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Útdráttur 

 
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum með gríðarlegari aukningu ferðmanna. Í 
þessari ritgerð er saga ferðalaga í alþjóðlegu samhengi og á Íslandi skoðuð. Velt er upp 
spurningum um hvers vegna fólk ferðast og hvaða ástæður og hvatar valda því að svo 
margir koma hingað til lands. Nýr veruleiki þar sem samfélagsmiðlar leika stórt hlutverk í 
þróun ferðaþjónustu setur svo áhugaverðan vinkil á þær spurningar. Fjölgun ferðamanna á 
Íslandi og aukin umferð um helstu náttúruperlur veldur því að víða er gróðurþekja rofin og 
viðkvæmir staðir liggja undir skemmdum. Í þessari ritgerð er skoðuð aðferðafræði 
heildrænnar hönnunar og upplifunarhönnunar, og möguleika hennar við uppbyggingu á 
innviðum til verndar viðkvæmri náttúru. Einnig er sjónum beint að hönnun aðraganda 
áfangastaða og hvernig hann getur nýst við að skapa sterkar upplifanir í ferðaþjónustu. 
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Inngangur 

Ferðamannasprengjan sem við höfum upplifað á Íslandi undanfarin misseri hefur 

væntanlega ekki farið framhjá neinum. Atvinnugrein sem var aðallega sumarvinna fyrir 

ekki svo löngu er nú orðin ein einn stærsti atvinnuvegur þjóðarinnar. Gjaldeyristekjurnar af 

ferðaþjónustu nú orðnar hærri árlega en af fiskveiðum eða álframleiðslu. Þessi nýji 

veruleiki og verðmætin sem að baki honum liggja vöktu áhuga höfundar. Í ritgerð þessari 

verður leitast við að skilja sögu ferðamennsku, afhverju við ferðumst og afhverju allir 

þessir túristar eru hér. 

 

Fólk hefur ferðast öldum saman, efri stéttir vissulega í ríkari mæli en almúginn, en með 

stækkandi millistéttum sjá þó fleiri sér fært að leggja land undir fót. Áhugavert er að skoða 

þær hvatir sem liggja að baki ferðamennsku. Þeytist fólk um heiminn til að skoða nýja 

menningu, losna frá amstri hversdagsins eða brennur innra með fólki ævintýragjarn 

landkönnuður sem þráir að marka sína eigin leið? Hann má þó ekki gera það í viðkvæman 

mosann, veit hann ekki að hann vex aftur á hundrað árum? Sá nýji veruleiki sem internetið 

og samfélagsmiðlar hafa skapað gerir okkur kleift að deila ferðalögum okkar í rauntíma 

með umheiminum. Ferðaiðnaðurinn hefur ekki farið varhluta af þessari þróun 

samfélagsmiðla. Það efni sem ferðamenn skapa sjálfir á ferðalögum sínum er nú eitt 

stærsta markaðstæki margra ferðaþjónustuaðila. Að sama skapi staðsetur ferðamaðurinn 

sig í félagslegu samhengi útfrá því hverskonar efni hann birtir og hvaðan.  

Þessum mikla fjölda ferðamanna sem hingað eru komin fylgja bæði tækifæri og áskoranir. 

Ljóst er að margar af náttúruperlum landsins liggja undir skemmdum vegna ágangs 

ferðamanna. Lega landsins í norðri og stuttur vaxtatími að sumri gera það að verkum að 

gróðurþekja Íslands er sérstaklega viðkvæm fyrir ágangi og aðgerða er þörf. Í þessari 

ritgerð verður leitast við að skoða hvaða aðferðir við getum notað til að tryggja að vel sé að 

verki staðið í þeim verkefnum sem framundan eru. 

 

Hönnun og ferðamennska eru náttúrulegir dansfélagar, þá sérstaklega sú nálgun innan 

hönnunar sem kallast upplifunarhönnun. Í grunninn snýst ferðamennska um upplifanir, 

sama hvers eðlis þær eru eða hvaða hvatar liggja að baki ferðalaginu. Ætlun höfundar er að 

skoða aðferðafræði upplifunarhönnunar og hvernig hún getur nýst okkur til að vernda 

náttúru Íslands ásamt því að styðja við nýsköpun og hönnun jákvæðra upplifana. 
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1 FERÐAMENNSKA 

1.1 Saga ferðamennsku 

Skipulögð ferðalög hafa verið farin öldum saman samkvæmt skriflegum frásögnum af  

ferðalögum efristéttar Egyptalands á tímum faraóanna. Við uppgang Rómarveldis festust 

ferðalög til afþreyingar í sessi meðal efstu stétta þjóðfélagsins. Við fall Rómarveldis 

minnkaði  hinsvegar viðhald á vegum og dró verulega úr ferðalögum. Frá nítjándu öld og 

fram á fyrsta þriðjung tuttugustu aldarinnar jukust ferðalög, en voru þó aðeins á færi 

aðalsfólks og heldra menntafólks. Litið var á ferðalög sem stöðutákn og merki um 

ríkidæmi. Frumkvöðullinn Thomas Cook hóf að skipuleggja hópferðir frá Bretlandi og 

lagði í lok nítjándu aldar grunninn að pakkaferðum eins og við þekkjum þær í dag. 

Eftir því sem leið á tuttugustu öldina hafði uppbygging lestarkerfis Evrópu töluverð áhrif á 

tækifæri fólks til að ferðast. Styttri ferðir urðu mögulegar og millistéttin gat leyft sér að 

ferðast og yfirgefa borgina um skamma stund.  

Þegar lestarteinar voru lagðir upp í Alpana skapaðist í raun ný tegund ferðamennsku. Það 

er útivistar- og ævintýraferðamennska. Ævintýragjarnir Bretar úr efri stéttum gengu á tinda 

í Sviss og sköpuðu eftirspurn fyrir innviðauppbyggingu sem alpaferðamennskan hefur 

byggt á allt frá því. 1 Náttúrusækin ævintýraferðamennska verður til í ölpunum en það er sú 

tegund ferðamennsku sem Ísland gefur sig mest út fyrir að bjóða upp á. 

 

1.2. Saga ferðamennsku á Íslandi   

Gestrisni hefur þótt vera dyggð fá því að landið var numið, Íslendingar tóku því sem miklu 

hrósi þegar sagt var um fólk að það greri aldrei gatan til þeirra.2 Ferðaþjónusta þróaðist þó 

hægt og ímynd landsins á aljóðavettvangi ekki endilega sú besta.3 Það er ekki fyrr en 

komið var fram á átjándu öld sem merkja má viðsnúning í umfjöllun um Ísland og 

íslendinga.4 

Gullni hringurinn sem við þekkjum svo vel, og flestir ferðamenn skoða í heimsókn sinni 

hingað til lands var fyrst farinn formlega með Friðriki Danakonungi árið 1907. Þá var 

lagður svokallaður konungsvegur sem lá frá Reykjavík að Gullfoss og Geysi og þaðan yfir 
                                                

 1 Ueli Gyr „The History of Tourism: Structures on the Path to Modernity Tourism“, Sótt 10. desember 2017, 
http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/the-history-of-tourism/ueli-gyr-the-history-of-tourism. 
2 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur - Saga ferðaþjónustu á Íslandi, 
Reykjavík: Samtök ferðaþjónustunnar, 2014, bls. 9. 
3 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur, bls. 10-11. 
4 Sumarðili Ísleifsson, Á ferð um Ísland, 2008, Reykjavík: Útgáfufélagið heimur.  
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á Þingvelli. Enn má sjá móta fyrir veginum á Mosfellsheiði og Laugardal. Þessi heimsókn 

konungs markar tímamót í íslenskri ferðaþjónustu en segja má að lagning vegarins hafi 

verið ein fyrsta upplifunarhönnun henni tengdri. Menn vildu sýna það helsta og besta sem 

land og þjóð höfðu uppá að bjóða og því var farið í ýmsar framkvæmdir til að upplifun 

konungs yrði sem allra best.5  

Allt frá upphafi var það íslensk náttúra sem ferðamenn komu til landsins til að bera augum 

og eflaust gerðu sumir sér grein fyrir þeim möguleikum sem fólust í þessari náttúrutengdu 

ferðaþjónustu. Breskur vísindamaður að nafni Arthus Cotton sem kom til landsins í nokkur 

skipti á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar reyndist sannspár í pistli sínum í 

Morgunblaðinu.6 
Enginn getur gert sjer grein fyrir því hve mikill ferðamannastraumur getur orðið 
hingað, þegar samgöngur batna og notuð verða þau skilyrði öll sem hjer eru fyrir 
hendi, laugar og leirböð, eða þá þegar menn fá nýtísku þægindi uppi á háfjöllum og 
geta gengið á jökla um hásumartímann frá fjallagistihúsum.7 
 

Árið 1963 fór að draga til tíðinda í ferðamálum á Íslandi. Fyrsta tölublað Iceland Review 

kom út og hefur það verið gefið út alla tíð síðan. Flugleiðir kynna til leiks svokallað „Stop-

over“ átak í samstarfi við Hótel Sögu og Hótel Holt. Gestum sem millilentu hér á leið sinni 

yfir atlandshafið var gefinn kostur á að stoppa í að minnsta kosti sólahring hér á landi. Í 

tengslum við þessar komur voru skipulagðar kynnisferðir á helstu staði í nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins.8 Það sama ár var lagt fyri Alþingi frumvarp að nýrri 

ferðamálalöggjöf, þar kemur fyrir málsgrein sem gæti vel átt við í dag.  
Ráðherra er heimilt að ákveða, að fenginni umsögn stjórnar ferðamálaráðs, að 
greiddur skuli aðgangseyrir að fjölsóttum ferðamannastöðum, sem eru í eign ríkisins, 
enda sé það fé sem þannig safnast, að frádregnum innheimtukostnaði, eingöngu notað 
til fegrunar og snyrtingar viðkomandi staða og til þess að bæta aðstöðu til móttöku 
innlendra og erlendra ferðamanna, sem þangað koma.9 
 

Árið 2010 má með sanni kalla umbrotaár í íslenskri ferðamennsku, þetta var ár eldgosana, 

fyrst túristagosið í Fimmvörðuhálsi sem dró að sér ferðafólk, innlent sem erlent. 

Eyjafjallajökull var töluvert ósamvinnuþýðari og stöðvaði alla flugumferð í Evrópu á 

meðan því stóð. Ísland var í brennidepli umfjöllunar um allan heim, gæsin var gripin 

meðan færi gafst og tóku ríki og ferðaþjónustufyrirtæki höndum saman og réðust í 

markaðsátak. 
                                                
5 Sigurveig Jónsdóttir og  Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur,  bls. 42-55. 
6 Sigurveig Jónsdóttir og  Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur, bls. 57. 
7 Morgunblaðið, 10.7.1931, bls. 2. 
8 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur, bls. 130. 
9 Alþt. 1975-1976, A-deild, þskj. 494 -238.mál.  
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Mánuði eftir fyrra gos fór að bera á slagorðinu „Inspired by Iceland“ í tengslum við  

fjölbreytt efni í ýmsum miðlum. Átakið var vel fjármagnað og hafði mikil áhrif á vitund 

fólks um Ísland.10 Þetta ár valdi Lonely planet Ísland sem áhugaverðasta land veraldar til 

að sækja heim11 

Mörg skref hafa markað veg ferðaþjónustu á Íslandi fram að okkar tíma. Greinin hefur 

þróast hægt og rólega og að mestu leyti byggt á þeim grunni sem náttúruöflin hafa skapað 

okkur hér á þessari eyju. Nú er hraðinn orðinn slíkur að mikil hætta er á fljótfærni og því er 

mikilvægt að vanda til verka. 

 

1.3. Ferðamennska okkar tíma 

Ferðalög breyta því hvernig við upplifum umhverfi okkar, opna augun fyrir því sem verður 

á vegi okkar og setja fyrri reynslu og hugmyndir í nýtt samhengi. Það sem við horfum 

framhjá í okkar heimalandi og teljum ekki áhugaverðat getur vakið áhuga okkar þegar við 

erum með „ferðalags-gleraugun“ á okkur.12 Á sama hátt er það upplifun höfundar að 

samskipti við ferðamenn í eigin landi geti vakið áhuga á einhverju í  nærumhverfinu sem 

þætti að öðrum kosti ekki athyglisvert.  

Stækkandi millistéttir um allan heim og framþróun í samgöngum eiga stóran þátt í því að 

ferðamannaiðnaðurinn stækkar eins og raun ber vitni á hverju ári. Þá hefur samfélagsgerð 

nútímasamfélagsins í kjölfar iðnbyltingarinnar skerpt á skilum milli vinnu og frítíma. Þessi 

skipting skapar rými fyrir lengri ferðalög.13 Samhliða þessum nýja veruleika stækkar 

hlutur ferðaþjónustu í hagkerfi heimsins. World Tourism Organization metur sem svo að 

ferðamannaiðnaðurinn standi þegar allt er tekið til greina að baki um tíu prósent af 

heildarveltu heimsins. í okkur flestum blundar þrá til að sjá eitthvað nýtt og bæta nýjum 

perlum á minningarhálsfestina. Ferðalög eru ennþá stöðutákn, val á áfangastað og hvað þú 

kýst að gera þegar þangað er komið getur verið lýsandi fyrir samfélagslega stöðu í 

efnahagslegu, félagslegu, andlegu og pólitísku samhengi.14 

 

1.4 Nýtt samhengi ferðamennsku 

Egóið er sterkt í mannfólkinu og sést það einna best í því sjálfi sem við birtum í gegnum 

                                                
10 Ísland-allt árið, samantekt 2011-2014, Íslandsstofa, bls. 3. 
http://www.islandsstofa.is/files/samantektarskyrsla-iaa-2011-2014.pdf 
11 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur, bls. 301. 

 12 Katie Day Good, „Why We Travel: Picturing Global Mobility in User-Generated Travel Journalism“, 
Media Culture & Society, 9 Apríl 2013, Sótt 7 desember 2017,  https://doi.org/10.1177/0163443712468608. 
13 Ueli Gyr, „The History of Tourism: Structures on the Path to Modernity Tourism“.  
14 Katie Day Good, „Why We Travel: Picturing Global Mobility in User-Generated Travel Journalism“ 
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samfélagsmiðla. Sú mynd sem við viljum að aðrir hafi af okkur stýrir hegðun okkar á 

margvíslegann hátt. Fæstir setja inn mynd af sér á samfélagsmiðla þegar þeir eru að þrífa 

klósettið eða taka upp rifrildið við makann. Fólk hefur tilhneigingu til að sýna það sem 

líklegast er að öðrum þyki eftirsóknarvert og aðdáunarvert. Þessi veruleiki hefur að mörgu 

leyti umbylt ferðalögum samtímans.15 Það fást líklega fleiri „læk“ fyrir myndir teknar á 

kajak í Jökulsárlóni en á bananabát við strendur Benedorm. Þessi þróun hefur að mati 

höfundar haft gríðarleg áhrif á vinsældir Íslands sem ferðamannastaðar. Hugsanlegt er að 

margir af þeim sem koma hingað til lands séu að töluverðu leyti, meðvitað eða ómeðvitað, 

að byggja upp ímynd sína bæði gagnvart sjálfum sér og þeim sem með þeim fylgjast. 

Sjálfið sem við birtum á þessum samfélagsmiðlum verður sífellt fyrirferðarmeira. Þar 

keppumst við um að sýna hvert öðru og heiminum hversu áhugaverðu og innihaldsríku lífi 

við lifum.16 Íslenski ferðaþjónustuiðnaðurinn hefur ekki farið varhluta af þessari þróun og 

magn þess efnis sem ferðamenn birta af ferðalögum hér á landi er gríðarlegt. Myndefnið 

sem ferðamenn deila á samfélagsmiðlum virðist fylgja ákveðnum mynstrum. Í löndum þar 

sem hið daglega líf þeirra sem þar búa er ólíkt því sem ferðamenn þekkja í sínu heimalandi 

sýnir stór hluti þeirra mynda og miðlunar sem ferðamenn setja á samfélagsmiðla fólk við 

daglega iðju. Hér á landi, þar sem stærstur hluti ferðamanna kemur frá Evrópu og Norður-

Ameríku, ber aftur á móti lítið á slíku efni.17 

 

Þegar þetta er skrifað eru opnar færslur með myllumerkinu #Iceland á Instagram 

6.966.739.18 Þessar myndir eru að langstærstum hluta teknar í náttúru Íslands, og margar 

eru af okkar vinsælustu náttúruperlum. Færa má rök fyrir því fram að í nútímasamfélagi sé 

ímyndað eða raunverulegt vægi mynda og stöðuuppfærslna stór áhrifavaldur 

ferðahegðunar. Eða eins og bandaríski rithöfundurinn Sunsan Sontag sagði; „Travel 

becomes a strategy for accumtilating photographs.“19 

Áhugavert er að skoða innviði og umgjörð ferðamannastaða með þetta í huga, sérstaklega í 

ljósi þess að dæmi eru um það að fólk hunsi lokanir og fari sér að voða eða valdi ágangi á 

viðkvæmum svæðum með tilraunum sínum til að ná myndum þar sem ekki sést í aðra 

                                                
15 Katie Day Good, „Why We Travel: Picturing Global Mobility in User-Generated Travel Journalism“. 

 16 Jacob Silverman, „Pics or It Didn’t Happen’ – the Mantra of the Instagram Era“, The Guardian, 26. 
febrúar, 2015. Sótt 8. desember 2017, http://www.theguardian.com/news/2015/feb/26/pics-or-it-didnt-
happen-mantra-instagram-era-facebook-twitter. 
17 Katie Day Good, „Why We Travel: Picturing Global Mobility in User-Generated Travel Journalism“. 

 18 „#iceland“, Instagram Photos and Videos, Sótt 7. Desember, 2017. 
https://www.instagram.com/explore/tags/iceland/?hl=en. 
19 „Susan Sontag Quotes“, BrainyQuote.com, Xplore Inc, 2017. Sótt 7. Desember, 2017. 
https://www.brainyquote.com/quotes/susan_sontag_100173,  
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ferðamenn.20 Við hönnun og skipulag ferðamannastaða gæti þurft að taka tillit til þessara 

atriða og skapa rými þar sem fólk getur náð myndum af sér við náttúruperlunar á öruggan 

hátt og án truflunar frá öðrum ferðamönnum. Í kenningum sínum um ofurraunveruleika (e. 

Hyper Reality) talar franski heimspekingurinn Baudrillard um að í nútímasamfélagi höfum 

við skipt raunveruleikanum út fyrir eftirsóttar táknmyndir hins raunverulega.21 

 
The media represents world that is more real than reality that we can experience. 
People lose the ability to distinguish between reality and fantasy. They also begin to 
engage with the fantasy without realizing what it really is. 
They seek happiness and fulfilment through the simulacra of reality, e.g. media and 
avoid the contact/interaction with the real world.22 

 

Útfrá því sjónarhorni er í raun mikilvægara að ferðamaðurinn nái mynd af sér einum en að 

hann sé einn. Einnig má nálgast stöðuna út frá hugmyndum um að sannleikurinn skipti 

minna máli en ímyndin, svokallað „Post-Truth“23 ástand. Með þeim gleraugum var 

manneskjan ein á staðnum ef hún er það á myndinni. Í ljósi þess mikilvægis sem 

kenningarnar um ofur raunveruleika og „Post-Truth“ ástand hafa í nútíma umræðu má 

draga þá ályktun að þolmörk ferðamanna fyrir því að margmenni sé á áfangastaðnum verði 

meira ef þeir geta auðveldlega tekið mynd þar hinir sjást ekki. Það er nokkuð ljóst að 

samfélagsmiðlar hafa töluverð áhrif á hegðun, væntingar og upplifun ferðamanna. 

 

Fyrir stuttu tilkynnti Instagram að það væri að setja af stað herferð í samstarfi við World 

Wildlife Fund og World Animal Protection. Herferðin byggir á því að ákveðin myllumerki 

sem tengjast því að fólk sé að taka myndir af sér með dýrum virkja sjálfkrafa viðvörun í 

forritinu þar sem notandanum er bent á að í langflestum tilvikum er í raun um dýraníð að 

ræða. Dýrin eru tekin úr sínum náttúrulegu aðstæðum og í mörgum tilvikum gefin róandi 

lyf. Herferðin er viðbragð við mikilli aukningu á myndum þessar tegundar og þeirri 

eftirspurn sem þær skapa. Þetta er gott dæmi um hvernig hegðun tengd samfélagsmiðlun 

hefur áhrif á umhverfi ferðaþjónustu.24 Ekki hefur farið mikið fyrir umræðu um 

                                                
 20 Laura Mallonee, „Iceland Is Beautiful Except for the 2 Million Tourists“, WIRED, 22.05.2017. Sótt 7. 

Desember, 2017. https://www.wired.com/2017/05/icelands-beautiful-except-tourists/. 
21 Douglas Kellner „Jean Baudrillard“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/baudrillard/>. 
22 Douglas Kellner „Jean Baudrillard“. 

 23 „Word of the Year 2016 Is...“ Oxford Dictionaries, Sótt 12. desember 
2017.https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016. 

 24 Natasha Daly, „Instagram Fights Animal Abuse With New Alert System“, National Geographic News, 4. 
desember 2017, Sótt 8. desember 2017, https://news.nationalgeographic.com/2017/12/wildlife-watch-
instagram-selfie-tourism-animal-welfare-crime/. 
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umhverfisáhrif ferðalaga hér á landi, en ljóst er að fólksflutningar eru stór áhrifaþáttur í 

hlýnun jarðar. 25 Líklegt er að með aukinni meðvitund fólks muni sá veruleiki taka meira 

pláss í samhengi ferðamennsku. 

 

2 „ICELAND IS SO HOT RIGHT NOW“ 
Ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega á Íslandi síðustu ár. Frá því að vera aðeins 485.000 

árið 2007 í 1.792.200 árið 2015.  

Þessi þróun hefur ekki farið framhjá neinum og hefur haft töluverð efnahagsleg áhrif.  

Ferðaþjónustan er nú sú atvinnugrein sem þjóðin hefur mestar gjaldeyristekjur af, það er 

39% af heildargjaldeyristekjum síðasta árs.26 Þar eru fiskveiðar í öðru sæti og áliðnaðurinn 

í því þriðja. 

 

Slík aukning á ferðamönnum hefur margvísleg áhrif á samfélag eins og Ísland. Menning, 

fasteignamarkaður og framboð á vörum og þjónustu hafa meðal annars orðið fyrir beinum 

áhrifum af þessari fjölgun. Aukinn ágangur á helstu ferðamannastaði hér á landi veldur 

raski og jafnvel óafturkræfum skaða á þeim náttúruperlum sem eru bæði ferðamönnum, 

heimamönnum og ekki síst komandi kynslóðum ómetanlegar. 27 

Ímyndin sem við seljum af Íslandi snýst að miklu leyti um að fólk sé eitt í stórbrotinni 

náttúru landsins. Þetta eru væntingar sem er erfitt að standa undir þegar 

ferðamannafjöldinn er orðinn svona mikill. 28 

Náttúra Íslands er langt frá því að vera komin að þolmörkum hvað varðar gestafjölda.29 Í 

ljósi þess að gríðarstór hluti ferðamanna fer um sömu staðina er aftur á móti aðra sögu að 

segja um staðbundna röskun, sem nú þegar er orðin töluverð.30 Auknar líkur eru á að 

óábyrg umgengni og ágangur ferðamanna valdi spjöllum á Íslandi en í flestum öðrum 

löndum. Lega landsins í norðri þýðir að plöntur hafa stuttan vaxtartíma að sumri, jarðvegur 

                                                
 25 “Sources of Greenhouse Gas Emissions.” Overviews and Factsheets. US EPA, 29. desember 2015, Sótt 12. 

desember 2017, https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions. 
 
26 Oddný Þóra Óladóttir, Ferðaþjónusta í tölum 2017, Ferðamálastofa, Júní 2017. 
27 Hildigunnur Jörundsdóttir, Hengifoss - Gullfoss Austurland: Sjálfbær Uppbygging Og ábyrg 
Auðlindastjórnun Til Framtíðar, 2016, Http://hdl.handle.net/1946/25059. 

 28 „Iceland Is Beautiful Except for the 2 Million Tourists“. 
29 Ragnar Frank Kristjánsson, „Áningarstaðir ferðamanna“, Arkitektúr; Tímarit um umhverfishönnun, 2011, 
bls. 17. 
30 Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, Gyða Þórhallsdóttir, Margrét Sævarsdóttir, 
Rögnvaldur Ólafsson, og Þorkell Stefánsson, Þolmörk Ferðamanna: Samanburður á árunum 2000/2001 og 
2013, Akureyri: Rannsóknamiðstöð Ferðamála, 2013. 
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er almennt grófur og laus í sér og gróðurþekja hálendisins er að mestu mosi og 

sambærilegur gróður sem er viðkvæmur fyrir átroðningi.31 Mikilvægt er að sporna við því  

að náttúran verði fyrir óafturkræfu hnjaski, en upplifun ferðamanna er líka verðmæti sem 

ekki má vanmeta. Þær væntingar sem ferðamenn hafa þegar þeir koma til Íslands og hversu 

vel ferðalagið stendur undir þeim væntingum er hin raunverulega verðmætasköpun.32 Sá 

gjaldeyrir sem skilar sér í þjóðarbúið í gegnum þær vörur, þjónustu og upplifanir sem 

ferðamenn verja fé í hér á landi er einungis ein birtingarmynd þeirrar verðmætasköpunar 

sem á sér stað innra með ferðamanninum. Ef upplifunin af náttúruperlum Íslands veldur 

vonbrigðum ferðamanna bresta forsendur ferðamannsins og verðmætasköpunin er í hættu. 

 

Spurningin um hvort að ferðamenn séu of margir er að mörgu leyti mjög afstæð og veltur á 

samhengi hlutanna. Að vera meðal 60 manns á ströndinni í Barcelona getur verið eins og 

að vera einn í heiminum, á meðan sami fjöldi getur verið þrúgandi og skemmt upplifun í 

náttúrulaug á íslandi.  

Svo virðist sem misræmi milli væntinga um ævintýramennsku og ósnortinnar náttúru og 

raunveruleikans sem blasir við ferðamönnum á uppbyggðum ferðamannastöðum með 

göngustígum og lokunum geti skert upplifun ákveðins hóps. Raunveruleikinn er þó sá að 

með fjölgun gesta á ákveðnum stöðum er ekki komist hjá því að stýra umgengni til að 

vernda náttúruna í ljósi þess að hún er aðal aðdráttaraflið.33 

 

Sá notendahópur sem sækist eftir ósnortinni náttúru og upplifir vonbrigði við stýringu og 

innviði þarf líklega að sækja sínar upplifanir utan mest sóttu ferðamannastaðanna, og 

mikilvægt er að huga að því hvernig þeim ferðalögum er best háttað. Það dregur þó ekki úr 

mikilvægi þess að vanda til verka við uppbyggingu á innviðum í kringum þá staði sem 

flestir sækja. Markmiðið hlýtur að vera að ágangur fólks skaði staðinn ekki á neinn hátt og 

að mannvirki og göngustígar bæti upplifun ferðamanna af umhverfi sínu. Í það minnsta er 

hægt að ætlast til þess að hún sé hönnuð með það í huga að skaða hana sem minnst.  

 

Stórauknum ferðamannstraum fylgja ýmsar áskoranir í uppbyggingu innviða og aðstöðu til 

                                                
31 Þórarinn Friðrik Malmquist, „Nú Er Nóg Komið Af Reddingum“,  Arkitektúr; Tímarit um 
umhverfishönnun, 2011, bls. 11-16. 

 32 Prof. Dr. Anita Zehrer, „Service Design in Tourism: Customer Experience Driven Destination 
Management“, Academia.Edu.  Sótt 10. Desember, 2017. 
https://www.academia.edu/1623033/Service_Design_in_Tourism_Customer_Experience_Driven_Destinatio
n_Management. 
33 Anna Dóra Sæþórsdóttir O.fl.,  Þolmörk Ferðamanna: Samanburður á árunum 2000/2001 og 2013. 
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að þjónusta gestina sem hingað koma, en einnig mikil tækifæri. Mikilvægt er að skoða 

hvert tilvik fyrir sig, gefa sér tíma í að greina staðaranda og landslag. Einnig er mikilvægt 

að huga að því að sú uppbygging og þjónusta styrki stoðirnar og nýtist bæði heimamönnum 

og ferðalöngum.34 Þórarinn Malmquist komst vel að orði í grein sinni þar sem hann talaði 

fyrir því að nú væri komið nóg af reddingum. 

 
Samspil manns og náttúru er eilíf áskorun. Allt sem við sköpum speglar viðhorf okkar 
til innra og ytra umhverfis. Það er því afar mikilvægt við hvers kyns framkvæmdir 
sem hafa áhrif á umhverfi okkar að það manngerða rýri ekki hið náttúrulega. Við 
eigum að auka á upplifunina en ekki draga úr henni. Við eigum í gegnum 
hönnunarferlið að tryggja aðgengi og möguleika til upplifunar. Að gera 
ferðamannastaði aðgengilega fylgir mikil ábyrgð og er nauðsynlegt að viðkomandi 
staðir verði ekki fyrir skemmdum og missi sérkenni sín.35 

 

3 HÖNNUN 

3.1.  Hvar mætast hönnun og ferðamennska? 

Þegar talað er um hönnun er oft mismunandi skilningur lagður í hugtakið enda er það notað 

yfir gríðarlega breitt svið. Í daglegu tali tengist hugtakið yfirleitt verkfræði og 

hönnunarlausnum, svo sem arkitektúr, vöruhönnun, grafískri hönnun, húsgagna og 

fatahönnun og öðru handverki. Þá er einnig talað um að hanna ferla, viðburði, skynjun, og 

svo framvegis.36 Þar að auki taka skilgreiningar á hönnun breytingum eftir viðfangsefnum 

og jafnvel samfélagsbreytingum.37 

Heildræn hönnun er hugtak sem notað er um það þegar svokallaðri hönnunarhugsun (e. 

Design Thinking) er beitt á mjög víðan hátt á verkefnið. Hönnunarhugsun er aðferðarfræði 

sem tvinnar saman samhengi vandamáls og sköpunargleði til úrlausna og greininga. 

Heildræn hönnun er hugtak sem á að mörgu leyti við um þá nálgun sem gott er að beita 

þegar skoða á verkefni tengd ferðamennsku. Upplifunarhönnun er önnur leið innan 

hönnunar og er hugtak sem telja má að sé skýrasta brúin milli hönnunar og ferðaþjónustu. 

Upplifunarhönnun er nálgun við að hanna vörur, ferli, þjónustu, viðburði og umhverfi. Hún 

hefur upplifun neytandans að leiðarljósi. Upplifunarhönnun snýst um að íhuga þátttöku eða 

snertipunkta milli fólks og lausna. Hún leitast við að greina þær hugmyndir, tilfinningar og 

                                                
34 Skipulag Og Ferðamál – Hugmyndahefti, Reykjavík: Skipulagsstofnun, 2015. 
35 Þórarinn Friðrik Malmquist, „Nú Er Nóg Komið Af Reddingum“,  Arkitektúr; Tímarit um 
umhverfishönnun, 2011, bls. 11-16. 
36 Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, Hönnun: Auðlind Til Framtíðar, Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 
2007. 

 37 Alice Rawsthorn, Hello World, Where Design Meets Life, Penguin books limited, 2013. Kafli 1, 2 og 
niðurlag. 
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minningar sem þessi snertipunktar skapa. Þegar hannað er með upplifun að leiðarljósi er 

ætlunin að hanna jákvæða og gefandi reynslu sem styrkir fólk.38 Mikilvægt er að horfa ekki 

einungis á þetta ferli sem leikstýringu fasts tímaramma. Ekkert á sér stað í tómarúmi og 

samkennd með notandanum er grundvallarforsenda hönnunarferlisins. Upplifunarhönnun 

krefst þess að horft sé á hlutina í sínu allra víðasta samhengi og kafað djúpt í áhrif 

einstakra þátta. Upplifun og tilfinningar eru kjarninn og því nauðsynlegt að setja sig í spor 

þess sem hannað er fyrir. Hið áþreifanlega hefur í raun aðeins vægi ef það á rætur sínar í 

því óáþreifanlega. Til að ná á áhrifaríkann hátt að stýra hegðun og hanna upplifanir verður 

hönnuðurinn að skilja þá hvata sem liggja að baki og samhengið sem skapar ramman. Við 

hönnun ferðamannastaða í dag er til dæmis nauðsynlegt að átta sig á þeim tilfinningum, 

gildum og samfélagslegum hvötum sem drífa fólk til að leggja allt upp úr að taka mynd af 

sér án annara ferðamanna, auk þess að hafa skilning á því félagslega samhengi sem sú 

mynd mun birtast í. Flest vel heppnuð upplifunarhönnun er afsprengi samsköpunar þar sem 

ólíkir aðilar með mismunandi reynslu koma saman að borðinu, enda gefið að notendurnir 

verði ólíkir innbyrðis.39 Oft er talað um að það lykilatriði sem upplifunarhönnun bæti við 

hið venjulega hönnunarferli sé tími.40 Tími í þeim skilningi að ekki er horft á verkefnið 

einungis í rúmi heldur líka í tíma. Hvað er á undan, hvað er á eftir og hvað gerist á meðan 

neytandinn er í snertingu við það sem hanna skal.  

 

3.2. Aðdragandi - Drögum aðeins andann 

Það er á mörgu að taka þegar upplifunarhönnun tengd ferðamennsku er til skoðunar. Á að 

tala um það sem gerist á undan, á meðan eða á eftir? Eru það tilfinningar og hvatar sem 

stýra hegðun sem grípa áhugan eða eru það kerfi sem túlka víðara samhengi? 

Aðdragandinn, það sem kemur á undan, finnt mér áhugaverðast og kýs því að beina 

athyglinni þangað. 

Það að hægja á upptöku upplýsinga og upplifunar getur stuðlað að dýpri og sterkari 

tengingu við umhverfið og  gefið meira andrými til að vinna úr þeim tilfinningum sem 

upplifunin vekur.41 Það að staldra við, fá andrými til að ná ró á nýjum stað áður en maður 

meðtekur nýja upplifun getur verið mjög áhrifaríkt. „By destabilizing both the fluidity and 

                                                
38 Sabine Wildevuur, Dick van Dijk, og Thomas Hammer-Jakobsen, „Connect: Design for an Empathic 
Society,“ Amsterdam: BIS Publishers, 2014. Bls. 208. 
39 Hlín Helga Guðlaugsdóttir, samtöl, desember 2017. 

 40 Patrick Newbery, „Experience Design: When Innovation Isn’t Enough“, WIRED. Sótt 8. desember 2017. 
https://www.wired.com/insights/2014/03/experience-design-innovation-isnt-enough/. 

 41 Marc Stickdorn og Jakob Schneider, This Is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, Consortium 
Book Sales & Distribution, 2010. bls. 299-316. 



 

- 11 - 
 

pace of subject-object interactions, users are empowered with the right to stop, think and 

contemplate what they are doing and, ultimately why they are doing it.“42 

Þessi hugmynd að upplifunarhönnun komi með hugtakið um tíma að er áhugaverð í 

samhengi við uppbyggingu við náttúruperlur og þjónustu í ferðamennsku.  

Meiri hluti ferðamanna er búinn að skipuleggja ferðalagið og skoða alla helstu staði sem 

ætlunin er að sjá.43 Mikilvægt er því að aðkoma fólks að slíkum stöðum sé hugsuð lengra 

en bara að næsta slétta fleti sem hægt er að planta bílastæði á. Aðdragandinn getur skipt 

sköpum í því hvort að upplifunin stenst væntingarnar sem liggja fyrir.  

 

Í fyrirlestri sem Ian Collingwood, sérfræðingur í upplifunarhönnun, hélt árið 2008 talar 

hann um reynslu sína af því að halda ólögleg reif (e. rave), fyrst í Bretlandi og svo 

Bandaríkjunum. Hann nær vel utan um mikilvægi aðdragandan við sköpun upplifunar. 

 

Við upphaf reif menningar í Bretlandi var staðsetningu hvers viðburðar haldið leyndri þar 

til reifið hófst. Lykilfólk var látið vita hvaða bensínstöð ætti að hittast á og orðið látið 

berast en þetta var fyrir tíma farsíma Þegar þangað var komið var beðið við tíkallasímann á 

bensínstöðinni. Þegar hann svo hringdi loksins fékk sá sem svaraði leiðbeiningar um hvert 

skyldi haldið. Sá hoppaði beint upp í bíl og svo fylgdu allir hinir á eftir. Enginn nema 

fremsti bíllinn vissi hvert var haldið og spennan magnaðist. Þegar á staðinn var komið var 

upplifunin orðin gríðarlega sterk. Ferðalagið að reifinu varð mjög stór hluti 

upplifunarinnar. Í sama fyrirlestri lýsir hann gamalli verksmiðju þar sem hann hélt marga 

viðburði á starfsárum sínum í Bandaríkjunum. Verksmiðjugólfið var notað sem dansgólf 

og plötusnúðarnir spiluðu af verkstjórapalli sem gnæfði yfir dansgólfinu. Á verksmiðjunni 

voru risastórar innkeyrsluhurðir sem opnuðu beint inn á verksmiðjugólfið og á þeim var 

minni hurð sem hægt var að hleypa fólki inn um. Þessa hurð notaði Collingwood aldrei til 

að hleypa fólki inn. Aftan við verksmiðjuna var aftur á móti geymslukjallari með hurð sem 

opnaðist eins og neðanjarðarbyrgi. Þar var hægt að komast inn í göng sem fóru svo 

gegnum tæknirými og liðuðust eins og snákur að aðalrýminu. Á meðan gengið var í 

gegnum göngin að aðalrýminu heyrðist í smám saman meira í tónlistinni. Að lokum var 

gengið upp lítinn rúllustiga og við enda hans opnaðist hurð. Þá var komið inn á pall beint á 

                                                
 42 Jonathan Chapman, Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy, Fyrsta útgáfa. 

London : Sterling, 2005. bls. 105. 
43 Nina K. Prebensen, Eunju Woo, Joseph S. Chen, og Muzaffer Uysal. „Experience Quality in the Different 
Phases of a Tourist Vacation: A Case of Northern Norway“, Tourism Analysis ,2012. 
doi:10.3727/108354212X13485873913921. 
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móti plötusnúðnum með yfirsýn yfir dansgólfið - þú varst kominn! Stóra innkeyrsluhurðin 

var að lokum opnuð þegar reifinu lauk. Það sem ferðalagið í gegnum geymsluna og 

tæknirýmin bæta við er  tilfinningin að uppgötva eitthvað. Rúsínan í pylsuendanum er 

ekkert sérstaklega merkileg ef engin er pylsan.44 

 

4 DÆMI   

4.1. Vel að verki staðið 

Þríhnúkar við Bláfjöll sitja ofan á Þríhnúkagíg, gríðarstórum gíghelli sem er 120 metra 

djúpur. Hellirinn er kvikuhólf sem féll ekki saman eftir gos fyrir um þrjú- til fjögurþúsund 

árum og er talinn vera stærsti hraunhellir í heimi. Fyrst var sigið ofan í hann árið 1974, og 

hann var kortlagður til hlítar 1991. Árið 2011 sóttist National Geographic eftir því að 

komast ofan í hellinn og taka upp. Í því augnamiði var sett upp laus lyfta fyrir starfsfólk og 

búnað. Þáttur National Geographic vakti heimsathygli og síðustu ár hefur verið rekin 

ferðaþjónusta í tengslum við gíginn með góðum árangri.45  

 

Þríhnúkagígar eru staðsettir á vatnsverndarsvæði og þeirra starfsemi er þeim kvöðum háð 

að umferð vélknúinna ökutækja er með öllu bönnuð.46 Hvort sem það var ætlun þeirra eða 

ekki hefur sú staða gert það að verkum að þeir gestir sem til þeirra koma þurfa að ganga 

um það bil 30 mínútur eftir slóða sem liggur í gegnum hraunið. Í hrauninu leynast svo 

allskonar skemmtilegir staðir sem hægt er að stoppa við og kynna fyrir fólki hvernig 

hraunið myndaðist og byggja þannig upp eftirvæntingu fyrir því sem koma skal. Þegar 

komið er í grunnbúðir gígsins hefur fólk þá áorkað einhverju og upplifir að það sé komið á 

einhvern framandi og afskekktan stað. Þessi aðdragandi hefur aukið við upplifunina og 

verður hún sterkari og áhrifaríkari fyrir vikið. Hellirinn sjálfur er svo stórkostlegur og fólki 

stýrt þangað niður í hæfilega stórum hópum. 

 

Bláa Lónið er annað gott dæmi um vel hannaða upplifun. Lónið var komið að krossgötum 

árið 1998 en þá þurfti HS Orka að auka við athafnasvæði sitt og það svæði sem þótti 

ákjósanlegast var gamla Bláa Lónið. Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt og Sigurður 

                                                
 44 Ian Collingwood, „Designing experiences“, Myndband, 17:39, Sótt 7. desember 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=s6VNfr_Stvk&t=107s. 
45 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur, bls. 265. 

 46„Reglugerð Um Neysluvatn“, Reglugerðasafn, Sótt 7. desember 2017. 
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/536-2001. 
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Þorsteinsson vöruhönnuður voru fengin að verkefninu. Þar var lögð fram metnaðarfull 

langtímaáætlun um möguleika svæðisins og mikil vinna sett í að greina eiginleika 

svæðisins og kjarna.47 Einnig var mikil vinna sett í að skoða hvaða viðskiptavinir væru 

væntanlegir. Heildar upplifunin af Bláa Lóninu er því eitthvað sem er búið að leggja mikla 

vinnu í að búa til48 

 

Reykjanesbrautin er stofnbraut milli alþjóðaflugvallar og höfuðborgar hún er bein og breið 

eins og hlutverk hennar segir til um. Þegar beygt er inn á Grindavíkurveginn er ekki mikill 

munur á, vegurinn þrengist en er ennþá þráðbeinn og ætlaður til að skila þér eins hratt og 

örugglega eins og hægt er á áfangastað. Þegar afleggjarinn inn að Bláa Lóninu tekur við er 

aftur á móti annað upp á teningnum. Vegurinn byrjar að mýkjast og eltir línur landsins 

frekar en að brjótast í gegnum þær. Útsýnið er breytilegt þar sem bæði er keyrt ofan í 

dældir og upp á hóla. Þessi breyting hefur mikil áhrif á hvernig við upplifum umhverfi 

okkar.49 Þónokkuð áður en komið er að lóninu byrja svo að birtast bláleitir pollar við 

vegkantinn. Þarna er búið að skipta um gír, ætlunin er ekki lengur að koma þér frá milli 

staða hratt og örugglega. Vegferðin er hafin, þú ert kominn inn í draumaveröld Bláa 

Lónsins og upplifunin er hafin. Spennan magnast eftir því sem bláu pollarnir verða að 

litlum stöðuvötnum og jafnvel síkjum sem hverfa bakvið klettadranga. Þegar á bílastæðið 

er komið er áfangastaðurinn samt ennþá óáþreifanlegur. Ekkert nema hraunveggir og gufan 

sem stígur upp af hrauninu. Farið er fótgangandi síðasta spölinn. Gangvegurinn inn að 

lóninu minnir á Almannagjá en í anda þess sem á undan hefur komið hlykkist gjáin og 

byrgir þér sýn alveg þangað til að móttöku lónsins er komið. Þessi aðdragandi hefur 

undirbúið gestinn og skapað þá upplifun að hér sé hann að uppgötva eitthvað merkilegt og 

undravert. Og það áður en að lóninu er komið. 

 

Nú er Bláa Lónið einn langvinsælasti ferðamannastaður landsins og um 80% ferðamanna 

hafa þar viðkomu.50 Vel heppnuð upplifunarhönnun hefur átt stórann þátt í þeim 

vinsældum.  

 

                                                
47 Borghildur Sölvey Sturludóttir, Góðir Staðir : Uppbygging Ferðamannastaða, Leiðbeiningarit, Reykjavík: 
Ferðamálastofa, 2011. 

  48 Sigurður Þorsteinsson, Fyrirlestur, Upplifðu 2011, Sótt 7 desember, 
https://www.youtube.com/watch?v=89kV4dnLIkY&t=1179s. 

 49 Kevin Lynch, The Image of the City. MIT Press, 1960. bls. 163. 
50 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Það er kominn gestur,  bls. 225-227. 
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4.2. Tækifæri til framtíðar 

Fyrrnefnd dæmi eiga það sameiginlegt að þau búa til aðdraganda að raunverulega 

„áfangastaðnum“.  Ef ekki er hugsað um það hvernig umhverfið og aðdragandinn tala 

saman er hætta á að upplifunin skili sér ekki og bæti litlu við þær hugmyndir og væntingar 

ferðamannsins.  

 

Flest þekkjum við Stonehenge í Bretlandi. Sögufrægur staður sem er umlukinn dulúð sem 

kristallast í hinum ýmsu tilgátum um tilurð hans. Stonehenge hefur verið vinsæll 

áfangastaður ferðamanna um áratuga bil. Fyrir nokkru síðan hafði verið komið upp aðstöðu 

til að auðvelda aðgengi og rekin veitinga- og minjagripasala við hlið Stonehenge. Þessi 

mannvirki drógu töluvert úr mikilfengleika staðarins og skertu upplifun ferðamanna sem 

komu að skoða hann. 51 

 

Að lokum tók breska þingið ákvörðun um að kaupa alla aðstöðu sem búið var að byggja 

upp í kringum minjarnar og loka þeim. Tyrft var yfir bílastæðin og öll hús rifin. Umhverfið 

var fært nær því sem það var fyrir uppbyggingu vegna ferðamanna. Þess í stað var öll 

aðstaða fyrir ferðamenn færð rúma tvo kílómetra frá Stonehenge. Þaðan er í boði að labba 

eða taka sérstaka skutlu. Með þessu hefur upplifun ferðamanna af Stonehenge batnað til 

muna og umgengni um svæðið gjörbreyst til hins betra. Einnig hefur tekist vel til við að 

dreifa álaginu í kringum þessar  minjar því þjónustumiðstöðin sinnir héraðinu öllu og ýtir 

undir að fólk skoði einnig aðrar og minna þekktar minjar og staði í nærliggjandi 

umhverfi.52 

 

Mörg sambærilegt tækifæri eru hér á landiog má sérstaklega nefna Jökulsárlón. Ríkið gekk 

nýverið inn í söluferli á þeim lóðum sem eiga hlut í Jökulsárlóni. Sérstakri fjárveitingu var 

bætt við í ríkisfjárlögin til að standa straum af þeim kostnaði.53 Jökulsárlón er ein 

þekktasta náttúruperla Íslands. Vinsældir þess jukust til muna eftir að lónið birtist í James 

Bond myndinni A View to a Kill árið 1985. Siglingar um lónið hafa verið í boði síðan.54 Í 

takt við aukningu ferðamanna hefur ásókn þangað aukist gríðarlega. Þar hefur aftur á móti 

átt sér stað mjög takmörkuð uppbygging. Svæðið í kringum Jökulsárlón er ekki talið 

                                                
51 Skipulag og ferðamál – Hugmyndahefti, Reykjavík: Skipulagsstofnun, 2015. 
52 Eric Holding, Hard choices, Fyrirlestur, Selfoss: Ferðamálaþing, 2013. 
53 Kolbeinn Tumi Daðason, „Ríkið sýknað í jökulsárlónsdeilu“ Visir.is, 25. nóvember 2017, Sótt 12. 
desember 2017. 
54 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, „Það er kominn gestur.“ bls. 222-224. 
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sérstaklega viðkvæmt,55 þó hefur skortur á innviðum svo sem göngustígum og betur 

skipulögðu bílastæði valdið akstri utan vega og raski þar sem ferðamenn ganga utan stíga. Í 

ljósi þess eru ekki endilega náttúruverndarsjónarmið sem knýja á um að ráðist verði í 

hönnunarferli og uppbyggingu, heldur sú upplifun sem stefnuleysið í gegnum árin hefur 

skapað.  

Vanda þarft til verka þegar byggðir eru upp áfagastaðir fyrir ferðamenn. Þetta snýst ekki 

einungis um vörur eða þjónustu, né bara um aðdragandann eða samhengi ferðamannsins 

eða heimamannsins. Nauðsynlegt er að horfa heildrænt á það verkefni sem við blasir og 

leyfa okkur að nálgast það með samkennd og skilningi gagnvart öllum þeim flötum sem á 

því kunna að finnast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Skipulag Og Ferðamál – Hugmyndahefti. 
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég gert stuttlega grein fyrir sögu ferðalaga, bæði í alþjóðlegu samhengi 

og ferðalögum fyrr á tíðum hér á landi. Ferðalög hafa verið hluti af menningu okkar um 

langa hríð. Margs konar hvatar geta legið að baki ferðalögum, innri löngun til að uppgötva 

eitthvað nýtt, þörf til að yfirgefa hversdagsleikann, nýta tímann á meðan maður er ekki að 

vinna eða fjárfesting í ímynd annara af þér sjálfum. Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk í 

nýjum veruleika ferðalaga. Fólk keppist við að sýna hvort öðru hversu ævintýragjarnt og 

hamingjusamt það er. Áfangastaðir eins og Ísland sem enn teljast vera framandi og af hinni 

troðnu slóð gefa bónusstig í því samhengi.  

 

Ferðamannafjöldi á Íslandi hefur aukist gríðarlega síðustu ár og mikil þörf er á að bæta 

innviði til að taka á móti þessum fjölda. Náttúra Íslands á í vök að verjast þar sem ágangur 

á vinsælustu ferðamannastaði landsins veldur skemmdum á gróðurþekju. Náttúruperlur 

sem vel hafa þolað minni umgang án uppbyggingar liggja nú undir skemmdum og 

nauðsynlegt er að bregðast við. Mikilvægt er að slík uppbygging sé vönduð og hafi 

verkferla hönnunar að leiðarljósi frá upphafi. Nauðsynlegt er að verja náttúruna og stýra 

aðgengi, en ekki má gleyma upplifun þeirra sem munu sækja staðina heim. Staðlaðar 

lausnir sem eru fjöldaframleiddar eiga það á hættu að draga virkilega úr þeirri upplifun sem 

náttúruperlur Íslands skapa. Í þessari vinnu þarf að vanda til verka og taka mið af 

fjölbreyttum sjónarmiðum. Lykilatriði er að hafa upplifun gestsins í öndvegi og skilgreina 

þá upplifun sem ætlunin er að skapa. Til að sem best takist til er æskilegt að sem flest 

sjónarmið fái að heyrast í hönnunarferlinu.  

 

Aðgengi er nauðsynlegt en því fylgir ábyrgð. Tilhneigingin að setja niður bílastæði sem 

allra næst áfangastaðnum eða aðdráttaraflinu dregur úr þeirri upplifun sem fólk sækist eftir. 

Aðdragandi er eittthvað sem þarf að hugsa um og nýta mun meira, því það er ferðalagið 

sem skapar áfangastaðinn og bílaleigubílar og rútur bæta engu við. Ísland er magnað land 

sem hefur upp á gríðarmikið að bjóða, fyrir okkur, þá gesti sem við fáum hingað til lands 

og ókomnar kynslóðir. Nú eru hlutirnir að gerast hratt, en það þýðir ekki að ómögulegt sé 

að gera þá vel. Það er einfaldlega ekki í boði að „redda þessu bara“. Nú þarf að vanda til 

verka! 
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