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Útdráttur 
Samfélög í kringum hafnir sem taka á móti skemmtiferðaskipum verða fyrir ýmsum áhrifum 
vegna komu þeirra. Helstu áhrif skemmtiskipaferðamennsku á heimamenn snúa að 
umhverfi, efnahag og rými. Ef rýnt er í áhrifin kemur í ljós að öll hafa þau eitthvað með 
lífsgæði að gera. Í þessari ritgerð skoðum við fyrrnefnd áhrif og markmiðið er að fræðast um 
upplifanir og viðhorf heimamanna til þeirra. Til að komast að þessu var framkvæmd 
viðtalsrannsókn og spurningakönnun lögð fyrir Ísfirðinga. Niðurstöður leiddu í ljós að 
Ísfirðingar upplifa sömu megináhrif og fræðasviðið bendir á að mestu leyti. Helst bar á 
áhyggjum þeirra af loftmengun, vanvirðingu ferðamanna fyrir einkalífi íbúa, aukinni 
umferðarhættu og hvernig framtíð skemmtiskipaferðamennsku muni þróast. Þau áhrif sem 
Ísfirðingar upplifðu af skemmtiskipaferðamennsku leiddu í ljós að bein tenging er við þætti 
sem eru einkennandi fyrir lífsgæði. Ferðamennskan hefur því bein áhrif á hvernig þeir 
upplifa lífsgæði sín í samfélaginu. Munur var á því hvernig heimamenn svöruðu spurningum 
könnunarinnar eftir aldri, kyni og búsetulengd. Yngri hópar þátttakenda voru svartsýnni í 
garð komu skemmtiferðaskipa heldur en hinir eldri, konur höfðu meiri áhyggjur hvað áhrif 
þeirra varðar og þeir sem höfðu búið lengur en 20 ár á Ísafirði höfðu minni áhyggjur en þeir 
sem höfðu búið þar skemur. Niðurstöður sýna að lítið svigrúm er fyrir fjölgun 
skemmtiskipaferðamanna á svæðinu og mikilvægt er að passa skipulag þar í kring ef frekari 
aukning á sér stað í framtíðinni. 

Lykilorð: Skemmtiskipaferðamennska, skemmtiferðaskip, ferðamenn, Ísafjörður, lífsgæði, 
fjöldi, samfélag, upplifanir, viðhorf. 



 

Abstract 
Local residents in harbor communities are affected by cruise ship arrivals in many ways. The 
biggest impacts on locals concern the environment, local economy and their immediate 
surroundings. These three main factors can all affect the residents quality of life (QOL). The 
main goal of this paper is to research the connection between these factors and the residents, 
to see how these factors affect their experience and views on this type of travel. To attain 
this goal, a qualitative research via interviews and quantitative via questionnaire was 
conducted amongst Ísafjörður's residents. The results show that Ísafjörður's residents 
experience the same main effects from cruise ship tourism as former research show for the 
most part. Most vocal were residents concerns on; air pollution from the cruise ships, the 
fact that cruise passengers seem to disrespect the locals privacy, increased traffic danger and 
which direction cruise ship tourism will take in the future. The effects the residents 
experienced showed a connection to the perceptions of their quality of life. Tourism can then 
be shown to have a direct influence on how the residents perceive their quality of life. The 
results showed a significance between age, gender and length of residency in the 
questionnaire, but younger groups were less optimistic about cruise ship tourism than the 
older ones. Women were more concerned about the effects of cruise tourism and people with 
the longest residency were less concerned than those who had lived there for a shorter period 
of time. The results also point out that residents feel that little room is for an increase in 
cruise tourists in Ísafjörður but also underline the importance of being well organized and 
planned out if there is to be an increase in the future.  

Keywords: Cruise ship tourism, cruise ships, tourists, Isafjordur, quality of life, QOL, mass, 
community, experience, attitude. 
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1 Inngangur 
Síðastliðin ár hefur skemmtiskipaferðamennska vaxið gríðarlega á heimsvísu (CLIA, 2018). 
Þessi aukning er vel sýnileg hér á landi en varla er hægt að heimsækja sjávarþorp yfir 
sumarið án þess að sjá að minnsta kosti eitt eða fleiri skemmtiferðaskip í höfn. Á Ísafirði 
hefur mikil fjölgun orðið á komum þessara skipa, en á árunum 2014 til 2018 fjölgaði þeim 
úr 50 upp í rúmlega 100 (Ísafjarðarbær, á.á.). Hvert skip getur borið allt frá tugum upp í 
þúsundir farþega. Á dögum þegar skemmtiferðaskip er í höfn getur fjöldi fólks á ferð í 
bænum því hæglega margfaldast. Í fámennum byggðarlögum getur slík skyndileg 
fólksfjölgun skapað aðstæður sem hafa áhrif á lífsgæði heimamanna. Ísafjörður er dæmi um 
slíkt. Sögum hefur farið af íbúa í bænum sem upplifði það hvað eftir annað, eitt sumarið, að 
hafa séð ferðamenn fyrir utan gluggann að taka myndir, þar sem hann var staddur inni í stofu 
heima hjá sér á nærbuxunum einum fata (Auður Ösp Guðmundsdóttir, 2018). Margir koma 
að skipulagi í kringum skipadaga og sú afþreying sem í boði er á svæðinu hefur aukist 
samhliða fjölgun skipakoma. Myndataka af heimamönnum hefur þó ekki verið auglýst 
sérstaklega sem afþreying. Í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur á undanförnum árum í 
skemmtiskipaferðamennsku á Ísafirði er áhugavert að skoða þau áhrif sem Ísfirðingar verða 
fyrir af hennar völdum.  

Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt er að leita skilnings á upplifun og viðhorfum 
Ísfirðinga gagnvart skemmtiferðaskipum og farþegum þeirra. Nánar tiltekið er leitað svara 
við eftirfarandi spurningum í rannsókninni:  

• Hvernig upplifa Ísfirðingar áhrif á umhverfi og samfélag af komum 
skemmtiferðaskipa? 

• Hver eru tengslin á milli lýðfræðilegra þátta og viðhorfa íbúa til komu 
skemmtiferðaskipa? 

• Hvernig hafa komur skemmtiferðaskipa áhrif á lífsgæði Ísfirðinga? 

Til að svara þessum spurningum var notast við blandað rannsóknarsnið sem fólst í því að 
taka viðtöl við fimm Ísfirðinga og leggja í kjölfarið spurningakönnun fyrir heimamenn í 
gegnum Facebook. 

Uppbygging ritgerðarinnar skiptist í sjö kafla.  Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan 
bakgrunn ritgerðarinnar. Þar er greint frá erlendum rannsóknum á 
skemmtiskipaferðamennsku, með sérstakri áherslu á samfélagsleg áhrif. Í þriðja kafla er 
farið yfir sögu skemmtiskipaferðamennsku annars vegar á Íslandi og hins vegar á Ísafirði. Í 
fjórða kafla er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar og þær aðferðir sem notaðar voru. 
Meðal umfjöllunarefna er grunduð kenning og blandaðar rannsóknaraðferðir. Í fimmta kafla 
eru niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar og spurningakönnunarinnar kynntar í þremur 
undirköflum. Kaflarnir snúa að upplifun heimamanna á áhrifum af völdum 
skemmtiskipaferðamennsku á umhverfi, samfélag og rými. Í sjötta kafla eru niðurstöður 
rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi og rannsóknarspurningum svarað, en þar má sjá 
beina tengingu milli heimamanna og lýðfræðilegra þátta, lífsgæða og áhrifa 
skemmtiskipaferðamennsku. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar verður farið yfir hvað 
hefði mátt betur fara og komið með frekari tillögur að rannsóknum. 
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2 Skemmtiskipaferðamennska 
Ef litið er á skemmtiskipaferðamennsku í hnattrænu samhengi hefur hún áhrif á marga þætti 
sem snerta stór sem lítil strandsamfélög heimsins. Löndin sem taka á móti 
skemmtiferðaskipum eru eins ólík og þau eru mörg, allt frá þróunarlöndum til vestrænna 
landa. Þeir sem hafa atvinnu um borð og í landi þjónusta farþegana á fjölbreyttan máta 
(Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2014). Árið 2017 var slegið met í fjölda þeirra farþega sem 
ferðuðust með skemmtiferðaskipum í heiminum. Talan fór úr 25,1 milljónum farþega árið 
2016, sem var metár, í 26,7 milljónir farþega 2017, eða 6,3% aukning (CLIA, 2018). Árið 
2018 gátu viðskiptavinir skemmtiferðaskipa valið úr rúmlega eitt þúsund höfnum sem 
áfangastöðum á ferðalögum. Áhugavert er að sjá að á síðustu fimm árum hefur eftirsókn í 
skemmtiskipaferðalög aukist um 20,5%, en vinsælasti áfangastaður þeirra, með þriðjung 
allra ferða, er Karabíska hafið og þá sérstaklega Bahamaeyjar (The Florida-Caribbean Cruise 
Association, 2018). Miðað við allan þennan fjölda fólks og skipa má gera sér í hugarlund að 
þessi grein ferðaþjónustunnar hafi áhrif á það umhverfi sem farið er um. Í kaflanum er 
almennt gerð grein fyrir áhrifum skemmtiskipaferðamennsku, en svo er einblínt sérstaklega 
á samfélagsleg áhrif hennar. 

2.1 Áhrif skemmtiskipaferðamennsku 
Mikið og vaxandi umfang skemmtiskipaferðamennsku á heimsvísu hefur haft ýmis áhrif í 
för með sér. Rannsóknir hafa sýnt að þessi áhrif eru bæði á umhverfi þar sem skipin fara um 
og þau samfélög sem skipin og farþegar þeirra hafa viðkomu í. Skemmtiferðaskip eru 
gjarnan tengd því að vera óumhverfisvæn. Skemmtiferðaskip eru minna en 1% af 
verslunarskipaflota heimsins en framleiða þó 25% af úrgangi hans (Hall, Wilson & Wood, 
2017). Losun mengunarefna, sóts og úrgangs, eru umfangsmestu áskoranirnar sem tengjast 
umhverfismálum og skemmtiferðaskipum í dag. Skip framleidd eftir árið 1990 urðu mun 
sparneytnari en eldri skip (Ward, 2013). Þrátt fyrir að þau eyði minna eldsneyti en áður, 
mengar samt sem áður eitt ferðalag með skemmtiferðaskipi meira, hvað varðar CO2 
útblástur, en aðrir samgöngumátar á ferðalögum. Útblástur frá skemmtiferðaskipum er þó 
aðeins 1,5% af öllum útblæstri ferðaþjónustunnar (Walnum, 2011). Þrátt fyrir 
umfangsmiklar úrbætur undanfarin ár í umhverfismálum skemmtiferðaskipa, hafa fjöldi 
farþega og stærð skipanna aukist milli þessara ára. Þó að úrgangur og mengun hvers farþega 
sé að minnka, er heildarhlutfall þessara þátta skipanna að aukast vegna farþegafjölgunar og 
sífelldrar stækkunar skipanna (Hall, Wilson & Wood, 2017). 

Rannsóknir benda til að skemmtiskipaferðamennska hafi áhrif á þau samfélög þar sem skipin 
hafa viðkomu, en þar með talin eru áhrif á efnahag þeirra svæða. Færa má rök fyrir því að 
gestir skemmtiferðaskipa eyði að líkindum minni peningum á áfangastað heldur en almennir 
ferðamenn. Til dæmis gista þeir hvorki á gististöðum né snæða mikið á veitingastöðum, þar 
sem fæði er þegar innifalið í gjaldinu sem þeir borga fyrir siglinguna. Hins vegar má ekki 
gleymast að hagræn áhrif skemmtiferðaskipa eru meiri en bein eyðsla 
skemmtiskipaferðamanna (Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2014). Skipta má hagrænum 
áhrifum skemmtiskipaferðamanna á áfangastaði í þrennt: Bein, óbein og afleidd (e. inducted) 
áhrif. Bein áhrif snúa að þeim sem selja varning og þjónustu á borð við hafnargjöld, matvæli, 
viðhald, vatn og eldsneyti til skipsins, farþega þess og áhafnar. Óbein áhrif snúa að þeim 
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hagsmunaaðilum sem útvega varning og þjónustu fyrir þá sem halda utan um umstangið á 
áfangastað. Afleidd áhrif snúa að því að með fjölgun skemmtiskipaferðamanna og aukinni 
eftirspurn græða hagsmunaaðilar í greininni meir en ella (Brida & Aguirre, 2009).   

Í ljósi þess að skemmtiskipaferðamennska hefur áhrif á samfélög, umhverfi þeirra og 
efnahag, þá hefur hún einnig ýmist góð eða slæm áhrif á lífsgæði heimamanna þessara 
samfélaga. Á annan bóginn getur aukið álag bæst við daglegt líf heimamanna, vegna 
mannmergðarinnar sem fylgir komum stórra skemmtiferðaskipa og getur þannig haft áhrif á 
lífsgæði þeirra. Á hinn bóginn geta komur skemmtiferðaskipa haft jákvæð áhrif á lífsgæði 
einstaklinga sem getur m.a. sýnt sig í auknum kaupmætti (Jordan & Vogt, 2017). 

2.2 Lífsgæði heimamanna á áfangastöðum 
skemmtiferðaskipa 

Hugtakið lífsgæði varð vinsælt í fræðaheiminum í kringum sjöunda áratuginn (Schalock, 
Keith, Verdugo & Gómez, 2010), en á undanförnum árum hafa lífsgæði fólks orðið vinsælt 
rannsóknarefni. Tilgangur rannsókna á lífsgæðum er að kanna ákveðin svæði ekki aðeins út 
frá t.d. efnahag og umhverfi, heldur einnig upplifanir og tilfinningar heimamanna. 
Fræðimenn hafa verið ósammála um hvernig skilgreina skuli hugtakið lífsgæði. Það telst 
vera persónubundin upplifun sem háð er skynjun og tilfinningum hvers einstaklings, en til 
eru meir en 100 skilgreiningar á hugtakinu (Andereck & Nyaupane, 2011). Fræðimenn 
(Andereck & Nyaupane, 2011 & Andereck, Calentine, Vogt & Knopf, 2007) eru þó sammála 
um að Spradley (1976, bls. 100) hafi skilgreint hugtakið ágætlega, en hann sagði lífsgæði 
standa fyrir ,,heildaraðstæður í ákveðnu samfélagi, sem íbúar þess meta jákvæðar“.  

Lífsgæði vísa til ánægju einstaklinga í lífinu og hvernig þeir upplifa umhverfi sitt. Fólk 
upplifir aðstæður á mismunandi vegu, það sem getur verið jákvætt fyrir einn getur verið 
neikvætt fyrir annan, það fer einfaldlega eftir einstaklingum. Vegna þessa er talið betra að 
rannsaka lífsgæði út frá einstaklingum (Taylor & Bogdan, 1990). Schalock (1996) tók saman 
helstu rannsóknir um lífsgæði og setti fram þá átta þætti sem þær eiga allar sameiginlega, en 
þeir eru taldir upp hér að neðan í töflu 1: 
 
Tafla 1: Atriði sem teljast til lífsgæða útfærsla höfunda (Byggt á Schalock 1996, í Andereck og Nyaupane 2011) 

Lífsgæði Nánari lýsing 

1. Tilfinningaleg og andleg vellíðan Öryggi, hamingja, stressleysi, sjálfsímynd, 
ánægja 

      2.   Persónuleg og félagsleg tengsl Ástríða, fjölskylda, samskipti, vinátta, 
stuðningur, nánd 

      3.   Efnislegir hlutir Atvinna, fjárhagslegt öryggi, fæða, eignir, 
staða í samfélaginu, þak yfir höfuðið 



5 

      4.   Persónuleg þróun, markmið og hæfni Menntun, hæfileikar, framfarir 

      5.   Líkamleg vellíðan og afþreying Heilsa, næring, afþreying, hreyfing, 
sjúkratrygging, daglegt líf 

      6.   Ákveðni og sjálfsstjórn Sjálfstæði, val, ákvarðanir, sjálfsstjórn, gildi, 
stefna í lífi 

      7.   Félagsleg þátttaka, reisn og virði Samþykki, staða, stuðningur, vinnuumhverfi, 
þátttaka í samfélagi, hlutverk, sjálfboðavinna, 
nærumhverfi 

      8.   Réttindi og einkalíf Einkalíf, aðgengi, kosningaréttur, borgaraleg 
ábyrgð, réttur til eignarhalds 

 

2.2.1 Tengsl lífsgæða og ferðamennsku 

Upplifanir heimamanna af lífsgæðum sínum í samfélögum með ferðaþjónustu geta verið 
bæði jákvæðar og neikvæðar. Í þeim tilfellum sem heimamenn upplifa jákvæð áhrif á 
lífsgæði sín fá þeir oftar en ekki að njóta góðs af því sem er að eiga sér stað í samfélaginu. Í 
því felst m.a. aukið framboð á þjónustu, afþreyingu og uppbyggingu á svæðinu en einnig 
aukin atvinnutækifæri. Með svona þróun koma meiri skatttekjur inn í samfélagið og 
útsvarstekjur aukast. Heimamenn tengja þessar jákvæðu aðstæður við lífsgæði sín og sjá að 
þær hafa áhrif. Áhrifin skila sér í aukinni velferð, samfélagskennd og tilfinningalegri 
vellíðan. Aðstæður geta þó, eins og komið var inn á hér að ofan, einnig verið neikvæðar. 
Upplifa má til að mynda skerta sýn á lífsgæði vegna umhverfisáhrifa ferðamennsku. 
Neikvæðu áhrifin á lífsgæði má upplifa í skertri heilsu, vellíðan sem og öryggistilfinningu í 
daglegu lífi. Kostir umhverfisáhrifa ferðamennsku er að þau skila því inn í samfélög að aukin 
umhverfisvitund sé mikilvæg fyrir alla. Auðvelt getur verið að sjá þegar aukning á mengun, 
sorpi og úrgangi á sér stað á vaxandi ferðamannastöðum en slík þróun getur skilað sér í 
meðvitaðri íbúum samfélaga (Kim, Uysal & Sirgy, 2013).   

Ef svæði fara að treysta um of á ferðaþjónustu sem aðalinnkomu geta gæði og of miklar 
framkvæmdir leitt til minni eftirspurnar ferðaþjónustu. Ef ferðaþjónusta er of mikil á einu 
svæði getur það valdið umhverfisspjöllum og þar af leiðandi óstöðugleika í efnahag og 
samfélagi á svæðinu. Slíkt getur dregið úr aðdráttarafli staða sem minnkar þörf fyrirtækja 
fyrir starfskrafta sem eykur atvinnuleysi. Kostir aukinnar ferðaþjónustu svæða geta horfið 
jafn hratt og þeir koma ef straumur ferðamanna minnkar, sem hefur þar af leiðandi neikvæð 
áhrif á lífsgæði íbúa slíkra svæða (Uysal, Perdue & Sirgy, 2012). Á áfangastöðum þar sem 
heimamenn, almennir ferðamenn og skemmtiskipaferðamenn mætast er mikilvægt að skilja 
hvaða samskipti og upplifanir eiga sér stað hjá fyrrnefndum aðilum (Klein, 2005). 
Áfangastaðir þessir margfalda gestafjölda sinn á skipadögum, en slík margföldun getur aukið 
álag á bæði aðra ferðamenn og heimamenn. Mikilvægt er að áfangastaðurinn tapi ekki ímynd 
sinni og ásýnd í þvögu skemmtiskipaferðamanna og hreki hina tvo hópana í burtu 
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(Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2014). Ljóst er að heimamenn upplifa komu 
skemmtiferðaskipa á ýmsan hátt, en um það verður fjallað í næsta kafla. 

2.3 Upplifun heimamanna af komum 
skemmtiferðaskipa 

Þegar upplifun heimamanna af komum skemmtiferðaskipa er skoðuð kemur í ljós að þar eru 
ýmsir þættir ráðandi, sem sumir hverjir endurspegla þau áhrif sem skemmtiferðaskip eru 
almennt talin hafa, svo sem áhrif á umhverfi og samfélag. Sjónarhorn rannsókna á þessu 
sviði er þó frábrugðið þeim rannsóknum sem greint var frá að framan, því hér er ekki lagt 
upp með að leggja mat á áhrifin í sjálfu sér, heldur að rýna í hvernig þessi áhrif birtast í 
upplifun heimamanna og viðhorfum þeirra. Eins er horft til þess hvernig upplifun 
heimamanna af áhrifum af komum skemmtiferðaskipa snertir lífsgæði. 

2.3.1 Umhverfis- og rýmistengdir þættir 

Í tilfelli skemmtiskipahafna á Sardiníu og Sikiley upplifðu eyjabúar jákvæð áhrif 
skemmtiskipaferðamennsku á öllum sviðum samfélagsins nema hvað umhverfisþætti varðar. 
Þeir þættir sem skáru sig úr voru áhyggjur þeirra af aukinni mengun, losun úrgangs og 
dvínandi vistkerfi. Þessir þættir höfðu allir áhrif á ímynd áfangastaðanna að mati eyjabúa 
(Brida, Del Chiappa, Meleddu & Pulina, 2012). Í hafnarborginni Falmouth, Jamaica, snéru 
áhyggjur heimamanna einnig að vistkerfinu. Hávaðamengun var líka áberandi við höfnina 
þegar skip flautuðu (e. blow their horns) kvölds og morgna. Sú lykt sem fylgdi losun úrgangs 
frá skipum í loft og sjó var einnig áhyggjuefni. Farþegar skipanna sáust sjaldan rölta um 
bæinn og töldu sumir heimamenn ástæðuna vera vegna fyrrnefndrar mengunar (Jordan & 
Vogt, 2017). Í nærliggjandi bæjum við skemmtiskipahöfnina Trujillo í Honduras minnkaði 
ruslasöfnun (e. garbage pickup) með tilkomu skemmtiskipaferðamennsku. Íbúar gripu þá til 
þess ráðs að grafa, brenna og henda ruslinu á ströndina eða í árfarveg. Slík uppsöfnun rusls 
hafði slæm áhrif á ásýnd staðarins þannig að fyrirtæki við ströndina misstu viðskipti fyrir 
vikið. Í þessu tilviki gerði losun úrgangs og rusls frá skemmtiferðaskipum slæmar aðstæður 
verri. Þessi lélega umgengni var m.a. orsakavaldur minni aðsóknar skemmtiferðaskipa  
(MacNeill & Wozniak, 2018). Í Valencia, Spáni, lýsti fólk á aldrinum 16 til 35 ára 
sérstaklega áhyggjum sínum af umhverfisáhrifum skemmtiferðaskipa (Del Chiappa, 
Lorenzo-Romero & Gallarza,  2018). 

Af þessum dæmum er hægt að draga þær ályktanir að aukin vitundarvakning hefur átt sér 
stað hjá íbúum áfangastaða þegar kemur að umhverfisáhrifum skemmtiferðaskipa og 
farþegum þeirra. Þeir telja að þau umhverfisáhrif sem fylgja skemmtiferðaskipum geti haft 
áhrif á ímynd, orðspor og samkeppnishæfni staðanna. 

Íbúar ferðamannastaða geta upplifað plássleysi þar sem stórir hópar ferðamanna myndast. 
Svona hópar trufla daglegar athafnir heimamanna og ýta undir neikvæðar skoðanir þeirra á 
ferðamönnum almennt (Klein, 2005). Þessi mannmergð (e. overcrowding) getur hindrað 
heimamenn í að komast leiðar sinnar með þeim afleiðingum að þeir þurfa að sveigja í 
kringum fjöldann eða bíða í langan tíma. Svona hópar myndast oft þegar ferðamenn koma 
úr skemmtiferðaskipum og geta valdið umferðarstíflum, hvort sem það er fyrir gangandi eða 
akandi vegfarendur. Vegna þessa forðast heimamenn oft þessi álagssvæði sem skapast þegar 
skemmtiskipaferðamenn koma í land, en það var einmitt tilfellið í hafnarborginni Muscat í 
Oman. Á aðalgötunni við höfnina koma margir skemmtiskipaferðamenn í land. Hlutfall 
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ferðamanna hefur verið allt að 88% af fjölda heimamanna á svæðinu (Gutberlet, 2016). Hægt 
er að kalla þessi áhrif skammtímafólksfjölgun, þegar ferðamannafjöldi yfirgnæfir fjölda 
heimamanna. Svona hópamyndun virðist vera einkennandi fyrir skemmtiskipaferðamenn og 
getur skapað neikvæða upplifun heimamanna en einnig hins almenna ferðamanns. Einnig 
virkar áfangastaðurinn sviðsettur fyrir vikið. Plássleysið sem myndaðist af mannmergðinni 
dró úr öryggistilfinningu heimamanna og innviðir áfangastaða áttu erfitt með að standa undir 
því álagi sem myndaðist við komu skemmtiferðaskipa. Þeir staðir sem heimamenn nutu áður 
hvað mest í samfélaginu og héldu upp á, eru þeir staðir sem ferðamenn sækja mest í að skoða 
og upplifa. Þeir verða oftar en ekki yfirfullir af ferðamönnum og heimamenn missa þá oft úr 
greipum sér. Heimamenn forðast að heimsækja þessa staði, sem skilgreina mætti sem 
„túrista-búbblu“ (e. tourist bubble) (Gutberlet, 2016).   

2.3.2 Samfélagstengdir og hagrænir þættir 

Í Valencia, Spáni, hafa heimamenn upplifað margþætt samfélagsleg áhrif 
skemmtiskipaferðamennsku. Margar breytingar áttu sér stað samhliða hröðum vexti 
skemmtiskipaferðamennsku, en jákvæðar breytingar sáust skýrt í þáttum samfélagsins. Þar 
nefna þeir áhrifaþætti eins og uppbyggingu á fyrirtækjum samfélagsins en sérstaklega má 
þar nefna uppbyggingu á veitingastöðum, hótelum og smávöruverslunum. Áhrif þess sáust 
m.a. á sterkari efnahag sem stuðlaði að auknum kaupmætti íbúa og fleiri atvinnutækifærum 
á vinnumarkaði. Í þessu tilviki fylgdi sterkari efnahag hærri framfærslukostnaður á svæðinu 
(Chiappa, Lorenzo-Romero & Gallarza, 2018). Í Cartagena de Indias í Kólumbíu laðaði 
skemmtiskipaferðamennska að utanaðkomandi fjárfesta sem hafði svipuð áhrif á samfélagið 
og í tilfelli Valencia (Brida, Riaño & Aguirre, 2011). Hagrænn ágóði fer þó ekki alltaf til 
samfélagsins. Í tilfelli Messina á Sikiley lýstu íbúar yfir áhyggjum sínum af því að 
peningarnir fóru beint til ytri fjárfesta og þar með ekki inn í samfélagið. Skiptar skoðanir 
voru á því eftir aldri en fólk á miðjum aldri reyndist almennt jákvæðara í garð áframhaldandi 
skemmtiskipaferðaþjónustu (Del Chiappa & Abbate, 2013). 

Aðrar rannsóknir benda til þess að íbúar samfélaga upplifi skert kjör og nefna þá eftirfarandi 
dæmi því til rökstuðnings. Þegar peningar flæða ekki inn í samfélagið heldur beint til ytri 
fjárfesta, getur framfærslukostnaður í samfélaginu hækkað, kaupmáttur íbúa minnkað til 
muna og eftir sitja þeir með mannmergð af ferðamönnum. Íbúar slíkra samfélaga telja 
ferðamenn skemmtiferðaskipa skilja lítið eftir sig í samfélaginu fjárhagslega, þar sem 
mestallt fer til fjárfesta (Del Chiappa, Lorenzo-Romero & Gallarza, 2018; McCarthey, 
2018). Hægt er að draga þá ályktun að hagrænn ágóði spili stóran part í því hvort íbúar 
hafnarsamfélaga upplifi áhrif þessarar ferðamennsku á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Á 
meðan peningar streyma inn í samfélagið og fara ekki til utanaðkomandi fjárfesta, eru íbúar 
ánægðari en ella. 

2.3.3 Lífsgæði 

Heimamenn á áfangastöðum skemmtiferðaskipa upplifa almennt áhrif á lífsgæði sín út frá 
öryggistilfinningu sinni í samfélaginu og áhrifum skipanna á umhverfi sitt. Sýnileiki t.d. 
spillingar, löggæslu og almennt öryggi íbúa eru sterkir áhrifavaldar á lífsgæðaupplifun 
heimamanna. Hvort sem þessir þættir aukast eða dragast saman, hafa þeir áhrif á hvernig 
íbúar upplifa lífsgæði sín og þá hvort það sé á jákvæðan eða neikvæðan máta (MacNeill & 
Wozniak, 2018).  

Tvær rannsóknir sem framkvæmdar voru á áhrifum skemmtiferðaskipa á samfélög í 
sitthvoru landinu í Mið-Ameríku skiluðu mismunandi niðurstöðum hvað lífsgæði íbúa þeirra 
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varðar. Í annarri rannsókninni sögðu heimamenn glæpatíðni hafa aukist vegna komu 
skemmtiferðaskipa. Vegna þessa mæltu starfsmenn skemmtiferðaskipanna með því við gesti 
sína að skilja verðmæti og fé eftir um borð í skipinu. Það leiddi til þess að ferðamenn eyddu 
litlu sem engu í samfélaginu og skildu nánast ekkert eftir sig (CESD, 2006). 
Skemmtiskipaferðamennska hafði í þessu tilfelli neikvæð áhrif á samfélagið og má tengja 
það við dvínandi lífsgæði þar. Seinni rannsóknin sýndi fram á aukna spillingu í samfélaginu. 
Það skilaði sér í auknum umsvifum lögreglu og stjórnvalda á svæðinu og glæpatíðni 
minnkaði í kjölfarið (MacNeill & Wozniak, 2018). Í þessu tilfelli má gera ráð fyrir að 
lífsgæði í samfélaginu hafi aukist. Misræmi er því á milli þessara tveggja rannsókna. 
Öryggistilfinningu má upplifa á ýmsan máta en þróun skemmtiskipaferðamennsku getur leitt 
til aukinnar tíðni smáglæpa, en einnig aukins áreitis lögreglu sem getur í senn verið afleiðing 
aukinna umsvifa hennar á svæðinu (Jordan & Vogt, 2017; Chiappa, Lorenzo-Romero & 
Gallarza, 2018). Þessir áhrifavaldar skerða ekki aðeins lífsgæði einstaklinga í þessum 
samfélögum eins og áður var greint frá, heldur vegur þetta einnig þungt á andlega hlið 
einstaklinga á borð við aukið álag og stress. Þetta getur til lengri tíma litið haft neikvæð 
heilsufarsáhrif í för með sér, hegðun getur breyst og lífsgæði minnkað til muna (Jordan & 
Vogt, 2017). Truflun skemmtiskipaferðamennsku á daglegt líf getur verið mikil og áreiti 
ferðamannanna þar ríkjandi þáttur. Íbúar áfangastaða skemmtiferðaskipa mega búast við 
truflun um leið og ferðamenn skipanna stíga fæti í land (Brida & Aguirre, 2009). 

2.4 Íslenskar rannsóknir á 
skemmtiskipaferðamennsku  

Á Íslandi hafa aðeins tvær rannsóknir verið gerðar sem snúa að skemmtiskipaferðamennsku 
(Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2014, 2017). Þær fjalla um hina ýmsu áhrifavalda 
skemmtiskipaferðamennsku en sú fyrri snéri að úttekt á áhrifum skemmtiferðaskipa. 
Markmið þeirrar rannsóknar var að auka skilning á efnahags-, samfélags- og 
umhverfistengdum áhrifum af komum skemmtiferðaskipa til Íslands. Rannsóknin tekur 
dæmi af skipakomum til Akureyrarhafnar og þegar búið var að greina fyrrnefnda áhrifavalda 
var lagt til að gerð yrði stjórnunaráætlun. Hún myndi þjóna þeim tilgangi að skilgreina sýn 
og hlutverk hafna með móttöku skipa og markaðssetningu í huga, sem gæti nýst í framtíðinni 
(Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2014). Sú seinni hafði það að markmiði að safna 
upplýsingum um framkvæmd móttöku og þjónustu við skemmtiferðaskip hérlendis með 
viðtölum við viðeigandi aðila. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að töluverðar 
áskoranir fylgja komum skipa og að ferðaþjónustan á svæðinu hafði takmarkað vald til 
ákvarðanatöku um komur skipa (Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2017). Í báðar rannsóknirnar 
virtist skorta sýn á upplifun heimamanna af skemmtiskipaferðamennsku. Fyrir utan þessar 
rannsóknir hefur efnið fengið umfjöllun í tveimur meistararitgerðum og nokkrum BS 
ritgerðum. Þar sem það liggur fyrir að skortur er á umfjöllun um upplifun heimamanna af 
skemmtiskipaferðamennsku á Íslandi, er það meðal annars kveikjan að áhuga okkar á 
viðfangsefninu. 
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3 Saga skemmtiferðaskipa á Íslandi 
Fyrsta frétt af skemmtiskipi á Íslandi birtist í rituðu máli í dagblaðinu Þjóðólfi (26 f. mán., 
1871, 8. júlí) og þar segir frá hefðarhjónum sem siglt var með til landsins ásamt sveinum 
þeirra og þjónustustúlku. Þau eiga hafa komið frá Englandi og hafa ferðast til að skoða bæði 
Þingvelli og Geysi og látið vel af.  

Ensk skip tvö eru væntanleg hingað bráðlega, annað frá Skotlandi, átti að fara þaðan í 
gær, og heitir „Eothen“ (Óðinn), 400 smálestir með fjölda ferðamanna, fer hjedan aptur 
19. júní; hitt frá Lundúnum, gufu-jaft, sem heitir „Ceylon“ og er 2200 smálestir, ætlar 
að gera 5 vikna ferð um Norðurlönd ... hingað í júlí og þá heim aptur, farið kostar ... 
1440 kr[ónur] (Ensk skemmtiskip tvö, 1884, 11. júní).  

Segja mætti þó að skemmtiskipaferðamennska hafi hafist í kringum 1880 á Íslandi með 
komum tveggja skipa til Reykjavíkur. Eftir aldamótin hófust ferðir á milli Þýskalands og 
Reykjavíkur sem skipafélagið Hamburg-Amerika Linie stóð fyrir. Tvö skip komu þaðan árið 
1905 sem bæði voru stærri en þau sem áður höfðu komið til landsins og báru samtals 400 
farþega. Annað þeirra hafði loftskeytabúnað um borð, en á þeim árum var það sjaldséð sjón 
og talið mjög merkilegt hér á landi (Skemtiskip, 1905, 21. júlí). Fyrstu árin eftir aldamótin 
1900 voru skemmtiferðaskipin nokkur á ári hverju og þar á eftir komu sífellt stærri og stærri 
skip til landsins. Á þeim tíma stoppuðu þau oftast í nokkra daga í Reykjavík en aðstæður í 
höfninni buðu einungis upp á það að skipin lægju á legunni í Reykjavíkurhöfn og farþegar 
ferjaðir á minni bátum í land (Guðjón Friðriksson, 2013).  

Á þessum árum sá starfsfólk ferðaskrifstofu Thomsens Magasíns um móttöku farþega og 
kættust mikið kaupmenn í bænum þar sem ferðamenn eyddu meðal annars tíma sínum í 
verslunum þeirra. Árið 1907 kom skipið Oceana til Reykjavíkur með 300 farþega en fregnir 
bárust af því að í Bazar Thorvaldsens í Austurstræti hefðu farþegar skipsins verslað vörur og 
muni fyrir 8-900 krónur. Upphæð sú á þeim tíma jafngilti rúmlega árslaunum verkamanns 
(Þýzkt skemmtiskip, 1907, 19. júlí).  

Þessi stóru þýsku skemtiferðaskip sem komið hafa hingað á síðari árum, eru hjer 
kærkomnir gestir. Það færist nýtt líf í bæinn á meðan þau eru hjer stödd. Íslendingar 
ættu líka að láta sjer vera umhugsað um, að ferðafólkinu verði dvölin hjer sem 
skemtilegust. Ósanngjarnt er, að þessi ferðaskip borgi hjer eins hátt vitagjald og þau 
nú verða að borga, enda mun ekki venja að taka það gjald af slíkum skipum erlendis. 
Þegar það gjald er miðað við tonnatölu, verður það svo hátt af þessum stóru skipum ... 
annað hefur verið að borga 2000 kr., en hitt töluvert yfir það (Grosser Kurfurst, 1912, 
27. júlí). 

Langt er síðan byrjað var með afþreyingu fyrir ferðamenn skemmtiferðaskipa og reynt var 
að hafa ofan af fyrir þeim á sem skemmtilegastan máta á meðan þeir voru hérna. Oft voru 
haldnar glímusýningar á Austurvelli sem og ferðir farnar inn í Þvottalaugar en 
ferðamönnunum þótti það einkar áhugavert að horfa á reykvískar konur þvo heimilisþvottinn 
í heitum náttúrulaugum (Grosser Kurfurst, 1912, 27. júlí). Enn þann dag í dag er afþreying 
einn stærsti partur skipakomanna, það framboð sem í boði er og fjölbreytni þess fyrir 
skipafarþega er stór hluti þess skipulags sem fer í skipadaga (Guðmundur M. Kristjánsson, 
hafnarstjóri Ísafjarðarhafnar, munnleg heimild, 17. október 2018). Á árum fyrri 
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heimsstyrjaldar lögðust ferðir skemmtiferðaskipa til Íslands af en hófust aftur um 1921. Bera 
fór þá á skipum frá Ameríku í fyrsta skipti sem og að skip frá Þýskalandi hófu aftur ferðir 
eftir stríðið. Stóru þýsku skipin báru með sér sjóflugvélar um borð og buðu farþegum sínum 
upp á útsýnisflug frá Reykjavík austur fyrir fjall og voru margar ferðirnar farnar (Guðjón 
Friðriksson, 2013).  

Árið 1936 hafði erlendum ferðamönnum fjölgað mikið miðað við fyrri ár. Takmörk voru þó 
talin á áframhaldandi fjölgun þeirra og fjöldi skipa var talinn hluti ástæðunnar og hóf 
Eimskipafélagið í kjölfarið að smíða nýtt fullkomið farþegaskip (Guðmundur Magnússon, 
1998). Um 7.000 ferðamenn komu þetta sumar til Íslands, flestir stoppuðu í 1-2 daga og 
komu með erlendum skemmtiferðaskipum en hluti þó með áætlunarskipum. Miklar umræður 
voru í gangi þá um hvernig fjölga mætti ferðamönnum sem og lengja dvöl þeirra hér á landi. 
Greining leiddi þó í ljós að vegir væru lélegir og aðeins eitt hótel væri í Reykjavík svo mikilla 
úrbóta væri þörf. Ferðaskrifstofa ríkisins hóf starfsemi sína þetta ár og annaðist móttöku 
erlendra ferðamanna (7000 erlendir ferðamenn..., 1936, 18. ágúst).  

12 ára hlé varð á komum skemmtiferðaskipa til landsins meðan og í kjölfar seinni 
heimsstyrjaldarinnar. Árið 1951 kom fyrsta skipið eftir stríð til Reykjavíkur með tæplega 
600 ferðamenn sem voru um 15% af heildarfjölda ferðamanna það árið (Nær 600 erlendir 
ferðamenn..., 1951, 9. júlí). Næstu tvo áratugi fór ferðum hingað að fjölga jafnt og þétt en 
um 1970 voru 20-30 skipakomur á ári. Á árunum þar á eftir rokkuðu komur skipa og fjöldi 
ferðamanna upp og niður (Farþegum hingað með..., 1980, 26. september). Í byrjun 10. 
áratugarins voru ferðamenn skemmtiferðaskipa komnir upp í 10 þúsund og skipakomur milli 
16 og 25 talsins árlega (Reykjavíkurhöfn, 1992, 13. júní). 

Skipulagt átak hafnaryfirvalda í Reykjavík árið 1990 varð til þess að ári síðar varð 
Reykjavíkurhöfn aðili að Cruise Europa, samtökum 60 hafna í Evrópu, sem vinna að 
markaðssetningu siglingasvæðis heimsálfunnar. Ágúst Ágústsson var ráðinn sem 
markaðsstjóri Reykjavíkurhafnar og á næstu árum fór af stað átak í því að markaðssetja 
staðsetningu Íslands og Norður-Atlantshafið sem áfangastað skemmtiferðaskipa. Samvinna 
var á milli Reykjavíkurhafnar og hafna á Grænlandi, Færeyjum og Akureyrar- og 
Ísafjarðarhafnar (Guðjón Friðriksson, 2013). 

Stækkanir hafa verið á höfnum Reykjavíkur síðan árið 1990 en í dag geta þær tekið við 
skipum sem rista allt að 12 metrum, ásamt því er til staðar þjónustumiðstöð á núverandi 
hafnarsvæði við Skarfabakka fyrir bæði farþega og áhafnir skipanna (Guðjón Friðriksson, 
2013).  
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Mynd 1. Hafnir skemmtiferðaskipa á Íslandi sem eru í Cruise Iceland samtökunum (Cruise Iceland, á.á.) 

Stöðug vinna hefur verið í gangi undanfarna áratugi við markaðssetningu hafna á Íslandi en 
árið 2004 voru stofnuð samtökin Cruise Iceland sem einblína á markaðssetningu Íslands fyrir 
skemmtiferðaskip. Þrjár stærstu skemmtiskipahafnir Íslands eru í Reykjavík, á Akureyri og 
Ísafirði (Mælaborð ferðaþjónustunnar, á.á.) en alls taka 22 hafnir við skemmtiferðaskipum 
(mynd 1). Þessar hafnir ásamt 30 aðildarfyrirtækjum mynda saman Cruise Iceland, en 
fyrirtækin eiga það sameiginlegt að bjóða upp á þjónustu og afþreyingu fyrir 
skemmtiferðaskip og ferðamenn þeirra (Cruise Iceland, á.á.).  

3.1 Saga skemmtiskipaferðamennsku á Ísafirði 
og staðan í dag 

Fyrir aldamótin 2000 var ekki mikið um skemmtiskipaferðamennsku á Ísafirði og aðeins 
stoppuðu fáein skip við og við. Árið 1998 sótti fyrrum hafnarstjóri bæjarins alþjóðlega 
skemmtiskiparáðstefnu í Miami, ásamt fulltrúum Reykjavíkur- og Akureyrarhafnar. Þessi 
ferð markaði upphaf markaðssetningar Ísafjarðarhafnar sem skemmtiskipahöfn. Þegar 
núverandi hafnarstjóri Guðmundur M. Kristjánsson var ráðinn árið 2002 var fyrirséð að 
einblínt yrði á þessa tegund markaðssetningar og farið var á ráðstefnur árlega eftir þetta. Á 
ráðstefnum sem þessum kynna skipafélögin sér þær hafnir heimsins sem sækjast eftir 
komum skemmtiferðaskipa. Þar eiga hafnir Íslands einn bás saman og kynna alls konar efni 
um Ísland og hafnir landsins. Fram að efnahagshruni, haustið 2008, voru það mestmegnis 
þessar þrjár hafnir sem sóttust í að markaðssetja sig þarna. Eftir hrun hefur þó fjöldi íslenskra 
hafna sem tekur á móti skemmtiferðaskipum aukist og fulltrúar margra þeirra því slegist í 
hóp þeirra sem ráðstefnurnar sækja (Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri 
Ísafjarðarhafnar, munnleg heimild, 17. október 2018).  
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Tekjur af skemmtiferðaskipum eru stór partur af innkomu hafnarsjóðs Ísafjarðar en 
hafnargjöld þeirra nema um helmingi innkomu hafnarinnar árlega. Innkoma vegna fiskveiða 
og báta sem landa í höfninni vegur æ minna á móti hraðri aukningu skemmtiferðaskipakoma. 
Í ljósi fjölgunar skemmtiferðaskipa er ekki lengur talin þörf á að markaðssetja Ísafjörð og 
Ísafjarðarhöfn sem áfangastað fyrir ný skipafélög. Eins og staðan er í dag tekur höfnin á móti 
öllum þeim skemmtiferðaskipum sem hún getur, en passar þó að hafa nægt pláss fyrir 
fiskiskipaflotann þegar hann kemur að landa afla (Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri 
Ísafjarðarhafnar, munnleg heimild, 17. október 2018).  

Á Ísafirði hefur verið þó nokkur fjölgun í komum skemmtiferðaskipa undanfarin ár eins og 
sést á mynd 2, árið 2017 komu 95 skip með u.þ.b. 79 þúsund farþega. Árið 2018 komu 108 
skip til hafnar á Ísafirði, með tæplega 93 þúsund farþega. Undir lok ársins var ljóst að skipum 
myndi fjölga enn frekar á næsta ári og voru bókaðar skipakomur 126 talsins. Þróunin á 
Ísafirði virðist sýna á annan bóginn að meðalstórum skipum hafi fækkað og fleiri minni skip 
komið í staðinn, svokölluð leiðangursskip (e. exhibition ships). Á hinn bóginn virðast stór 
skip með 3-5 þúsund manns vera að koma í auknum mæli og ekki gefur neitt til kynna að 
skipakomum muni fækka (Ísafjarðarbær, 2018). Hafnarstjóri telur jafnframt að það eina sem 
gæti haft áhrif á fjölda þeirra væri ef stjórnvöld herða reglugerðir um mengun og útblástur 
skipa (Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarhafnar, munnleg heimild, 17. 
október 2018).  

 

Mynd 2. Fjölda skipa og farþega á Ísafirði á árunum 2000-2018 (Byggt á Guðmundur M. Kristjánsson, 2018)  

Vorið 2018 gaf Ísafjarðarhöfn út skipabækling í fyrsta skipti, sem innihélt upplýsingar um 
dagsetningar og fjölda skemmtiferðaskipa í höfn ásamt ýmsum öðrum upplýsingum eins og 
áhrif á efnahag og umhverfi á svæðinu. Þessum bæklingi var dreift á Þingeyri, Bolungarvík, 
Flateyri, Súðavík, Suðureyri og á Ísafirði (Ísafjarðarhöfn, 2018). Hvað framtíðarhorfur 
varðar er áætlað að byggja upp innviði hafnarinnar. Stefnt er að því að lengja viðlegukant í 
höfninni um 300 metra sem skilar sér í því að fleiri skip komist að bryggju í einu, en á mynd 
3 er hægt að sjá hvar skipin leggjast að og fyrirhugaðar framkvæmdir. Lengingin mun 
auðvelda þjónustu við stærstu skipin sem ekki hefur verið hægt að veita enn sem komið er. 
Með þessari aðgerð er áætlað að geta boðið öllum stærðum af skipum að leggjast við bryggju, 
en eins og staðan er í dag þurfa stærstu skipin að liggja við akkeri utan hafnarsvæðisins 
(Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarhafnar, munnleg heimild, 17. október 
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2018). Í ljósi fjölgunar skemmtiferðaskipa og farþega þeirra á Ísafirði er vert að skoða hver 
áhrifin eru á Ísfirðinga. 

 

 

 

Mynd 3. Loftmynd af Ísafjarðarhöfn 2018; merkt eru inn á núverandi legupláss fyrir skemmtiferðaskip númer1-4 og 
fyrirhugaðar stækkanir bryggju merktar númer 5. (Ísafjarðarbær, á.á.) 
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4 Gögn og aðferðir 
Þessi rannsókn telst til empirískra félagsvísindalegra rannsókna sem þýðir að hún byggir á 
gögnum sem aflað var sérstaklega í tengslum við þessa rannsókn, frekar en fyrirliggjandi 
gögnum. Gagnaöflun fór fram meðal Ísfirðinga í október og nóvember 2018. Í rannsókninni 
er notast við blandaðar rannsóknaraðferðir eigindlegrar og megindlegrar nálgunar á þann 
hátt að bæði var framkvæmd viðtalsrannsókn og spurningakönnun. Í þessum kafla verður 
fjallað nánar um þetta rannsóknarsnið og gerð grein fyrir þeim aðferðum sem voru notaðar 
við gagnaöflun, framkvæmd og greiningu gagnanna.  

4.1 Blandaðar rannsóknaraðferðir 
Í blönduðum rannsóknaraðferðum (e. mixed methods research) fer fram ferli þar sem aflað 
er gagna, bæði eigindlegra og megindlegra, þau greind og svo eru niðurstöður samþættar. 
Megindlegar aðferðir ná yfir víðara svið og yfirleitt til margra þátttakenda á meðan 
eigindlegar rannsóknir kafa dýpra í skilningi á viðfangsefninu þó að þær nái ekki til jafn 
margra þátttakenda. Rannsókn þessi er samansett annars vegar úr viðtalsrannsókn og hins 
vegar spurningakönnun. Markmið blandaðra rannsóknaraðferða er að öðlast dýpri og betri 
skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar og á rannsóknarspurningum, en ef aðferðirnar væru 
framkvæmdar hvor í sínu lagi. Því er notast við bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir í 
þessari rannsókn. Allar rannsóknaraðferðir geta innihaldið skekkjur, því er öruggara að nota 
fleiri en eina aðferð til að fá áreiðanlegri niðurstöður. Með þessu móti er hægt að jafna út 
skekkjur og passa upp á að sem minnstur bjagi komi fram í svörum (Sigurlína Davíðsdóttir 
& Anna Ólafsdóttir, 2016).  

Við notkun blandaðra aðferða í rannsóknum er hægt að notast við nokkur snið, en í þessu 
tilviki var notast við könnunarraðsnið (e. exploratory sequential design). Könnunarraðsnið 
felur í sér að fyrst er eigindlegra gagna aflað, svo leiða þau til megindlegrar gagnaöflunar og 
að lokum eru gögn beggja aðferða túlkuð saman. Þar sem tilgangur þessarar rannsóknar er 
að uppgötva, lýsa eða dýpka skilning rannsakenda er notast við aðleiðslu (Sigurlína 
Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 2016), sem er eitt af einkennum grundaðrar kenningar (e. 
grounded theory). Notast er við grundaða kenningu sem heildstæða nálgun á rannsóknina, 
þar sem tilgangur slíkrar nálgunar er að þróa eða uppgötva kenningar (Bryman, 2016). 

4.2 Viðtalsrannsókn 
Eigindlegur liður rannsóknarinnar byggir á viðtölum sem tekin voru við heimamenn á 
Ísafirði í október 2018. Notast var við hálf-stöðluð viðtöl (e. semi-structured), en í slíkum 
viðtölum er notast við viðtalsramma þar sem spurningar eða stikkorð eru skrifuð niður á blað 
sem haft er til hliðsjónar. Það er gert til þess að leyfa viðtalinu að þróast á náttúrlegan máta, 
en einnig til að gefa viðmælanda rými til að spyrja sinna eigin spurninga sem ekki eru í 
viðtalsrammanum (Bryman, 2016). Viðtalsramminn sem notaður var í þessari rannsókn (sjá 
viðauka A) var byggður á úttekt fræðilegra gagna, kenningum og hugtökum ásamt því að 
hafa til hliðsjónar það bæjarfélag sem viðtölin yrðu tekin í.  
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4.2.1 Þátttakendur 

Alls voru sex viðtöl tekin. Fyrsta viðtalið var við hafnarstjóra Ísafjarðarhafnar sem þjónaði 
jafnframt hlutverki lykilheimildarmanns. Hann var spurður hinna ýmsu spurninga um sögu, 
plön, skipulag og rekstur hafnarinnar ásamt þróun skemmtiskipaferðamennsku á svæðinu. 
Hann skrifaði undir yfirlýsingu um upplýst samþykki (sjá viðauka D), sem leyfði 
nafnbirtingu og notkun viðtalsgagna í umfjöllun um Ísafjörð. Það viðtal var þó ekki notað 
sem gagnaöflun fyrir rannsóknina, heldur einungis notað sem upplýsingaöflun fyrir 
rannsakendur sem heimild. Í enda viðtalsins var hafnarstjóri beðinn um uppástungur um 
viðmælendur fyrir viðtalsrannsóknina, með það að markmiði að þeir byggju á Ísafirði. Hann 
veitti símanúmer og netföng mögulegra viðmælenda sem haft var samband við og fengust 
þannig viðmælendurnir. Val á fyrsta viðmælanda fór fram með markvissu úrtaki (e. 
purposeful sampling), sem þýðir að viðmælandi er valinn vegna fyrirfram gefinna forsenda 
(Bryman, 2016). 
 
Viðmælendur voru þrír karlar og tvær konur en þeim voru gefin gervinöfn sem notuð eru í 
niðurstöðukaflanum. Einn karlanna var búsettur í efri bænum, er á fimmtugsaldri og köllum 
við hann Daða. Hinir tveir karlmennirnir eru búsettir í Holtahverfinu, annar þeirra er á 
sextugsaldri og köllum við hann Brynjar en hinn er á þrítugsaldri og við köllum hann Elías. 
Konurnar voru hins vegar báðar búsettar á Eyrinni, nánar tiltekið bjó önnur þeirra í gamla 
bænum, er á þrítugsaldri og köllum við hana Kristínu. Hin konan bjó annars staðar á Eyrinni, 
er á þrítugsaldri og köllum við hana Önnu.  

4.2.2 Framkvæmd viðtala 

Við upphaf hvers viðtals var viðmælanda rétt kynningarbréf (sjá viðauka B) til yfirlestrar 
þar sem finna mátti upplýsingar um verkefnið og markmið þess. Í kjölfarið skrifaði 
viðmælandi undir yfirlýsingu um upplýst samþykki sitt (sjá viðauka C). Þar kemur fram að 
fullrar nafnleyndar sé gætt, en í því felst að hvorki mun vera gefið upp starf né nákvæmur 
aldur þar sem um frekar lítið bæjarfélag er að ræða. Að lokum kemur fram að gögnum 
viðtalanna verði eytt í kjölfar birtingar verkefnisins. Viðtölin fóru fram dagana 17. til 19. 
október 2018. Tvö viðtöl voru u.þ.b. 45 mínútur að lengd, eitt var um 30 mínútur að lengd 
og tvö voru 20 mínútna löng. Viðtölin fóru fram á stöðum sem viðmælendur völdu sjálfir, 
ýmist heima hjá viðkomandi, á vinnustað eða á kaffihúsi.  

4.2.3 Gagnagreining 

Öll fimm viðtölin voru greind með aðferðum grundaðrar kenningar. Sú nálgun felur í sér að 
greina og afrita viðtölin sem fyrst svo þær hugleiðingar og vangaveltur sem rannsakendur 
hafi séu skrifaðar niður eins fljótt og hægt er (Bryman, 2016). Viðtölin voru hljóðrituð og í 
kjölfarið afrituð nákvæmlega. Eftir afritun voru viðtalsgögnin prentuð út og kóðun hófst. 
Fyrst var notast við opna kóðun (e. open coding) sem felur í sér að skoða og skipta upp 
gögnunum, bera þau saman, flokka þau eftir þemum og koma auga á lykilþemu. Í kjölfarið 
var notast við markvissa kóðun (e. selective coding), en í henni felst að rannsakendur velja 
meginþemu sem eru styrkt af þeim minni og felur í sér vissa samþættingu. Meginþema (e. 
core category) er rauði þráður viðfangsefnisins sem kemur inn á minni þemun (Bryman, 
2016). Minni þemun voru sex talsins og að lokum voru meginþemun þrjú: Viðhorf 
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heimamanna varðandi áhrif skemmtiskipaferðamennsku á samfélags-, umhverfis- og 
efnahagstengda þætti.  

4.3 Spurningakönnun 
Gagna fyrir megindlegan hluta rannsóknarinnar var aflað með spurningakönnun meðal íbúa 
á Ísafirði. Opin slóð að netkönnuninni var sett sem innlegg á Facebookvegg tveggja hópa; 
,,Ísafjarðar markaðurinn“ og ,,Ísafjörður og Ísfirðingar“ þar sem Ísfirðingar fengu tækifæri 
til að taka þátt í henni. Gagnaöflun stóð yfir frá 6. til 11. nóvember og þá voru gögnin sótt 
og úr þeim unnið.  

4.3.1 Þátttakendur 

Einstaklingar sem gátu tekið þátt í könnuninni voru samtals 12.205 en líklegt er að sömu 
einstaklingar séu að einhverjum hluta í báðum hópunum. 273 tóku þátt í könnuninni og 
samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar eru Ísfirðingar, börn sem fullorðnir, 2.620 og 
svöruðu því 10,4% íbúa á Ísafirði könnuninni. Ókosturinn við þessa tegund gagnaöflunar er 
að það er ómögulegt að sjá hvort einstaklingar undir 18 ára eða þeir sem hafa ekki búsetu á 
Ísafirði hafi svarað könnuninni. Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir þeim 
bakgrunnsspurningum sem þátttakendur spurningakönnunarinnar svöruðu. Allar spurningar 
könnunarinnar voru greindar eftir þessum bakgrunnsbreytum í niðurstöðum en 
bakgrunnsbreytunum verða gerð skil hér.  

Hlutfall karla var 47% en kvenna 53% og það má sjá á mynd 4. Hlutfall karla og kvenna í 
könnuninni var því mjög svipað því sem er að finna meðal íbúa á Ísafirði þar sem konur eru 
um 50% íbúa (Hagstofa Íslands, á.á.).  

 

 
Mynd 4. Hvers kyns ert þú? (N=268) 

Á mynd 5 sést aldursdreifing þátttakenda könnunarinnar. Gefnir voru 4 valkostir: Þeir sem 
voru 25 ára eða yngri voru tæp 9%. Á aldrinum 26-35 ára var u.þ.b. 21% þátttakenda. 
Hlutfallslega flestir svarenda voru á aldrinum 36 til 55 ára, eða tæplega 40% og 
aldursflokkurinn 56 ára og eldri taldi 31%. 
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Mynd 5. Á hvaða aldri ert þú? (N=273) 

Mynd 6 sýnir búsetulengd íbúa á Ísafirði. Þeir sem höfðu búið á svæðinu í 5 ár eða skemur 
voru 10% en þeir sem höfðu búið þar í 6-10 ár voru 8%. Þeir sem höfðu búið þar í 11-20 ár 
töldu u.þ.b. 14%. Langflestir (68%) höfðu búið á Ísafirði í meira en 20 ár.  

 

Mynd 6. Hvað hefur þú búið lengi á Ísafirði? (N=273) 

Þátttakendur voru spurðir út í hvar þeir væru búsettir á svæðinu og niðurstöðurnar má sjá á 
mynd 7. Á Eyrinni, utan gamla bæjarins bjó rúmt 21% en í gamla bænum sjálfum bjuggu 
tæp 23%. Í efri bænum bjó bróðurpartur þátttakenda (32%) og í Holtahverfinu / inni í firði 
bjuggu sirka 17% en fæstir bjuggu í Hnífsdal (7%).  
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Mynd 7. Hvar ertu búsettur? (N=273) 

4.3.2 Mælitæki og gagnaöflun 

Í spurningakönnuninni var notast við niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar sem undirstöðu að 
spurningum spurningakönnunarinnar. Við spurningalistagerðina var tekið mið af 
niðurstöðum greiningar á viðtölunum sem tekin voru vegna viðtalshluta rannsóknarinnar. 
Spurningalistinn innihélt í heildina 13 spurningar, fjórar þeirra voru bakgrunnsspurningar en 
listann má finna í heild sinni í viðauka E. Spurningarnar snéru að viðhorfum Ísfirðinga til 
komu skemmtiferðaskipa, áhrifum þeirra á efnahag, umhverfi, fjölda 
skemmtiskipaferðamanna og samskiptum við þá. Flestir svarmöguleikar voru á fimm punkta 
raðkvarða með hlutlausri miðju. Spurningalisti var settur inn í fyrrnefnda hópa á Facebook. 
Lýsingin með innlegginu fjallaði um að óskað væri eftir þátttakendum sem byggju á Ísafirði 
og væru með fasta búsetu þar í dag. Leyfi hefði verið fengið frá stjórnendum hópanna til að 
setja þetta innlegg inn og að auglýsa könnunina. Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus 
og órekjanleg og var síðan meðfylgjandi slóð beint á könnunina.  

4.3.3 Gagnagreining 

Notast var við SPSS í tölfræðiúrvinnslunni og er lýsandi tölfræði beitt í formi tíðnitafla sem 
sýna dreifingu svara við spurningum könnunarinnar og krosstöflur þar sem dreifing gilda 
eftir aldri, kyni, búsetu og búsetulengd íbúa Ísafjarðar var skoðuð. Þar á eftir voru 
krosstöflurnar skoðaðar og kí-kvaðrat próf reiknuð til þess að greina hvort marktækur munur 
væri á afstöðu svarenda eftir bakgrunnsþáttum.  

Kí-kvaðrat próf reyndust í sumum tilfellum ógild vegna fámennis í hópum og voru þá hópar 
sameinaðir og prófið síðan reiknað aftur. Í flestum spurningunum var um fimm skala likert-
skala að ræða og voru þá til dæmis valmöguleikarnir tveir sitthvorum megin við miðju 
sameinaðir og í kjölfarið voru prófin reiknuð aftur með þremur hópum í stað fimm. 
Mismunandi fjöldi svarenda stendur að baki hverri spurningu þar sem sumir völdu að taka 
ekki afstöðu. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar sem fengust við úrvinnslu 
viðtalsrannsóknarinnar og spurningakönnunarinnar. Kaflinn er þrískiptur og byggir sú 
skipting á þeim þremur þemum sem dregin voru fram í viðtalsrannsókninni og lýsa þeim 
þáttum sem mest voru áberandi í upplifun viðmælenda af komum skemmtiferðaskipa.  

5.1 Upplifun af umhverfisáhrifum 
Þegar viðmælendur voru spurðir út í þau umhverfisáhrif sem þeir töldu eiga sér stað við 
komu skemmtiferðaskipa er ljóst að loftmengunin hafði ekki farið framhjá þeim. Allir 
viðmælendur nefndu sérstaklega þann reyk sem kemur frá skipunum þegar þau liggja við 
bryggju eða liggja við akkeri og segja hann leggjast yfir fjörðinn, þá sérstaklega á lygnum 
dögum. Viðmælendum var heitt í hamsi þegar rætt var um loftmengunina og var ljóst að 
þeim þótti hún vera allt annað en til fyrirmyndar. Kristín upplifir umhverfisáhrif í bænum á 
þennan hátt og skýtur hart á bæjaryfirvöld: 

Tek eftir því þegar það kemur svartur reykur út úr þessum skipum sem gerir mig 
ótrúlega reiða, sérstaklega þegar það er gott veður og stillt. Að þetta skuli koma út, 
að þetta skuli vera leyfilegt, að það liggi svona grámygluleg mygla yfir bænum.  

Flestallir nefndu að litarmunur væri í loftinu þegar skip lægju í höfn. Grá-blá-dökk slikja 
lægi yfir firðinum og væri mest áberandi í kringum og yfir skipunum sjálfum þótt hún 
dreifðist yfir fjörðinn líka. Anna talaði um að henni fyndist einnig erfitt að horfa upp á það 
þegar skipin sigla burt. Mengunarský þeirra lægi eftir yfir firðinum og það sé það sem þau 
skilja eftir sig að hennar mati:  

Skipið var hérna í marga klukkutíma … ég fór upp í efri bæinn og ég sá hvernig 
reykurinn lagðist yfir hinum meginn í firðinum … Hinum megin við eyrina, það lá 
bein lína frá skipinu. Risa ský þar yfir og inn í Skutulsfirði. [Ég] sagði við 
tengdamóður mína: „Sérðu þetta?“ Því skipið var beint fyrir framan gluggann okkar, 
á eyrinni/króknum. Hún bara: „Já er ekki bara mikið ský?“ Ég bara: „Nei þetta er 
mengun.“ Ég held að fólk stundum sé í afneitun. Þau bara „já þetta kemur með mikla 
peninga svo mér er alveg sama um mengunina“.  

Brynjar tengdi þennan reykjarmökk við gömlu sorpvinnslustöð Ísfirðinga sem var áður fyrr 
innar í firðinum. Úr henni kom alltaf þykkur reykur og blá slikja lá yfir firðinum, hann sagði 
reykjarmökk skemmtiferðaskipanna minna sig á þau slæmu umhverfisáhrif sem hún hafði. 
Elías er talsvert yngri en Brynjar og nefndi ekki sorpvinnslustöðina. Hann talaði þó einnig 
um bláma í loftinu þegar skipin væru í höfn og að honum liði eins og það væru einhver efni 
í loftinu. Daði sagði mengunarský vera eina umhverfistengda þáttinn sem hann tengi við 
skemmtiferðaskip og komur þeirra í bæinn. Anna talaði um þá ástæðu sem hún taldi vera 
fyrir mengunarskýjunum: 
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Það tekur langan tíma að slökkva á einu skipi eins og þú myndir gera á bíl, svo þau 
gera það aldrei heldur hafa bara kveikt á meðan þau eru í landi, keyra [vélarnar] 
áfram allan tímann í stoppum. 

Hvort það sé hin eiginlega ástæða eða ekki voru viðmælendur á sama máli um að þeir tækju 
eftir litlum sem engum öðrum umhverfisþáttum tengdum skemmtiskipaferðamennsku. 
Ferðamennirnir skildu ekkert eftir sig af rusli á víðavangi og Kristín sagði að líklegra væri 
að sjá rusl á víðavangi eftir heimamenn heldur en ferðamennina. Bæjarvinnan sæi um 
umhirðu ásamt ruslatínslu í bænum yfir sumartímann og taldi hún það líklega hluta 
ástæðunnar. Ferðamenn fylgi á ferðalagi sínu fordæmi bæjarins og vilji ekki fleygja rusli 
nema í ruslatunnur. Brynjar var sammála Kristínu og sagði frá upplifun sinni:  

Ég verð ekki var við neitt annað en mikið fólk á götunni og umferð, það er enginn 
sóðaskapur og ekkert slæmt í gangi. 

Hér segist Brynjar ekki taka eftir neinu nema mannfjöldanum á götum bæjarins. Hann tekur 
ekki eftir neinum ummerkjum þessa fjölda ferðamanna og þegar skipin sigla úr höfn sjáist 
ekki á bænum að þúsundir gesta hafi verið þar þann dag. Kristín kemur einnig inn á fjöldann 
þegar hún talar um úrgang úr skipunum. Hún telur skipin stundum losa úrgang í höfnina sem 
og á bryggju en heldur að fara mætti aðrar leiðir í því. Hún gagnrýnir bæjaryfirvöld harkalega 
og segir þau vera með lélega umhverfisstefnu og þykir ólíklegt að þau hugsi mikið út í betri 
leiðir í losun úrgangs, heldur mest um að fá sem flest skip í höfn og peninga í kassann. Hún 
kallar á laga- og reglubreytingar yfirvalda og vill sjá breytingar í framtíðinni, sérstaklega ef 
skipakomum heldur áfram að fjölga.  

Í ljósi þess að í viðtölunum var töluvert rætt um umhverfisleg áhrif skemmtiferðaskipa voru 
þátttakendur spurningakönnunarinnar spurðir um áhyggjur sínar af rusli og loftmengun 
vegna skemmtiferðaskipa.  

Á mynd 8 má sjá niðurstöður spurningakönnunarinnar þegar spurt var út í umhverfismál, en 
sjá má að þátttakendur virðast hafa mun meiri áhyggjur af loftmenguninni heldur en ruslinu. 
Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir hefðu á undangengnum 12 mánuðum haft 
miklar eða litlar áhyggjur af rusli sem skemmtiskipaferðamenn koma með og skilja eftir á 
víðavangi, hafði tæpur þriðjungur mjög eða frekar miklar áhyggjur. Um 22% höfðu hvorki 
miklar né litlar áhyggjur og tæpur helmingur (48%) hafði frekar eða mjög litlar áhyggjur. 
Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu 
svara við spurningunni þegar hún var greind eftir búsetu, kyni og búsetulengd (p>0,005 í 
þessum tilvikum). Á hinn bóginn var munur á dreifingu svara eftir aldri (c2(12, 
N=271)=32,284, p<0,001). Mestar áhyggjur af rusli höfðu svarendur á aldrinum 25 ára og 
yngri, en ríflega helmingur þessa aldursflokks hafði mjög eða frekar miklar áhyggjur af rusli. 
Á sömu skoðun voru mun færri, eða 22% þeirra sem voru 56 ára og eldri. Einnig má benda 
á að 61% þeirra sem voru 56 ára og eldri höfðu mjög eða frekar litlar áhyggjur  af ruslinu, 
en einungis 24% þeirra sem voru 25 ára og yngri voru á þeirri skoðun. 

Þátttakendur voru svo spurðir hvort þeir hafi á undangengnum 12 mánuðum haft miklar eða 
litlar áhyggjur af loftmengun vegna skemmtiferðaskipa sem sjá má á mynd 8. Stór hópur 
(41%) þátttakenda hafði mjög miklar áhyggjur og þriðjungur hafði frekar miklar áhyggjur. 
Um 14% höfðu hvorki miklar né litlar áhyggjur og minnihluti (12%) hafði frekar eða mjög 
litlar áhyggjur af loftmengun vegna skemmtiferðaskipa. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu 
í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar hún 
var greind eftir búsetu, kyni, aldri og búsetulengd (p>0,05 í öllum tilvikum). 
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Mynd 8. Hefur þú á undangengnum 12 mánuðum haft miklar eða litlar áhyggjur af: Rusli sem skemmtiskipaferðamenn 
koma með og skilja eftir á víðavangi?(N=271)  Loftmengun vegna skemmtiferðaskipa? (N=272) 

5.2 Upplifun af samfélagslegum áhrifum 
Niðurstöður viðtalanna snertu marga þætti tengda samfélaginu í heild sinni en hér er einkum 
fjallað um tvenns konar samfélagsleg áhrif, áhrif á efnahag annars vegar og áhrif á innviði 
hins vegar.  

5.2.1 Hagræn áhrif 

Á sumrin er umferð skemmtiferðaskipa gríðarleg og mikið talað um áhrif þeirra á efnahag 
bæjarins og íbúa hans. Fjöldinn allur af fólki hefur atvinnu beint af eða tengt þessari tegund 
ferðamennsku yfir sumartímann þar sem það stig þjónustu sem skipin þurfa er mjög hátt og 
fjölbreytt. Mikil þörf er á góðu skipulagi og góðri samvinnu milli þess fagfólks sem að þessu 
stendur hverju sinni. Bæði Kristín og Brynjar segjast sjá að bæjarbúar séu farnir að taka 
aukavinnu á sumrin tengda skemmtiskipaferðamönnunum. Kennarar notuðu sumarfrí sín í 
að lóðsa, skólakrakkar væru ráðnir í ýmsar skemmtanir og þau hlutverk og störf sem þessu 
fylgja væru jafn mörg og þau eru mismunandi. Kristín taldi heimamenn fá nokkuð mikið af 
atvinnutækifærum í kringum þessa starfsemi:                                                          

 Bærinn náttúrlega fær mikið af fólki í vinnu í kringum þetta, það eru bílstjórar, 
leiðsögumenn, fólkið sem skipuleggur þetta, fólk sem tekur á móti ferðamönnunum sem 
fara í ferðirnar á mörgum stöðum, krakkar sem syngja fyrir fólkið og allskyns svona 
… náttúrlega mikil vinna í kringum þetta sem skilar hellings pening inn í samfélagið. 

Allir viðmælendur töluðu um að Ísfirðingar byðu upp á fjölbreytta afþreyingu fyrir 
ferðamennina og þeir tækju eftir því að sífellt væri að bætast í framboð upplifana sem stæðu 
ferðamönnum til boða. Þetta telja þeir vera á sama tíma uppbyggjandi fyrir fyrirtækin í 
bænum og með auknum ferðamannastraumi fái þau aukin tækifæri til þess að stækka við sig 
og færa út kvíarnar. Elías sér málið svona: 
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Já bæði náttúrlega fær bæjarfélagið tekjur og svo breiðir þetta úr sér, fólk sem er í 
ferðaþjónustunni hér græðir á þessu og jafnvel eins og bakaríið í bænum hefur grætt 
á þessu.  

Kristín sagði okkur sögu sem henni þótti standa fyrir vinnusemi og tækifærissókn eins 
Ísfirðings. Með þessari sögu vill hún undirstrika sýn sína á þau tækifæri sem í boði væru á 
svæðinu og að aðeins þyrfti að grípa gæsina á lofti: 

Það er fullt af fólki að koma upp með auka afþreyingu, einn maður í bænum breytti 
gömlu fiskiskipi og býður núna upp á hvalaskoðunarferðir. Hann á líka lítinn bát og 
ákvað bara að bjóða upp á sjóstangveiðiferðir sem enginn annar var að gera. Um 
leið og hann hóf þessa starfsemi þá fór fólk að spyrja nánar út í þetta, bæði af 
skipunum sem og almennir ferðamenn. 

Allir viðmælendur sögðust hafa tekið eftir auknum fjölda fyrirtækja í ferðaþjónustu, aukinni 
þjónustu og fjölbreyttari afþreyingu í boði. Þau voru öll á þeirri skoðun að skipin og 
ferðamenn þeirra hefðu sterk efnahagsleg áhrif á fyrirtæki á svæðinu. Brynjar og Kristín veltu 
þó fyrir sér hvort sum rótgróin fyrirtæki í bænum væru að fá mikla innkomu af ferðamönnum 
skipanna. Brynjar lýsti vangaveltum sínum svona:  

Ég held það sé nú ekki mikið verslað af minjagripum eða úr fatabúðum eða eitthvað 
svoleiðis, minjagripi eða dót. Hagnast ekki mikið held ég. 

Brynjar og Kristín tala þarna um þau fyrirtæki sem ekki selja afþreyingu til ferðamannanna. 
Þau telja fyrirtækin fá lítið af ferðamönnum skipanna inn til sín. Þau nefna þar fyrirtæki eins 
og minjagripabúðir og veitingastaði sérstaklega og segja ferðamenn vera að missa af 
menningarupplifun bæjarins. Veitingastaðir bæjarins matreiði fisk úr firðinum og 
minjagripabúðir bjóði upp á fjöldann allan af útskornum og handgerðum varningi. Flest 
skipin stoppi einungis í stuttan tíma og stór hluti ferðamanna þeirra hefur bókað 
skoðunarferðir fram í tímann sem taki stóran eða allan tíma þeirra á Ísafirði. Kristín lýsti því 
hvernig hún sjái ferðamenn fá sér einn kaffibolla á veitingastað, noti salernið og fari síðan. 
Hún telur þá jafnframt missa af og segist spá mikið í hvort þeir viti að þeir séu að missa af 
ekta ísfirskri upplifun:  

 Þau eru að missa af ótrúlega miklu, þau hugsa að þau verði að fara aftur um borð í 
skipið til þess að borða því það sé „frítt“ og innifalið, en þá eru þau að missa af m.a. 
Tjöruhúsinu sem er með ótrúlega góðan fisk og meira að segja veitingastaðurinn 
Húsið, sem er með fisk  og kjöt og allt, þetta er ótrúlega góður matur. Missir af 
sérstöðu okkar því þau í rauninni halda þau séu að tapa pening með þessu.  

Henni lá þetta þungt á hjarta, sérstaklega þar sem hún segir afþreyingarþjónustu og rútuferðir 
vera fullbókaðar alla skipadaga en hún vinnur við þessa tegund ferðaþjónustu.  

Allir viðmælendur töldu samfélagið og þá höfnina sérstaklega fá mikla innkomu vegna komu 
skipanna. Þau voru þó óviss hvernig skiptingin væri milli þessara tveggja. Öll nefna þau að 
hafnargjöldin séu eitthvað sem komi beint inn í kassa hafnarsjóðs og að upphæðin miðist 
meðal annars við brúttótonn hvers skips. Elías útskýrði stuttlega fyrir okkur vitneskju sína á 
þessu:  

Sko yfir helmingur af því sem kemur í tekjur frá höfninni, er bara skemmtiferðaskip, 
fyrir svona bæjarfélag þá skiptir það bara gríðarlegu máli, við getum notað þennan 
pening í að byggja í kringum komu þessara skemmtiferðaskipa eða notað í aðra 
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innviði í bænum … held það sé skipt svona niður, þannig að þetta er bara frábært, 
frábært fyrir efnahagslífið í bænum.  

Allir voru á því að þessi hafnargjöld væru góður peningur í kassann fyrir bæði höfnina og 
samfélagið. Brynjar taldi þetta vera að gerast:  

Mér finnst margt vera í rétta átt. Þessar tekjur sem höfnin fær, þær eru að koma 
okkur til góða. Það er verið að bæta hafnarsvæðið sem er ekki bara fyrir 
skemmtiferðaskip heldur líka fyrir fiskiskip og önnur skip … Það er búið að kaupa 
sérstök salerni til að hafa þannig að ef með þessari fjölgun skemmtiferðaskipa og 
tekjum þá getum við byggt upp það sem upp á vantaði. 

Daði hafði ekki mikið að segja um upplifun sína af núverandi stöðu mála en lýsti áhyggjum 
sínum yfir þeirri þróun sem hann telur framtíðina bera í skauti sér:  

 Það sem er að gerast í þessum bransa er að skipin eru að koma sífellt fleiri með allt 
með sér. Allt svo með afþreyinguna ... Þeir eru farnir að koma með rib-bátana með sér 
og fara í hvalaskoðun, þeir eru farnir að koma með kajakana með sér, ocean diamond 
skipið sem er íslenskt skipafélag, þeir eru með eigin rútur. Rútan eltir skipið hring eftir 
hring. Þetta er að aukast. Þetta eru ekkert mörg skip í dag, en þetta voru engin skip 
fyrir einhverjum árum síðan. 

Í spurningakönnuninni voru þátttakendur beðnir að taka afstöðu til þess hvort koma 
skemmtiferðaskipa hefði áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækja og íbúa á svæðinu. Að auki 
voru spurningar sem gefa mynd af fjölda ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipum 
og viðhorfum svarenda til afleiðingar skemmtiskipaferðamennsku fyrir ferðaþjónustu á 
Ísafirði. 

Þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir teldu komur skemmtiferðaskipa og ferðamanna af 
þeim hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á vöxt fyrirtækja á svæðinu. Á mynd 9 sést að hér um 
bil tveir af hverjum þremur þátttakendum (63%) telja það hafa mjög eða frekar jákvæð áhrif. 
Þá taldi þriðjungur það hafa hvorki jákvæð né neikvæð áhrif, en einungis 4% töldu það hafa 
frekar eða mjög neikvæð áhrif á vöxt fyrirtækja á svæðinu. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa 
leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar 
hún var greind eftir öllum bakgrunnsbreytunum (p>0,05 í öllum tilvikum). 
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Mynd 9. Telur þú að koma skemmtiferðaskipa og ferðamanna af þeim til Ísafjarðar hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á vöxt 
fyrirtækja á svæðinu? (N=272) 

Á mynd 10 má sjá dreifingu svara þátttakenda þegar þeir voru spurðir hvort þeir telji komu 
skemmtiferðaskipa hafa góð eða slæm áhrif á fjárhagslega afkomu sína. Um 17% svarenda 
töldu komu þeirra hafa góð áhrif en flestir (81%) töldu þau hafa hvorki góð né slæm áhrif á 
fjárhagslega afkomu sína. Einungis 3% töldu komu þeirra hafa slæm áhrif á fjárhagslega 
afkomu sína. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur 
munur á dreifingu svara við spurningunni þegar hún var greind eftir öllum 
bakgrunnsbreytunum (p>0,05 í öllum tilvikum). 

 

Mynd 10. Telur þú komu skemmtiferðaskipa hafa góð eða slæm áhrif á fjárhagslega afkomu þína? (N=266) 

Í svörum þátttakenda við spurningunni um hvort koma skemmtiferðaskipa og ferðamanna 
þeirra til Ísafjarðar hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á aðra ferðamenn, virtust skoðanir vera 
heldur dreifðar. Á mynd 11 sést að ríflega þriðjungur þátttakenda taldi að það hefði jákvæð 
áhrif. Stærsti hópurinn (38%) taldi það hvorki hafa jákvæð né neikvæð áhrif og tæpur 
þriðjungur (29%) taldi það hafa neikvæð áhrif. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að 
ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar hún var greind 
eftir bakgrunnsbreytunum búsetu, kyn og búsetulengd (p>0,05 í þessum tilvikum). 
Marktækur munur reyndist vera á spurningunni þegar hún var greind eftir aldri (c2(6, 
N=265)=17,847, p<0,01).  
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Elstu aldurshóparnir voru líklegri en hinir yngri til að telja komu skemmtiferðaskipa hafa 
jákvæð áhrif á aðra ferðamenn. Þannig töldu t.d. 48% svarenda 56 ára og eldri að koma 
skemmtiferðaskipa hefði jákvæð áhrif en hið sama átti aðeins við um 28% þeirra sem voru 
25 ára og yngri.  

 

Mynd 11. Telur þú að koma skemmtiferðaskipa og ferðamenn þeirra til Ísafjarðar hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á aðra 
ferðamenn? (N=265) 

Til að gefa mynd af því hvort skemmtiskipaferðamennska hefði áhrif á atvinnu fólks á 
svæðinu voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir ættu í samskiptum við erlenda ferðamenn 
í vinnu sinni yfir sumartímann. Á mynd 12 má sjá að tæp 15% eiga samskipti á hverjum 
degi, rúmt 21% nokkrum sinnum í viku en fjórðungur hefur samskipti u.þ.b. einu sinni í viku 
eða sjaldnar. Stór hópur (39%) á aldrei eða næstum aldrei í samskiptum við erlenda 
ferðamenn í vinnu sinni yfir sumartímann. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki 
reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar hún var greind eftir 
búsetu, kyni og búsetulengd (p>0,05 í þessum tilvikum). Marktækur munur var til staðar 
þegar spurningin var greind eftir aldri (c2(12, N=268)=51,790, p<0,001). Hinir yngri eiga 
daglega eða nokkrum sinnum í viku í samskiptum við erlenda ferðamenn en samskipti við 
þá virðast minnka eftir því sem fólk eldist. Þá eiga um 71% þeirra sem voru 25 ára eða yngri 
annað hvort daglega eða nokkrum sinnum í viku samskipti við erlenda ferðamenn í vinnu 
sinni yfir sumartímann. Um 53% þeirra á bilinu 26 til 35 ára, 36% þeirra sem voru 36 til 55 
ára en aðeins 16% þeirra sem voru 56 ára og eldri.  

 

Mynd 12. Hversu oft átt þú í samskiptum við erlenda ferðamenn í vinnu þinni yfir sumartímann? (N=268)   
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5.2.2 Áhrif á innviði 

Brynjar lýsti áhyggjum sínum af sjúkrahúsinu, lögreglunni, slökkviliðinu og fleiri 
viðbragðsaðilum. Hann taldi að auka þyrfti fjármagn til þessara aðila vegna margföldunar 
íbúa þegar stór skip lægju í höfn. Anna var á sama máli en tjáði skýrt skoðanir sínar á því að 
henni fyndist að hluti af þeim peningum sem kæmu inn mætti dreifast betur á þá aðila sem 
þjónusta bæjarbúa fremur en ferðamennina eins og skóla eða sundlaug bæjarins. Brynjar 
útskýrði betur hvað hann teldi vera mikilvægan vinkil í ljósi aukinna skipakoma: 

Annað sem snýr svo sem ekki að bænum heldur meira að ríkinu, það finnst mér vera 
stór punktur, að ríkið efli sína innviði ... sem dæmi heilsugæsluna, vissulega eru 
læknar og hjúkrunarfólk um borð sem geta brugðist við vafamálsatvikum en í 
einhverjum tilfellum þarf fólk að fara á sjúkrahús þegar er alvarlegri hlutur … 
sóttvarnir og fleira, ríkið er ekkert að bæta í heilsugæsluna þar sem 
skemmtiferðaskipin eru að koma, það er frekar niðurskurður frekar en hitt og 
peningar til þess að mæta þessu eru, þeir eru bara teknir innan úr sér sko.  

Í þessu tilviki gagnrýnir Brynjar ríkið sterklega og kallar á aukna fjárveitingu hins opinbera 
til bæjarins. Hann segir bæinn ekki undir það búinn ef eitthvað meiriháttar gerist um borð í 
skipunum eða komi fyrir farþega þeirra, slys eða álíka.  

Nokkrir viðmælendur töluðu um að þeim fyndist mega auka fjármagn til innviða samhliða 
þessari aukningu ferðamanna, til bæði bæjarins og í kringum hann. Þeir sögðust upplifa 
aukið álag á einbreið göng úr bænum og það séu tugir rúta sem fari þar í gegn daglega á 
háannatíma. Að þeirra mati væru gangstéttir ekki nægilega breiðar eða illa staðsettar sem 
skili sér í miklum fjölda ferðamanna á götum bæjarins. Kristín talaði um að hún forðist 
göngin sem liggja yfir til Flateyrar vegna umferðarþunga á þessum tíma. Hún segir að á 
skipadögum séu þau ekki í stakk búin til að taka við þessum fjölda rúta, þær stífli bæði og 
hægi á umferð. Brynjar hafði áhyggjur af þeirri slysahættu sem geti myndast við þessi göng 
og við þá miklu auknu umferð sem myndast á stórum dögum.  

Hér að neðan má finna niðurstöður spurningakönnunarinnar þegar þátttakendur voru spurðir 
út í álag á vegakerfið og mat þeirra á því. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji vegakerfið 
verða fyrir miklu eða litlu álagi af völdum ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipum 
til Ísafjarðar. Á mynd 13 má sjá að tæplega helmingur (46%) taldi vegakerfið verða fyrir 
miklu álagi og rúmlega fjórðungur taldi vegakerfið verða hvorki fyrir miklu né litlu álagi. 
Um fjórðungur þátttakenda taldi það verða fyrir litlu álagi. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa 
leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar 
hún var greind eftir búsetu, kyni og búsetulengd (p>0,05 í þessum tilvikum). Marktækur 
munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir aldri (c2(12, N=267)=21,781, p<0,05). 
Tæplega sjö af hverjum tíu sem voru 25 ára eða yngri (67%) töldu vegakerfið verða fyrir 
mjög eða frekar miklu álagi en 40% þeirra sem voru á aldrinum 26 til 35 ára voru á sama 
máli. Tæpur helmingur þeirra sem voru á bilinu 36 til 55 ára og þeirra sem voru 56 ára og 
eldri (45% í báðum aldursflokkum) töldu vegakerfið verða fyrir mjög eða frekar miklu álagi.  
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Mynd 13. Telur þú vegakerfið verða fyrir miklu eða litlu álagi af völdum ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipum 
til Ísafjarðar? (N=267) 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í hvort þeir teldu þörf eða ekki á að breyta gatnakerfi 
bæjarins til þess að bregðast við fjölda ferðamanna sem kemur með skemmtiferðaskipum. Á 
mynd 14 má sjá dreifingu svara, en minnihlutinn (29%) taldi vera þörf á að breyta 
gatnakerfinu á meðan meirihlutinn (71%) taldi ekki þörf á að breyta gatnakerfinu. 
Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu 
svara við spurningunni þegar hún var greind eftir bakgrunnsbreytunum búseta, kyn og aldur 
(p>0,05 í þessum tilvikum). Marktækur munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir 
búsetulengd (c2(3, N=235)=8,259, p<0,05). Af þeim þremur hópum sem höfðu búið skemur 
en 20 ár á Ísafirði voru 40-45% þeirra sem töldu þörf á að breyta gatnakerfinu en aðeins 24% 
þeirra sem höfðu búið þar lengur en 20 ár voru á sama máli. 

 

Mynd 14. Telur þú þörf á að breyta gatnakerfi bæjarins til þess að bregðast við fjölda ferðamanna sem kemur með 
skemmtiferðaskipum eða telur þú ekki þörf á slíku? (N=235) 

5.3 Upplifun af áhrifum á rými 
Upphafsspurning viðtalanna var; hvað er það fyrsta sem þú hugsar þegar þú heyrir orðið 
skemmtiferðaskip? Allir viðmælendur svöruðu spurningunni og sögðust sjá fyrir sér fjölda 
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skipa og fjölda ferðamanna þeirra. Mikið fór fyrir pirringi í svörum viðmælenda og sumir 
töluðu um upplifun af að múgur og margmenni myndist í bænum á stórum skipadögum: 

 Á stórum dögum er bærinn náttúrlega bara fullur, kemst ekki auðveldlega um göturnar 
og bakaríin stútfull … Íbúafjöldi margfaldast. En svo eru göturnar tómar 10 mánuði á 
ári, svo ég sé ekkert sérlegt vandamál við það að það séu nokkrir dagar á ári þar sem 
maður kemst erfiðar um … Finnst þetta í lagi fyrst þetta er í styttri tíma, auðvitað betra 
ef hægt væri að dreifa þessu eitthvað en held það sé bara ekkert í boði.  

Daði lýsir þarna hvernig honum finnist þetta lítið mál þar sem tímabilið sé stutt á hverju ári 
þegar fólksfjöldi sé þetta mikill. Hann telur þó þennan fjölda vera frekar mikinn á stórum 
dögum og líkir þeim við hjarðir dýra. Aðrir voru aftur á móti ósammála og töldu þetta litlu 
máli skipta. Kristín sér þetta þó svona: 

 Ég tek þá ákvörðun að vera ekki að pirra mig á fólkinu þegar ég er í fríi og ég fer bara 
út úr bænum. Fer inn í Djúp með vinum mínum á hestbak eða eitthvað … Nenni bara 
ekki að ergja mig á þessu lengur, reyni líka að sleppa við að fara í gegnum göngin, 
þau eru ekki gerð fyrir rúturnar sem eru endalaust þar. 

Þarna segir Kristín að hún sé komin með nóg og mætti túlka ummæli hennar þannig að með 
því að fara út úr bænum í þessum aðstæðum finni hún leið til að lifa með þessu og vilji ekki 
láta þetta ergja sig. Hún er á þeirri skoðun að ferðamenn skemmtiferðaskipanna séu 
dónalegri og leiðinlegri en hinn almenni ferðamaður. Brynjar var hins vegar ósammála 
Kristínu og taldi samskipti sín við ferðamenn skipanna góð og þá vera mjög kurteisa. Hann 
og Elías sögðu jafnframt að þeim þætti mjög líflegt á að líta í bænum þegar þessi fjöldi 
ferðamanna væri á stjái og upplifðu það sem skemmtilega tilbreytingu frá rólegu bæjarlífi 
aðra mánuði ársins. Brynjar útskýrði upplifun sína nánar:  

 Fjölmennt og líflegt í bænum, ef þetta á að vera í stikkorðum ... eins og ég segi, það er 
líf í kringum þetta og sjálfur er ég nokkuð stoltur af bænum og finnst gaman þegar fólk, 
hvort sem það kemur með skemmtiferðaskipi eða öðrum hætti kemur og upplifir þetta 
og kann að meta.  

Vert er að nefna að Brynjar og Elías voru þeir tveir viðmælendur sem upplifðu bæinn líflegan 
á skipadögum og voru einungis jákvæðir í garð þessarar tegundar ferðamennsku. Þeir búa 
báðir í Holtahverfi sem er lengsta búsetufjarlægð frá höfninni af þeim viðmælendum sem 
var talað við.  

Brynjar hafði mun meira til málsins að leggja hvað varðaði margmenni skipadagana. Kirkjan 
barst þá í tal og var trú þá ekki efst í huga hans, viðhorf hans og frásögn af því var áhugaverð: 

Samfélagið var ekki tilbúið, til dæmis kirkjan, hún var bara opin alltaf alla daga, allt 
í einu var hún farin að fyllast og klósettin farin að vera í mikilli notkun og 8 
klósettrúllur fóru á dag … svo þurfti að þrífa anddyrið, kalla inn aukamannskap til 
að þrífa, taka aukaþrif og kirkjan var ekkert undir þetta búin. Eftir það voru settir 
upp salernisgámar við höfnina niður frá og Muggi [hafnarstjóri] hafi komið því á 
fót en svo er fólki beint hingað og þangað. Held það hafi verið í sumar að það var 
prufað að láta starfsmann Ísafjarðarbæjar opna kirkjuna og látinn hafa umsjón með 
henni á meðan skemmtiferðaskipin eru í höfn.  

Skoðanir viðmælenda virðast sterkar hvað gatna- og gangstéttakerfi bæjarins varðar og 
umgengni ferðamanna skipanna á þeim. Það var upplifun þeirra að ferðamenn virðast labba 
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þar sem þeim sýnist, þeir virða ekki umferðarreglur og fylla oftast nær göturnar. 
Viðmælendur nefndu að kæruleysi ferðamanna á götum bæjarins hægi á umferð og geti þar 
af leiðandi aukið slysahættu. Elías hefur unnið við höfnina og lýsti upplifun sinni úr þeirri 
vinnu svona:  

Maður er að passa sig, ég var að keyra lyftara út um allt í bænum þannig að maður 
þurfti alltaf að vera að passa sig á því að vera ekki að bakka eða keyra yfir fólk. 
Þannig maður fer að með varsemi í gegnum daginn ... gerir sér grein fyrir því að 
það er bara aðeins meira af fólki og krefst þess bara að maður sýni smá biðlund.  

Höfnin er þó ekki eini staðurinn þar sem margmenni ferðamanna er að finna og gangstéttir, 
garðar og pallar fólks eru vinsælir stoppistaðir sem pirrar heimamenn mjög að sögn 
viðmælenda. Viðmælendur voru þó á því að þessi tilfelli virtust að mestu vera einangruð við 
Eyrina og þá sérstaklega gamla bæinn. Anna lýsti því hvernig hún upplifir viðhorf 
ferðamanna:  

Algengt er að þau líti á Ísafjörð sem sýningarstað fyrir sig og halda þau eigi bæinn 
og labba bara á miðri götunni.  

Af þessari frásögn að dæma fannst Önnu ferðamenn vera kærulausir og jafnframt sýna 
virðingarleysi í garð heimamanna. Þetta hefur verið sýnilegt í gamla bænum, en hann hefur 
að geyma gömul söguleg hús sem flest eru lítil, litrík og áhugaverð á að líta. Þetta svæði 
bæjarins er mjög eftirsóknarvert hjá ferðamönnum þar sem húsunum þar er vel við haldið og 
er oft á tíðum fyrsti stoppistaður þeirra. Enn er búið í þessum húsum og oft kemur það 
ferðamönnum í opna skjöldu, þar sem dæmi eru um að þeir gangi inn í hús og búist við því 
að það sé mögulega safn eða kaffihús. Anna sagði sögu af heimamanni sem lenti í 
áhugaverðu atviki:  

Ég hef oft heyrt suma halda að Ísfirðingar séu bara að leika í leikriti, að þeir sem 
komi með skemmtiferðaskipunum haldi að við séum bara ekki að gera neitt og það sé 
ekki samfélag án skipanna … Eins og þetta sé bara sviðsett, þetta sé ekki bær þegar 
ekki séu skip í höfn. Vinur minn lenti í því að vera að labba niður á nærbuxunum 
heima hjá sér og sá allt í einu tvo túrista með bakpoka í stofunni sinni. Hann býr í 
gamla bænum og fólkið hélt bara að þetta væri safn. Kona sem ég vann með setti 
bekk fyrir framan heima hjá sér í garðinum til að njóta og sitja á, en þurfti á endanum 
að taka bekkinn því ekkert nema túristar sátu á honum alla daga, hún nennti því 
ekkert.  

Brynjar minntist svo á ráðstefnu sem fór fram í Edinborgarhúsinu vorið 2017 sem bar heitið: 
Skemmtiferðaskip á réttri leið, þar sem heimamenn gátu komið sínum sjónarmiðum á 
framfæri. Þar nefndi hann konu sem þurfti víst að taka stórar ákvarðanir á morgnana á 
sumrin: 

Hún þurfti að ákveða sig á morgnana um það hvort hún vildi vera fyrirsæta þann 
daginn eða fara að heiman eða eitthvað… 

Elías kom inn á að skemmtiskipaferðamennskan hafi komið óvænt inn í samfélagið og hafi 
svo bara aukist og aukist. Í raun væri samfélagið að elta þróunina í staðinn fyrir að stemma 
stigu við henni. Mikilvægt væri að komast fram fyrir þróunina svo að þessi ferðamennska 
geti blómstrað. 
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Hér að neðan má sjá niðurstöður spurningakönnunarinnar þegar þátttakendur voru spurðir 
spurninga sem mældu viðhorf þeirra til fjölda ferðamanna í bænum vegna komu 
skemmtiferðaskipa. 

Á mynd 15 má sjá dreifingu svara þátttakenda þegar þeir voru spurðir út í hvað þeim fyndist 
um þann fjölda ferðamanna sem kemur til Ísafjarðar með skemmtiferðaskipum. Ríflega 
helmingi þátttakenda (56%) fannst fjöldi ferðamanna of mikill. Nokkuð stórum hópi (39%) 
fannst fjöldinn vera hæfilega mikill á meðan einungis 5% fannst hann vera of lítill. 
Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu 
svara við spurningunni þegar hún var greind eftir búsetu, aldri og búsetulengd (p>0,05 í 
þessum tilvikum). Marktækur munur reyndist vera til staðar þegar spurningin var greind eftir 
kyni (c2(2, N=266)=10,864, p<0,001). Um 65% kvenna fannst fjöldi 
skemmtiskipaferðamanna vera of mikill en 45% karla voru á sama máli. Þá fannst 50% karla 
fjöldinn vera hæfilegur en 30% kvenna voru sammála. 

 

Mynd 15. Hvað finnst þér almennt um fjölda ferðamanna sem kemur til Ísafjarðar með skemmtiferðaskipum? Finnst þér 
fjöldi ferðamanna vera of mikill, hæfilegur eða of lítill? (N=266) 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi orðið fyrir miklu, litlu eða engu áreiti í sínu daglega 
lífi vegna skemmtiskipaferðamanna. Á mynd 16 sést að um 29% sögðust verða fyrir miklu 
áreiti. Um 22% fannst þeir hvorki verða fyrir miklu né litlu áreiti og tæpum helmingi 
svarenda (49%) fannst þeir verða fyrir litlu eða engu áreiti. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa 
leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar 
hún var greind eftir bakgrunnsbreytunum kyn, búseta og búsetulengd (p>0,05 í þessum 
tilvikum). Marktækur munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir aldri (c2(12, 
N=272)=42,349, p<0,001). Niðurstöður spurningakönnunarinnar benda til þess að þeir sem 
eru 35 ára eða yngri telja sig verða fyrir meira áreiti en þeir sem tilheyra eldri hópunum. 
Rúm 46% þeirra sem voru á aldrinum 26-35 ára töldu sig verða fyrir áreiti í sínu daglega lífi 
vegna skemmtiskipaferðamanna en 16% þeirra sem voru 56 ára og eldri töldu sig verða fyrir 
áreiti. Þá sögðust 69% þeirra sem voru 56 ára og eldri og 31% þeirra á aldrinum 26 til 35 ára 
verða fyrir litlu áreiti. 
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Mynd 16. Hefur þú orðið fyrir miklu, litlu eða engu áreiti í daglegu lífi vegna ferðamanna sem koma til Ísafjarðar með 
skemmtiferðaskipum? (N=272) 

Þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir teldu komu skemmtiferðaskipa og ferðamenn þeirra 
til Ísafjarðar hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á aðgengi íbúa að verslun og þjónustu á Eyrinni. 
Á mynd 17 sést að stór hópur þátttakenda (40%) taldi komu skipanna og ferðamanna þeirra 
hafa jákvæð áhrif. Þá taldi þriðjungur þátttakenda komu skemmtiferðaskipa hafa hvorki 
jákvæð ná neikvæð áhrif á aðgengi þeirra að verslun og þjónustu á Eyrinni, á meðan rúmur 
fjórðungur (27%) taldi það hafa neikvæð áhrif. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að 
ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar hún var greind 
eftir bakgrunnsbreytunum kyn, búseta og búsetulengd (p>0,05 í þessum tilvikum). 
Marktækur munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir aldri (c2(12, 
N=271)=22,229, p<0,05. Um 40% þeirra sem voru 25 ára eða yngri töldu það hafa jákvæð 
áhrif, 38% á bilinu 26 til 35 ára, um 36% þeirra á bilinu 36 til 55 ára og tæplega helmingur 
(48%) þeirra sem voru 56 ára og eldri.  

 

Mynd 17. Telur þú að koma skemmtiferðaskipa og ferðamenn þeirra til Ísafjarðar hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 
aðgengi íbúa að verslun og þjónustu á Eyrinni? (N=271) 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu á undanförnum 12 mánuðum haft miklar eða litlar 
áhyggjur af því að á vissum skipadögum margfaldist fólksfjöldinn í bænum. Á mynd 18 sést 
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að tæpur helmingur (47%) þátttakenda hafði miklar áhyggjur af því á meðan u.þ.b. 
fjórðungur hafði hvorki miklar né litlar áhyggjur og 29% höfðu litlar áhyggjur. Niðurstöður 
kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við 
spurningunni þegar hún var greind eftir bakgrunnsbreytunum búseta og búsetulengd (p>0,05 
í þessum tilvikum). Marktækur munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir kyni 
(c2 (4, N=273)=15,718, p<0,01) og aldri (c2(6, N=273)=20,076, p<0,01). Um 53% kvenna 
höfðu miklar áhyggjur en 41% karla var á sama máli. Að undanskildum þeim sem voru 56 
ára og eldri (32%) hafði rúmlega helmingur hvers aldursflokks miklar áhyggjur af 
margföldun fólksfjölda.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu haft miklar eða litlar áhyggjur af fjölgun á komum 
skemmtiferðaskipa á svæðinu á undangengnum 12 mánuðum. Á mynd 18 sést að rúmur 
helmingur (52%) hafði miklar áhyggjur en um 18% höfðu hvorki miklar né litlar áhyggjur. 
Tæplega þriðjungur (30%) hafði litlar áhyggjur. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós 
að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar hún var 
greind eftir bakgrunnsbreytunum búseta, kyn og búsetulengd (p>0,05 í þessum tilvikum). 
Marktækur munur fannst þegar spurningin var greind eftir aldri (c2(6, N=272)=16,729, 
p<0,01). Að undanskildum þeim sem voru 56 ára og eldri (37%) hafði rúmur helmingur 
hvers flokks miklar áhyggjur, en þar fór mest fyrir þeim sem voru á aldrinum 26-35 ára 
(67%).  

 

Mynd 18. Hefur þú á undangengnum 12 mánuðum haft miklar eða litlar áhyggjur: Af því að á vissum dögum margfaldist 
fólksfjöldinn í bænum? (N=273) Af fjölgun á komum skemmtiferðaskipa á svæðinu? (N=272) 

Á mynd 19 má sjá svör þátttakenda þegar þeir voru spurðir hvort þeir hafi á undangengnum 
12 mánuðum haft miklar eða litlar áhyggjur af því að ferðamenn sem koma með 
skemmtiferðaskipum vanvirði rétt heimamanna til einkalífs. Þá hafði tæpur helmingur 
þátttakenda miklar áhyggjur en um 18% höfðu hvorki miklar né litlar áhyggjur. Þriðjungur 
þátttakenda hafði litlar áhyggjur af því.  

Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu 
svara við spurningunni þegar hún var greind eftir búsetu (p>0,05 í þessu tilviki). Á hinn 
bóginn var munur á afstöðu eftir kyni (c2(4, N=271)=12,830, p<0,01), aldri (c2(6, 
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N=271)=16,729, p<0,01), og búsetulengd (c2(6, N=271)=15,135, p<0,01). Áberandi var að 
konur (55%) höfðu miklar áhyggjur af því að ferðamenn vanvirði rétt þeirra til einkalífs en 
41% karla var á sama máli. Um 42% karla höfðu mjög litlar áhyggjur af því og rúmlega 
fjórðungur kvenna var sammála. Aðeins 29% þeirra sem voru 56 ára og eldri höfðu miklar 
áhyggjur á meðan 76% þeirra sem voru 25 ára eða yngri höfðu miklar áhyggjur af því. Fast 
á eftir þeim flokki fylgdu þeir sem voru 26-35 ára (69%) og þá höfðu 46% þeirra sem voru 
36 til 55 ára miklar áhyggjur. Mest bar á því að þeir sem hafa búið á Ísafirði í 11-20 ár höfðu 
miklar áhyggjur (60%). Þetta var þó nokkuð áhyggjuefni bæði hjá þeim sem höfðu búið 
lengur (46%) og skemur. Helmingur þeirra sem höfðu búið 5 ár eða skemur og 46% þeirra 
sem höfðu búið þar í 6 til 10 ár. Af þeim sem höfðu búið lengur en 20 ár á Ísafirði höfðu tæp 
40% litlar áhyggjur, en það er töluvert hærra hlutfall miðað við þá sem höfðu búið þar 
skemur.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu á undangengnum 12 mánuðum haft miklar eða 
litlar áhyggjur af því að gangandi ferðamenn af skemmtiferðaskipum auki hættu í 
umferðinni. Á mynd 19 sést að talsvert meira en helmingurinn (62%) hafði miklar áhyggjur. 
Um 13% höfðu hvorki miklar né litlar áhyggjur af þessu, en fjórðungur þátttakenda höfðu 
litlar áhyggjur af gangandi ferðamönnum skemmtiferðaskipa. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa 
leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara við spurningunni þegar 
hún var greind eftir bakgrunnsbreytunum búseta og búsetulengd (p>0,05 í þessum tilvikum). 
Marktækur munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir kyni (c2(4, N=273)=10,406, 
p<0,05) og aldri (c2(6, N=271)=15,811, p<0,01). Áberandi var að konur (70%) höfðu miklar 
áhyggjur af aukinni hættu í umferðinni af völdum gangandi skemmtiskipaferðamanna en 
rúmlega helmingur karla hafði áhyggjur af því. Mest fór fyrir aldursflokknum 25 ára eða 
yngri en 80% þeirra höfðu miklar áhyggjur af aukinni umferðarhættu, um 70% þeirra á bilinu 
26 til 35 ára voru á sama máli, 67% þeirra á bilinu 36 til 55 ára  og svo 46% þeirra sem voru 
56 ára og eldri.  

 

Mynd 19. Hefur þú á undangengnum 12 mánuðum haft miklar eða litlar áhyggjur: Af því að ferðamenn sem koma með 
skemmtiferðaskipum vanvirði rétt heimamanna til einkalífs? (N=271). Af því að gangandi ferðamenn skemmtiferðaskipa 

auki hættu í umferðinni? (N=273) 

Á mynd 20 má sjá dreifingu svara þátttakenda við hvort þeir myndu vilja sjá fjölgun eða 
fækkun á ferðamönnum skemmtiferðaskipa í framtíðinni. Þá vildi rúmt 21% sjá fjölgun á 
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ferðamönnum skipanna, þriðjungur vildi að fjöldinn myndi standa í stað á meðan helmingur 
þátttakenda (45%) vildi að ferðamönnum skemmtiferðaskipa myndi fækka í framtíðinni. 
Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu 
svara við spurningunni þegar hún var greind eftir búsetu, kyni og búsetulengd (p>0,05 í 
þessum tilvikum). Marktækur munur var til staðar þegar spurningin var greind eftir aldri 
(c2(6, N=236)=22,001, p<0,001). Rúmur þriðjungur (36%) þeirra sem voru 56 ára og eldri 
vildu sjá fjölgun. Til samanburðar vildu aðeins 5% þeirra sem voru 25 ára eða yngri fjölgun, 
9% þeirra á bilinu 26 til 35 ára og 18% þeirra á bilinu 36 til 55 ára. Um 30% þeirra sem voru 
56 ára og eldri vildu sjá fækkun en rúmur helmingur hvers flokks sem var yngri vildi að 
fjölda ferðamanna skemmtiferðaskipa myndi fækka. 

 

Mynd 20. Myndir þú vilja sjá fjölgun eða fækkun á ferðamönnum skemmtiferðaskipa í framtíðinni? (N=236) 
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6 Umræður 
Áhrif af komum skemmtiferðaskipa geta verið mismunandi og upplifanir heimamanna líka. 
Í inngangi ritgerðarinnar voru lagðar fram þrjár rannsóknarspurningar sem verður svarað hér 
að neðan. Það verður gert með því að setja niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við 
fræðilega umfjöllun.  
 

• Hvernig upplifa Ísfirðingar áhrif á umhverfi og samfélag af komum 
skemmtiferðaskipa? 

• Hver eru tengslin á milli lýðfræðilegra þátta og viðhorfa íbúa til komu 
skemmtiferðaskipa? 

• Hvernig hafa komur skemmtiferðaskipa áhrif á lífsgæði Ísfirðinga? 

6.1 Hvernig upplifa Ísfirðingar áhrif á umhverfi 
og samfélag af komum skemmtiferðaskipa? 

Rannsóknir skemmtiskipaferðamennsku benda til að íbúum við skemmtiskipahafnir sé 
umhugað um sömu tegundir áhrifa, þ.e. umhverfisáhrif og samfélagsleg áhrif sem skiptast 
oft í efnahagsleg áhrif og rýmistengd áhrif. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 
Ísfirðingar séu á sama máli. 

6.1.1 Áhrif á umhverfi 

Niðurstöður sýndu að Ísfirðingum eru ýmsir umhverfisþættir hugleiknir og að hver og einn 
þáttur skipti þá mismiklu máli í stóra samhenginu. Þegar viðmælendur voru spurðir í byrjun 
viðtalanna um skoðanir þeirra almennt á komum skemmtiferðaskipa, voru umhverfistengdir 
þættir alltaf það sem þeir nefndu fyrst. Helst bar þar á áhyggjum þeirra af loftmengun, 
vanvirðingu ferðamanna við einkalíf íbúa, aukinni umferðarhættu og þróun til framtíðar. 
Viðmælendur voru ekki endilega sammála um hve mikil umhverfisspjöll væru af völdum 
skemmtiferðaskipanna. Sumir hverjir höfðu þó nokkrar áhyggjur af þeirri mengun sem fylgir 
komu skipanna inn í fjörðinn, en allir höfðu orðið varir við reykinn sem lagði frá skipunum. 
Einnig fór mikið fyrir áhyggjum af loftmengun vegna skemmtiferðaskipa meðal þátttakenda 
í spurningakönnuninni, þar sem stór meirihluti svarenda hafði miklar áhyggjur af þess háttar 
mengun. Í ljósi þess sem fram kom í máli viðmælenda um mikinn útblástur 
skemmtiferðaskipa má velta því fyrir sér hvort nóg sé að gert til að hefta þess háttar 
umhverfisspjöll. Þetta sýnir að umhverfisþættir eru ofarlega á lista áhyggjutengdra efna 
heimamanna í garð skemmtiferðaskipa. Þegar heimamenn voru spurðir út í umhverfisþætti 
tengda skemmtiskipaferðamennsku kom jákvæður vinkill á svörin þegar talað var um sorp á 
víðavangi. Að sögn viðmælenda er bærinn snyrtilegur þegar skemmtiskipaferðamenn koma 
í land. Í lok dags eru lítil sem engin ummerki sem benda til þess að íbúafjöldi Ísafjarðar hafi 
margfaldast yfir daginn. Viðmælendur töldu ástæðuna fyrir þessu vera góða umhirðu 
bæjarins af hálfu bæjarvinnunnar á sumrin.  
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Niðurstöður okkar eru því í samræmi við það sem finna má í rannsóknum á heimsvísu af 
upplifun heimamanna af skemmtiskipaferðamennsku. Þar vega þyngst áhyggjur af aukinni 
mengun, úrgangslosun, rusli á víðavangi og eyðileggingu vistkerfisins (Brida, Chiappa, 
Meleddu & Pulina, 2012; Jordan & Vogt, 2017; MacNeill & Wozniak, 2018; CESD, 2006).  
 

6.1.2 Áhrif á samfélag 

Þegar niðurstöður viðtala voru greindar komu fram tvö meginþemu sem heyra undir áhrif á 
efnahag og innviði, en hvort tveggja fellur undir samfélagsleg áhrif. Einn af stóru 
áhrifavöldum skemmtiskipaferðamennsku á samfélög er efnahagslegur ágóði, hvort sem 
hann skilar sér til samfélagsins, eða einungis til utanaðkomandi fjárfesta. Skiptar skoðanir 
geta verið meðal heimamanna um það, í hvað hagnaði samfélagsins frá 
skemmtiskipaferðamennsku eigi að vera varið (Brida & Aguirre, 2009). Allir viðmælendur 
sögðust sjá þau efnahagslegu áhrif sem þessi tegund ferðamennsku hafi á samfélagið. Þeir 
töluðu líka um þá uppbyggingu sem væri að gerast í bænum, mestmegnis í þróun og stækkun 
fyrirtækja. Aftur á móti væri uppbygging af skornum skammti í samfélagslegri þjónustu sem 
íbúar sækja sér. Þar væri þörf á inngripi, þar sem íbúar og skemmtiskipaferðamenn notast 
oft á tíðum við sömu tegundir þjónustu. Þar mætti nefna allar tegundir verslunar, sjúkrahús 
sem og löggæslu bæjarins.  
 
Áþreifanlegasti gróðinn sem eftir verður í bænum að mati viðmælenda væri sú upphæð sem 
hafnarsjóður rukki hvert skip fyrir legu í höfninni. Samkvæmt viðmælanda er öll afþreying 
sem í boði sé, uppbókuð þá daga sem skip liggja í höfn og þar sé önnur tegund gróða sem 
komi inn í samfélagið. Lítill hluti þátttakenda hafði samskipti við ferðamenn í vinnu sinni 
sem er líklega ástæða fyrir því að þeir tengja ekki komu skipanna við fjárhagslega afkomu 
sína. Það er þó samræmi milli niðurstaðna spurningakönnunarinnar og viðtalanna um að 
vöxtur fyrirtækja sé mikill og þannig má vera að ferðamennskan skapi afleidd störf þótt 
heimamenn séu ekki endilega í beinum samskiptum við ferðamenn. Hagrænn ágóði getur 
því verið mikill fyrir bæinn í heild.  

6.2 Hver eru tengslin á milli lýðfræðilegra þátta 
og viðhorfa íbúa til komu kemmtiferðaskipa? 

Þeir lýðfræðilegu þættir sem sýndu mun á milli hópa í spurningakönnuninni voru aldur, kyn 
og búsetulengd. Sá lýðfræðilegi þáttur sem var mest áberandi í viðhorfum meðal þátttakenda 
spurningakönnunarinnar var aldur, en yngri hópar þátttakenda voru svartsýnni í garð komu 
skemmtiferðaskipa heldur en hinir eldri. Konur í spurningakönnuninni höfðu meiri áhyggjur 
af áhrifum skemmtiskipaferðamennsku en karlar á Ísafirði. Hvað búsetulengd varðar var 
ekki samræmi á milli flokka, en meirihluti þeirra sem hafa búið lengur en 20 ár á Ísafirði 
taldi að ekki þyrfti að breyta gatnakerfinu til að stemma stigu við álagi á vegakerfið. Allir 
aldurshópar höfðu miklar áhyggjur af vanvirðingu ferðamanna við einkalíf Ísfirðinga en 
mest fór fyrir áhyggjunum hjá þeim sem höfðu búið þar í 11 til 20 ár.  
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6.3 Hvernig hafa komur skemmtiferðaskipa 
áhrif á lífsgæði Ísfirðinga? 

Lífsgæði vísa til ánægju einstaklinga í lífi sínu og hvernig þeir upplifa umhverfi sitt. Fólk 
upplifir aðstæður á mismunandi vegu, það sem getur verið jákvætt fyrir einn getur verið 
neikvætt fyrir annan, það fer einfaldlega eftir einstaklingnum (Taylor & Bogdan, 1990). 
Schalock (1996) tók saman helstu áherslurnar sem falla undir hugtakið sem finna má í kafla 
2.2 á töflu 1. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að komur skemmtiferðaskipa hafi 
áhrif á lífsgæði Ísfirðinga þegar kemur að: Atvinnu, fjárhagslegu öryggi, nærumhverfi, 
líkamlegri vellíðan, vinnuumhverfi, öryggi, félagslegri þátttöku, reisn og virði þeirra. 

6.3.1 Jákvæð áhrif á lífsgæði 

Að sögn viðmælenda eykur koma skemmtiferðaskipa atvinnutækifæri á Ísafirði á sumrin, 
sem er einn af áhrifaþáttum lífsgæða samkvæmt Schalock (1996) á töflu 1. Í 
skemmtiskipaferðamennskuvertíðinni á sumrin vinnur gífurlegur fjöldi af starfsfólki í 
tengslum við hvert og eitt skip við að þjónusta það. Viðmælendur lýstu stórum skipadögum 
og sögðu skipulagninguna á bak við hvern dag vera mjög umfangsmikla og nákvæma. Stór 
hluti þess starfsfólks sem komi að hverjum skipadegi vinnur aðra vinnu aðra mánuði ársins. 
Til dæmis séu margir kennarar búnir að ná sér í leiðsögumannaréttindi og skólakrakkar eru 
fengnir í söng- og leikritsflutning fyrir ferðamennina. Sumir viðmælenda upplifðu stóra 
skipadaga sem skemmtilega þar sem mikið líf væri þá í bænum. 

6.3.2 Neikvæð áhrif á lífsgæði 

Ísfirðingum er annt um umhverfi sitt og samfélag, en Ísafjörður og nærliggjandi sveitir eru 
umkringd mikilli náttúrufegurð. Af þessu má dæma að heimamenn eru meðvitaðir um 
nærumhverfi sitt. Í ljósi þeirra neikvæðu skoðana sem komu fram meðal þátttakenda 
rannsóknarinnar, er hægt að álykta að Ísfirðingar séu smeykir um þau umhverfisáhrif sem 
skemmtiskipaferðamennska hefur í för með sér. Mest fór fyrir áhyggjum þeirra af 
loftmengun skipanna, en það getur haft áhrif á heilsufar íbúa. Þetta er í höndum stjórnvalda 
eða skipafélaga að bæta úr. Rannsóknir á lífsgæðum heimamanna í samfélagi með 
skemmtiskipaferðamennsku benda á sömu þætti. Í kjölfarið upplifi heimamenn þó breytingu 
í samfélaginu og sjái meiri umhverfisvitund hjá heimamönnum. Meiri hugsun fari í að vinna 
að því að varðveita umhverfið og fylgjast með því sem gerist í náttúrunni (Kim, Uysal & 
Sirgy, 2013).  

Viðmælendur upplifa stöðuna í samfélaginu þannig að það skorti upp á fjárveitingar til 
ríkisrekinna innviða. Mikið álag væri á vegakerfi bæjarins, þá sérstaklega á einbreið göng 
sem eru rétt fyrir utan bæinn en einnig að gangstéttum væri ábótavant, en meirihluti 
þátttakenda spurningakönnunarinnar var á sömu skoðun. Fjöldi ferðamanna fyllti þá oft 
götur og gangstéttir bæjarins. Einnig töldu viðmælendur ekki verða mikið eftir af peningum 
hjá hótelum, veitingastöðum og smávöruverslunum, þar sem skemmtiskipaferðamenn 
hvorki snæða né gista í bænum. Það sem virðist hins vegar gleymast er sá gróði sem fer til 
fyrirtækja sem þjónusta skemmtiferðaskipin og öll þau auka störf sem þar verða til.  
 
Skemmtiskipafarþegar eru oft frá tugum upp í þúsundir á hverju skipi. Þegar þeir koma í 
land myndast gjarnan hópar og fjölmenni en þetta getur valdið umferðarstíflum, bæði meðal 
gangandi og akandi vegfarenda. Þetta veldur því að heimamenn forðast oft þessi álagssvæði 
(Brida & Aguirre, 2009). Þetta er í samræmi við ummæli viðmælenda, en þeir kvörtuðu yfir 
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því að erfiðara væri að komast um götur bæjarins á dögum sem skemmtiferðaskip væru í 
höfn. Meirihluti þátttakenda könnunarinnar hafði miklar áhyggjur af aukinni hættu í 
umferðinni af völdum gangandi skemmtiskipaferðamanna. Þetta hefur viss áhrif á lífsgæði 
Ísfirðinga, en öryggi er einn af lykilþáttum í tilfinningalegri og andlegri vellíðan (Schlock, 
1996).  

Viðmælendur lýstu því hvernig bærinn fylltist oft á þeim dögum sem skemmtiferðaskip voru 
í höfn og íbúafjöldi margfaldist, en einn þeirra sagðist taka þá ákvörðun að fara út úr bænum 
á þeim dögum. Meirihluti þátttakenda spurningakönnunarinnar töldu fjölda 
skemmtiskipaferðamanna vera of mikinn. Skemmtiskipaferðamenn valda truflun á daglegu 
lífi heimamanna sem kyndir undir óánægju þeirra með átroðning ferðamannanna (Brida & 
Aguirre, 2009). Ljóst er að þetta á einnig við um Ísfirðinga, en einn viðmælandi taldi 
skemmtiskipaferðamenn vera kærulausa og jafnframt virðingarlausa í garð heimamanna. 
Samkvæmt viðmælendum eru mörg dæmi um að skemmtiskipaferðamenn gangi um garða, 
palla og jafnvel heimili fólks eins og það væri þeirra eigin eign. Meirihluti þátttakenda 
spurningakönnunarinnar hafði einnig áhyggjur af því að skemmtiskipaferðamenn vanvirtu 
rétt heimamanna til einkalífs.  
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7 Lokaorð 
Í þessari rannsókn hefur verið leitað eftir betri skilningi á viðhorfum og upplifunum sem 
Ísfirðingar hafa af skemmtiskipaferðamennsku á svæðinu. Rannsókn um þetta viðfangsefni 
hefur ekki verið framkvæmd hér á landi af stórum stofnunum á borð við Rannsóknamiðstöð 
ferðamála. Segja mætti því að þekkingu vanti á þetta svið fræðilegrar umræðu um hvernig 
íbúar samfélaga upplifi áhrif skemmtiskipaferðamennsku. Tækifæri er því til að rannsaka 
viðfangsefnið frekar og bæta þá lífsgæðum inn í fræðilegu umræðuna, þar sem niðurstöður 
okkar sýna að upplifanir heimamanna af skemmtiskipaferðamennsku tengjast beint 
upplifunum af áhrifum á lífsgæði. Í ljósi skorts rannsókna um þetta viðfangsefni er þörf á 
þessari umfjöllun.  
 
Þar sem aðeins voru tekin fimm viðtöl skorti mögulega mettun á viðfangsefninu og betra 
hefði verið að hafa fleiri viðmælendur og svarendur í spurningakönnuninni til að fá 
mögulega skýrari mynd af viðfangsefninu. Niðurstöður okkar eru þó að stórum hluta í 
samræmi við það sem rannsóknir fræðasviðsins sýna fram á. Ekki reyndust vera tengsl á 
milli svara svarenda könnannarinnar út frá búsetu þeirra. Það kom á óvart þar sem það kom 
fram í máli viðmælenda að búseta þeirra skipti máli í svörum sumra við spurningum 
viðtalanna. Einnig er vert að nefna að ekki var hægt að koma í veg fyrir að einstaklingar 
tækju spurningakönnunina oftar en einu sinni; þar sem um opna slóð var að ræða og 
könnunin nafnlaus. Beðið var um að einungis þeir sem væru með fasta búsetu á Ísafirði tækju 
þátt í könnuninni, en ekki var hægt að vita með vissu hvort það hafi átt sér stað í öllum 
tilvikum eða ekki. Segja má því að rannsóknin hafi sínar takmarkanir en sé þó að skapa nýja 
þekkingu á sama tíma um viðfangsefnið og veiti sýn á viðhorf Ísfirðinga til 
skemmtiskipaferðamennsku. 
 
Það sem gerði framkvæmd viðtalsrannsóknarinnar skemmtilega og áhugaverða var 
heimsóknin á Ísafjörð. Á heildina litið hefur þessi rannsókn sýnt okkur að 
skemmtiskipaferðamennska er umfangsmikil og áhrif á hana sem og af henni eru margþætt. 
Rannsóknir á heimamönnum og samfélögum þeirra á áfangastað skemmtiferðaskipa hafa 
ekki verið margar. Við framkvæmd rannsóknarinnar komu upp hinar ýmsu áhugaverðu 
hugmyndir um framhaldsrannsóknir tengdar viðfangsefninu. Til dæmis mætti taka ítarlegri 
viðtöl við heimamenn sem og meiri fjölda. Einnig væri fróðlegt að ræða við og fá innsýn í 
aðrar hliðar skemmtiskipaferðamennsku og þar gæti átt við að tala við hagsmunaaðila og 
farþega skipanna. Ef ennþá lengra er litið væri hægt að framkvæma stóra rannsókn sem tekur 
inn í reikninginn allar hliðar skemmtiskipaferðamennsku á hvaða íslenska áfangastað 
skemmtiferðaskipa sem er. Á Ísafirði mætti gera samanburðarrannsókn milli ára eða gera 
samanburð við önnur hafnarsamfélög sem taka á móti svipuðum fjölda skemmtiferðaskipa 
eins og Akureyri.   
 
Lokaspurning spurningakönnunarinnar var um hvaða þróun þátttakendur vildu sjá á fjölda 
skemmtiskipaferðamanna í framtíðinni, en meirihluti þeirra sagðist vilja sjá fækkun. Sama 
hvort það verði að veruleika eða ekki, gæti verið sniðugt í komandi framtíð 
skemmtiskipaferðamennsku á Ísafirði að brýna fyrir farþegum þeirra að virða einkalíf 
heimamanna. Þá geti heimamenn gengið óhræddir um á nærbuxunum heima hjá sér og sleppt 
fyrirsætustörfunum. 





43 

Heimildir 
26 f. mán. (1871, 8. júlí). Þjóðólfur, bls. 137.  

7000 erlendir ferðamenn hafa komið hingað í sumar. (1936, 18. ágúst). Morgunblaðið, bls. 
 4.    

Andereck, K. L. & Nyaupane, G. P. (2011). Exploring the Nature of Tourism and Quality 
 of Life Perceptions among Residents. Journal of Travel Research, 50(3), 248-260. 
 doi:10.1177/0047287510362918  

Andereck, K. L., Valentine, K. M., Vogt, C. A. & Knopf, R. C. (2007). A Cross-cultural 
 Analysis of Tourism and Quality of Life Perceptions. Journal of Sustainable 
 Tourism, 15(5), 483-502. doi: 10.2167/jost612.0  

Auður Ösp Guðmundsdóttir. (2018, 17. október). Haukur stóð á nærbuxunum inn í stofu 
 með hóp ferðamanna fyrir utan. Sótt af http://www.dv.is/frettir/2018/10/17/haukur-
 stod-naerbuxunum-inni-stofu-med-hop-ferdamanna-fyrir-utan/?fbclid=IwAR3j-
 qYddaY4u7maf7usZMhomcH0oVc64I0UtjOl9WsdOhfgOlw1JzHGK5s  

Brida, J. G. & Aguirre, S. Z. (2009). Cruise Tourism: Economic, Socio-Cultural and 
 Environmental Impacts. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 
 Vol. 1 (3), 205-226. doi: 10.1504/IJLTM.2010.029585 

Brida, J. G. & Aguirre, S. Z. (2011). Resident's attitudes and perceptions torwards cruise 
 tourism development: A case study of Cartage de Indias (Colombia). Tourism and 
 Hospitality Research, 11(3), 181-196. doi: 10.1177/1467358411415153 

Brida, J. G., Chiappa, G. D., Meleddu, M., Pulina, M. (2012). A Comparison of Resident's 
 Perceptions in Two Cruise Ports in the Mediterranean Sea. International Journal of 
 Tourism Research, 16, 180-190. doi:10.1002/jtr.1915 

Bryman, A. (2016). Social Research Methods. (5. útg.). Oxford: Oxford University Press. 

Center on Ecotourism and Sustainable Development (CESD). (2006). Cruise Tourism in 
 Belize: Perceptions of Economic, Social and Environmental Impact. Stanford: 
 Stanford University.  

Cruise Iceland. (á.á.). Ports of Cruise Iceland. Sótt 8. október af 
 http://www.cruiseiceland.com/ports-of-iceland/   

Cruise Iceland. (á.á.). Sótt af http://www.cruiseiceland.com/about-us/  

CLIA. (2018). CLIA Global Quarterly Report Full Year 2016-2017 Overview. Sótt af 
 https://cruising.org/-/media/research-updates/research/clia-one-resource-passenger-
 reports/clia-global-quarterly-report-full-year-2016-2017-overview.pdf  



44 

Del Chiappa, G. D. & Abbate, T. (2013). Island cruise tourism development: a resident's 
 perspective in the context of Italy. Current Issues in Tourism, 19(13), 1372-1385.
 doi: 10.1080/13683500.2013.854751  

Del Chiappa, G. D., Loreno-Romero, C. & Gallarza, M. (2018). Host community 
 perceptions of cruise tourism in a homeport: A cluster anlysis. Journal of 
 Destionation Marketing & Management, Vol. 7, 170-181. doi: 
 10.1016/j.jdmm.2016.08.011 

Ensk skemmtiskip tvö. (1884, 11. júní). Ísafold, bls. 94. 

Farþegum hingað með farþegaskipum: Fækkaði úr 16.351 í fyrra í 6.325 í ár. (1980, 26. 
 september). Tíminn, bls. 20. 

The Florida-Caribbean Cruise Association. (2018). 2018 Cruise Industry Overview. Sótt af 
 https://www.f-cca.com/downloads/2018-Cruise-Industry-Overview-and-Statistics.pdf  

Grosser Kurfurst. (1912, 27. júlí). Lögrétta, bls. 119. 

Guðjón Friðriksson. (2013). Hér heilsast skipin, síðara bindi. Reykjavík. Uppheimar. 

Guðmundur M. Kristjánsson. (2018, Október, 17). Ports_data. [tölulegar upplýsingar 
 uppsettar í Excel]. Ísafjarðarhöfn. Ísafjörður.  

Guðmundur Magnússon. (1998). Eimskip: Frá upphafi til nútíma. Reykjavík: 
 Eimskipafélag  Íslands. 

Gutberlet, Manuela (2016). Socio-cultural impacts of large-scale cruise tourism in Souq 
 Mutrah, Sultanate of Oman. Fennia - International Journal of Geography, 194 (1), 
 46–63. doi: 10.11143/46532 

Hall, C.M., Wood, H. & Wilson, S. Environmental Reporting in the Cruise Industry. Í R. 
 K. Dowling & C. Weeden (ritstj.), Cruise Ship Tourism 2nd Edition (bls. 441-
 464).  Oxfordshire: CABI. 

Hagstofa Íslands (á.á.) Mannfjöldi eftir þéttbýlisstöðum, kyni og aldri 2011-2018. Sótt 5. 
 janúar 2019 af 
 http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakj
 arnar/MAN03105.px/table/tableViewLayout1/?rxid=08a1ea69-e1c4-45c7-b38e-
 d573a3cdd731 

Ísafjarðarbær. (á.á.). Ports of Isafjordur [bæklingur]. Ísafjörður: Ísafjarðarhöfn. 

Ísafjarðarbær. (á.á.). Skemmtiferðaskip. Sótt af 
 https://www.isafjordur.is/is/thjonusta/samgongur/hafnir/skemmtiferdarskip 

Ísafjarðarhöfn. (2018). Ísafjarðarhöfn komur skemmtiferðaskipa 2018 [bæklingur]. 
 Ísafjörður: Ísafjarðarhöfn. 

Jordan, E. J. & Vogt, C. A. (2017). Residents Perceptions of Stress Related to Cruise 
 Tourism Development. Tourism Planning & Development, 14(4), 527-547. doi: 
 10.1080/21568316.2017.1287123 



45 

Kim, K., Uysal, M. & Sirgy, J. (2013). How does tourism in a community impact the 
 quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527-540.  
 doi: 10.1016/j.tourman.2012.09.005 

Klein, R. (2005). Cruise Ship Squeeze: The New Pirates of the Seven Seas. Canada: New 
 Society Publisher. 

Macneill, T. & Wozniak, D. (2018). The economic, social, and environmental impacts of 
 cruise tourism. Tourism Management, Vol. 66, 387-404. 
 https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.11.002  

Mælaborð ferðaþjónustunnar. (á.á.). Komur skemmtiferðaskipa. Sótt 8. október af 
 https://www.maelabordferdathjonustunnar.is  

McCauchey, R., Mao, I. & Dowling, R. (2018). Residents' perceptions towards cruise 
 tourism development: the case of Esperance, Western Australia. Tourism Recreation 
 Research, 43(3), 403-408. doi: 10.1080/02508281.2018.1464098 

Nær 600 erlendir ferðamenn með skemmtiferðaskipinu Caronía. (1951, 9. júlí). Vísir, bls. 
 6. 

Rannsóknamiðstöð ferðamála. (2014). Skemmtiferðaskip við Ísland: Úttekt á áhrifum. 
 Sótt af https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/skyrsla-skemmtiferdskip-
 2014-vefutgafa-pdf 

Rannsóknamiðstöð ferðamála. (2017). „... það er bara, hver á að taka af skarið?“ Móttaka 
 skemmtiferðaskipa við Norðurland - niðurstöður viðtalsrannsóknar. Sótt af 
 https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/mottaka-skemmtiferdaskipa-rmf-
 2017-03pdf  

Reykjavíkurhöfn. (1992, 13. júní). Morgunblaðið, bls. 18. 

Schalock, R. L. (1996). Quality of Life: Conceptualization and Measurement. Washington: 
 American Association on Mental Retardation. 

Schalock, R. L., Keith, K. D., Verdugo, M. Á. & Gómez, L. E. (2010). Quality of Life 
 Model Development and Use in the Field of Intellectual Disability. Í R. Kober 
 (ritstj.), Enhancing the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities. Social 
 Indicators Research Series, vol 41 (bls. 17-32). Dordrecht: Springer.   

Sigurlína Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir. (2016). Notkun blandaðra aðferða í 
 rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna 
 (bls. 393-402). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Skemtiskip. (1905, 21. júlí). Fjallkonan, bls. 115. 

Spradley, J. P. (1976). The Revitalization of American Culture: An Anthropological 
 Perspective. Í E. J. Logue (ritstj.), Qualities of Life: Critical Choices for Americans, 
 Vol. 7 (bls. 99-121), Lexington, MA: Lexington Books.   



46 

Taylor, S. J. & R. Bogdan (1990). Quality of Life and the Individual’s Perspective. Í R. L. 
 Schalock (ritstj.), Quality of Life: Perspectives and Issues (bls. 27-40). Washington: 
 American Association on Mental Retardation.    

Uysal, M., Perude, R. R. & Sirgy, M. J. (2012). Prologue: tourism and quality-of-life 
 (QOL) research: The missing links. Í Uysal, M., Perude, R. R. & Sirgy, M. J. (ritstj.), 
 Handbook of tourism and quality-of-life research: Enhancing the lives of tourists and 
 residents of host communities (bls. 1-5). London: Springer.       

Walnum, H.J. (2011). Energy use and CO2 emissions from cruise ships. A discussion of
 methodological issues. Sogndal: Vestlandsforskning. 

Ward, D. (2013). Complete Guide to Cruising and Cruise Ships 2013. Princeton: Berlitz. 

Þýzkt skemmtiskip. (1907, 19. júlí). Þjóðólfur, bls. 119. 

 



47 

Viðauki A: Viðtalsrammi 
 

Hvað er það fyrsta sem þú hugsar þegar þú heyrir orðið skemmtiferðaskip? 
En farþega þeirra?  
Geturðu lýst dæmigerðum degi þegar skemmtiferðaskip kemur í höfn? 
(Geturðu lýst fyrir mér hvað ferðamennirnir gera þegar þeir koma í land?) 
Finnst þér þeir staðir sem Ísafjörður hefur upp á að bjóða, vera aðgengilegir 
heimamönnum á skipadögum?  

 
Umhverfisáhrif: 
 
Tekur þú eftir einhverju sérstöku umhverfislega séð varðandi skemmtiferðaskip? 
Hvert er þitt mat á umhverfisáhrifum skemmtiferðaskipa?  
Telur þú umhverfisáhrif skemmtiferðaskipa hafa áhrif á bæinn?  
 
Rýmisleg áhrif: 
 
Finnst þér bærinn hafa tekið breytingum eftir komu skemmtiferðaskipa? 
Hvernig er umhorfs hér í bænum þegar skemmtiferðaskip er í höfninni? 
Hvert er þitt mat á fjölda ferðamanna hér í bænum? 
Finnst þér munur á þeim sem ferðast hingað sjálfir og þeim sem koma með skipunum? 
 
Hagræn áhrif: 
Heldur þú að skemmtiferðaskip og ferðamenn þeirra, hafi áhrif á efnahag bæjarins? 
Heldur þú að samfélagið græði á skemmtiferðaskipum og ferðamönnum þeirra? 
 
Spurningar um áreiti í daglegu lífi: 
Finnur þú fyrir einhverjum breytingum í samfélaginu eftir að þessi ferðamennska gerði 
vart við sig? 
Hvaða áhrif hefur það á þitt daglega líf þegar skemmtiferðaskip er í höfn? 
Ef þú fengir að ráða, hvernig stefnu myndir þú vilja að skemmtiskipaferðamennska tæki 
á svæðinu í framtíðinni? 
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Viðauki B: Kynning á viðfangsefni 
rannsóknarinnar og rannsakendum 
 

Til upplestrar eða til að senda í tölvupósti 
  
Við undirritaðar, Margrét Björg Hallgrímsdóttir og Lilja Sif Magnúsdóttir, erum nemendur 
í Ferðamálafræði við Háskóla Íslands og erum að vinna að BS ritgerð, sem er lokaverkefni 
okkar í náminu. Ritgerðin fjallar um upplifun heimamanna af komum skemmtiferðaskipa og 
felur í sér rannsókn á því hvernig þessum málum er háttað á Ísafirði. Leiðbeinendur í 
verkefninu eru Edda Ruth Hlín Waage og Ásdís Aðalbjörg Arnalds.  
  
Rannsóknin byggir á viðtölum við heimafólk á Ísafirði. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð, 
til að tryggja að rétt verði haft eftir viðmælendum. Við heitum viðmælendum okkar fullum 
trúnaði. Í því felst að nöfn þeirra verða hvergi birt og að við munum fara með viðtalsgögnin 
sem trúnaðarmál. 
  
Okkur þætti vænt um ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessu verkefni og veita okkur viðtal 
um hugmyndir þínar, skoðanir, og/eða upplifanir af komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar. 
  
  
Með fyrirfram þökkum, 
Margrét og Lilja. 
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Viðauki C: Yfirlýsing um upplýst 
samþykki 

 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á upplifun heimamanna 
af komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar.   
  
Rannsóknin er unnin er af Lilju Sif Magnúsdóttur og Margréti Björgu Hallgrímsdóttur. 
  
Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal um upplifun, hugmyndir og skoðanir á komum 
skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar. Viðmælendum er heitið trúnaði. Í því felst að farið verður 
með viðtalsgögnin sem trúnaðarmál. Einnig að í umfjöllun um rannsóknina og í niðurstöðum 
hennar verður nöfnum viðmælenda haldið leyndum, sem og öllum persónugreinanlegum 
upplýsingum. 
 
  
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindrar rannsóknar. 
  
  
______________________________               ____________________________ 
  
Undirskrift þátttakanda                                    Staður og dagsetning 
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Viðauki D: Yfirlýsing um upplýst 
samþykki – lykil heimildarmaður 

 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á upplifun heimamanna 
af komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar.   
  
Rannsóknin er unnin er af Lilju Sif Magnúsdóttur og Margréti Björgu Hallgrímsdóttur. 
  
Rannsóknin snýr að upplifunum, hugmyndum og skoðunum heimamanna á komum 
skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar. Þátttaka felur í sér viðtal um sögu og umfang á komum 
skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar. Með eyðublaði þessu gefur viðmælandi leyfi fyrir því að 
nafni hans sé getið í umfjöllun um rannsóknina og niðurstöðum hennar. 
  
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindrar rannsóknar. 
  
  
______________________________               ____________________________ 
  
Undirskrift þátttakanda                                    Staður og dagsetning 
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Viðauki E: Spurningakönnun 
 

1. Hvað finnst þér almennt um fjölda ferðamanna sem kemur til Ísafjarðar með 
skemmtiferðaskipum? Finnst þér fjöldi ferðamanna vera of mikill, hæfilegur eða of lítill? 

1. Allt of mikill 
2. Aðeins of mikill 
3. Hæfilegur 
4. Aðeins of lítill 
5. Allt of lítill 
6. Veit ekki / Vil ekki svara 

2. Hefur þú orðið fyrir miklu, litlu eða engu áreiti í daglegu lífi vegna ferðamanna sem koma 
til Ísafjarðar með skemmtiferðaskipum? 

1. Mjög miklu 
2. Frekar miklu 
3. Hvorki miklu né litlu 
4. Frekar litlu 
5. Mjög litlu eða engu  
6. Veit ekki / Vil ekki svara 

3. Telur þú að koma skemmtiferðaskipa og ferðamenn þeirra til Ísafjarðar hafi jákvæð eða 
neikvæð áhrif á eftirfarandi?  

 Mjög 
jákvæð 

Frekar 
jákvæð 

Hvorki 
jákvæð né 
neikvæð 

Frekar 
neikvæð 

Mjög 
neikvæð 

Veit 
ekki / 
Vil ekki 
svara 

1. Aðgengi 
íbúa að 
verslun og 
þjónustu á 
Eyrinni? 

      

2. Aðra 
ferðamenn? 

      

3. Vöxt 
fyrirtækja á 
svæðinu? 
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4. Hefur þú, á undangengnum 12 mánuðum, haft miklar eða litlar áhyggjur af eftirfarandi? 

 Mjög 
miklar 
áhyggjur 

Frekar 
miklar 
áhyggjur 

Hvorki 
miklar né 
litlar 
áhyggjur 

Frekar 
litlar 
áhyggjur 

Mjög litlar 
eða engar 
áhyggjur 

Veit ekki / vil 
ekki svara 

 

1) Rusli sem 
ferðamenn sem 
koma með 
skemmtiferðaskipum 
skilja eftir á 
víðavangi?  

      

2. Loftmengun vegna 
skemmtiferðaskipa? 

      

3. Að á vissum 
skipadögum 
margfaldist 
fólksfjöldinn í 
bænum? 

      

4. Að ferðamenn 
sem koma með 
skemmtiferðaskipum 
vanvirði rétt 
heimamanna til 
einkalífs? 

      

5. Gangandi 
ferðamenn 
skemmtiferðaskipa 
auki hættu í 
umferðinni? 

      

6. Fjölgun á komum 
skemmtiferðaskipa á 
svæðinu? 
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5. Telur þú komu skemmtiferðaskipa hafa góð eða slæm áhrif á fjárhagslega afkomu þína? 

1. Mjög góð 
2. Frekar góð 
3. Hvorki góð né slæm 
4. Frekar slæm 
5. Mjög slæm 
6. Veit ekki / Vil ekki svara 

6. Hversu oft átt þú í samskiptum við erlenda ferðamenn í vinnu þinni yfir sumartímann? 

1. Á hverjum degi 
2. Nokkrum sinnum í viku 
3. U.þ.b. einu sinni í viku 
4. Sjaldnar en einu sinni í viku 
5. Aldrei eða næstum aldrei  
6. Veit ekki / Vil ekki svara 

7. Telur þú vegakerfið verða fyrir miklu eða litlu álagi af völdum ferðamanna sem koma 
með skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar?  

1. Mjög miklu 
2. Frekar miklu 
3. Hvorki miklu né lítið  
4. Frekar litlu 
5. Mjög litlu 
6. Mjög litlu eða engu 
7. Veit ekki / Vil ekki svara 

8. Telur þú þörf á að breyta gatnakerfi bæjarins til þess að bregðast við fjölda ferðamanna 
sem kemur með skemmtiferðaskipum eða telur þú ekki þörf á slíku? 

1. Tel þörf á að breyta gatnakerfinu 
2. Tel ekki þörf á að breyta gatnakerfinu 
3. Veit ekki / Vil ekki svara 

9. Myndir þú vilja sjá fjölgun eða fækkun á ferðamönnum skemmtiferðaskipa í framtíðinni?   

1. Fjölgun 
2. Standa í stað 
3. Fækkun 
4. Hef ekki skoðun 
5. Veit ekki / Vil ekki svara 

 

 

10. Hvar ertu búsett(ur)? 
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1. Í gamla bænum 
2. Á Eyrinni, utan gamla bæjarins 
3. Efri bænum 
4. Inni í firði / Holtahverfinu 
5. Hnífsdal 

11. Hvers kyns ertu? 

1. Karl 
2. Kona 
3. Annað 
4. Vil ekki svara 

12. Á hvaða aldri ertu? 

1. 25 ára eða yngri 
2. 26–35 ára 
3. 36–55 ára 
4. 56 ára eða eldri 

13. Hvað hefur þú búið lengi á Ísafirði? 

1. 5 ár eða skemur 
2. 6–10 ár 
3. 11–20 ár 
4. Lengur en 20 ár 

 


