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Abstract 

Tourism in Iceland has been growing rapidly in recent years. Tourist that come to 

Iceland are most likely to visit for the beautiful nature and outstanding scenery. Nature 

though is unpredictable and unexpected nature disaster can happen with a blink of an eye. 

In this research we take a look at the Eyjafjallajökull eruption and its economic effects on 

tourism in the South of Iceland. Are volcanic eruptions an attraction for the tourism 

industry or are they the reason tourism business, that are placed in the line of danger, go out 

of business? Interviews were taken with people who were affected by the eruption in some 

way. The interviews were semi – structured, which gave the opportunity for discussion and 

more precise answers from people. Seven collective questions were asked and more were 

added if needed. The main result is that tourists are willing to do and pay more to get as 

close as they can to the eruption, they were even willing to put themselves at risk of 

physical harm to do so. The volcanic eruption has been used in marketing in the area and 

was a much discussed event both during and after the eruption. Participants agreed that 

tourism based business has increased in the area, Rangárþing eystra, and people can find 

tourism based business on almost every farm in the area. In the research paper it is also 

discussed what effect the eruption had on the area and how the development in the tourism 

sector has been. 

Key Words: Natural Hazard, Economic Impact, Rural Toursim, Marketing in the aftermath 

of eruption 



 

Úrdráttur 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið ört síðustu ár. Ferðamenn koma hingað að miklu 

leiti vegna stórbrotinnar náttúru. Náttúran er þó óútreiknanleg og getur látið á sér kræla 

hvenær sem er. Í þessari rannsókn er horft til eldgossins í Eyjafjallajökli 2010 og leitað eftir 

viðhorfi valdra hagsmunaaðila á svæðinu á efnahagslegum áhrifum gossins á ferðaþjónustu 

á Suðurlandi. Spurt er, eru eldgos aðdráttarafl í ferðaþjónustunni eða valda þau óvissu 

varðandi framtíð ferðaþjónusta á þeim svæðum sem verða hvað verst úti? Tekin voru viðtöl 

við aðila sem urðu fyrir áhrifum af gosinu á einhvern hátt. Viðtölin voru hálfopin sem gaf 

kost á umræðum og nánari svörum frá viðmælendum. Helstu niðurstöður benda til þess að 

ferðamenn séu tilbúnir til þess að borga fyrir og leggja meira á sig til þess að komast nær 

eldgosinu, jafnvel tilbúnir til þess að leggja sig í líkamlega hættu.  Eyjafjallagosið hefur 

verið notað í markaðssetningu á svæðinu, enda var mikið fjallað um það í fjölmiðlum á 

meðan á gosinu stóð og einnig eftir það. Viðmælendur voru sammála því að ferðaþjónusta 

á svæðinu, þ.e. Rangárþing eystra hefur aukist á svæðinu og er hægt að finna ferðatengda 

þjónustu á næstum hverjum sveitabæ í héraðinu. Fjallað er um þau áhrif sem gosið hafði á 

svæðið að mati viðmælanda í viðtölum og hvernig uppbygging á ferðaþjónustu hefur verið.  

Lykilorð: Náttúruvá, Efnahagsleg áhrif, Ferðaþjónusta í dreifbýli ,Markaðssetning í kjölfar 

eldgoss 
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1  Inngangur 
Viðfangsefni rannsóknarinnar var ekki erfitt að velja þar sem Eyjafjallajökull hefur 

alltaf átt sérstakan stað í hjarta höfundar. Í náminu á Hólum hefur líka verið talað um 

mismunandi öfl sem hafa áhrif á ferðaþjónustuna og hefur þetta efni, náttúruvá í tengslum 

við ferðaþjónustu vakið áhuga höfundar. 

Gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 hafði mikil áhrif, ekki bara á Íslandi heldur einnig 

áhrif á flugsamgöngur í stórum hluta Evrópu og þar með ferðaþjónustu langt út fyrir Ísland. 

Það var mikið um afbókanir á svæðum á Íslandi sem að fóru hvað verst út úr öskufalli og 

um tíma voru ferðaþjónustuaðilar á svæðinu ekki vissir um hvort þeir myndu í raun hafa 

það af. Reyndin var þó að eftir gosið jókst fjöldi ferðamanna á svæðið, sem í dag er afar 

vinsæll viðkomustaður ferðamanna. 

Í rannsókn þessari er leitast við að finna hver áhrif af eldgosinu í Eyjafjallajökli hafi 

verið á efnahag ferðaþjónustu á Suðurlandi. Tekin voru viðtöl við aðila af svæðinu, þ.e 

Rangárþing eystra, sem að urðu fyrir efnahagslegum áhrifum af gosinu á einhvern hátt.  

Rannsóknarspurninginn er: Hafði Eyjafjallagosið efnahagsleg áhrif á ferðaþjónustu á 

Suðurlandi, nánar tiltekið í Rangárþingi eystra. Tilgangur rannsóknar er að sjá hvort að 

náttúruhamfarir eins og eldgos hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á ferðaþjónustu í námunda 

við hamfarasvæði. Markmiðið er að þeir sem að ætla að stofna ferðaþjónustu í framtíðinni 

geti séð að það er ekki hættulegt að staðsetja sig nálægt eldfjalli og það gæti jafnvel orðið 

fyrirtækinu til framdráttar.   

 

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar 

Í rannsókn þessari er leitað eftir viðhorfi ferðaþjónustufólks á áhrifum af eldgosinu í 

Eyjafjallajökli á ferðaþjónustu á Suðurlandi og þá sérstaklega hugsanleg efnahagsleg áhrif. 

Tekin voru viðtöl við aðila af svæðinu, þ.e Rangárþingi eystra, sem urðu fyrir áhrifum af 

gosinu á einhvern hátt. Rýnt var í og tekið saman fræðilegt efni um náttúruvá í 

ferðaþjónustu og þá einkum ferðaþjónustu í dreifbýli. 
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Ritgerðin byggist þannig upp að á eftir inngangi kemur fræðilegur kafli, þar sem 

fjallað er um heimildir sem notaðar eru, heimildir sem meðal annars fjalla um áhrif 

eldvirkni á mismunandi stöðum í heiminum, Banos, Bandaríkjunum og Japan. Því næst er 

kafli sem lýsir þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknina. Greint er frá niðurstöðum 

úr viðtölum í sérkafla og að lokum er umræðukafli þar sem niðurstöður eru bornar saman 

við fræðilegt efni ritgerðarinnar. 

2 Fræðilegur grunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um það fræðilega efni sem tengist 

rannsóknarspurningunni. Efninu er skipt niður í ramma sem að nýttir voru við greiningu á 

viðtölum fyrir rannsóknina.  

 

2.1 Ferðaþjónusta í dreifbýli 

Samfélög eru í auknum mæli knúin áfram af því að laða að fjárhagslegan ávinning af 

ferðaþjónustu með þörfinni á að veita einstaka og seljanlega vöru. Til að koma á fót vexti 

og atvinnu í dreifbýli er litið á ferðaþjónustu sem verkfæri fyrir breytingum og 

efnahagslegri endurskipulagningu á svæðinu. Það er haldið því fram að samfélög þurfi að 

hafa stjórn á þessum tilvikum vegna ferlis og niðurstöðu skipulagningar ferðaþjónustu og 

þróun hennar. Þetta er vegna þess að nærsvæði og umhverfi eru nauðsynleg svo þessi tilvik 

virki þar sem þau veita tækifæri fyrir tilvist innviðanna (Georg, Mair og Reid, 2009) 

Íbúar sem búa í þessum samfélögum verða að lifa með því sem er innleitt og þróað í 

daglegu lífi sínu. Þess vegna, þegar spurð er víðtækari spurning um vöxt og þróun 

dreifbýlis, má ekki líta framhjá ferðaþjónustu og hún látin passa inn í hana. Hugmyndin um 

ferðaþjónustu dreifbýlis og staðbundna menningu var háð skjali  frá 1994 sem gefið var út 

af  ferðamálanefnd OECD „Tourism Strategies and Rural Development“.Markmið 

skjalsins var að skoða og bera fram málflutning fyrir ferðamennsku í dreifbýli sem 

hugsanlega lausn til að draga úr versnandi stöðu dreifbýlis (Georg, Mair og Reid, 2009) 
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Það varð nauðsynlegt, með auknum breytingum á kröfum ferðamanna frá 

hefðbundnum dvalarstöðum, ströndum og stórra menningarmiðstöðva í dreifbýli, að skoða 

nánar hugtakið um dreifbýla ferðamennsku og hugsanlegan ávinning fyrir dreifbýlið. 

Þangað til um miðja 20. öldina var dreifbýls ferðamennska aðallega möguleg fyrir hina 

auðugustu og vel stöddu og hugsað sem flótti frá hinu daglega amstri viðskiptalífsins. En 

síðan þá hefur ferðaþjónustan brotið sig frá stórum, sérhæfðum dvalarstöðum í það að að 

verða sannarlegt dreifbýli með litlum bæjum og þorpum (Georg, Mair og Reid, 2009) 

2.2 Áhrif eldgoss í tölum 

Áður en lengra er haldið er rétt að skoða tölfræði um fjölda ferðamanna sem komið 

hafa til Íslands síðustu árin og hvernig mismunandi atburðir hafa haft áhrif þar á. Til þess 

að skoða sérstaklega hver áhrif eldgossins í Eyjafjallajökli voru á ferðaþjónustu þá þarf að 

skoða tölfræðilegar heimildir sem sýna komu ferðamanna til Íslands og er miðað við tölur 

frá því kringum gosið, eða 2008 til 2016. 

Fjöldi ferðamanna á þessu tímabili þrefaldast næstum. Árið 2000 voru ferðamenn 

sem komu til landsins 303 þúsund en árið 2013 voru þeir komnir upp í 807 þúsund. 

Aukning á milli ára hefur verið að jafnaði 8,2% frá árinu 2000 (Ferðamálastofa, 2014). 

Eftir fjármálakreppuna árið 2008 varð samdráttur í komu erlendra ferðamanna. Á árunum 

2008 til 2010 fækkaði þeim um 2,7% (Atli Arnarson, 2017), en svo tók þeim að fjölga 

verulega. 

Efnahagshrunið á Íslandi hafði neikvæð áhrif á umfjöllun um Ísland, umræðan 

beindist þó ekki að ferðamannastöðum, almennum borgurum eða náttúrunni. Umfjöllunin 

var til þess að Ísland varð þekktara meðal fólks úti í heimi. Gengið á Íslandi varð veikara 

sem að gerði það að verkum að kaupmáttur erlendra ferðamanna varð meiri. 

Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustunni álitu svo að neikvæð umfjöllun myndi því ekki skaða 

greinina (Elfar Freyr Helgason og Finnur Orri Margeirsson, 2017). Í rannsókn sem að gerð 

var árið 2011 var dregin sú ályktun að efnahagshrunið 2008 hafi ekki haft mikil áhrif á 

ímynd Íslands meðal erlendra ferðamanna (Margrét Sigurjónsdóttir og Þórhallur 

Guðlaugsson, 2011). 

Fjöldi ferðamanna dróst saman um 1,1 % á árinu 2010 en á sama tíma jókst vöxtur 

ferðamanna á heimsvísu um 6,6% (Íslandsbanki, 2016). Aðalástæða samdráttarins á Íslandi 

var eldgosið í Eyjafjallajökli.  Þegar gosið var í hámarki, í apríl og mai 2010, var fækkunin 
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mest, en samdrátturinn var um 17,6 % á ársgrundvelli. Hluti af flugumferð hafði færst frá 

Keflavíkurflugvelli yfir á flugvelli á Akureyri og Egilsstöðum. Víða um heim höfðu 

flugfélög orðið fyrir áhrifum af eldgosinu. Icelandair telur sig hafa tapað um 20% af 

áætlunarflugi á þessum tíma og hagræða þurfti 180 flugferðum (Íslandsbanki, 2016). 

Talið var að erlendum ferðamönnum gæti fækkað um hundrað þúsund á milli ára, ef 

gosið héldi áfram sem hefði haft í för með sér tugmilljarða króna lækkun á 

gjaldeyristekjum. Árið 2009 voru gjaldeyristekjur á Íslandi 155 milljarðar og var gert ráð 

fyrir auknum gjaldeyris tekjum fyrir árið 2010. Tekjurnar voru taldnar skipta miklu máli 

eftir efnahagshrunið 2008 (Íslandsbanki, 2016). Það var ekki fyrr en í lok 2010 sem að 

aftur fór að mælast vöxtur í ferðaþjónustunni. Og árið eftir varð óvenju mikil fjölgun 

ferðamanna. Árið 2011 varð mesti vöxtur í ferðaþjónustu sem mælst hafði í aldarfjórðung, 

eða 15,7%. Þessi vöxtur var líka talsvert umfram fjölgun ferðamanna á heimsvísu. 

Eldgosið í Eyjafjallajökli hafði vakið athygli um allan heim og Ísland hafði verið auglýst 

sem áhugaverður ferðamannastaður. Vaxtarskeið í ferðaþjónustu var markað með 

eldgosinu í Eyjafjallajökli og hefur gert ferðaþjónustuna að þeirri mikilvægu grein sem hún 

er í dag. Vöxtur ferðaþjónustunar á sér ekki hliðstæðu í íslenskri hagsögu. Það eru fleiri 

þættir sem hafa haft áhrif en reynslan segir að náttúruhamfarir eins og eldgosið í 

Eyjafjallajökli geti bæði haft góð og slæm áhrif á ferðaþjónustu (Íslandsbanki, 2016). 

Ári eftir eldgosið í Eyjafjallajökli fjölgaði ferðamönnum um 17,8%. Frá því ári jókst 

fjölgunin á hverju ári, og varð mest á milli 2015 og 2016 eða 39% (Atli Arnarson, 2017). 

Það þarf að greina mikið af upplýsingum til þess að finna efnahagsleg áhrif á 

ferðaþjónustu. Að finna réttu upplýsingarnar, hvernig þær eru notaðar, greindar og nýttar 

eru lykilatriði til þess að finna raunveruleg áhrif. Að finna sambönd og samhengi á milli 

ákveðna efnahagslegra breytna er nauðsynlegt til þess að finna niðurstöður, innkomu, 

fjárfestingarflæði og atvinnusköpun (Heikkinen, Jenna, 2011). 

Jafnvel þegar brottfluttir voru komnir aftur í bæinn voru nokkrir sem trúðu því enþá 

að það stafaði mikilli hættu frá eldfjallinu. Jafnvel þó svo að greinar í fréttablöðum og 

yfirlýsingar frá leiðtogum í Banos geta ekki gefið rétta mynd, þá var árið 2000 og 2001 sem 

þurfti að sannfæra heimamenn, sem og ferðamenn, að það stafaði ekki nein fyrirsjáanleg 

hætta af eldfjallinu. Og það var í raun undir þessum skilaboðum komið hvort að hægt væri 

að bjarga efnahag bæjarins (Lane. R, Lucille, Tobin. A, Graham and Whiteford. M, Linda, 

2003). 
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2.3 Náttúruvá og ferðamenn 

Á Íslandi finnst margs konar náttúruvá sem tengjast bæði innrænum og útrænum 

öflum sem takast sífellt á í náttúrunni. Innræn öfl, svo sem eldvirkni og jarðskjálftar, koma 

frá iðrum jarðar og eru meðal þeirra afla sem valda náttúruvá. Öskufall, jökulhlaup, 

hraunrennsli og eiturgufur eru dæmi um vá sem tengjast eldvirkni (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, e.d). 

Almannavarnir ríkisins verða að koma upplýsingum til ferðaþjónustuaðila á 

formlegan og skjótvirkan hátt. Í þessum skilaboðum þarf að koma fram hvers konar vá er 

verið að tala um og hvert áhættusvæðið sé, hvaða viðbrögð eru hjá almannavörnum með 

tilliti til þess starfs sem á sér stað á svæðinu.  Það þarf að skilgreina mismunandi ábyrgð 

hjá þeim aðilum sem koma að verkefninu (Ferðamálastofa, 2010). Það að fólk sækjist eftir 

því að komast í návígi við eldfjöll er ekki nýtt af nálinni. Eldfjallaferðamennska hefur verið 

við líði í margar aldir. Á hverju ári kjósa ferðamenn að eyða frítíma sínum á svæðum sem 

eru þekkt eldvirknissvæði. Hvötin til að ferðast á þessi svæði getur verið að tvennum toga;  

ferðamaðurinn vill stunda sínar tómstundir, hvort sem það er að fara í skoðunarferð, 

fjallgönguferð, klifur eða útilegu. Hvötin getur líka verið af ævintýralegum toga þar sem 

fólk leitar eftir því að stunda öfgakenndari tómstundir eins og að fara í loftbelg yfir 

eldvirknissvæði og fara á eldfjallabretti (e. volcano boarding) (Volcano Tourism, 2017). 

Eyðileggingarmáttur eldfjalla er vel þekktur bæði frá staðar og alheims viðmiðum (Kelman 

og Mather, 2008). Að mati forsvarsmanna Ferðamálastofu er mikilvægt að uppýsingagjöf 

til ferðamanna, á meðan á náttúruhamförum stendur, sé skilvirk. Það þarf að taka fram við 

hverju megi búast og hvernig viðbrögð ferðamanna eigi að vera. Á helstu hættusvæðum 

væri hægt að setja upp upplýsingaskilti sem væru á fleiri tungumálum en íslensku, svo sem 

ensku, þýsku, spænsku og frönsku (Ferðamálastofa, 2010). 

Tengt þessu var líka hið siðferðislega mál að miðla áhættuupplýsingum til 

ferðamanna. Tekjur frá ferðaþjónustu eru oft mikilvægur þáttur í efnahag þjóða sem eru 

ekki ríkar og það vantar oft aðra efnahagslega valkosti fyrir þjóðir sem eru háðar 

ferðaþjónustu. Jafnvel á hættulegum svæðum eins og Tungurahua fjalli í Ecuador, geta 

samfélög haldið áfram að laða til sín ferðamenn sem eru oft ekki vissir um þá hættu sem 

stafar frá svæðinu og oft eru þessir ferðamenn ófærir um að tjá sig almennilega á tungumáli 

heimamanna. Þetta getur gert það að verkum að ferðamenn eru berskjaldaðri ef kemur til 

meiriháttar hamfara. Þess vegna ætti ferðaþjónusta á alþjóðlegum vettvangi að gera þær 
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kröfur að ferðamönnum verði  gerð grein fyrir hættum sem stafa af svæðum þar sem von er 

á hamförum (Lane, Tobin and Whiteford, 2003). 

Það munu alltaf vera til ferðamenn sem halda áfram að heimsækja hættulega staði, en 

allar upplýsingar ættu að vera aðgengilegar hvað varðar mögulega vá á svæðinu. (Lane, 

Tobin and Whiteford, 2003). Borið saman við heimamenn þá geta ferðamenn verið 

viðkvæmari fyrir hættum því þá skortir vitneskju um áhættuna og eru ómeðvitaðir um þær 

aðferðir sem notaðar eru til þess að vernda þá. Þar af leiðandi þarf starfsfólk í ferðaþjónustu 

að leika sitt hlutverk vel þegar kemur til áhættumats, það þarf að koma skilaboðum til 

ferðamanna um mögulega vá og hvernig á að takast á við þá hættu sem gæti orðið í tilteknu 

umhverfi. (Lane, Tobin and Whiteford, 2003). 

Eldsumbrot í eldfjöllum auka líkur á ferðamannastraumi þó svo að hann minnki 

verulega á meðan á eldgosinu sjálfu stendur. En það fer auðvitað allt eftir því hvernig 

eldsumbrot er verið að tala um. Það sem heldur ferðamönnum í burtu er vitneskja um að 

það verði mikið um gjósku fall. Gjóskufall í gosinu í Vesúvíus árið 1906 varð til þess að 

margir ferðamenn flúðu borgina. Bætt var við auka lestarferðum til að anna þessum mikla 

fjölda fólks sem flúði í byrjun gosins. Það voru það margir ferðamenn sem yfirgáfu svæðið 

að hótel á svæðinu þurftu að láta starfsfólkið fara.  (Blong, 1984). 

Þó geta verið sérstakar ástæður fyrir því að fólk sækji að eldgosi. Undarlegustu áhrif 

sem eldgos hafa haft á ferðamannastraum kemur frá Oshima í Tokyoflóa. Rétt fyrir seinni 

heimstyrjöldina ferðuðust um 90 Japanir til Oshima, margir af þeim pör sem að frömdu 

sjálfsvíg með því að henda sér ofan í gíg eldfjallsins (Blong, 1984). 

 Þrátt fyrir eldgosið í Eyjafjallajökli voru margir ferðamenn sem létu gosið ekki 

stoppa sig og heimsóttu Ísland. Fyrir ákveðinn hóp af gestum var Ísland orðið meira 

spennandi vegna eldgossins í Eyjafjallajökli Eftir því sem leið á ferðamannatímabilið jókst 

áhugi  ferðamanna á að koma til Íslands töluvert (Aníta Anna Jónsdóttir, 2011).  

2.3.1 Eyjafjallagosið 2010 

Það var langur og slitróttur aðdragandi að eldgosinu í Eyjafjallajökli. 

Jarðskjálftahrina varð árið 1994 og önnur árið 1996. Árið 2009 kom hrina jarðhræringa og 

var það í tengslum við frekari kvikufærslur. Á fyrstu mánuðum ársins 2010 héldu 

jarðskjálftar áfram og jukust fyrstu þrjár vikurnar í mars. Það var 21. mars sem að eldfjallið 

vaknaði af værum blundi. Að þrem vikum liðnum slokknuðu jarðeldarnir (Ari Trausti 

Guðmundsson, 2010). Aska féll til austurs frá 14. til 16. apríl. En það breyttist algjörlega 
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þann 17. apríl, þá snerist vindurinn til norðanáttar. Aska féll á láglendi sunnan undir 

Eyjafjallajökli. Á sumum stöðum var skyggni aðeins 1-2 metrar og dagur varð að nóttu (Ari 

Trausti Guðmundsson, 2010). Það kom fram í kvikmynd sem sýnd er í gestastofunni og 

viðmælenda í viðtölum, Eyja Þóra, nefndi það einnig að andrúmsloftið á svæðinu hafi verið 

einkennilegt, engin hljóð var að heyra og ekkert heyrðist í fuglum. Eyja Þóra talaði líka um 

að það hafi verið einkennilegt að lifa í nokkurs konar nætur/dags umhverfi, það var allt 

dimmt í kringum Hótel Önnu en aðeins sunnar var að sjá birtuna (Eyja Þóra, munnleg 

heimild).  

  

 

2.4 Áhrif eldgosa á markaðssetningu  

Markaðssetning er mikilvægur hluti af ferðaþjónustu og hægt er að taka fram það 

áhugaverðasta við vöruna sem þú villt kynna og nýta það á jákvæðan hátt. Sú hugmynd að 

eldgos geti nýst við markaðssetningu virðist kannski galin, en samkvæmt viðmælendum 

hefur Eyjafjallagosið hjálpað meira til heldur en það hefur skaðað. 

Ímynd hefur mikil áhrif á stöðu landsins, það sem hefur hvað mestu áhrif þar eru 

fjárfestingar, þjónusta, útflutningur á vöru og harðnandi samkeppni um ferðamenn. Þegar 

markhóparnir eru mismunandi þá er ímyndin líklega breytileg. Ferðamenn meta landið sem 

mjögulegan áfangastað eftir því hvernig ímynd það gefur af sér. Menningarlíf, menntun og 

samfélagsferð eru það sem að ímyndir lands og þjóða byggir á, en ferðamenn byggja sér 

einnig ímynd, þeir byggja hana á þeirri sýn sem þeir hafa á landinu sem ferðamannastað og 

það hefur þá einnig áhrif hvernig landið er metið á öðrum stigum. Samræmdar 

markaðsaðgerðir allra hagsmunaaðila er áhrifaríkasta leiðin til þess að hafa áhrif á ímynd 

lands, mér þeirri aðgerð er hægt að skapa ímyndina og fylgjast með henni og einnig er hægt 

að kanna á aðlþjóðlegum vettvang (Þórhallur Guðlaugsson og Elísabet Eydís Leósdóttir 

2011). 

2.4.1 Fréttaflutningur og Flugumferðin  

Rannsóknir sýna fram á að fréttaflutningur af eldgosinu í Eyjafjallajökli hafi oftar en ekki 

verið fremur ósanngjarn. Flugsamgöngur voru nefndar og hvaða áhrif askan hafði á þær. Í 

erlendum miðlum var sagt frá því að á Íslandi gengu menn um með grímur fyrir vitum því 
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landið væri allt þakið ösku. Landið væri ekki óhætt að heimsækja. (Ásgerður Ágústsdóttir, 

2015).   

Þó svo að fréttaflutningur af eldgosinu hafi verið mikill, þá hafði sá flutningur ekki 

mikil áhrif á ferðamenn sem heimsóttu landið á meðan á gosinu stóð. Landið varð bara 

meira spennandi fyrir vikið. En þó voru einhver neikvæð áhrif, askan úr gosinu dreifðist 

hratt til Norður og Vestur Evrópu. Talið er að allt að tíu milljónir manna hafi orðið fyrir 

verulegum töfum og að 104 þúsund flugferðum var aflýst. Hagstæðar vindáttir gerðu það 

að völdum að röskun á flugi frá Keflavíkurflugvelli var lítil fyrstu dagana (Regína 

Ásdísardóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 2013). Flugumferðar „fíaskóið“ sem 

skapaðist í Evrópu í apríl og maí 2010 setti fram nýja áhættu, sem var dreifing á ösku,  sem 

að gæti haft eyðileggjandi áhrif á ferðaþjónustu. (Aníta Anna Jónsdóttir, 2011). 

Ástæða fyrir því að ekki sé mælt með því að flugvélar fljúgi of nálægt eldgosi er sú 

að askan sem kemur frá gosinu er talin hættuleg. Fluggögn sem til eru um áhrif ösku á 

flugvélar segja frá kippum, skyndilega bilun í þotuhreyfli og minnkandi þrýsting í vélum. 

Þetta gerir það að verkum að flugvélar missa hæð og falla þanngað til að þær eru komnar í 

næga hæð til þess að vélarnar fari aftur í gang. Í einhverjum tilfellum hafa farþegar fundið 

brennisteinslykt og fundið fyrir því að farþegarýmið fyllist af fínu ryki. Það eru líka til 

dæmi þar sem meiriháttar skemmdir hafa orðið á vélum og ytra rými vélanna. Önnur hætta 

er að þegar aska fellur á fluvelli þá verður hált á flugbrautum, sem að gerir bæði flugtak og 

lendingu hættulega  (Aníta Anna Jónsdóttir, 2011). 

Eldgosið í Eyjafjallajökli á fyrri hluta ársins 2010 varð mikið áhyggjuefni fyrir 

ferðaþjónustuna á svæðinu. Flugsamgöngur í Evrópu fóru úr skorðum og það olli 

erfiðleikum í samgöngum á áður óséðum skala. Margir alþjóðlegir ferðamenn afbókuðu 

ferðir sínar og það voru sýnileg afföll í ferðum til Íslands á meðan á gosinu stóð og eftir 

það (Aníta Anna Jónsdóttir, 2011). 

Gosið í Eyjafjallajökli er vera það gos sem hefur haft mest áhrif á flugsamgöngur í 

heiminum. Mökkurinn ógnaði millilandaflugi yfir Atlantshafið, með lokunum á norður 

atlants svæði og evrópu flugsvæði. Til þess að tryggja öryggi setti ICAO (International 

Civil Aviation Organization) þá reglu að engu flugi var hleypt í gegnum ösku. Engar  

undanþágur voru leyfðar  (Aníta Anna Jónsdóttir, 2011). 
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2.4.2 Markaðssetning 

Sú leið eða aðferð sem að stofnun eða fyrirtæki notar til þess að tjá sig, tengjast og 

eiga í samskiptum við viðskiptavini, kallast markaðssetning. Þetta er gert til þess að selja 

vörur og þjónustu. Með aukinni tækni og stafrænni þróun hefur markaðssetning náð að 

skapa dýpri og viðvarandi sambönd við viðskiptavini sem að þeir vilja ná til (Heidi Cohen, 

2011). 

Markaðssetning er mikilvæg fyrir ferðaþjónustufyrirtæki svo hagnaður þeirra verði 

sem mestur. Vel þarf að standa að henni svo hún beri árangur og fólk laðist að henni. Í 

kjölfar Eyjafjallagossins 2010 voru í júli sama ár stofnuðu hagsmunasamtök í 

ferðaþjónustu á Íslandi, Promote Iceland. Aðalmarkmið þeirra  var að kynna Ísland sem 

stað sem vel væri hægt að heimsækja. Inspired By Iceland var þeirra fyrsta markaðsherferð 

en markmið hennar var að bæta ímynd Íslands í kjölfar eldgossins og einnig að minnka þá 

neikvæðu umfjöllun sem hafði átt sér stað (Elfar Freyr Helgason og Finnur Orri 

Margeirsson, 2017). 

Markaðsátakið var samstarf á milli stjórnvalda og fyrirtækja í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Markmiðið með því ar að halda í þá traustu markaði sem byggðir höfðu verið á löngum 

tíma með því að draga úr neikvæðni. Ímyndarstyrking fyrir Ísland var líka höfð í hávegi og 

reynt var að skapa tækifæri úr erlendri umfjöllun (Ásgerður Ágústsdóttir, 2015). 

Þegar upp komu svipaðar aðstæður í Banos í Ecuador gerðu leiðtogar sér grein fyrir 

því að ef ferðamenn kæmu ekki á svæðið þá kæmi heldur ekki neinn gróði. Þeir fóru í 

aðgangsharða herferð til þess að kynna jákvæðar hliðar samfélagsins og fóru jafnvel útí að 

auglýsa virkni eldfjallsins sem aðdráttarafl.  Sögðu heimamönnum og ferðamönnum að 

þeim stafaði enginn hætta af eldfjallinu. Það hjálpaði leiðtogum samfélagsins að ná aftur í 

brottflutta heimamenn því það var lítið um möguleika á því svæði sem að þeir höfðu flust 

til.  (Lane, Tobin and Whiteford, 2003). 

Ímynd hefur mikil áhrif á stöðu landsins, það sem hefur hvað mest áhrif þar eru 

fjárfestingar, þjónusta, útflutningur á vöru og harðnandi samkeppni um ferðamenn. Þegar 

markhóparnir eru mismunandi er ímyndin líklega breytileg. Ferðamenn meta landið sem 

mögulegan áfangastað eftir því hvernig ímynd þess er. Menningarlíf, menntun og 

samfélagsgerð eru það sem ímynd lands og þjóða byggir á, en ferðamenn byggja sér einnig 

ímynd, þeir byggja hana á þeirri sýn sem þeir hafa á landinu sem ferðamannastað og það 

hefur þá einnig áhrif hvernig landið er metið á öðrum stigum. Samræmdar markaðsaðgerðir 
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allra hagsmunaaðila er áhrifaríkasta leiðin til þess að hafa áhrif á ímynd lands, með þeirri 

aðgerð er hægt að skapa ímyndina og fylgjast með henni og einnig er hægt að kanna 

viðhorf á aðlþjóðlegum vettvangi (Ásgerður Ágústsdóttir, 2015). 

Það fóru um 700 milljónir íslenskra króna í markaðsátakið Inspired By Iceland. 

Herferðin átti stóran hlut í því að afstýra 34 milljarða samdrætti í íslenskri ferðaþjónustu 

vegna gossins í Eyjafjallajökli. Með átakinu var nýtt sú athygli sem eldgosið fékk og koma 

átti þeim skilaboðum til ferðamanna að Ísland væri aðgengilegt og opið þrátt fyrir eldgosið 

og harða umfjöllun erlendra fjölmiðla. Núna væri í raun rétti tíminn að heimsækja Ísland 

(Ferðamálastofa, 2011). 

2.5 Áhrif á ferðaþjónustu á svæðinu 

Ferðaþjónusta er þjónusta þar sem félagslegir, menningarlegir og efnahagslegir þættir 

fléttast saman. Hún felur í sér færslu á manneskjum, annað hvort til annarra landa eða út 

fyrir sitt daglega umhverfi, hvort sem það er vegna persónulegra eða viðskiptalegra þarfa 

(UNWOT, e.d). 

Náttúruhamfarir hafa viðtæk áhrif og á meðan fólk heillast af þeim eru aðrir sem  

forðast þær eins og heitan eldinn. Náttúruhamfarir geta haft áhrif á það hvort  

ferðaþjónustufyrirtæki einfaldlega lifi af í hörðum heimi.  

Þegar Usu í Japan gaus árið 1977 fékk ferðaþjónustan harðan skell á sig. Afbókanir 

hrúguðust inná dvalarstaðinn og aðallega í heitu laugarnar sem voru hvort sem er lokaðar af 

vegna gjóskufalls sem féll á lestarteina og vegi (Blong,1984). Frá andstæðum sjónarhóli 

hafa  hagfræðingar sett fram þá kenningu að náttúruhamfarir hafi meiri jákvæð áhrif heldur 

en neikvæð. Voru náttúrhamfarirnar bornar saman við áhrif stríðs. Náttúruhamfarir standa 

yfirleitt yfir í stuttann tíma. (Heikkinen, 2011). Gengisfelling krónunnar hafði jákvæð áhrif 

á ferðaþjónustu á Íslandi. Áhugi á landinu varð meiri hjá ferðamönnum, sérstaklega hjá 

ferðamönnum frá Norður Ameríku og Suður- og Mið - Evrópu sem ollu straumi 

ferðamanna til landsins. Þessi straumur hélt ferðaþjónustu Íslandi á floti eftir erfiðleika sem 

komu í kjölfar kreppunar (Heikkinen, 2011). 

Árið 1980 varð sprengigos í St. Helens eldfjallinu í Washington fylki í Bandaríkjum, 

í kjölfar gossins varð mikið um afbókanir hjá ferðaþjónustuaðilum á svæðinu. Eldgosið í St 

Helens árið 1980 hafði mikilvæg áhrif á ferðaþjónustu. Á milli 20. mars og 18.maí 

flykktust ferðamenn að svæðinu kringum fjallið og fóru eins nálægt og leyfilegt var. Þegar 
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kaupmenn í Cougar kvörtuðu yfir því að vegalokanir væru að taka af þeirra hluta af 

ferðamanna straumnum, voru lokanirnar  fluttar austur fyrir bæinn. Væntanlegir 

ferðamenn, undir áhrifum frá fjölmiðlum trúðu því að Washington fylki væri á kafi í ösku. 

Á þeim svæðum sem fóru verst út úr öskufalli varð fækkun ferðamanna mun meiri. (Blong, 

1984). 

Tilkomu mikilir staðir líkt of Crater vatnið í Oregon, Yellowstone garðurinn í 

Wyoming og Katmai alþjóðlega stórvirkið í Alaska eru allt útkoma þess að eldsumbrot 

voru á þessum svæðum. Það er jafnvel efast um það að Katmai myndi draga að sér jafn 

marga ferðamenn ef að það hefði ekki verið fyrir það að svæðinu var breytt í alþjóðlegt 

stórvirki árið 1919.  Svæðið umhverfis Lessen, sem var síðast virkt á árunum 1914 til 

1917, dregur að sér um það bil 400.000 ferðamenn á ári, á meðan eldgossþjóðgarðurinn á 

Hawaii dregur að sér um 2,5 milljón ferðamenn á ári. Í Japan heimsækja þúsundir manna 

Aso í Kysuhu á hverju ári til þess að sýna fjallinu virðingu. Eldsumbrot í Etnu hafa skapað 

sprengju í fjölda ferðamanna, eldfjallafræðinga og fjölmiðla sem flykkast til þess að skoða 

fjallið. Eldgosið í Etnu árið 1971 skapaði stemmningu sem minnti á kjötkveðjuhátið hjá 

ferðamönnum, fólk var allsstaðar að njóta þess sem að eldfjallið hafði uppá að bjóða. Það 

var komið með þá hugmynd að stjórna hraunflóðinu með sprengingum en þeirri hugmynd 

var ekki vel tekið hjá þeim heimamönnum sem voru með viðskipti sín á svæðinu. Þeir 

vonuðust til þess að Etna myndi halda áfram að gjósa, að ferðamenn myndu halda áfram að 

flykkjast á svæðið og að sumarið myndi verða ríkulegt fyrir alla (Blong, 1984). 

Ferðaþjónusta er viðkvæmari og berskjaldaðri en margur annar iðnaður fyrir stríðum, 

náttúruhamförum, hryðjuverkum og pólitískum óeirðum. Berist fréttir af ofangreindum 

atburðum verður fljótt vart við samdrátt í ferðamannastraum en þó hefur komið á óvart hve 

fljótt iðnaðurinn er að jafna sig (Ásgerður Ágústsdóttir, 2015). Þegar Banos í Ecuador var 

rýmd voru erfiðar ákvarðanir sem þurfti að taka; sumir af þeim sem þurftu frá að hverfa 

trúðu því að efnahagslegur bati svæðisins réðist af þeirri óvissu hvort hægt væri að snúa 

aftur á þetta hættulega svæði. Þar sem íbúar í Banos voru annaðhvort, beint eða óbeint 

tengdir ferðaþjónustu sem var ráðandi á svæðinu. Leiðsögumenn, hóteleigendur, 

veitingahúsa eigendur og þeir sem störfuðu í almennri þjónustu við ferðamenn voru háðir 

því að ferðaþjónustan kæmi aftur til Banos. Af þeim sökum voru settar óeðlilegar kröfur á 

ráðamenn að lækka viðvörunarstig þó svo að jarðfræðingar á svæðinu héldu stiginu 

óbreyttu. Að sjálfsögðu hafði byrjunarstig eldgossins og eftirfylgjandi brottflutningar áhrif 
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á komu ferðamanna til Banos, og án ferðamanna voru litlar líkur á að efnahagur staðarins 

myndi batna. Þess vegna var efnahagslegur bati Banos undir því kominn að ráðamenn 

breyttu skilningi á áhættu hjá bæði ferðamönnum og brottfluttum íbúum (Lane, Tobin and 

Whiteford, 2003). 

Sett var af stað verkefni þegar Eyjafjallajökull gaus. Þar voru sett upp hugsanleg áhrif 

eldgosins á ferðaþjónustu og hver væri hugsanleg framvinda gossins. Í verkefninu voru 

einnig gerð drög að viðbragðsáætlun sem ferðaþjónustuaðilar gætu nýtt sér til þess að mæta 

hugsanlegum tækifærum eða áföllum (Ásgerður Ágústsdóttir, 2015). Þó nokkur ávinningur 

er af ösku sem fellur við eldgos, aska sem fellur á ræktarland bætir ræktun til muna og 

hægt er að nota öskuna í blágrýtis hamra og vikur í sápu (Kelman og Mather, 2008). 

3 Aðferðir og framkvæmd 
Í þessum kafla er farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru til gagnaöflunar og sagt frá 

framkvæmd rannsóknarinnar. 

Rannsóknaraðferðin sem notast er við, var eigindleg, en sú aðferð er nýtt ef markmið er að 

ná djúpum skilningi á því hvaða merkingu fólk leggur í ákveðna hluti. Í eigindlegum 

rannsóknum eru margvíslegar aðferðir notaðar við öflun gagn og er ein þeirra viðtöl. Viðtöl 

eru tekin við einstakling eða hóp um ákveðið málefni (Háskóli Íslands 

Félagsvísindastofnun, 2014).  

Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar eigindleg rannsóknaraðferð er valin. 

1. Rannsakandinn – Hver ert þú og hver er skilningur þinn á sjálfum þér og öðrum. 

2. Fræðasýn og viðhorf – Hver eru viðhorf og fræðasýn rannsakanda 

3. Rannsóknaraðferðir – Það eru til margar aðferðir í eigindlegum rannsóknum. Það er 

gott að lesa sér til um mismunandi aðferðir og velja þá sem að hentar best við 

fræðasýn og viðhorf rannsakanda. 
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4. Aðferðir við gagnasöfnun og gagnagreiningu – Aðferðir við að safna upplýsingum og 

greina þær eru margar. Það verður að vera samræmi á milli gagnasöfnunaraðferðar 

og rannsóknaraðferðar. 

5. Listin að túlka og bera fram (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Samskipti í eigindlegum viðtölum eru yfirleitt persónulegri en í megindlegum viðtölum 

en í megindleg viðtöl eru yfirleitt stöðluð þar sem leitað er að upplýsingum samkvæmt 

fyrirfram ákveðnum spurningum og kerfi. Í megindlegum viðtölum eru svarkostir yfirleitt 

fyrirfram ákveðnir þannig að viðmælandi hefur lítið tækifæri til að útskýra svör sín. Tengsl 

myndast á milli viðmælenda, þeir þurfa að vera opnir á báða boga og sjónarhorn beggja 

aðila þarf að vera viðurkennt (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Haft var samband við viðmælendur í gegnum síma og voru ákveðnar dagsetningar 

þar sem hentugast væri að hittast. Viðmælendum var gerð grein fyrir rannsókninni og 

framkvæmd hennar. Höfundi fannst mun betra að hafa samband símleiðis frekar en um 

tölvupóst. Það að hafa símasamskipti skapar tengsl á milli viðmælanda og höfundar.  Það 

skiptir miklu máli hvernig samskipti á milli rannsakanda og viðmælanda byrja. Hvernig er 

haft samband við þátttakendur, hvernig kynning á rannsakanda fer fram og hvernig hann 

segir frá tilgangi og framkvæmd rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Við undirbúning viðtala var ákveðið að hafa fáar en hnitmiðaðar spurningar sem 

gæfu sem bestu svör. Þegar viðtöl eru notuð til þess að afla upplýsinga felur það í sér öflun 

með orðaskiptum. Hægt er að nota viðtöl ein og sér eða með öðrum aðferðum. Þegar 

viðtalsaðferð er ákveðin er sú ákvörðun miðuð við að það sé besta aðferðin til þess að fá 

svör við þeim rannsóknarspurningum sem gerðar hafa verið (Helga Jónsdóttir,2013). 

Við upphaf viðtals voru viðmælendur beðnir um að skrifa undir skriflegt samþykki 

þar sem leyfi var fengið til þess að nota viðtalið í úrvinnslu á rannsókninni. Við úrvinnslu 

viðtalana var gætt fyllsta trúnaðar við viðmælendur. Trúnaður við viðmælendur er 

gífurlega mikilvægur og það þarf að gæta hagsmuna þeirra í hvívetna (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Við val á viðmælendum í rannsóknina var leitað til Ísólfs Gylfa Pálmasonar, 

sveitastjóra í Rangárþingi Ytra, en hann er vel kunnugur svæðinu og þekkjir til þeirra sem 

að komu að gosinu á einhvern hátt.. Hann útbjó lista með hugsanlegum viðmælendum. Úr 

listanum voru svo valdir 4 aðilar með samráði við leiðbeinanda sem ákveðið var að taka 
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viðtal við. Þessir aðilar voru valdir með það að leiðarljósi að þeir höfðu frá einhverju að 

segja og gosið hafði á einhvern hátt áhrif á þá. Eftirfarandi aðilar voru valdir: 

Þuríður Halldóra Aradóttir sem var markaðs- og kynningarfulltrúi Rangárþings 

Eystra frá árinu 2007 til 2010, hún sá um að tala við fjölmiðla og miðla upplýsingum til 

ferðamanna á svæðinu.  Þuríður var í raun staðgengill sveitastjóra þar sem hann upptekinn 

inní  aðgerðarstjórn. 

Ólafur Eggertsson, bóndi á Þorvaldseyri. Bærinn og íbúar hans voru nokkurskonar 

táknmynd gossins og ljósmynd sem  Ólafur tók af gosinu fór í helstu fréttamiðla út um 

allann heim.  Ólafur og fjölskylda hans stofnuðu gestastofu á Þorvaldseyri þar sem gestir 

geta skoðað myndir, frásagnir og kvikmynd sem tengdust gosinu. 

Eyja Þóra hótelhaldari á Moldnúp. Hótelið er staðsett við rætur jökulsins og var 

mikið afbókað eftir að gos hófst. Eyja Þóra var valin til viðtals vegna þess að hótelinu barst 

mikið af afbókunum á meðan á gosinu stóð en eftir gosið hefur varla komið sá dagur sem 

að ekki er gestur á hótelinu. Viðmælandi númer 4 var viljugur að koma í viðtal en því 

miður var ekki hægt að nýta viðtalið við hann vegna ófullnægjandi svara. Við val á 

viðmælendum þarf að hafa í huga að velja „góða viðmælendur“ en það eru viðmælendur 

sem eru viljugir að deila reynslu sinni og eru frásagnargóðir. Þeir þurfa einnig að vera 

tilbúnir og færir í að ígrunda reynslu sína (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

Þegar spurningar voru samdar var haft í huga að hafa þær opnar með möguleika á að 

kafa dýpra í efni ef tilefni gaf til. Viðtöl sem eru eigindleg eru annað hvort opin/djúp/ 

óstöðluð eða hálfopin, þau hafa þann tilgang að veita skilning á aðstæðum og atburðum í 

lífi fólks og hinsvegar lýsa þau félagslegum ferlum. Samræðuform er á viðtölunum þar sem 

umræðu efnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda. Mikilvægt er að mæta viðmælandanum 

á jafnréttisgrundvelli. Þó svo að umræðuefni sé ákveðið áður eru áherslur sem eiga sér stað 

í samræðum ekki ákveðnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Í viðtölum var reynt að halda sig 

innan efnis en þó var viðmælendum leyft að tjá sig óáreittur. Það voru upplýsingar sem 

komu fram sem ekki tengdust rannsóknarefninu en engu að síður var áhugavert að hlusta á. 

Með opnum spurningum er ætlast til þess að viðmælandinn hugsi sig um áður en hann 

svarar og hann formar svar sitt. Það eru engir fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar í boði. 

Svarið byggir á spurningunni sjálfri en getur verið mjög opið (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 
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Leitast er eftir því að ná dýpt í eigindlegum viðtölum, þegar fjallað er um 

viðfangsefnið. Viðfangsefnið er skoðað frá ólíkum sjónarhornum. Viðtöl eru mismunandi á 

milli þátttakenda og er innihald þeirra ekki það sama í einni og sömu rannsókninni þó svo 

að fjallað sé um sama viðfangsefni (Helga Jónsdóttir, 2013). Upplýsingar frá viðmælendum 

voru mis gagnleg og sumir viðmælendur tjáðu sig mun meira en aðrir. 

Viðtölin voru tekin upp og var reynt eftir mesta megni að trufla viðmælendur ekki á 

meðan þeir tjáðu sig. Góð hlustun er mjög mikilvæg þegar tekin eru viðtöl. Skilgreining á 

góðri hlustun er að rannsakandi hafi færni til að skilja tilfinningar og tjáningu viðmælanda. 

Í því tilfelli getur raddblær og andlitshegðun haft meiri áhrif en ætla mætti. Það er einnig 

mikilvægt að bera virðingu fyrir viðmælendum, það þarf að sýna þeim traust, heiðarleika 

og einlægni. Það er eitt af grundvallaratriðum við töku á eigindlegum viðtölum að 

viðmælendur geti tjáð sig óheftir en þó innan ramma rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Viðtölin voru rituð niður orð fyrir orð og var dregið það sem tengist 

rannsóknarefninu þar úr.  Fundið var hvað var sameiginlegt hjá viðmælendum og hvað þeir 

lögðu áherslu á.  Höfundur var ánægður með efnið sem hann fékk hjá þremur 

viðmælendum en hjá einum viðmælanda var ekki hægt að nota efnið í rannsóknina. Svörin 

sem sá aðili gaf voru annaðhvort já eða nei svör eða einfaldlega „ég man það ekki“.  

 

4 Niðurstöður  
Til að greina viðtölin voru gerðir rýnirammar þar sem dregnir voru fram helstu þættir 

sem komu fram í viðtölunum. Af sjö römmum sem voru gerðir voru fjórir notaðir.  

 Rammi um tölfræði þar sem koma fram helstu tölur sem tengjast fjölgun og fækkun  

ferðamanna á meðan á gosinu stóð og eftir að því lauk.  

 Rammi um áhrif gossins á ferðamenn. Hvað voru þeir tilbúnir að gera og borga til 

þess að fá sem mest út úr upplifun sinni. 

 Rammi um afleiðingar gossins á samfélagið á staðnum, hvað hefur gerst eftir gosið? 

Hvernig hefur uppbygging verið? 



 

16 

 Rammi um markaðssetningu þar sem farið er yfir hvernig viðmælendur hafa nýtt 

eldgosið í markaðssetningu fyrir svæðið.  

Þeir rammar sem ekki voru notaðir vegna þess að lítið að fræðilegu efni fannst um 

rammann voru 

Samfélagið og gosið, en viðmælendur voru allir sammála um það að eldgosið hafi styrkt 

samfélagið og mikill samhugur hafi skapast. 

Áhrif utanaðkomandi ferðaþjónustuaðila, bílaleigur, ríkið og ferðaþjónustur utan svæðis, 

þessi rammi var upphaflega gerður vegna þess að bílaleigur vöruðu við því að 

viðskiptavinir þeirra keyrðu á öskusvæðinu. Viðmælendur höfðu sterkar neikvæðar 

skoðanir á því. 

Rammi sem að fjallaði almennt um gosið og umhverfið, þessi rammi var óþarfur því að 

þetta efni í raun fléttaðist inni hina rammana. 

Rammarnir hjálpa til við að rýna í viðtölin og setja þau fram á skilvirkan og einfaldan hátt. 

 

4.1 Áhrif eldgoss í tölum 

Í máli viðmælenda kom fram að  ferðamönnum á svæðinu fækkaði árið 2010, á 

meðan á gosinu stóð og sumarið eftir það. Grímsvatnagosið hafði áhrif á fjölda ferðamanna 

árið 2011 en árið 2012 var ferðaþjónustan á svæðinu komin á mjög gott skrið. Þuríður 

(2018) segir að fjöldi ferðamanna árið 2012 hafi farið fram úr björtustu vonum. 

4.2 Náttúruvá og ferðamenn  

Viðmælendur voru sammála um að ferðamenn gerðu sér ekki alltaf grein fyrir hættunni og 

þeir voru jafnvel tilbúnir til að leggja sig í líkamlega hættu. Í sumum tilfellum létu þeir 

lokanir ekki einu sinni stöðva sig. Það var ekki vissa um það hvort um hreina 

ævintýramennsku hjá ferðamönnum var að ræða eða einfaldlega að þeir vissu ekki betur og 

gerðu sér ekki grein fyrir þeirri hættu sem þeir gátu komið sér í. Komu fram dæmi um að 

fólk hafi spurt um veg uppá fjallið í vonskuveðri og í einu tilfelli mætti viðmælandi 

erlendum ferðamönnum á göngu nálægt Seljavallalaug þegar öskufallið var hvað mest. En 

þó voru einhverjir ferðamenn sem létu til segjast og sneru við þegar þeim var gerð grein 

fyrir þeirri hættu sem var á svæðinu, en því miður voru þeir í minnihlutahópi.  
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Ferðamenn sem komu á svæðið voru tilbúnir til þess að borga fyrir að komast uppá 

fjallið, hvort sem var í sérútbúnum bílum eða þyrlum sem að stundum voru staðsettar á 

Þorvaldseyri. En það voru ekkert endilega allir sem voru tilbúnir að borga, það voru margir 

sem stoppuðu niður við vegin og tóku mynd og brunuðu burtu, það fólk er ekki að skilja 

mikið eftir sig.  

4.3 Áhrif á ferðaþjónustuna á svæðinu – 
uppbygging  

Ólafur Eggertsson á Þorvaldseyri var ekkert á leiðinni í ferðaþjónustu, en hann og 

fjölskylda hans sáu tækifæri í fjölda ferðamanna sem komu á svæðið og ákváðu að opna 

gestastofuna. Ferðamenn vildu fá að hitta þau og vildu fá að heyra hvernig það var í raun að 

upplifa gosið frá fyrstu hendi. Áður en gestastofan var opnuð voru ferðamenn mættir inná 

hlað á Þorvaldseyri og voru að athuga það hvort að hægt væri að komast nær fjallinu. Það 

var um haustið 2010 sem að hugmyndin af gestastofunni kviknaði og var hún opnuð þann 

14.apríl 2011, ári eftir að Eyjafjallagosið hófst. 

Fulltrúar í Rangárþingi eystra voru búnir að vera að vinna í því að fá fleirri 

ferðamenn á svæðið og fá þá til þess að stoppa lengur. Búið var að kortleggja svæði sem að 

fulltrúum langaði að deila með ferðamönnum og sótt var um styrki til þess að byggja upp 

svæðin. En um leið og gosið hófst breyttist þetta. Fjármagn sem að átti að fara í 

uppbyggingu á þessum svæðum var notað í uppbyggingu eftir gosið. Tjaldsvæðið á 

Skógum var ílla farið og það var ákveðið að í fyrsta skipti skildi rukkað fyrir 

salernisaðstöðu. Ferðamenn sáu aðstæður og starfsfólk hafði ekki undan við það að tæma 

baukana.  

Viðmælendur lögðu áherslu á að ferðaþjónusta á svæðinu hefur aukist eftir gosið í 

Eyjafjallajökli. Það sé að finna ferðatengda þjónustu á næstum öllum bæjum, hvort sem 

það sé gisting í uppgerðum húsum, veitingarekstur eða annar ferðaþjónustutengdur rekstur. 

Þeir ferðaþjónustuaðilar sem voru með rekstur fyrir gos, hvort sem að reksturinn hafði 

staðið yfir í mörg ár eða bara eitt til tvö ár, höfðu fyrir gos þurft að loka yfir vetrartímann 

en eftir gosið hefur verið opið allt árið og aðilar hafa jafnvel getað  stækkað við reksturinn. 

Eins og Eyja Þóra (2018) sagði að það hefur ekki verið „off season“ í langann tíma. 

Viðmælendur voru einnig sammála um að staðsetninginn hefði mikið að segja, svæðið er 

þekkt útaf gosinu og það komst á kortið eftir gosið. Suðurlandið er góður staður til þess að 
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taka á móti fjölda ferðamanna, það er betra aðgengi, snjórinn er ekki til vandræða og það 

eru svo margir staðir að sjá hérna. Þegar þú keyrir úr bænum og ert komin að 

Seljalandsfossi og keyrir svo áfram, það er hvert málverkið á fætur öðru. Svæðið er svolitið 

skipt, fjallgarður sem stendur út á þjóðveginn og svo ferðu fyrir endann og þá kemur 

eitthvað allt annað. Ísland er öðruvísi, landið sýnir sínar hliðar og veðurfarið er eitt, það er 

líka skemmtilegt fyrir ferðamennina að upplifa veðrið á Íslandi (Ólafur Eggertsson, 

munnleg heimild). 

Á meðan á eldgosinu stóð var ekki mikill vissa á Þorvaldseyri hvernig útkoman úr 

hamförunum yrði. En ábúendur hafa skapað tækifæri úr eldgosinu og hefur gestastofan 

skilað tekjum. Íbúar á Þorvaldseyri sköpuðu aðstæður á þann veg að bærinn færi ekki ílla 

fjárhagslega úr gosinu. En til þess að það gæti gerst var lögð mikil vinna og peningur af 

íbúum án þess þó að vita að  allt myndi ganga upp, ef að gestastofan hefði ekki orðið eins 

vinsæl og  hún var þá hefði fjárhagstjónið orðið mun meira. Ólafur telur að það sé enginn 

sem er tilbúinn til þess að viðurkenna það að hafa farið ílla út úr gosinu. Átta árum eftir 

gosið eru sömu aðilar enþá í ferðaþjónustu. Á meðan á gosinu stóð var enginn sem að vildi 

„eiga“ Eyjafjallajökul, en sumarið eftir varð fjallið allra eign.  

Árið 2000 munaði litlu að Eyjafjallajökull gysi. Í kjölfar þess voru haldnir 

upplýsingafundir og það var farið að greina ástandið. Þegar það kom að gosinu árið 2010 

þá voru aðilar ekki alveg óundibúnir. Eftir á hefur gosið haft jákvæð áhrif, stuðningur kom 

allsstaðar af. Fyrirtæki voru tilbúin til þess að rétta hjálparhönd (Eyja Þóra, munnleg 

heimild). Það sem að hafði áhrif á fækkunn ferðamanna á svæðið á meðan á gosinu stóð  

var sú ákvörðun að bílaleigur vöruðu viðskiptavini sína við því að keyra þar sem askan var 

hafði alveg áhrif. Á svæðinu var þegar lítið að gera vegna gossins og það var ekki vilji hjá 

sveitarfélaginu að  rekstrarmöguleikar fyrirtækja á svæðinu myndu fjara út. Viðmælendur 

voru allir sammála því að þessar aðgerðir hefðu mátt vera betur skipulagðar og ekki farið í 

þann hræðsluáróður sem farið var í. Sumarið 2011 var enþá verið að takast á við þær mýtur 

að ekki mætti keyra á svæðinu.  

 

4.4 Áhrif eldgosa á markaðssetningu 

Viðmælendur voru sammála um að tenging við Eyjafjallagosið hefur hjálpað til við 

markaðssetningu. Eldgosið hafi haft mikil áhrif á ferðamenn út um allann heim og því hafi 
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nafn jökulsins verið þekkt mjög fljótt. Flókin orð eins og Markarfljót, Fljótshlíð og 

Eyjafjallajökull auðvelduðu alla markaðssetningu. Þeir peningar sem höfðu verið lagðir til 

markaðssetningar til að bæta ímynd Íslands eftir efnahagshrunið voru óþarfir, eldgosið 

vakti það mikla athygli. 

Eftir gosið var samfélagið svolitið brotið og ákveðið var að vera ekki með mikinn 

ágang á það hvað varðaði markaðssetningu. Það var búið að hafa fjölmiðla yfir sér nærri 

því allann tíman sem að eldgosið stóð. Það var ekki fyrr en að snjóað hafði aftur í jökullinn 

sem að fólki á svæðinu fannst þessu vera lokið. Jökullinn varð aftur hvítur (Þuríður H. 

Aradóttir, munnleg heimild). 

Á vormánuðum 2010 var send inn umsókn frá sveitafélaginu fyrir Kötlu Geopark. 

Samþykji var veitt strax. Sveitafélagið þurfti ekki að kynna sig. Eldgosið sá til þess að 

sveitafélagið fékk stimpilinn Katla Geopark.  Þó svo að eldgosið hafi kveikt áhuga á Íslandi 

voru það ekki bara myndir af því sem að fóru út um víðann völl, almennar 

kynningarmyndir af landinu voru einnig sýndar sem að jók áhuga ferðamanna.  

Þegar gestastofan á Þorvaldseyri var opnuð var ekki lagður mikill peningur í 

markaðsherferð, það að stofan væri á svæðinu var nóg. Fyrsta árið komu 47 þúsund gestir í 

stofuna og árið 2016 varð gestafjöldinn mestur, eða um 97 þúsund manns. (Ólafur 

Eggertsson, munnleg heimild . Það var ekki lagður mikill peningur í markaðssetningu á 

gestastofunni á Þorvaldseyri. Það að vera á staðnum var nóg. Ferðamennirnir voru nú þegar 

á svæðinu. Þeir hafa komið með úrklippur úr dagblöðum sem þeir bera svo saman við 

bæinn. Á gestastofunni er að finna nokkur blöð sem ferðamenn hafa fært af hendi. 

 Í viðtalinu við Ólaf kom fram að ákveðið var seint á árinu 2017 að loka 

gestastofunni vegna of mikils álags á hann og konuna hans. Þau hættu að taka niður 

pantanir þann 1.janúar 2018. Eftir sjö ár er komið að því að draga úr gestastofunni. 

Eigendum hefur þótt gaman að hafa hana opna en eru orðnir þreyttir því þrátt fyrir að þeir 

hafi haft starfskraft á sínum snærum þá hafa þau sjálf alltaf þurft að vera á svæðinu því að 

það er í raun þau sem að fólkið vill hitta. Fólk á svæðinu var sífellt að benda eigendum 

gestastofunar á að stækka stofuna en eigendurnir ákváðu að það væri ekki þörf á því. 

Ágangur á svæðið er orðin of mikill fyrir eigendur og þegar einn daginn að flugdróni flaug 

yfir heimili þeirra kom upp sú spurning hvort að ekki væri komið gott. Sýninginn væri 

kannski orðin aðeins of persónuleg. Tekið skal fram að sett voru upp bann merki þar sem 

drónar væru ekki leyfðir á svæðinu. 
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 Þegar viðtalið var tekið benti Ólafur höfundi á ástandið sem skapast niður við 

þjóðveginn, við afleggjarann að bænum. Þar voru tvær til þrjár rútur stöðvaðar og fjöldi 

ferðamanna stóð og tók myndir. Annað eins var við gestastofuna örlítið neðar.  

5 Umræður 
Í rannsókn þessari er leitast við að finna hver áhrif af eldgosinu í Eyjafjallajökli hafi verið á 

efnahag ferðaþjónustu á Suðurlandi með því að taka viðtöl við valda aðila á svæðinu þar 

sem að áhrif eldgossins gætti. 

Það að ferðamönnum hafi fækkað árið 2010 ætti ekki að koma á óvart, sumarið á 

svæðinu var rólegt og ennþá lá töluvert af ösku yfir. Það var ekki fyrr en í lok 2010 sem  

aftur fór að mælast vöxtur í ferðaþjónustunni.  Árið 2011 var byrjað að glæðast hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu en eldgosið í Grímsvötnum hafði þau áhrif að ekki var 

eins mikið um ferðamenn.  Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka varð mesti vöxtur í 

ferðaþjónustu árið 2011, þá hafði vöxturinn verið 15,7% og hafði ekki mælst hærri í 

aldarfjórðung. Árið eftir, 2012 voru tölur komnar aftur í eðlilegt horf (Íslandbanki, 2016). 

 Ferðamenn sem komu á svæðið og vildu upplifa eldgosið voru tilbúnir að leggja 

sjálfa sig í hættu við það og jafnvel voru þeir tilbúnir að borga mikinn pening fyrir það að 

komast sem næst gíg gosins. Lane, Tobin and Whiteford, (2003)  halda því fram að þeir 

ferðamenn sem heimsækja hættusvæði séu mun viðkvæmari gagvart hættum heldur en 

heimamenn, ferðamenn skortir vitneskju um þá áhættu sem er á svæðinu og eru 

ómeðvitaðir um aðferðir sem notaðar eru til þess að vernda þá.  Ferðamenn, eins og svo oft 

hefur gerst, létu lokanir á svæðinu ekki stoppa sig og héldu ótrauðir áfram. En að einhverju 

leiti getur það hafa verið vitneskja ferðamannana, eða vöntun á vitneskju sem að gerði það 

að verkum að þeir fóru á svæði sem að talin voru of hættuleg, en í einhverjum tilfellum var 

um hreina ævintýramennsku að ræða.  

 Uppbygging á svæðinu hefur verið mikil og er að finna á næstum hverjum 

bóndabæ á svæðinu einhverskonar ferðaþjónustu. Sett hefur verið fram kenning af 

hagfræðingum þar sem þeir setja fram að náttúruhamfarir hafi meiri jákvæð áhrif heldur en 

neikvæð (Heikkinen, 2011).  Það er búið að gera upp gömul íbúðarhús sem  stóðu á jörðum 

og þau leigð út til ferðamanna. Á svæðinu hefur ekki verið svokallað „off season“ í langan 
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tíma (Eyja Þóra, munnleg heimild). Eldgosið varð þess að ferðaþjónustu fyrirtæki sem voru 

ný á markaði höfðu meira að gera og eru enn þann dag í dag starfandi. Fyrirtæki sem voru 

búin að starfa í lengri tíma en höfðu ekki ráð á því að hafa opið allt árið eru núna einhver 

búin að stækka og eru opin allt árið. Staðsetning ferðaþjónustunnar hefur líka mikið að 

segja, Eyjafjallajökull er staðsettur í um tveggja tíma fjarlægð frá Reykjavík og svæðið 

hefur uppá mikið að bjóða auk þess að vera alveg einstaklega fallegt.  

Eyjafjallajökull hefur verið notaður í markaðssetningu eftir gosið en fyrir gos kom 

nafn hans einungis einu sinni fyrir í kynningarbæklingi. Flókið nafn hans var á vörum 

erlendra fréttamanna út um allann heim og önnur örnefni sveitarinnar eins og Markarfljót 

og Fljótshlíð gerðu alla markaðssetningu mun auðveldari. Þeir peningar sem ætlaðir voru í 

markaðsátök eftir efnahagshrunið á Íslandi voru óþarfir, Eyjafjallagosið sá um að 

markaðssetja landið. Ráðamenn í Banos, Ecuador hafa nýtt sér eldfjall sem staðsett er á 

svæðinu sem aðdráttarafl. Þetta gerðu þeir eftir að hafa gert sér grein fyrir því að ef að 

ferðamaðurinn kæmi ekki til þeirra þá kæmi heldur enginn gróði. Þeir fóru því í herferð til 

þess að kynna jákvæðar hliðar samfélagsins (Lane, Tobin and Whiteford, (2003). 

Eftir að hafa tekið viðtöl og skoðað fræðilegt efni er niðurstaðan sú að eldgosið í 

Eyjafjallajökli hafði í raun góð áhrif á efnahag ferðaþjónustu á Suðurlandi. Fjöldi nýrra 

ferðaþjónustufyrirtækja hefur sprottið upp og ferðamaðurinn er tilbúinn til þess að borga og 

gera ýmislegt fyrir það að komast sem næst eldfjallinu. Viðmælendur hafa á einhvern hátt 

nýtt sér tengingu við Eyjafjallajökull í markaðssetningu.    

 

6 Lokaorð 
 Þeir viðmælendur sem talað var við voru sammála því að eldgosið í Eyjafjallajökli 

árið 2010 hafi ekki haft slæm áhrif þegar til lengri tíma er litið. Tímabilið sem gosið stóð 

yfir var erfitt en við lok gossins varð strax vart við aukna fyrirspurn á svæðinu og árin á 

eftir fóru ferðamannatölur að hækka verulega. Það varð til þess að uppbygging á svæðinu 

varð mikil og tækifærin sem að eldgosið opnaði voru nýtt til hins ýtrasta. Eldgosið vakti 

athygli víða um heim og voru ferðamenn sem komu á svæðið tilbúnir til að leggja mikið á 

sig til að fá sem besta upplifun. Viðmælendur hafa allir notað eldgosið í Eyjafjallajökli á 
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einhvern hátt í markaðssetningu. Samtök í ferðaþjónustu fóru í herferð til þess að kynna 

landið og sýna að það væri í raun óhætt að koma hingað, landið væri ekki þakið ösku.  

Ábúendur á Þorvaldseyri hafa þó þurft að draga úr starfsemi gestastofunar þar sem ágangur 

ferðamanna er orðin of mikill. 

 Áhugavert væri að rannsaka betur viðhorf ferðamanna á eldgosið í Eyjafjallajökli og 

sjá hvernig þeir upplifðu tímann sem það stóð yfir. Einnig væri áhugavert að rannsaka hvar 

áhugi liggur hjá ferðamönnum sem að skoða Eyjafjallajökul, er það eldgosið sem heillar 

eða einhver önnur ástæða. Höfundur hefur einnig áhuga á því að skoða betur fyrirbærið 

sem að eldgosaferðamennska er, áhugavert efni sem eflaust á vel við hérna á Íslandi.  

Í viðtölum kom einnig fram hve samhugurinn sem að skapaðist á milli ábúenda á þeim 

bæjum sem að urðu fyrir hvað mestum áhrifum var mikill. Á tímabili velti höfundur því 

fyrir sér að skipta út rannsóknarefni. Þetta er eitthvað sem væri líka áhugavert að skoða 

betur. 
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Viðauki 1 
Spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur  

1. Gosið í Eyjafjallajökli hafði áhrif á ferðamannastraum á svæðið. Voru þið í stakk 

búinn til þess að taka á móti fleirri ferðamönnum? 

2. Varðstu vör/var við aukna fyrirspurn um svæðið frá ferðamönnum eða stóð hún í 

stað? 

3. Voru ferðamenn tilbúnir að eyða meiri pening til þess að skoða svæðið, jafnvel leggja 

sig í hættu? 

4.  Fóru þið ílla út úr gosinu fjárhagslega? 

5. Bílaleigur vöruðu viðskiptavini sína að keyra á svæðum þar sem öskufall var hvað 

mest. Kom þessi ákvörðun ílla fyrir ykkur? Voru þið sátt með þessar ráðleggingar? 

6. Hafi þið nýtt ykkur eldgosið í markaðssetningu? 

Voru þið viðbúin auknum fjöldaferðamanna vegna gossins ? 

 




