfélagsábyrgð þar sem unnið er með hagsmunaaðilum svo að 

bæði fyrirtækið og hagsmunaaðilar hagnist. Unnið er saman að gjörðum sem búa til 

virði hagfræðilega séð, samfélagslega séð og umhverfislega séð.  

 

Mynd 3 sýnir hvernig bæði flokkanir Van den Brink og Van der Woerd sem og flokkanir 

Garriga og Melé tengjast þeim flokkunum sem Carroll setti fram árið 1979.  

 

Mynd 3: Fjórflokkun Carroll og tengingar við aðrar flokkanir. Flokkanir Garriga og Melé eru litaðar appelsínugular en 

flokkanir Van den Brink og Van der Woerd eru litaðar grænar. 
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2.1.3 Fyrirtæki og umhverfið 

Hoffman (2000) flokkaði hvata, sem stuðla að því að fyrirtæki grípa til aðgerða hvað varðar 

umhverfið, í fimm yfirflokka. Flokkarnir eru: innlend lög, alþjóðlegar reglugerðir, 

samningsstaða birgja og/eða viðskiptavina, markaðshvatar og samfélagshvatar (mynd 4). 

Hvatarnir þrýsta á fyrirtæki með mismunandi hætti, sumir eru þvingandi en aðrir ekki. Fyrstu 

tveir flokkarnir sem nefndir eru, innlend lög og alþjóðlegar reglugerðir, eru þvingandi hvatar 

því fyrirtæki komast ekki hjá því að grípa til aðgerða.  

 

Mynd 4: Hvatar sem stuðla að því að fyrirtæki grípi til aðgerða hvað varðar umhverfið (Geirþrúður María Jónsdóttir, 

2015, Byggt á Hoffman, 2000). 

Á myndinni má sjá alla fimm yfirflokkana og þá undirflokka sem þeim fylgja. Myndin sýnir 

greinilega hvernig hvatarnir ýta á fyrirtæki úr mismunandi áttum. Fyrsti flokkurinn er 

innlend lög en hann fjallar um hvernig stjórnvöld geta nýtt sér lagasetningar til að ýta á 

fyrirtæki (Hoffman, 2000). Þetta er tól sem stjórnvöld geta notað þegar viðhorf samfélagsins 

breytist og má auðveldlega tengja þetta við siðferðislega ábyrgð sem Carroll (1991) setti 

fram. Alþjóðlegar reglugerðir er annar hvati sem Hoffman (2000) nefnir. Hér er fjallað um 

alþjóðlega staðla og samninga sem tengjast umhverfisvernd. Þó margir þeirra séu þannig 

uppsettir að hægt er að velja hvort staðlarnir séu teknir upp innan fyrirtækisins eða ekki hefur 

það töluverð áhrif einungis að þeir séu til. Þriðji hvatinn er samningsstaða birgja og/eða 

viðskiptavina. Í þessum hvata skiptir birgðakeðjan miklu máli þar sem fyrirtæki sem starfa 

saman tengjast í gegnum hana. Ef eitt fyrirtæki setur ákvæði í samning sinn um 

umhverfisvernd þurfa önnur fyrirtæki að aðlaga sína starfsemi að þeim ákvæðum eða eiga á 

hættu að missa viðskiptin (Hoffman, 2000). Því er þessi hvati ákveðin þvingun líka þó að 

Hoffman nefni það ekki því þarna setja önnur fyrirtæki skilyrði fyrir til dæmis 



8 

umhverfisvernd. Fjórði hvatinn sem Hoffman nefnir eru markaðshvatar. Markaðurinn er 

síbreytilegur og fyrirtæki þurfa því að vera vakandi fyrir þeim breytingum sem geta átt sér 

stað. Hluti af markaðshvatanum er að neytendur geta krafist þess að fyrirtæki taki tillit til 

umhverfisins og taki ábyrgð. Þetta geta þeir gert meðal annars með því að sniðganga vörur 

fyrirtækja sem hugsa ekki um umhverfið. Fimmti og seinasti hvatinn eru samfélagshvatar. 

Til eru mörg dæmi um þá, til dæmis náttúruverndarsamtök, fræðasamfélagið, fjölmiðlar og 

samfélagið sjálft. Mikilvægt er fyrir fyrirtækið að átta sig á því að álit samfélagsins á því 

skiptir miklu máli þar sem það getur haft áhrif á alla starfsemi þess, velgengni og hagnað.  

 

 

2.1.4 Samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu 

Margar atvinnugreinar vinna saman að því að móta það sem við köllum ferðaþjónustu. 

Ferðaþjónustan er í raun safn mismunandi atvinnugreina sem meðal annars selja vöru eða 

þjónustu til ferðamanna (Ardahaey, 2011).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á samfélagsábyrgð fyrirtækja almennt en 

fræðasamfélag ferðaþjónustunnar var lengur að átta sig og eru rannsóknir því á 

samfélagsábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja styttra á veg komnar en í öðrum atvinnugreinum. 

Þó hefur áhugi fræðimanna sem einblína á ferðamennsku aukist á síðustu árum og einkum 

upp úr aldamótum 2000 (Coles, Finklova & Dinan, 2013). Þessa þróun má greinilega sjá á 

mynd 5.  

 

Mynd 5: Fjöldi ritrýndra tímaritsgreina sem innihalda lykilorðin ferðamennska (e. tourism) og samfélagsábyrgð (e. 

corporate social responsibility) eftir árum á leitarsíðunni Web of Science (11. mars 2018) 

Rannsóknir á samfélagsábyrgð fyrirtækja síðustu áratugi hafa helst einblínt á þrjú 

umfjöllunarefni: framkvæmd, hagfræðilegan rökstuðning fyrir því að haga sér á ábyrgari hátt 

og samfélagshliðar samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Áhugi á ábyrgð sem nálgun í stjórnun 

ferðaþjónustunnar hefur farið vaxandi en þó hefur verið bent á að til þessa dags hefur ekki 

komið nein kerfisbundin greining á stöðu þekkingar á samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu 
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(Coles o.fl., 2013). Sömu fræðimenn og bentu á þennan skort á rannsóknum á 

samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu birtu tímaritsgrein einmitt um þetta efni. Í þeirri grein kom 

meðal annars fram að hugtakið samfélagsábyrgð hafi ekki verið rætt sem vandamál sem 

finna þurfi lausn á, heldur hafi verið gert ráð fyrir því að skilningur sé til staðar á hugtakinu. 

Algengara hafi verið að annað hvort hunsa eða viðurkenna lauslega umdeilt eðli 

hugmyndarinnar fremur en að takast á við að finna nýjar aðferðir til að vinna með hugtakið 

samhliða ferðaþjónustu (Coles o.fl., 2013). 

Ferðaþjónustuaðilar (e. tour operators) hafa þann möguleika að geta sýnt ábyrgð á þremur 

mismunandi sviðum: innan fyrirtækisins, á áfangastaðnum sjálfum og í gegnum 

birgðakeðjuna (Van de Mosselaer, Var der Duim & Van Wijk, 2012). Hægt er að sýna 

samfélagsábyrgð innan fyrirtækisins, meðal annars með því að koma vel fram við starfsmenn 

og stuðla að jafnrétti. Fyrirtæki geta sýnt samfélagsábyrgð á áfangastaðnum með því að 

ganga vel um staðinn, flokka rusl og bera virðingu fyrir nærsamfélaginu. Samfélagsábyrgð 

í gegnum birgðakeðjuna felst meðal annars í því að setja ákveðnar kröfur á sína birgja sem 

þeir þurfa að mæta til að hægt sé að eiga í viðskiptum. Þessar kröfur geta til dæmis verið 

tengdar umhverfinu eða jafnlaunavottun (Festa, á.á.). 

Samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu er oft tengd við sjálfbæra þróun og sjálfbæra ferðamennsku 

(Manente, Minghetti & Mingotto, 2014). Sumar skilgreiningar hafa hreinlega fjallað um það 

að samfélagsábyrgð sé í raun sjálfbær þróun fyrirtækja (Coles o.fl., 2013). Hugtakið sjálfbær 

þróun kom fram á sjónarsviðið árið 1987 þegar Brundtland-skýrslan var gefin út og var 

skilgreind á eftirfarandi hátt: ,,Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum samtímans án þess 

að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum” (WCED, 1987, bls. 

37). Sjálfbær þróun er byggð upp af þremur stoðum: umhverfi, samfélagi og efnahag. Þetta 

eru sömu stoðir og samfélagsábyrgð byggir á (Mihalic, 2016), ásamt lagalegu stoðinni eins 

og nefnt var hér á undan.  

Hugtakið sjálfbær ferðamennska spratt upp frá umræðunni um sjálfbæra þróun og hefur 

hugtakið verið skilgreint á þá leið að vera ,,sú þróun eða aðgerð í ferðamennsku sem tekur 

tillit til umhverfisins, tryggir verndun náttúrlegra og menningarlegra auðlinda til langs tíma, 

stuðlar að jafnræði og er félagslega og efnahagslega ásættanleg” (Rannveig Ólafsdóttir, 

2007). Oft eru hugtökunum sjálfbær ferðamennska og ábyrg ferðamennska stillt upp 

samhliða (Goodwin, 2012). Ábyrg ferðamennska er því nátengd samfélagsábyrgð 

ferðaþjónustu og verður hugtakið því skoðað nánar í næsta kafla.  

 

2.2 Ábyrg ferðamennska 

Hugmyndir um ábyrga ferðamennsku hafa verið til lengi og fjölmargar skilgreiningar á 

hugtakinu hafa komið fram. Misjafnt er hvort skilgreiningarnar tengjast umhverfinu, 

samfélaginu, efnahagslegum þáttum eða ferðamanninum sjálfum en oftast er það blanda 

þessara fjögurra þátta. Hugtakið getur tekið á sig ýmsar myndir, því mismunandi 

áfangastaðir og hagsmunaaðilar hafa ólíkar áherslur. Með hugtakinu er verið að fá lönd, 

áfangastaði, ferðaþjónustufyrirtæki, ferðamenn og staðbundin samfélög til að taka ábyrgð á 

því að stunda sjálfbæra ferðamennsku og vinna að því að gera áfangastaði betri fyrir 
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heimamenn og fyrir ferðamenn að heimsækja (Cape Town Declaration on Responsible 

Tourism, á.á.). 

2.2.1 Saga hugtaksins 

Rætur hugtaksins má rekja til ráðstefnu Sameinu þjóðanna í Ríó í Brasilíu árið 1992 þar sem 

viðurkennt var að ferðaþjónusta gæti orðið mikilvægur þáttur í þróun samfélaga. Í framhaldi 

af ráðstefnunni birti deild umhverfis- og ferðamála í ríkisstjórn Suður-Afríku grein um þróun 

ferðaþjónustu þar í landi árið 1996. Þar var komið inn á mögulegan vöxt ferðaþjónustu og 

hversu mikilvæg hún gæti orðið fyrir hagkerfið þar í landi (Government of South Africa, 

Department of Environmental affairs and Tourism, 1996). Það var svo árið 2002 sem 

hugtakið var skilgreint alþjóðlega í fyrsta skiptið. Það var gert á ráðstefnu í Cape Town í 

Suður-Afríku en það var einnig í fyrsta skiptið sem alþjóðleg ráðstefna um ábyrga 

ferðamennsku á áfangastöðum var haldin (Manente o.fl., 2014). Ráðstefnan var skipulögð 

af Responsible Tourism Partnership og Western Cape Tourism og var haldin samhliða 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg, á tíu ár afmæli 

Ríó-ráðstefnunnar. Þar var ábyrg ferðamennska á áfangastöðum skilgreind og er í daglegu 

tali vísað til sem Cape Town yfirlýsingin (e. Cape Town Declaration). Í þeirri yfirlýsingu 

segir að ábyrg ferðamennska geti tekið á sig ýmsar myndir en skilgreinir þó alltaf ferðalög á 

eftirfarandi hátt:  

● Draga úr þáttum sem geta haft neikvæð áhrif á umhverfið, samfélagið og 

menninguna. 

● Koma af stað betri efnahagslegum ávinningi fyrir heimamenn og auka velferð 

nærsamfélags með því að bæta aðgengi og vinnuskilyrði þegar kemur að 

ferðaþjónustu. 

● Leyfa heimafólki að taka þátt í ákvörðunum sem hafa áhrif á líf þess og lífsgæði. 

● Jákvæð framlög til að varðveita náttúruna og menningararfleifð staðarins og 

samhliða því er verið að viðhalda mismunandi menningarheimum. 

● Veitir ferðamanninum ánægjulegri upplifun þegar tengslin við heimamenn verða 

dýpri og skilningur hans á menningu heimamannsins og þeim umhverfisþáttum sem 

skipta samfélagið máli verður meiri.  

● Sjá fyrir aðgengi fyrir líkamlega fatlað fólk (e. physically challenged people). 

● Næmir gagnvart menningu, ýtir undir virðingu milli ferðamanna og gestgjafa og 

byggir upp stolt og sjálfstraust heimamanna (Manente o.fl., 2014). 

 

Árið 2008 var næsta alþjóðlega ráðstefna um ábyrga ferðamennsku á áfangastöðum haldin 

en hún fór fram í Kerala á Suðvestur-Indlandi. Þar var farið yfir þá þróun sem hafði átt sér 

stað síðan í Cape Town og farið yfir þá reynslu sem ábyrg ferðmennska hafði skilað 

undanfarin ár. Þar fékkst staðfesting á því að ábyrg ferðamennska er mjög mikilvæg fyrir 

áfangastaði og þróaðar nýjar leiðir til að halda áfram að vinna að því að ná markmiðum sem 

sett voru með Cape Town yfirlýsingunni (Manente o.fl., 2014). Alþjóðleg ráðstefna um 

ábyrga ferðamennsku á áfangastað hefur verið haldin tólf sinnum síðan sú fyrsta var haldin 

árið 2002 (Responsible Tourism in Destinations – introduction, á.á.).  

Samkvæmt Harold Goodwin (2016) snýst ábyrg ferðamennska um það að gera áfangastað 

að betri stað fyrir ferðamenn að heimsækja en jafnframt að stuðla að betri lífsgæðum 

heimamanna. Ábyrg ferðamennska á ekki aðeins að gagnast heimamönnum heldur einnig 

ferðamönnum sem heimsækja áfangastaðinn. Með ábyrgri ferðamennsku er líklegra að 
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upplifun ferðamannsins verði ánægjulegri og tengslin við heimamenn dýpri (Caruan, Glozer, 

Crane & McCabe, 2014). 

Síðan hugtakið var fyrst viðurkennt hefur mikil vitundarvakning orðið í ferðamennsku. 

Francis (2016) segir frá því hvernig ábyrg ferðamennska hefur þróast í gegnum árin. Árið 

2000 var aðeins eitt fyrirtæki skráð með formlega stefnu þegar kemur að ábyrgri 

ferðaþjónustu. Stefna fyrirtækja í átt að ábyrgri ferðamennsku hefur aukist mjög mikið síðan 

þá og fjölmörg fyrirtæki í dag leggja áherslu á að sýna ábyrgð gagnvart samfélagi, umhverfi, 

hagsmunaaðilum og fyrirtækinu sjálfu.  

2.2.2 Sjálfbær þróun og ábyrg ferðamennska 

Ábyrg ferðamennska er vítt hugtak sem getur átt sér fjölda merkinga. Hugtakið hefur verið 

skilgreint út frá sjálfbærri þróun en Goodwin (2012) segir að ábyrg ferðamennska snúist um 

það að taka ábyrgð á því að ná fram sjálfbærri þróun í gegnum ferðamennsku, sama hvernig 

tengingin er við ferðaþjónustuna og áfangastaðinn sem hún er stunduð á. Sjálfbær 

ferðamennska og ábyrg ferðamennska eru oft notuð samhliða og þegar talað er um annað 

hugtakið fylgir hitt oftar en ekki eftir. Ábyrgðin snýst um að skilgreina efnahagsleg, 

samfélagsleg og umhverfisleg vandamál sem skipta máli á tilteknu svæði. Mikilvægt er að 

átta sig á því, þegar kemur að ábyrgri ferðamennsku, að ekki er verið að taka tillit til margra 

áfangastaða eða fleiri landa í einu heldur er verið að einblína á ákveðið, staðbundið svæði. 

Ábyrg ferðamennska er skilgreind á allt annan hátt á Íslandi en í Suður-Afríku, til dæmis 

vegna þess að vandamálin eru mjög ólík á þeim svæðum og því mikilvægt að taka mið að 

því þegar hugtakið er skilgreint (Goodwin, 2012). 

Með þeim neikvæðu þáttum sem fjöldaferðamennska (e. mass tourism) hefur haft, meðal 

annars á samfélög, umhverfið og heimamenn, var leitað eftir að ábyrgð yrði tekin á þeim 

áhrifum sem hún hefur á áfangastaði og heimafólk. Margar tegundir ferðaþjónustu spruttu 

upp til að sporna gegn fjöldaferðamennsku, eins og siðferðileg ferðamennska (e. ethical 

tourism), græn ferðamennska (e. green tourism), gæða ferðamennska (e. quality tourism) og 

vistferðamennska (e. eco tourism),  en sjálfbær þróun tengist þeim öllum. Mihalic (2016) 

segir að ferðamennska byggist á þeim stoðum sem sjálfbær þróun stendur fyrir. Þessar stoðir 

eru þrjár en þær eru: efnahagur, félags- og menningarlegir þættir og umhverfismál. Hann 

segir að sjálfbær þróun sé kenningin sjálf en ábyrgðin er framkvæmdin. Mihalic minnist 

einnig á þrjú skilyrði sem mikilvægt er að uppfylla til að stunda sjálfbæra ferðamennsku. Í 

fyrsta lagi þarf skilningur á sjálfbærni og siðferði að vera til staðar hjá öllum 

hagsmunaaðilum, bæði þaðan sem eftirspurnin kemur jafnt sem framboðið. Í öðru lagi snýst 

það um pólitíska vídd, því það krefst þess að allir þátttakendur séu upplýstir um ferlið. Í 

þriðja lagi ætti sjálfbær ferðamennska að viðhalda ánægju gestsins og þar af leiðandi að 

koma til móts við þarfir markaðarins (Mihalic, 2016). 

Goodwin (2012) kemur inn á það að mikilvægt sé að nota ábyrga ferðamennsku til þess ná 

fram sjálfbærri þróun. Ábyrg ferðamennska krefst þess af þeim sem hafa getu til að aðhafast 

að bregðast við og taka ábyrgð. Þar má nefna hagsmunaaðila, fyrirtæki, ferðamenn og 

heimamenn en það er á ábyrgð þeirra að gera áfangastað eins sjálfbæran og mögulegt er. Þá 

er mikilvægt að átta sig á því hverju er verið að taka ábyrgð á, hvað er hægt að gera og 

hvernig eigi að gera það. Ef hægt er að átta sig á því er næsta skref að koma því í framkvæmd 

og tilkynna þær framfarir sem hafa náðst í þróun sjálfbærni á staðnum.   
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2.3 Tengsl samfélagsábyrgðar fyrirtækja við 

ábyrga ferðamennsku 

Hugtökin ábyrg ferðamennska og samfélagsábyrgð fyrirtækja tengjast á ýmsan hátt og getur 

verið erfitt að greina á milli þeirra. Rætur þeirra eru þó ólíkar. Orðræðan um ábyrga 

ferðamennsku sprettur út frá sjálfbærri þróun og má rekja til ráðstefnu Sameinu þjóðanna í 

Ríó um sjálfbæra þróun (Manente o.fl., 2014). Rætur hugtaksins samfélagsábyrgð fyrirtækja 

má hins vega rekja til hugmynda hagfræðingsins Howard R. Bowen (Carroll, 1999). Þrátt 

fyrir að hugtökin komi úr ólíkum fræðaheimum tengjast þau á ýmsan hátt í dag. Eftir að 

fjórflokkun Carroll (1979) leit dagsins ljós má tengja samfélagsábyrgð fyrirtækja enn betur 

við ábyrga ferðamennsku þar sem lögð er áhersla á að fyrirtæki taki ábyrgð á gjörðum sínum. 

Eins og komið er inn á hér á undan er hægt að tengja marga þætti við hugtökin. Það eru þó 

þrír þættir sem tengjast báðum hugtökum en það eru samfélag, efnahagur og umhverfi. 

Einnig hefur samfélagsábyrgð fyrirtækja og ábyrgri ferðamennsku verið stillt upp samhliða 

sjálfbærri þróun af ýmsum fræðimönnum og hugtökin skilgreind út frá henni.  

Þegar horft er til Íslands virðast hugtökin vera notuð samhliða. Íslensk fyrirtæki í 

ferðaþjónustu hafa lagt sitt af mörkum síðastliðin ár til að betrumbæta ferðaþjónustu á Íslandi 

og meðvitund um samfélagsábyrgð fyrirtækja og ábyrga ferðamennsku er sífellt að aukast. 

Þetta má sérstaklega sjá eftir að Festa og Íslenski ferðaklasinn ásamt félögum og stofnunum 

í ferðaþjónustu fóru af stað með verkefni í byrjun árs 2017 sem stuðlar að ábyrgri 

ferðaþjónustu í íslenskum fyrirtækjum. Festa er miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja og 

er hlutverk hennar að efla samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja. Markmið Festu er að fá 

íslensk fyrirtæki til að vekja athygli á ábyrgri ferðaþjónustu, ábyrgjast góða umgengni um 

náttúruna og koma á framfæri þeim ávinningi sem þau skapa fyrir samfélagið í heild (Festa, 

2017a). Íslenski ferðaklasinn var stofnaður árið 2015 en markmið hans er að stuðla að auknu 

samstarfi við aðra á sviði ferðamála, svo sem Íslandsstofu og Samtök ferðaþjónustunnar 

(Íslenski ferðaklasinn, á.á.). Markmið verkefnisins sem Festa og Íslenski ferðaklasinn eru 

með er að gera Ísland að ákjósanlegri áfangastað fyrir erlenda ferðamenn að heimsækja og 

stuðla að sjálfbærri þróun svo að komandi kynslóðir njóti góðs af, líkt og kynslóðir dagsins 

í dag. Yfir 300 stjórnendur fyrirtækja í ferðaþjónustu undirrituðu yfirlýsingu þar sem kom 

fram að þau myndu setja sér markmið um fjóra meginþætti ábyrgrar ferðamennsku á Íslandi. 

Þessir fjórir þættir sem settir voru fram eru að tryggja öryggi ferðamanna eins og hægt er og 

koma fram við þá af háttvísi, umgangast náttúruna af virðingu, virða réttindi starfsfólks og 

hafa jákvæð áhrif á nærsamfélag (Íslenski ferðaklasinn, 2017). 

Fyrir fyrirtæki á Íslandi að setja sér slík markmið eins og koma fram í verkefni Festu og 

Íslenska ferðaklasans er mikilvægt að líta til þess sem er mikilvægt fyrir svæðið á 

staðbundinn hátt (Goodwin, 2012). Til að hægt sé að vinna að ákveðnum markmiðum þurfa 

þau að vera raunhæf og með verkefni Festu og Íslenska ferðaklasans er hægt að miða 

fyrirtæki sitt við markmið sem eiga við á Íslandi. Samfélagsábyrgð og ábyrg ferðamennska 

skarast í þessu verkefni og þegar lesið er yfir markmið og tilgang þess er erfitt að greina mun 

þar á milli. 
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3 Gögn og aðferðir 

Rannsókn þessi er empirísk félagsvísindaleg rannsókn þar sem hún byggir á gögnum sem 

aflað var. Rannsóknin er byggð á blönduðum aðferðum sem þýðir að notast er við bæði 

megindlegar og eigindlegar aðferðir til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefninu. Hér á eftir 

verður farið yfir megineinkenni þessara aðferða sem og gerð grein fyrir því rannsóknarsniði 

sem notast var við. Þar á eftir verður fjallað um hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig 

unnið var með gögnin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í byrjun.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar byggir á blönduðum aðferðum. Blandaðar aðferðir er 

þegar notaðar eru bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir í sömu rannsókn. Þessi rannsókn 

er samsett úr viðtalsrannsókn annars vegar og spurningakönnun hins vegar. Þátttakendur í 

viðtalsrannsókninni voru starfsmenn tveggja fyrirtækja í jöklaferðamennsku og þátttakendur 

í spurningakönnuninni voru ferðamenn sem fóru í jöklaferðir. Með því að blanda saman 

aðferðum fæst ítarlegri og betri skilningur á viðfangsefninu. Einnig minnka líkur á skekkjum 

ef notaðar eru fleiri en ein aðferð (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 2016). 

Megindlegar aðferðir eru frábrugðnar eigindlegum í nokkrum þáttum. Megindlegar aðferðir 

ná til fleiri þátttakanda en eigindlegar sem og geta þær náð yfir víðara svið. Þessar aðferðir 

leitast við að bera saman athafnir, viðhorf eða einkenni með tölulegum hætti. Eigindlegar 

aðferðir beina hins vegar athyglinni að töluðu máli og það síðar túlkað, þessar aðferðir veita 

möguleika á því að kafa dýpra í viðfangsefnið. Þessar tvær aðferðir koma því með 

mismunandi nálganir á viðfangsefnið. Til eru nokkrar leiðir til að blanda saman aðferðum 

en í þessari rannsókn var notast við samleitandi snið. Samleitandi snið byggir á því að 

megindlegum og eigindlegum gögnum er safnað og þau greind í sitthvoru lagi. Því næst eru 

niðurstöður bornar saman og að lokum eru þær túlkaðar. Þetta snið er notað þegar leitast er 

við að dýpka heildarskilning á ákveðnu viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna 

Ólafsdóttir, 2016). 

Þegar aðferðum er blandað saman í einni rannsókn eru nokkur atriði sem hafa þarf í huga. Í 

fyrsta lagi er mikilvægt að rannsakandi sé vel meðvitaður um hver tilgangur rannsóknarinnar 

er. Það þarf að vera á hreinu hvort ætlunin sé að byggja rannsóknina á aðleiðslu eða afleiðslu. 

Aðleiðsla er þegar ætlunin er að dýpka skilning á viðfangsefninu eða uppgötva eitthvað nýtt. 

Afleiðsla er hins vegar þegar tilgangur rannsóknar er að staðfesta tilgátu eða kenningu. Í 

öðru lagi þarf rannsakandi að vera viss um hvað gagnasöfnin gefa af sér til rannsóknarinnar 

og hvaða hlutverki þau gegna. Í þriðja lagi þurfa rannsakendur að hlýða þeim reglum sem 

falla undir grunnaðferðarinnar, það er megindlegu aðferðirnar og eigindlegu aðferðirnar. Í 

fjórða lagi ætti að notast við eins fá gagnasöfn og mögulegt er því annars verður 

gagnagreining of viðamikil (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 2016). Þar sem 

tilgangur þessarar rannsóknar er að dýpka skilning á hugtökunum samfélagsábyrgð 

fyrirtækja og ábyrg ferðamennska byggir hún á aðleiðslu. Um tvö mismunandi úrtök er að 

ræða hér: ferðaþjónustuaðilar í jöklaferðamennsku og ferðamenn á leið í jöklaferð. Því varpa 



14 

gagnasöfnin mismunandi ljósi á viðfangefnið í þessari rannsókn.  Viðtalsrannsóknin beinir 

athygli að viðhorfi ferðaþjónustuaðila í jöklaferðamennsku til samfélagsábyrgðar en 

spurningakönnunin rýnir í viðhorf ferðamanna til samfélagsábyrgðar fyrirtækjanna og 

ábyrgrar ferðamennsku. Notast er við samleitandi snið í þessari rannsókn og eru gögnin sem 

safnað var með megindlegu og eigindlegu aðferðunum sameinaðar í umræðunum til að fá 

dýpri skilning á viðfangsefninu.  

3.2 Gagnaöflun 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á tveimur hálfstöðluðum viðtölum. Hálfstöðluð 

viðtöl gera ráð fyrir því að gerður sé viðtalsrammi fyrir viðtölin þar sem skrifaðir eru niður 

þeir þættir sem rannsakandi vill koma inn á. Þar sem viðtölin voru hálfstöðluð var möguleiki 

að spyrja frekari spurninga um áhugaverð atriði sem komu upp í viðtölunum. 

Viðtalsramminn hér hefur því ekki það hlutverk að vera handrit heldur einungis hjálpargagn 

til að rannsakandi geti verið viss um að hafa komið inn á alla á þætti sem um ræðir (Bryman, 

2016). Ekki skiptir máli í hvaða röð spurningarnar komu upp en viðtalsramminn inniheldur 

þó inngangsspurningu sem notuð var til að byrja samtölin. Sá viðtalsrammi sem hér var 

notaður (sjá viðauka A) var byggður á fræðilegri úttekt á þeim kenningum og hugtökum sem 

beitt er í þessari rannsókn. Hann var hafður til hliðsjónar í viðtölunum þar sem markmiðið 

var að hafa spurningarnar opnar og hvetja þannig viðmælendur til að tala frjálslega út frá 

eigin sjónarhorni í stað þess að vera með spurningar sem fela í sér fyrirframgefna 

svarmöguleika.  

Við val á viðmælendum í viðtalsrannsókninni var notað tilgangsúrtak. Þá ráða 

fyrirframgefnar forsendur vali á  viðmælendum (Bryman, 2016). Til að byrja með voru 

fundin fyrirtæki sem henta rannsókninni og þar á eftir viðmælendur innan þeirra. Val okkar 

á fyrirtækjum byggðist á því að fyrirtækin væru staðsett í Reykjavík og starfsemi þeirra færi 

fram á jökli. Tvö fyrirtæki voru valin út frá þessum forsendum. Annað fyrirtækið sérhæfir 

sig í snjósleðaferðum en hitt í ferðum í jöklagöng. Við val á viðmælendum innan 

fyrirtækjanna voru forsendur þær að þeir þyrftu að hafa góða vitneskju um starfsemi og 

stefnu fyrirtækisins og vita hvernig samfélagsábyrgð kemur fram innan þess. Fyrri 

viðmælandinn er verkefnastjóri hjá snjósleðafyrirtækinu og verður í niðurstöðum vísað til 

sem viðmælandi fyrirtækis A. Seinni viðmælandinn er mannauðsstjóri og verður vísað til 

sem viðmælandi fyrirtækis B.  

Tölvupóstar voru sendir á báða viðmælendur og þeim fylgt eftir með símtali þar sem 

væntanlegir viðmælendur fengu frekari upplýsingar varðandi rannsóknina og gefinn kostur 

á að spyrja spurninga. Samskiptin fyrir viðtölin fóru að mestu leyti fram í tölvupósti. 

Viðmælendum gafst kostur á að velja hvar viðtölin færu fram og voru þau bæði tekin á 

skrifstofum þeirra. Viðtölin voru tekin í febrúar 2018 og var hvort viðtal um sig um 30 

mínútur á lengd. Þau voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda.  

Við gagnaöflun megindlega hluta rannsóknarinnar var notast við spurningalista (sjá viðauka 

B). Notast var við hentugleikaúrtak þar sem spurningalisti var lagður fyrir þá ferðamenn sem 

voru aðgengilegir á tilteknum tíma og kunnu ensku (Bryman, 2016). Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru ferðamenn á leið í eða úr jöklaferð. Þátttakendur voru 204 talsins og var 

gögnum aflað yfir þrjá daga í mars 2018. Spurningalistar voru prentaðir út og lagðir fyrir 

ferðamenn þegar þeir voru annað hvort á leið í eða nýbúnir í jöklaferð. Það fóru þó mun 
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fleiri í jöklaferð á þessum þremur dögum sem gögnum var safnað en ferðalögum fylgir oft 

mikill hraði og því voru margir að flýta sér á næsta stað. Farið var í grunnbúðir þeirra 

fyrirtækja sem rætt var við í eigindlega hluta rannsóknarinnar. Við gagnasöfnun hjá fyrirtæki 

A nálguðumst við ferðamennina eftir að þeir voru búnir að fara í ferð, því ekki gafst tími til 

þess fyrir brottför. Þegar við söfnuðum gögnum hjá fyrirtæki B vorum við í litlum skála þar 

sem ferðamenn skrá sig inn (e. check in) um hálftíma áður en farið er í ferð og fá viðeigandi 

klæðnað ef þess þarf. Þar álitum við að best væri að nálgast fólk áður en það fór í jöklaferð, 

því erfitt var að ná af fólki eftir ferðina. Gagnasöfnun fór fram einu sinni hjá fyrirtæki A og 

tvisvar sinnum hjá fyrirtæki B.  

3.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru greind með aðferð grundaðrar kenningar. Í því felst að greina og afrita viðtölin 

sem fyrst svo að þær hugleiðingar og pælingar sem rannsakendur hafa séu skrifaðar niður 

eins fljótt og mögulegt er (Bryman, 2016). Við skrifuðum hjá okkur það sem okkur datt í 

hug varðandi túlkun á því sem viðmælendur sögðu. Eftir afritun og greiningu voru viðtölin 

kóðuð. Byrjað var með opinni kóðun sem er þegar gögnum er skipt niður í flokka og þemu 

(Bryman, 2016). Við ákváðum að kóða viðtölin í sitt hvoru lagi og fengust þá 14 flokkar og 

þemu. Kóðarnir sem upp komu voru meðal annars umhverfið, öryggi, innkaup/birgjar, 

tilkynningarskylda, samfélagið, ferðamenn, sjálfbærni og stjórnvöld. Eftir að hafa borið 

saman bækur okkar og skoðað nánar þá flokka og þemu sem komu upp, ákváðum við hvað 

hægt væri að sameina. Þetta ferli kallast öxulkóðun þar sem við erum að tengja saman flokka 

og búa til það sem átti eftir að verða meginþemu í niðurstöðum okkar.  

Svör við spurningalistunum voru færð í Excel en SPSS var notað við tölfræðiúrvinnslu. Beitt 

var lýsandi tölfræði með því að kalla fram tíðnitöflur til að skoða dreifingu svara við 

spurningum könnunarinnar. Einnig var athugað hvort munur væri á dreifingu svara eftir kyni 

og þjóðerni. Tvær opnar spurningar voru einnig á spurningalistanum og voru þau svör þýdd 

yfir á íslensku (sjá viðauka C). 
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4 Niðurstöður úr viðtölum við 

ferðaþjónustuaðila 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtalanna og farið yfir það helsta sem 

kom fram í þeim. Með því verður reynt að varpa ljósi á áherslur fyrirtækjanna þegar kemur 

að samfélagsábyrgð. 

Það kom strax í ljós að fulltrúum beggja fyrirtækjanna sem talað var við er mjög umhugað 

um umhverfið og leggja mikla áherslu á þau mál í stefnumótun sinni. Viðmælandi fyrirtækis 

B bendir á að fyrirtækið sé með starfsemi sína á jökli sem er ekki óþrjótandi auðlind og að 

það sé ein ástæða þess að umhverfisvernd sé eitt þemað í þjónustu þeirra:  

Við erum náttúrulega með mjög einstaka vöru. Við erum með vöru sem fyrirfinnst ekki 

á mjög mörgum stöðum í heiminum og í jökli sem er að hverfa. Það er ekkert sem við 

getum gert til að laga það. Hann mun hverfa eftir, þú veist það er talað um 120-160 

ár kannski. Þannig við vitum alveg að við getum komið með ákveðin skilaboð varðandi 

umhverfisvernd og climate change [loftlagsbreytingar],.... Þannig við já þannig það 

er svona þemað í okkar leiðsögn eða bara þjónustu frá upphafi til enda, það er 

umhverfismál. Og hérna já allt sem snýr að því, að jöklum og hvernig þeir eru að 

hverfa og það vekur mikinn áhuga hjá fólki.  

Hann talar um að ferðamenn átti sig alla jafna á því að þeir séu staddir í einstökum aðstæðum 

á jöklinum og séu upplýstir um það að hann sé að hverfa. Því meðvitaðra sem fólk er um 

umhverfismál því líklegra er að það fari í ferðir hjá þeim fyrirtækjum sem beita sér í þeim 

málum. Fulltrúi hjá fyrirtæki A talar um umhverfismál og framgöngu í því sem ákveðið 

markmið og segir: ,,Framtíðarplan er að ná að kolefnisjafna og svo að reyna að binda meira 

kolefni en við erum að losa út. Það væri draumurinn”.  

Ferðamönnum býðst að greiða aukalega 500 krónur við bókun ferðar sem rennur beint til 

skógræktarverkefnis sem fyrirtækin standa fyrir. Markmið verkefnanna er að kolefnisjafna 

fótspor starfseminnar. Einnig nefnir viðmælandi hjá fyrirtæki A að það séu einnig aðrar 

hugmyndir í vinnslu hjá þeim til að fá ferðamenn að taka þátt í þessu verkefni með þeim: 

Svo erum við með alls konar hugmyndir. Vera með þannig að þú getur borgað x háa 

upphæð getur nafnið þitt verið sett á stein eða tré skýrt eftir þér. Framlög í það. Það 

er ein hugmynd en þetta er okkar markmið, svona langtímamarkmið varðandi 

samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í ferðamennsku. Það eru ótrúlega spennandi 

hlutir að gerast út af tækninni og svo segir það sig sjálft að nota rafmagnið sem við 

erum með hérna, þessa hreinu orku í staðinn fyrir að flytja eldsneyti frá Mið-

Austurlöndum, flytja það yfir hálfan hnöttinn. 

Verkefni af þessu tagi geta verið ákveðin vitundarvakning fyrir ferðamenn sem hafa ekki 

endilega leitt hugann að því að mikilvægt er að reyna að kolefnisjafna fótspor sín. Það er 

vissulega gott ef fyrirtæki fá viðskiptavini sína til að taka þátt í verkefnum sem þessum og 

taka þá bæði fyrirtæki og viðskiptavinir ábyrgð.  
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Annað verkefni sem viðmælandi fyrirtækis A nefnir er að rafmagnsvæða sleða sína. Hann 

talar um að mengunin sem fylgir bensínsleðunum fari ekki saman við þá óspilltu náttúru sem 

finna má uppi á jökli. Hann ræddi við okkur um mögulega lausn á þessum vanda:  

Rafmagnssleðarnir eru ennþá í þróun. Það er mjög spennandi verkefni sem við erum 

að fylgjast með.... Bensínsleðar gefa út meiri kolefni en venjulegir bílar og það væri 

frábært framtak að hægt og bítandi að skipta út bensínflota fyrir rafmagnsflota… Það 

myndi spara fyrirtækinu marga tugi milljóna í eldsneytiskostnað á hverju ári fyrir utan 

jákvæðu umhverfisáhrifin sem að þetta hefur í för með sér. Það er minn draumur og 

okkar draumur að gera þetta. Win win scenario.  

Hér nefnir hann bæði fjárhagslegan og umhverfislegan ávinning þess að gera starfsemi 

fyrirtækisins umhverfisvænni. Þetta sýnir að fyrirtækið hefur skilning á því að umhverfisvæn 

starfsemi getur skilað sér þegar til lengri tíma er litið. Þó að rafmagnssleðar séu dýrir í 

innkaupum eru þeir líklega hagstæðari í rekstri í stóra samhenginu, því ekki þarf að kaupa 

eldsneyti fyrir þá heldur hægt er að nýta náttúrulega orku sem fyrirfinnst á Íslandi. Hann 

kallar þetta ,,win win scenario” sem gróflega er hægt að þýða ,,allir vinna”. Ef þessi leið yrði 

farin myndu bæði fyrirtækið og umhverfið græða.  

Viðmælandi B ræðir einnig um kolefnisjöfnun og talar um að hann haldi að flestir 

viðskiptavinir þeirra komi á farartækjum frá fyrirtækjum sem kolefnisjafna: 

Þau kolefnisjafna allt sitt spor en eins og hinir sem koma þá eru þeir vanalega á 

bílaleigubílum og það er líka flestir þar eru nokkuð meðvitaðir um það. Þannig það 

eru mjög fáir sem koma öðruvísi en með einhverju fyrirtæki sem eru með einhverja 

kolefnisjöfnun. 

Hér talar viðmælandinn um að rútufyrirtækin sem fyrirtækið er í samstarfi við kolefnisjafni 

sín farartæki og að hann haldi að bílaleigur geri það líka. 

Við spurðum viðmælanda fyrirtækis A hvort fyrirtækið finni fyrir pressu frá ferðamönnum 

að sýna ábyrgð. Hann sagði hana ekki vera mikla. Í framhaldinu spurðum við að því hvort 

honum liði þá ekki eins og það skipti ferðamenn máli að fyrirtæki séu samfélagsábyrg: ,,Sko, 

að einhverju leyti. En flestir eru búnir að samþykkja það að ekkert svo mikið sem hægt er að 

gera. Eins og rafmagnssleðar eru ekki komnir ennþá og svona súperjeppar sem ganga fyrir 

rafmagni.” Hann talar um að ferðamenn séu búnir að sætta sig við það fyrir ferðina að 

snjósleðar í dag eru ekki umhverfisvænir og lítið sé hægt að gera til að koma í veg fyrir 

mengun þeirra. 

Endurvinnsla og flokkun voru einnig ofarlega í hugum viðmælenda. Bæði fyrirtækin eru 

hluti af Vakanum, þ.e.a.s. með vottun um að vera viðurkenndur ferðaþjónustuaðili. Í því felst 

að uppfylla almenn gæðaviðmið til viðbótar við sértæk gæðaviðmið eftir því sem við á. 

Fyrirtæki A er þó einnig með bronsviðurkenningu í umhverfisvottun Vakans, sem þýðir að 

fylla þarf út ýmsa gátlista og uppfylla skilyrði sem varða umhverfið. Á síðu Vakans segir þó 

að árið 2019 verði öll fyrirtæki sem taka þátt einnig að taka þátt í umhverfishlutanum og ná 

í það minnsta skilyrðum fyrir bronsviðurkenningu (Vakinn, 2017).  

Við ræddum við fulltrúa beggja fyrirtækja um hvatningarátak Festu og Íslenska ferðaklasans 

sem kallast Ábyrg ferðaþjónusta og vildum komast að því hvort þátttaka í því verkefni hefði 

breytt einhverju í starfsemi þeirra eða stefnumótun. Báðir aðilar töluðu á þann veg að 
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yfirlýsingin um ábyrga ferðaþjónustu, sem fyrirtækin skrifuðu undir, fjallaði um svipaða 

hluti og það sem fylgir því að vera þátttakandi í Vakanum. Báðir aðilar tala um það að skrifa 

undir þessa yfirlýsingu hafi einungis ýtt undir það sem fyrirtækin voru þá þegar að gera, 

viðmælandi frá fyrirtæki B orðar þetta svona: 

Það sem við gerðum með að byrja svona snemma [í Vakanum] að við uppfylltum mikið 

af þessu sem þarf í þessum sáttmála [ábyrg ferðaþjónusta]. Bara með því að vanda 

okkur mjög við að komast inn í Vakann. Þannig já, það er mjög mikið af því bara 

innvinklað inn í okkar daglega starf sko. …..það snýr bara að samfélagsmálum, 

starfsmannamálum, öryggismálum, gæðamálum, já bara það er rosalega mikið. Við 

fórum þar inn [í Vakann] með held ég 90 eða eitthvað stig af 100. Þannig við lögðum 

mikinn metnað í það.  

Viðmælandi hjá fyrirtæki A tekur í sama streng og talar einnig um að ábyrgðin felist fyrst 

og fremst í öryggi, bæði starfsmanna og ferðamanna. Hann segir að sú ákvörðun að taka þátt 

í Vakanum hafi ýtt undir það sem fyrirtækið er nú þegar að gera: 

Eins og með öryggismál að hafa allt. Þó það sé til staðar á einhverjum pappírum hér 

og þar og í hausnum á reynsluboltanum þá er gott að geta sett þetta niður á blað á 

aðgengilegan hátt. Þannig að það var mjög gott að við gerðum það. Við gerðum 16 

blaðsíðna öryggisskýrslu hvernig ætti að bregðast við mismunandi aðstæðum og 

verkferlar. Það var mjög gott að það sé notað við vinnu.  

Hér er bent á mikilvægi þess að hafa reglur skriflegar og að ekki sé nóg að reynslumeira 

starfsfólk sé með hlutina á hreinu, heldur þurfi að vera skriflegar verklagsreglur. Reynt er að 

koma upplýsingum um öryggismál til ferðamanna áður en farið er í ferðir þar sem aðstæður 

á jöklinum geta verið hættulegar ef ekki er farið eftir reglum. Fyrirtækin þurfa að fara 

vandlega yfir þær leiðir sem eru hættulausar á jöklinum og merkja þær vel. Þegar viðmælandi 

hjá fyrirtæki B er spurður hvort ferðamenn sýni ábyrgð í ferðum fyrirtækisins, svarar hann 

játandi enda er það eitt helsta þemað í vöru þeirra: 

Já, algjörlega. Við bara leyfum fólki ekki að komast upp með neitt annað. Það hefur 

ekkert val um að fylgja eða fylgja ekki [reglum]. …..það er alveg bannað að fara úr 

trukknum alveg sama hvað gerist. …..við erum búin að kortleggja svæðið mjög vel og 

jökulinn, það er sem sagt öruggt að fara út þar sem við gefum leyfi fyrir því. Það eru 

engar sprungur þar og við erum búin að kortleggja það mjög vel. Fólk er náttúrulega 

með leiðsögumann allan tímann í göngunum þannig það hefur ekkert val um að fylgja 

ekki neinum reglum. Enda myndum við ekkert leyfa því að gerast. 

Viðmælandi fyrirtækis A segir að ferðamenn séu vel upplýstir um öryggismál í ferðum 

fyrirtækisins og oftast fari þeir eftir þeim reglum sem settar eru. Þó séu einstaka tilvik sem 

koma upp þar sem þeir fari ekki eftir þeim reglum og skapist þá aðstæður sem starfsmenn 

þurfi að bregðast við. Hann segir að fólk átti sig stundum ekki á því að aðstæður geti verið 

óútreiknanlegar á jöklinum og þá sérstaklega þeir sem hafa aldrei séð snjó áður og eru að 

koma á jökul í fyrsta skipti.  

Hugmyndirnar á bak við sjálfbæra þróun og samfélagsábyrgð tengjast á ýmsan hátt og kemur 

viðmælandi fyrirtækis A inn á þetta. Hann segir að tengsl séu á milli sjálfbærrar 

ferðaþjónustu og samfélagsábyrgðar fyrirtækisins. Mikilvægt sé að taka hagsmuni allra til 
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greina og reyna að horfa á þetta til lengri tíma svo að hægt sé að búa til ,,win win” aðstæður 

fyrir alla.  

Ég held það sé bara, þú veist, að þú vitir að þú ert að, kannski svona að troða þér inn 

á stað sem þú varst ekki á áður þannig þú þarft að skila meiru til baka en þú ert að 

nota. Og við erum mjög meðvituð með það hér. Svo er hægt að brjóta þetta niður, hvað 

náttúruna varðar, hvað fólkið varðar já, líka hagfræðilega.  

Hann segir að áhersla sé lögð á að ganga vel um náttúruna á starfsstöðvum fyrirtækisins og 

gera allt sem fyrirtækið mögulega getur til að hlúa að henni og umhverfinu í kring. 

Viðmælandi fyrirtækis B talar einnig óbeint um sjálfbærni en hann talar um að öll starfsemi 

þeirra sé einhvers konar samspil við náttúruna og því mikilvægt að reyna að skilja eins lítil 

ummerki eftir sig og mögulegt er. Fyrirtækið sé mjög meðvitað um að það sé að vinna í 

viðkvæmu umhverfi. 

Já, ég held bara að það sé svo lítið viðhorf stjórnenda fyrirtækisins … Eins og til 

dæmis bara með umhverfismál og þessa ábyrgð sem við höfum því við fáum að gera 

þetta, að við skilum til baka varðandi okkar hlutverk sem fólks á jörðinni.  

Báðir viðmælendur tala um að mikilvægt sé að sýna nærsamfélaginu virðingu. Þeir tala um 

samfélagslegar skyldur sínar og hve mikilvægt sé að innleiða þær í fyrirtækin. Mikilvægt sé 

að sýna heimafólki virðingu og að starfsemin skerði ekki lífskjör þess. Viðmælandi hjá 

fyrirtæki A talar um tillitssemi gagnvart heimafólkinu og að starfsmenn fyrirtækis síns taki 

tillit til annarra ökumanna þegar keyrt er á þjóðvegum landsins, ,,almenn tillitssemi, kurteisi 

og skilningur [gagnvart heimafólki]”. Viðmælandi hjá fyrirtæki B nefnir mikilvægi þess að 

gefa til baka til samfélagsins. Mikið af ferðamönnum komi á svæðið vegna ferða hjá 

fyrirtækinu og þar af leiðandi fái önnur fyrirtæki þar til sín fleiri viðskiptavini: 

Við höfum haft frekar mikil áhrif bara á svæðið. Um 60.000 manns á ári sem fara 

þarna sem fóru ekki þarna áður. Þannig það er búið að lyfta ýmsu upp. Um bara ef 

við horfum á önnur fyrirtæki á svæðinu. Það er mjög mikil þjónusta sem svona er í 

kringum okkur. Eins og bara á [.....] svæðinu, inni á hótelin, inni á bistróinu, inn á 

matsölusvæðinu þar. Ef við cancelum, eins og við gerðum um helgina, þá er kannski 

helmingurinn af starfsfólkinu svona sirka sem þarf á hótelinu, á bistróinu og 

matsölusvæðinu. Þannig þegar við erum þá alveg tvöfaldast eiginlega 

starfsmannafjöldinn þeirra. 

Hér talar hann um hvað tilvist fyrirtækisins og vera þess á svæðinu hafi mikil áhrif og vísar 

í að mögulega væri minni starfsemi á svæðinu ef fyrirtækið væri ekki með starfsstöð þar.  

Fyrirtæki A og B koma inn á það að þau styrki íþróttafélög og björgunarsveitir í nágrenninu. 

Viðmælandi hjá fyrirtæki B segir okkur einnig frá því að í ráðningarstefnu fyrirtækisins sé 

reynt að líta til nærsamfélagsins. Margir starfsmenn fyrirtækisins séu búsettir í 

sveitarfélögum í kring og hann telur það líka vera ábyrgð fyrirtækisins að skapa 

atvinnumöguleika á svæðinu sem starfsemi þess fer fram í. Einnig reyni fyrirtækið eins og 

það getur að versla við önnur fyrirtæki í nærsamfélaginu: 

…..við verslum svolítið mikið í héraði. Eins og við getum, í nærsamfélaginu. Það er 

samt svolítið mikið sem við erum að gera sem er sérhæft eins og til dæmis viðhald. 
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Þannig við þurfum til dæmis enn þá að koma trukkunum okkar í bæinn sem er svolítið 

fúlt.  

Í lok viðtals talaði viðmælandi B um að fyrirtækið væri í Vakanum en ekki með græna 

svaninn og velti fyrir sér hvort ferðamenn horfðu í raun og veru á þessar merkingar: 

...en auðvitað erum við með Vakann en maður veit svo sem ekki hvað ferðamenn pæla 

í því ég hef ekki séð neina rannsókn á því. Sem væri kannski ágætis punktur fyrir 

einhvern að skoða. Hversu miklu skiptir þetta fyrir ferðamanninn? 

Hér talar hann um tengingu við það sem við rannsökuðum í framhaldinu af eigindlegu 

rannsókninni. Við skoðuðum ekki áhrif merkinga eins og Vakans og Græna svansins, heldur 

héldum okkur við samfélagsábyrgð og þá þætti sem henni fylgir. Í næsta kafla verður farið 

nánar í niðurstöðurnar sem fengust úr megindlegu rannsókninni.  
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5 Niðurstöður úr spurningakönnun 

meðal ferðamanna 

Í þessum kafla verða skoðaðar niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar, svörin úr 

spurningalistunum sem við lögðum fyrir ferðamenn í jöklaferðum. Fyrst verður litið á 

bakgrunn svarenda til að lesandi átti sig betur á því hverjir það eru sem tóku þátt í og mynda 

niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar. Því næst verður kafað dýpra í þær spurningar sem 

komu fram á spurningalistanum og tengjast umfjöllunarefninu samfélagsábyrgð og ábyrg 

ferðamennska. Samhliða því verður bent á stutt, skrifleg svör ferðamanna eftir því sem við 

á.  

Kynjahlutfall svarenda reyndist ójafnt en ekki var athygli beint sérstaklega að því þegar 

gögnum var safnað. Alls svöruðu spurningalistanum 129 konur og 73 karlar. Taka verður 

fram að einn svarandi hakaði í reitinn sem merktur var ,,annað” og einn svarandi svaraði 

ekki þessari tilteknu spurningu. Á mynd 6 má sjá kynjahlutfall svarenda í prósentum en tæp 

64% voru konur og 36% karla.  

 

Mynd 6: Kyn svarenda. 

Mynd 7 sýnir dreifingu aldurs í úrtakinu en hlutfallslega voru flestir á aldrinum 26 til 35 ára 

eða 93 af þeim 204 sem tóku þátt í könnuninni. Einnig voru margir á aldursbilinu 36-45 ára, 

þetta aldursbil taldi 40 manns og 30 manns voru yngri en 26 ára. Alls  voru því 163, eða tæp 

80% svarenda, undir 45 ára aldri.  
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Mynd 7: Aldur svarenda. 

Svarendur í þessari rannsókn komu frá 31 mismunandi landi og eru löndin flokkuð hér í sex 

flokka: Norður-Ameríka, Bretland, Evrópa, Asía, Norðurlönd og Annað. Löndin sem voru 

flokkuð í Annað voru Mexíkó, Ástralía og Nýja-Sjáland. Langflestir voru frá Norður-

Ameríku og Bretlandi eða um 52% svarenda. Svarendur frá Norður-Ameríku voru 56 eða 

rúmlega 27% og svarendur frá Bretlandi voru 51 eða 25% svarenda. Eins og sést greinilega 

á mynd 8 voru ferðamenn frá Norður-Ameríku og Bretlandi því meira en helmingur þeirra 

sem svöruðu spurningalistanum. 

 

Mynd 8: Flokkun eftir þjóðerni. 

Ferðamenn voru spurðir að því hversu miklu máli það skipti að fyrirtækinu væri umhugað 

um umhverfið og má sjá dreifingu svara við þessari spurningu á mynd 9. Þar sést að 50% 

svarenda svöruðu að það skipti þá miklu máli og um 35% sögðu það skipta frekar miklu 

máli. Það eru því um 85% svarenda sem svara á þá leið að það skipti þá annað hvort miklu 

eða frekar miklu máli að fyrirtækin sem þau velja sé umhugað um umhverfið.   
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Mynd 9: Þegar valinn er ferðaþjónustuaðili á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það að fyrirtækinu sé umhugað 

um umhverfið? 

Þegar ferðamenn voru spurðir opinnar spurningar um á hvaða hátt þeir teldu sig vera ábyrga 

ferðamenn var oftast komið inn á þætti sem tengjast umhverfi og náttúru. Þegar spurt var á 

hvaða hátt ferðamennirnir teldu sig vera ábyrga ferðamenn svaraði einn þeirra á eftirfarandi 

hátt: ,,Reyna að velja umhverfisvæna og ábyrga gistingu og ferðir”.  

Þegar búið var að kóða opin svör ferðamanna við því á hvaða hátt þeir teldu sig vera ábyrga 

ferðamenn kom í ljós að 68% af þeim sem svöruðu þeirri spurningu nefndu umhverfið á einn 

eða annan hátt. Algengustu svörin voru þau að ferðamönnum væri umhugað um umhverfið 

og mikilvægt væri að skilja ekki eftir sig rusl. Svör eins og ,,Ég er meðvitaður um umhverfi 

og spilli ekki náttúrunni” og ,,Ekki skilja eftir rusl eða gera eitthvað sem getur haft neikvæð 

áhrif á náttúruna” komu oft upp.  

Þegar kom að því að flokka rusl voru hlutföll svara keimlík þeim sem komu við spurningunni 

varðandi umhverfið eins og sést á mynd 10. Yfirgnæfandi meirihluti taldi þetta skipta sig 

annað hvort frekar miklu eða miklu máli.  

 

Mynd 10: Þegar valinn er ferðaþjónustuaðili á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það að fyrirtækið flokki rusl? 
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Ferðamenn nefndu einnig flokkun á rusli sem eina af ástæðum þess að þeir telji sig vera 

ábyrgan ferðamann. Flest svörin voru svipuð og þessi ,,Mikilvægt að flokka þar sem það er 

hægt” og ,,Flokka plastpoka”. Einnig nefndu ferðamennirnir að draga þyrfti úr plastnotkun, 

sem venjulega yrði flokkuð, eins og til dæmis að nota ekki rör eða nota frekar fjölnota 

vatnsflöskur.  

Þegar spurt var að því hversu miklu máli það skipti ferðamanninn að fyrirtækið sem hann 

velji sé umhugað um nærsamfélagið kom í ljós að sá þáttur skiptir ferðamenn miklu máli. 

Eins og sést á mynd 11 segja um 64% að það skipti þá miklu máli. 27% segja að það skipti 

þá frekar miklu máli á meðan rúmlega 9% segja það skipta sig litlu eða engu máli.  

 

Mynd 11: Þegar valinn er ferðaþjónustuaðili á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það að fyrirtækinu sé umhugað 

um nærsamfélagið? 

Í svörum ferðamanna við því af hverju þeir telja sig vera ábyrga ferðamenn kom 

nærsamfélagið og samfélagið í heild sinni tiltölulega oft upp. Mest var komið inn á 

nærsamfélag eða heimafólk en sem dæmi má nefna ,,Virða það hvernig Íslendingar lifa, taka 

menningu og tungumáli með opnum hug”, ,,Komast í snertingu við nærsamfélög”, ,,Virða 

heimafólk og virða umhverfi þess” og ,,Fara í ferðir sem styðja við nærsamfélag”. Einn 

ferðamaður nefnir að hann reyni alltaf að athuga veðurfar áður en hann leggur af stað til að 

koma í veg fyrir að setja sjálfan sig eða aðra í hættu. Annar ferðamaður tekur í svipaðan 

streng og talar um mikilvægi þess að halda sér á merktum svæðum og fylgja þeim reglum á 

því svæði sem hann er staddur á.  

Við spurðum ferðamenn einnig að því hversu miklu máli það skipti þá að fyrirtækið sem 

þeir velja að versla við sé umhugað um öryggi þeirra. Í ljós kom að 97% svarenda sögðu það 

skipta sig frekar miklu eða miklu máli.  
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Mynd 12: Þegar valinn er ferðaþjónustuaðili á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það að fyrirtækinu sé umhugað 

um öryggi þitt? 

Áberandi var að ferðamenn nefndu öryggi í tengslum við að vera ábyrgir ferðamenn. Svörin 

voru fjölbreytt en komu helst inn á að fylgja reglum og lögum, halda sig á merktum 

göngustígum og fylgja leiðsögumanni í einu og öllu. Þessi svör gefa það til kynna að 

ferðamenn hugsa mikið um öryggi sitt á meðan ferðast er. Einn ferðamaður tekur 

skemmtilega til orða og nefnir að áfengisneysla geti haft áhrif á öryggi ,,Passa upp á öryggi 

og ekki drekka of mikið áfengi”.  

Eins og sést á mynd 13 er sjálfbærni ofarlega í huga ferðamanna þegar kemur að því að velja 

fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar á Íslandi. Um 84% svarenda segja það skipta miklu eða 

frekar miklu máli að fyrirtæki starfi í átt að sjálfbærni.  

 

Mynd 13: Þegar valinn er ferðaþjónustuaðili á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það að fyrirtækið starfi í átt að 

sjálfbærni? 

Mjög fáir ferðamenn nefndu sjálfbærni eða sjálfbæra þróun beint við spurningunni á hvaða 

hátt þeir telji sig vera ábyrga ferðamenn. Nokkur svör voru á þessa leið: ,,Skilja allt eftir eins 

og það var áður en þú komst” og ,,Reyna að skilja staði sem við heimsækjum eftir í betra 
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standi en þegar við komum”. Þessi svör tengjast mjög skilgreiningunni á sjálfbærri þróun. 

Einn ferðamaður segir: ,,Mitt val á ferðum fer eftir verði og framboði en ég vona að mín 

fjárfesting hjálpi til við að halda náttúrunni sjálfbærri”. Hann lítur ekki á sig sem ábyrgan 

ferðamann en treystir á það að fyrirtækið sem hann verslar við stuðli að sjálfbærni.  

Á mynd 14 er að finna samanburð á dreifingu svara við öllum fimm spurningunum sem 

greint var frá hér á undan.  

 

Mynd 14: Samanburður á svörum við spurningunum fimm. 

Á þessari mynd sést skýrt að öryggi er sá þáttur sem skiptir ferðamanninn mestu máli.  

Dreifing svara við hinum þáttunum var svipuð.  

Svör við spurningum könnunarinnar voru greind eftir kyni og þjóðerni en ekki reyndist vera 

tölfræðilega marktækur munur á dreifingu svara eftir því hvort um var að ræða karl eða konu 

eða eftir því hvaðan svarendur komu (p>0,05). Þetta á við um alla þætti 

spurningakönnunarinnar.  

Ferðamenn voru spurðir hvort þeir teldu sig vera ábyrga ferðamenn og um 93% svarenda 

töldu sig vera sammála eða mjög sammála þeirri spurningu. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 

15.  
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Mynd 15: Telur þú þig vera ábyrgan ferðamann? 

Af þeim sem svöruðu jákvætt voru aðeins 63% svarenda tilbúnir að svara á hvaða hátt þeir 

teldu sig vera ábyrga ferðamenn.  
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6 Umræður og ályktanir 

Það er margt sem getur fallið undir samfélagsábyrgð og ábyrga ferðamennsku. Hér verður 

farið yfir þau atriði sem vógu hvað þyngst hjá fyrirtækjunum sem talað var við og þeim 

ferðamönnum sem svöruðu spurningalistum þegar kemur að þessum tveimur hugtökum. 

Eftir ítarlega yfirferð á niðurstöðum úr báðum rannsóknum má sjá að meðvitund gagnvart 

umhverfinu vegur hvað þyngst hjá fyrirtækjum og ferðamönnum en einnig þættir á borð við 

nærsamfélagið, öryggi og ábyrgð. Hér verður fjallað nánar um þessa þætti og samhliða því 

rýnt í niðurstöður úr viðtölum og spurningalistum og þær settar í fræðilegt samhengi.  

6.1 Umhverfi 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að umhverfið spilar stóran þátt í samfélagsábyrgð þeirra 

tveggja fyrirtækja í jöklaferðamennsku sem rætt var við. Þessi þáttur skiptir einnig mjög 

miklu máli fyrir ferðamenn þegar þeir velja sér ferðaþjónustuaðila. Þetta rennir stoðum undir 

það að umhverfi er einn af lykilþáttum samfélagsábyrgðar (Waddock, 2008). Annar 

viðmælandi talar um umhverfið sem meginstefnu fyrirtækisins þegar kemur að 

samfélagsábyrgð og telur að þetta sé sá þáttur sem skipti ferðamenn hvað mestu máli. 

Umhverfið var eini þátturinn sem hann kom inn á af fyrra bragði en aðrir þættir í tengslum 

við samfélagsábyrgð komu aðeins upp eftir að beint hafði verið ljósi að þeim. Þetta sýnir 

okkur hvað umhverfið spilar stóran þátt í stefnumótun fyrirtækjanna hvað varðar 

samfélagsábyrgð.  

Starfsemi fyrirtækjanna er á jökli þar óspillta náttúru er að finna og því ekki að undra að 

umhverfið sé ofarlega í stefnumótun þeirra. Ljóst er að þau eru meðvituð um að það skiptir 

máli að ganga vel um umhverfið og virðast fyrirtækin líta á það sem samfélagslega skyldu 

sína að vinna markvisst að því að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vernda náttúruna. 

Hvatinn sem ýtir fyrirtækjunum í átt að því að vernda umhverfið kemur að vissu leyti frá 

samfélaginu og þeirri vitundarvakningu sem hefur átt sér stað innan fyrirtækisins. Þessari 

hugsun fyrirtækja má líkja við samfélagshvata Hoffman (2000) sem talar um þá hvata sem 

stuðla að því að fyrirtæki grípi til aðgerða varðandi umhverfið. Þessir hvatar geta meðal 

annars verið samfélagið sjálft og þær viðhorfsbreytingar sem því fylgir. Samfélagið getur 

því krafist þess af fyrirtækjum að hugsa um umhverfið. Hoffman segir að mikilvægt sé fyrir 

fyrirtæki að muna að álit samfélagsins á fyrirtækinu getur haft varanleg áhrif.  

Hoffman (2000) talar einnig um markaðshvata. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera meðvituð 

um hvað er að gerast á markaðinum og hvaða væntingar viðskiptavinir gera til þeirra. 

Niðurstöður okkar sýna á skýran hátt að ferðamönnum er umhugað um umhverfið og getur 

það verið túlkað sem ákveðin samningsstaða þeirra gagnvart fyrirtækjum. Einnig þegar 

ferðamenn voru spurðir á hvaða hátt þeir telji sig vera ábyrga ferðamenn var oftast komið 

inn á þætti sem tengjast umhverfi og náttúru. Hoffman beinir ljósi að því að viðskiptavinir 

geti sniðgengið vörur fyrirtækja sem hugsa ekki um umhverfið og getur það því verið 

arðbært fyrir þau að skapa sér samkeppnisforskot á markaði hvað varðar umhverfismál. 

Niðurstöðurnar rannsóknarinnar sýna að ferðamönnum er virkilega umhugað um umhverfið 
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og það getur spilað inn í þegar kemur að því að þeir velja sér fyrirtæki. Einn ferðamaður 

svaraði spurningunni, varðandi það á hvaða hátt hann telji sig vera ábyrgan ferðamann, á 

þessa leið: ,,Reyna að velja umhverfisvæna og ábyrga gistingu og ferðir”. Því teljum við 

þetta vera mikilvægan þátt í starfsemi fyrirtækja í jöklaferðamennsku á Íslandi.  

Kolefnisjöfnun var greinilega mikilvægur þáttur hjá fyrirtækjum í jöklaferðamennsku, því 

báðir viðmælendur tala um mikilvægi þess að kolefnisjafna starfsemi sína. Einnig bjóða bæði 

fyrirtækin ferðamönnum upp á að kolefnisjafna fótspor sín í ferðunum hjá þeim í 

bókunarferlinu.  

Niðurstöður sýna að ferðamenn reyna eins og þeir geta að flokka á ferðalögum sínum  og 

þegar þeir velja sér fyrirtæki skiptir flokkun þá miklu máli. Þess vegna teljum við það 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa á heimasíðu sinni markvissa stefnu varðandi endurvinnslu 

og fylgja henni eftir. Niðurstöðurnar sýna einnig að fyrirtæki í jöklaferðamennsku líta á 

flokkun og endurvinnslu úrgangs sem hluta af samfélagslegri ábyrgð sinni. 

6.2 Sjálfbær þróun 

Niðurstöður okkar sýna að það skiptir ferðamenn sem sækja í jöklaferðir hér á landi miklu 

máli að fyrirtæki sem þeir velja starfi í átt að sjálfbærni. Þetta var líka nefnt af þó nokkrum 

ferðamönnum þegar þeir voru spurðir á hvaða hátt þeir væru ábyrgir ferðamenn. Hins vegar 

var það einungis tvisvar nefnt beint en margir töluðu í anda sjálfbærni eins og þessi svör gefa 

til kynna: ,,Skilja allt eftir eins og það var áður en þú komst” og ,,Reyna að skilja staði sem 

við heimsækjum eftir í betra standi en þegar við komum”. 

Sjálfbærni var einnig áberandi í skilgreiningum viðmælenda frá fyrirtækjunum á 

samfélagsábyrgð. Annar viðmælandinn talaði um samfélagsábyrgð og sjálfbærni saman: 

,,Ég vil líta á sjálfbæra ferðamennsku í tengslum við samfélagslega ábyrgð. Það er að hugsa 

um umhverfið og svona hagsmuni allra.” Þetta rennir stoðum undir það sem Manente, 

Minghetti og Mingotto (2014) ræða um í sinni grein. Þau segja að þessi tvö hugtök séu oft 

tengd saman á einn eða annan hátt. Mihalic (2016) skrifaði um að sjálfbær þróun hafi sömu 

stoðir og samfélagsábyrgð, þetta bendir viðmælandi á en nefnir ekki beint þegar hann er 

spurður að því hvernig hann myndi skilgreina samfélagsábyrgð. Hann talar um að það sé 

eins og að troða sér inn á stað sem maður var ekki á áður og því þurfi að skila meiru til baka 

en notað er. Hann bætir við að hægt sé að brjóta þetta niður í þrjá hluta; náttúruna, fólkið og 

hagfræði. Þessi skilgreining minnir á sjálfbæra þróun en stoðirnar eru bæði tengdar 

sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Það gæti því verið gott fyrir fyrirtæki að hugsa þetta eins og 

Mihalic (2016), að sjálfbærni sé kenningin sjálf en ábyrgðin sé framkvæmdin. Það gæti 

hjálpað við að brjóta upp þetta flókna hugtak. Annar viðmælendanna talar einnig um að 

samfélagsábyrgð fyrirtækja fari eftir viðhorfum stjórnenda og ,,bara með umhverfismál og 

þessa ábyrgð sem við höfum því við fáum að gera þetta, að við skilum til baka varðandi 

okkar hlutverk sem fólks á jörðinni”. Hér talar hann um samfélagsábyrgð fyrirtækisins sem 

ákveðna siðferðislega skyldu til samfélagins og því er hægt að tengja þessa kenningu hans 

við fjórflokkunarhlekkinn sem sést á mynd 16. Þar segir Carroll (1991) að 

mannúðarábyrgðin byggi á því að fyrirtæki svari kalli samfélagins með því að láta gott af 

sér leiða. Siðferðislegu kenningar Garriga og Melé (2004) snúast um að fyrirtæki sjái 

samfélagsábyrgð sem siðferðislega skyldu því það leiði til betra samfélags. Loks tala Van 

den Brink og Van der Woerd (2004) um samfélagsdrifna ábyrgð sem snýst um að finna 



33 

jafnvægi á milli til dæmis samfélags- og umhverfisþátta og að þetta séu jafn mikilvægir 

þættir sem þurfi að sinna.  

 

Mynd 16: Fjórði hlekkur fjórflokkunar Carrolls og tengingar við aðrar flokkanir. 

Samfélagið kallar á að fyrirtæki séu umhverfissinnuð og mikilvægt er fyrir fyrirtæki að koma 

til móts við þessar væntingar. Þetta beinir ljósi að því að fyrirtæki ættu ekki aðeins að 

einblína á sjálfbærni sökum þess að ferðamenn ætlist til þess af þeim, heldur beri þau einnig 

ákveðnar skyldur gagnvart samfélaginu og því umhverfi sem þau vinna í. Við teljum að 

mikilvægt sé að innleiða þessa hugsun í fyrirtækjum í jöklaferðamennsku til að koma á 

jafnvægi á milli stoðanna í samfélagsábyrgð, ábyrgri ferðamennsku og sjálfbærni sem eru 

efnahagur, samfélag og umhverfi.  

6.3 Öryggi 

Öryggi ferðamanna vegur þungt hjá báðum fyrirtækjunum sem rætt var við. Annar 

viðmælandinn nefnir að eitt þemað í leiðsögn fyrirtækisins séu öryggismál og kemur því á 

framfæri að öryggi starfsmanna og ferðamanna séu í fyrirrúmi. Hann segir mikilvægt að 

upplýsa ferðamenn um þær aðstæður sem þeir séu að fara út í en þó ekki hræða þá. Hinn 

viðmælandinn tekur í sama streng og segir ábyrgð fyrirtækisins gagnvart ferðamönnum 

felast í öryggi.   

Hugmyndina um öryggi er hægt að tengja við siðferðislegu ábyrgðina í pýramída Carrolls 

(1991). Á þessu stigi er fyrirtækið búið að uppfylla efnahagslegu og lagalegu ábyrgðina, því 

fyrirtækið skilar hagnaði og fylgir lögum, meðal annars varðandi öryggi. Siðferðislega 

ábyrgðin felst í því að gera það sem er rétt og forðast skaða. Með því að hafa metnaðarfulla 

aðgerðaáætlun hvað varðar öryggi, sem bæði fyrirtækin sem við töluðum við eru með, er 

fyrirtækið að hugsa um siðferðislegu ábyrgðina.  

Það kom okkur á óvart hversu stór og viðamikill öryggisþátturinn er sem hluti af 

samfélagsábyrgð. Í byrjun rannsóknar veltum við því ekki sérstaklega fyrir okkur að öryggi 

vegi jafn þungt og raun bar vitni þegar kemur að  samfélagsábyrgð en bæði fyrirtækin töluðu 

mikið um það. Hins vegar segir yfirlýsingin um ábyrga ferðaþjónustu eftirfarandi: ,,Tryggja 

öryggi gesta okkar og koma fram við þá af háttvísi” (Festa, 2017a, Yfirlýsing um ábyrga 

ferðaþjónustu). Því álítum við að þessi þáttur komi frekar frá hugsuninni um ábyrga 

ferðamennsku heldur en samfélagsábyrgð, þó svo að vissulega sé hægt að finna tengingu á 

milli öryggis og samfélagsábyrgðar.  



34 

6.4 Nærsamfélag 

Í Cape Town yfirlýsingunni um ábyrga ferðamennsku voru ferðalög meðal annars skilgreind 

á þann hátt að auka velferð nærsamfélags og koma af stað betri efnahagslegum ávinningi 

þeirra (Manente o.fl., 2014). Við tókum eftir því á svörum ferðamannanna að þeim er 

umhugað um það að styðja við nærsamfélag og heimafólk og mikilvægt sé að bera virðingu 

fyrir því. Einnig kemur nærsamfélag fyrir í yfirlýsingu frá Festu og Íslenska ferðaklasanum 

um ábyrga ferðaþjónustu (Íslenski ferðaklasinn, 2017).  

Fyrirtækin tala um mikilvægi þess að þau starfi með ábyrgum hætti í sátt við nærsamfélagið 

og sýni því virðingu. Fyrirtækin styrkja íþróttafélög og björgunarsveitir í nærliggjandi 

sveitarfélögum og annar viðmælandi segir að fyrirtækið reyni eftir fremstu getu að versla í 

héraði. Báðir viðmælendur ítreka að heimafólki sé sýnd tillitssemi og að ekki sé dregið úr 

lífsgæðum þess á neinn hátt. Annar viðmælandinn talar um að mikilvægt sé að ,,...aðstæður 

séu góðar gagnvart þeim, jeppafólkið okkar taki tillit til annarra ökumanna þegar verið er að 

keyra á þjóðvegum landsins, bara almenn tillitssemi og kurteisi og skilningur”.  

Niðurstöðurnar sýna einnig að fyrirtæki geta verið nærsamfélaginu mjög mikilvæg. Annað 

fyrirtækið, sem tók þátt í rannsókninni, er með starfsstöð á stað þar sem einnig er starfrækt 

hótel, veitingastaður og lítil búð. Viðmælandinn kemur inn á það að ef fyrirtækið aflýsi ferð 

hjá sér, fái þessi fyrirtæki í kring mögulega minni viðskipti. Hann ræðir einnig að mikill 

fjöldi ferðamanna fari í gegnum svæðið daglega, sem megi rekja til starfsemi fyrirtækis síns. 

Vegna þessa finnst honum fyrirtækið bera ábyrgð á að ganga vel um nærsamfélagið og sýna 

heimafólki virðingu. Þessa hugsun má tengja við þær kenningar sem falla undir 

mannúðarflokk Carrolls (1991). Á þessu stigi pýramídans eru gjörðir valfrjálsar og fyrirtæki 

framkvæma vegna þess að þau vilja bæta lífsgæði samfélagsins. 

Niðurstöðurnar úr megindlegu rannsókninni sýna að ferðamenn vilja að fyrirtækin sem þeir 

versla við sé umhugað um nærsamfélagið. Margir ferðamenn nefna það einnig í svörum 

sínum að þeir sjálfir virði heimamenn og nærsamfélagið á marga vegu þegar þeir ferðast. 

Þess vegna finnst þeim sjálfum þeir vera ábyrgir ferðamenn. Þetta sýnir að þeir hugsa um 

hvað er að gerast í samfélaginu sem þeir ferðast til og hvernig þeir hafi áhrif á það samfélag. 

Í ljósi mikillar fjölgunar ferðamanna á Íslandi ályktum við að það sé gífurlega mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að gera sér grein fyrir þessum þætti. Erfitt er að vinna í sátt við nærsamfélagið 

ef þolmörkum heimamanna hefur verið náð og jákvætt er að fyrirtækin komi inn á þennan 

þátt og sýni það í verki að nærsamfélagið skiptir máli.  
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7 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið leitað skilnings á samfélagábyrgð fyrirtækja í 

jöklaferðamennsku. Tvö fyrirtæki tóku þátt í rannsókninni og á grundvelli þeirrar 

umfjöllunar, sem hér hefur verið lögð fram, má svara rannsóknarspurningum á eftirfarandi 

hátt:  

Hver eru tengslin á milli hugtakanna samfélagsábyrgð fyrirtækja og ábyrg ferðamennska? 

Fræðilegur bakgrunnur hugtakanna sýnir að þó þau komi frá ólíkum fræðaheimum tengjast 

þau í gegnum sjálfbæra þróun. Tengsl hugtakanna liggja að miklu leyti í því að stoðir þeirra 

eru þær sömu, efnahagur, samfélag og umhverfi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna þetta 

enn frekar þegar svör viðmælenda eru skoðuð. Erfitt var á köflum að greina á milli þess hvort 

fyrirtækin  byggja stefnu sína á ábyrgri ferðamennsku eða samfélagsábyrgð, því 

viðmælendur töluðu um þau samhliða. Færa má rök fyrir því að ábyrg ferðamennska sé 

möguleg nálgun ferðaþjónustunnar á samfélagsábyrgð. 

 

Hvaða áherslur hafa íslensk fyrirtæki í jöklaferðamennsku í tengslum við samfélagsábyrgð? 

Hægt var að sjá nokkra áherslupunkta hjá fyrirtækjunum sem tóku þátt en það eru umhverfi, 

öryggi og nærsamfélag. Viðmælendur tengdu sjálfbærni einnig mikið við hugtakið og má 

draga þá ályktun að sjálfbærni sé miðlæg í áherslum fyrirtækjanna í þessum efnum. 

Skiptir það máli fyrir ferðamenn að fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi sýni 

samfélagsábyrgð? Niðurstöður sýna að þeir þættir sem ferðamenn voru spurðir um skipta þá 

miklu máli, en spurt var út í mikilvægi umhverfis, nærsamfélags, öryggis og sjálfbærni. Allir 

þessir þættir eru hluti af samfélagábyrgð fyrirtækja og því má segja að samfélagsábyrgð 

skipti ferðamenn miklu máli þegar þeir velja sér ferðaþjónustuaðila á Íslandi. Hins vegar má 

velta því fyrir sér hvort ferðamenn skoði hvort fyrirtæki sýni samfélagsábyrgð áður en þeir 

kaupa sér ferð og byggi val sitt á því. 

Telja ferðamenn, sem eru á leið í jöklaferð, sig vera ábyrga ferðamenn? Það kom skýrt fram 

þegar þessi spurning var borin undir ferðamenn að þeir telja sig vera ábyrga ferðamenn. 

Áberandi var í þeim svörum að ferðamenn töluðu einna mest um umhverfið og ábyrgð sína 

gagnvart því að henda ekki rusli í náttúrunni og ganga vel um.  

Rannsóknir á borð við þessa hafa ekki verið gerðar hér á landi og þekkingu vantar á því 

hvernig samfélagsábyrgð fyrirtækja hefur áhrif á ferðamenn þegar kemur að  því að velja sér 

ferðaþjónustuaðila. Fræðileg umfjöllun um samfélagsábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja er af 

skornum skammti hér á landi,  rétt eins og annars staðar í heiminum. Fræðimenn hafa einmitt 

gagnrýnt fræðasamfélagið fyrir að gefa samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu lítinn gaum (Coles 

o.fl., 2013). Ljóst er að  fleiri rannsóknir vantar á samfélagsábyrgð á Íslandi og tengingu 

hennar við ábyrga ferðamennsku. Rannsóknin beinir ljósi að því að tengslin á milli 

samfélagsábyrgðar og ábyrgrar ferðamennsku eru áberandi og þættirnir sem liggja á bak við 

hugtökin eru keimlíkir.  

Ekki er hægt að alhæfa um það að fyrirtæki í jöklaferðamennsku séu samfélagsábyrg eftir 

að hafa talað við tvö fyrirtæki á því sviði. Þess vegna væri áhugavert að rannsaka á hvaða 
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hátt önnur fyrirtæki nálgast hugtakið. Hins vegar voru þær áherslur sem þessi tvö fyrirtæki 

leggja á samfélagsábyrgð mjög svipaðar og það gefur okkur innsýn í það hver séu 

meginatriði fyrirtækja á þessu sviði. Á þeim nótum væri hægt að gera frekari rannsóknir sem 

fleiri fyrirtæki tækju þátt í. Ekki er hægt að fullyrða að þátttakendur í megindlegu 

rannsókninni endurspegli alla þá ferðamenn sem sækja jöklaferðir vegna þess að notast var 

við hentugleikaúrtak. Hins vegar endurspeglar úrtakið samsetningu ferðamanna sem 

heimsækja landið en það má sjá þegar horft er til þjóðerna ferðamanna sem koma til Íslands 

(Ferðamálastofa, á.á.).  

Frekari rannsóknir á þessu fræðasviði gætu fjallað um hvort ferðamenn þekki gæðastimplana 

sem notaðir eru á Íslandi, eins og til dæmis Vakann, Svaninn og Ferðamálastofu. Einnig 

mætti gera rannsókn á því hvort ferðamenn skoði stefnur fyrirtækja áður en ferð er bókuð. 

Niðurstöður okkar sýna að ýmsir þættir samfélagsábyrgðar skipta ferðamenn máli en 

áhugavert væri að sjá hvort ferðamenn skoði stefnur fyrirtækja og taki meðal annars 

ákvörðun út frá því. Einnig væri þarft að rannsaka hvernig ferðamenn sýna í verki ábyrgð á 

ferðalögum sínum.  

Þegar skoðuð er samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi er erfitt að skilgreina hugtakið á einn 

hátt. Fyrirtæki í ferðaþjónustu leggja mismunandi skilning í hugtakið og móta það að 

starfsemi sinni. Samfélagsábyrgð á mjög líklega eftir að verða mikilvægari í starfsemi 

ferðaþjónustufyrirtækja, því ferðamenn verða sífellt meðvitaðri um þau neikvæðu áhrif sem 

ferðalög þeirra geta haft á umhverfi og samfélag. Þess vegna er mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

byrja strax að setja sér skýra stefnu, byggða á forsendum samfélagsábyrgðar. Það mun skila 

sér þegar til lengri tíma er litið. 
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Viðauki A 

● Hvernig byrjaði fyrirtækið? 

○ Hvernig ferðir? 

○ Hvað eru margir sem fara í hverja ferð? 

● Festa og Íslenski ferðaklasinn - hvatningarátak um ábyrga ferðaþjónustu 

● Hvernig kemur þetta fram í ykkar ferðum þessi hugmynd um að taka ábyrgð? 

● Hvað felst í því að vera þáttakandi í Ábyrgri ferðaþjónustu? Hafið þið breytt 

einhverju eftir það? 

○ Eru starfsmenn upplýstir? 

○ Hvernig gengur þetta? 

○ Eru þið með ákveðna stefnu þegar kemur að ábyrgri ferðaþjónustu? 

● Finnst þér ferðamenn sýna ábyrgð í ferðunum ykkar? 

○ Umhverfið? Fara eftir fyrirmælum?  

● Eru viðskiptavinirnir ábyrgir fyrir kolefnisfótsporinu? 

○ Takið þið líka ábyrgð? 

● Hvernig fjármagnið þið umhverfisstefnuna ykkar? 

● Teljið þið ykkur sýna samfélagsábyrgð? 

○ Af hverju sýnið þið samfélagsábyrgð? 

○ Á hvaða hátt? 

● Hvernig væri hægt að fá önnur fyrirtæki til að sýna samfélagslega ábyrgð? 

○ Lagasetningar? 

● Hvernig getur ábyrgðin birst hjá fyrirtækjum? 

● Finnið þið fyrir pressu frá ferðamönnum að sýna ábyrga 

ferðaþjónustu/samfélagsábyrgð?/Skiptir samfélagsábyrgð ferðamanninn máli? 

○ Pressa frá einhverjum öðrum? Öðrum fyrirtækjum? Hagsmunaaðilum? 

Fjölmiðlar? 

● Breyst eitthvað á þeim árum sem fyrirtækið hefur verið starfandi? 

● Ef þú þyrftir að skilgreina samfélagsábyrgð, hvernig myndiru gera það?  

● Eru þið að sýna samfélagsábyrgð á einhvern annan hátt en því sem stuðlar að 

umhverfinu?  

● Hvernig heldur þú að samfélagsábyrgð verði í framtíðinni? 

● Hvernig sérðu ykkar fyrirtæki þróast í framtíðinni? 
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Viðauki B 

Corporate social responsibility  

in Glacier Tourism 

This questionnaire is part of a study conducted for our Bachelor thesis in Tourism Studies at the 
University of Iceland. The study focuses on corporate social responsibility in glacier tourism. The 
purpose of the following questions is to examine to what extent social responsibility matters to tourists 
when choosing a tour operator. 

Participation is voluntary.  The data are anonymous and will be treated with confidentiality.  

March 2018, Katla Eiríksdóttir and Steinþóra Sif Heimisdóttir 

1) Where are you from? _________________________________ 

2) What is your gender?    ☐male     ☐female    ☐other 

3) How old are you? _______ 

4) Which tour operator you are travelling with today? ______________________________________ 

 

5) When choosing a tour operator in Iceland, how much does it matter to you that the company… 

 does not matters matters matters a 

 matter at all little somewhat great deal 

a) cares for the environment? ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) donates parts of their profit to charity? ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) has a declared policy to eliminate any 

 discrimination among employees?  ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) recycles waste?  ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) shows consideration for the local community   

 that they work in? ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) considers your safety?  ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) aims for sustainability?  ☐ ☐ ☐ ☐ 
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6) Do you consider yourself to be a responsible tourist? 

 strongly   strongly haven’t thought 
 agree agree disagree disagree about it 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7) If you agree, in what way?  

 

 

8) If you disagree, why? 

 

 

Thank you for taking the time to complete our survey. 

We truly value your time and the information you have provided us. 
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Viðauki C 

Ekki henda rusli, fylgja leiðbeiningum III 

Mér er umhugað um umhverfið og öryggi er mikilvægt 

Fylgja reglum 

Fylgja leiðsögumanni í einu og öllu 

Ég passa upp á að hugsa um umhverfið á minn eigin hát 

Öryggi, umhverfið 

Flokka rusl 

Á allan hátt sem ég get hjálpað 

Kunna að meta landið sem ég er að heimsækja 

Mikilvægi umhverfis og styðja við samfélagið 

Flokka 

Umhugað um umhverfið, flokka 

Reyna að velja ábyrga ferðaþjónustuaðila 

Research policy, ekki henda rusli í náttúruna 

Umhugað um öryggi og ekki hafa neikvæð áhrif á landið sem ég er að heimsækja 

Draga úr rusli meðan ég ferðast. Flokka. Forðast það að kaupa vatn í flöskum 

Passa upp á öryggi og ekki drekka of mikið áfengi 

Mér er umhugað um umhverfið 

Ekki skila eftir ummerki. Virða náttúruna 

Mér er umhugað um umhverfið 

Ekki skilja eftir rusl. Fara eftir reglum 

Hlusta á öryggisreglur. Umhugað um umhverfið 

Sýna áfangastað virðingu. 

Ég reyni að flokka rusl og vera meðvitaður um umhverfið, aldrei skilja rusl eftir 

Umhugað um umhverfið og bera virðingu fyrir heimamönnum 

Fara eftir venjum í landinu sem ég er að heimsækja 

Fylgja reglum 

Sýna tillitsemi gagnvart landinu sem ég er að heimsækja 

Ég er meðvitaður um umhverfið og að spilla ekki náttúrunni 

Flokka plastpoka, ekki nota auka servíettur. Nota sömu vatnsflöskuna aftur 

Ég reyni að virða venjur heimamanna og ekki að spilla umhverfinu 

Reyna að skilja staði sem við heimsækjum eftir í betra standi en þegar við komum. Virða 

umhverfi heimafólks 

Allt í góðu 

Ekki að spilla náttúrunni 

Haga sér í takt við menningu landsins, ekki skilja eftir rusl í náttúrunni, ekki eyðileggja 

túlípana 

Fylgja reglum, ekki skilja eftir rusl eða gera eitthvað sem getur haft neikvæð áhrif á 

náttúruna 

Fylgja reglum 

Umhugað um umhverfið 

Umhugað um umhverfið, rusl, halda hreinu, hitta heimamenn og upplifa menningu, kaupa 

meira frá heimamönnum 

Umhugað um umhverfið 
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Ekki rusla til eða hafa hátt, kaupa innlendar vörur 

Ekki skilja nein ummerki eftir mig 

Kynni mér staðinn áður en ég heimsæki hann 

Öryggi er mér mjög mikilvægt. Ég kem undirbúin í viðeigandi fötum 

Viðeigandi föt, nóg af pening, fylgja skiltum á leiðinni 

Skil ekkert eftir mig, ekki einu sinni fótspor ef það er mögulegt 

Öryggi 

Meðvitaður um umhverfið  

Öryggið fyrst 

Ber virðingu fyrir umhverfinu. Varðveita umhverfið 

Komast í snertingu við nærsamfélög 

Minnka vatnsnotkun og flokka rusl 

Flokka, engin rör  

Virða umhverfið 

Virða umhverfið 

Vernda náttúruna, umhugað um hana og að það sé ekki traðkað á henni 

Ekkert rusl, virða náttúruna 

Umhugað um umhverfið 

Ekki henda rusli í náttúruna, hegða sér vel 

Ekki henda rusli í náttúruna, hegða sér vel. Æðruleysi gagnvart minnisvörðum og 

náttúrunni 

Kynna mér menningu heimafólks og lögin. Virða heimafólk 

Virða umhverfið og menningu 

Virðing 

Hendi ekki rusli eða sýni náttúrunni óvirðingu eða heimafólki 

Er umhugað um náttúruna, umhverfið og samfélag og reyni að sýna það í verki 

Taka þátt í samfélaginu 

Kynna mér áfangastaðinn, matinn og menningu áður en ég kem þangað 

Menning, umhverfi og trú heimamanna 

Flokka. Trúir og hefðir skipta máli 

Skil ekkert eftir mig. Tékka alltaf á veðurfari til að koma í veg fyrir að setja mig eða aðra í 

hættu 

Mætti á réttum tíma 

Þríf eftir mig, fylgi göngustígum, ekki áreita dýralífið, vera kurteis og vinalegur 

Ekki henda rusli 

Vernda náttúru á allan hátt sem ég get 

Ekki skilja eftir rusl eða skaða náttúruna  

Ekki skilja eftir rusl 

Ég vil sem ferðamaður skilja eftir sem minnst fótspor á svæðinu sem ég er að heimsækja 

Ábyrgur um að vernda náttúruna 

Vera ábyrgur þegar ég vel ferðaþjónustufyrirtæki 

Umhverfið skiptir mig máli, ekki skilja eftir rusl og styðja við samfélagið 

Virða umhverfið, ekki henda rusli, flokka, versla innlendar vörur 

Passa upp á umhverfið 

Fara í ferðir sem styðja við nærsamfélag.  

Flokka þar sem það er hægt. Halda mig á merktum svæðum, fylgja reglum á því svæði sem 

ég er að ferðast á 

Halda öllu hreinu 

Ekki henda rusli í náttúruna og vera ábyrgur gagnvart nærsamfélagi 



47 

Sjálfbærni og umhugað um umhverfið 

Virðing fyrir heimamönnum  

Umhverfið 

Sýna umhverfinu virðingu 

Virða það hvernig Íslendingar lifa, taka menningu og tungumáli með opnun hug 

Mitt val á ferðaþjónustufyrirtæki er verð og framboð en ég vona að mín fjárfesting hjálpi 

til við að halda náttúrunni sjálfbærri.  

Virða lög og menningu. Virða umhverfið. Virða allt sem er mögulegt að virða 

Vernda umhverfið 

Keyra varlega, flokka rusl, ekki keyra utanvegar 

Meðvitund um umhverfið og öryggi 

Flokka 

Reyna að velja umhverfisvæn og ábyrga gistingu og ferðir. Fylgja flokkunarreglum 

Skilja allt eftir eins og það var áður en þú komst 

Virða heimfólk, hefðir og skoðanir. Kurteis og sýna virðingu.  

Umhugað um umhverfið 

Virða lög og hefðir í landinu. Virða umhverfið.  

Velja frekar ábyrg fyrirtæki 

Engin mengun, labba meira 

Vill sjá fólk í sínu náttúrulega umhverfi 

Umhugað um umhverfið 

Kaupa innlendar vörur, ekki skilja eftir sig nein ummerki 

Ekki skilja eftir rusl, umhugað um umhverfið 

Ekki skilja eftir rusl 

Umhugað um umhverfið 

Skiptir máli að ganga vel um umhverfið og reyna að vera meðvituð um þau áhrif sem ég 

hef á það svæði sem ég er að ferðast til 

Ekki skilja eftir rusl 

Reyna að ganga vel um og vera kurteis 

 


