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Ágrip 

Grænland er talið vera ungur ferðamannastaður þar sem skipulagðar ferðir hófust rétt um 

50 árum síðan með dagsferðum til Kulusuk frá Íslandi. Þróun á ferðaþjónustu á Grænlandi 

var lítil og hæg þar til eftir 1979 þegar heimastjórn Grænlands var sett á laggirnar og 

Ferðamálaráð Grænlands stofnað. Undir fyrrum stjórn ferðamálaráðsins var lítið samstarf á 

milli ferðþjónustuaðila í Grænlandi og ekki var unnið að sameiginlegum markmiðum, en 

nú eru nýir tímar framundan undir nýrri stjórn Ferðamálaráðsins. Í þessari rannsókn voru 

tekin viðtöl við hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar í Grænlandi og var leitast eftir því að 

greina hver framtíðaráform Ferðamálaráðs Grænlands séu, hvert er verið að stefna og hvað 

framtíðin mun bera í skauti sér. Einnig verður leitast eftir því að svara hver ferðamaðurinn 

er sem heimsækir Grænland, á hvaða svæði er hann er að fara og hvaða  tegund 

ferðamanna heimsækir ákveðin svæði. Þá verður velt upp þeim spurningum hvort einhver 

áhrif séu að gæta í samfélagi Grænlendinga vegna ferðamanna, hvar þolmörk heimamanna 

liggja í garð ferðamanna og hvort mismunur sé eftir svæðum. Niðurstöður rannsóknar sýna 

að Ferðamálaráð Grænlands vinnur að meiri samhæfingu innan ferðaþjónustunnar  sem og 

milli hennar og ferðaþjónustunnar, þannig að allir séu að vinna að sama markmiði. Einnig 

mun vera unnið að því að sérhæfa hvert svæði fyrir sig sem gerir ferðamanninum kleift að 

stunda ólíka afþreyingu frá einu svæði til annars. Þá kom í ljós að  Ferðamálaráð áformar 

að herja á nýja markaði en nýta sér fyrri reynslu og einbeita sér að sambærilegum 

aldurshópi. Tegundir ferðamanna sem heimsækja Grænland eru mismunandi eftir svæðum, 

og er því rétt að sérhæfa þarf hvert svæði fyrir sig svo að það nái að uppfylla kröfur þess 

hóps sem heimsækir svæðið. Að auki kom í ljós að áhrif vegna ferðamanna eru sýnileg í 

samfélagi Grænlendinga og eru þau misjöfn eftir svæðum. Í kjölfarið vakna spurningar um 

hver möguleg þolmörk verða og eru þau greind fyrir hvert svæði fyrir sig.  

 

 

 



 

Abstract 

Greenland is considered a young travel destination, where scheduled tours begun only 50 

years ago, coming in from Iceland to Kulusuk. Tourism developed slowly over the decades 

but the past 10 – 15 years there has been a change. In the wake of Greenland got home rule 

in 1979 they established a tourism council for Greenland the following year. Up to today 

the tourism industry has not worked together in Greenland, but that is all about to change, 

the new administration in Tourism and business council of Greenland is making changes 

for the future. The main goal of this research is to see where Greenland tourism is heading, 

what type of tourist go to Greenland and if there is any noticeable influence from tourists 

on local people and if there are any signs of intolerance towards tourists from locals.  

 It was realized that Tourism and business council of Greenland is working towards a 

better more cohesive future, they are working on branding Greenland and implementing 

that branding along with the tourist industry in Greenland. They aim to work together but 

to have each area differentiate themselves so that tourists can explore more of Greenland 

and not experience the same product everywhere. The tourist and business council of 

Greenland will implement the branding in new markets but work towards the same age 

group as they have right now as their main target group. The types of traveller are different 

between areas and the same can be said about influence on locals and tolerance towards 

tourists. Where tourism has been for the longest in Greenland it is noticeable that some 

intolerance is showing in locals towards tourists but where tourism is relatively new the 

locals are more curious.  
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Þakkir 

Ég vill þakka viðmælendum mínum fyrir aðstoðina við gagnaöflun þessarar rannsóknar 

sem og að hafa gefið mér góða innsýn inn í ferðaþjónustu Grænlands sem mun nýtast mér 

við nám og starf. Einnig vil ég þakka Svövu Björk Ólafsdóttur og Heru Brá Gunnarsdóttir 

fyrir að hafa tekið að sér yfirlestur ritgerðar og leiðbeinanda mínum henni Önnu 

Karlsdóttur lektor fyrir að hafa leiðbeint mér við rannsóknina. Einnig vil ég sérstaklega 

þakka fjölskyldu minni fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti mér.  
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta getur verið ein mikilvægasta tekjulind lítilla þjóða og skapað mikilvæg störf 

fyrir heimamenn. Með aukinni komu ferðamanna um allan heim skiptir miklu máli fyrir 

áfangastaði og lönd að aðlaga sig hinum síbreytilega ferðheimi og ná að skapa jákvæða 

ímynd svo að ferðamaðurinn velji réttan áfangastað. Ferðamenn eru í stöðugri þróun og 

breytast þarfir og langanir hratt, áfangastaðir þurfa að gera sér grein fyrir þróuninni og hafa 

til þess burði að geta uppfyllt væntingar þeirra. Passa þarf upp á að missa ekki af lestinni í 

tækniframförum og vera samkeppnishæft við aðra staði. 

 Rétt markaðssetning og góð ímynd er eitt það helsta sölutól sem áfangastaðir hafa. 

Það verður að gæta þess að staðsetja áfangastaðinn í huga ferðamannsins með réttum 

upplýsingum svo að ákvörðunartaka hans eykur líkurnar á því að hann velji réttan 

áfangastað sem hentar honum. Með því að greina áfangastaði í flokka sem lýsir því hvað 

hann hafi að bjóða fyrir misjafna tegund ferðamanna má auðvelda markaðssetningu og 

auka líkurnar á því að réttur staður sé valinn af ferðamanninum. Einnig auðveldar það 

áfangastöðunum að þekkja markhóp sinn og haldi í við þær breytingar sem stöðugt eru í 

þróun. 

Þó svo að selja þurfi áfangastaði þá þarf að gæta þess að heimamenn verði ekki fyrir 

of miklu áreiti eða verði fyrir umhverfis eða samfélagslegum skaða af völdum ferðamanna. 

Með því að gera sér grein fyrir áhrifum ferðamanna á heimamenn þá má staðsetja 

áfangastaði á stig sem greina hvar áfangastaðurinn sé staðsettur á lífstímakúrfu Butler´s. 

Með því að gera sér grein fyrir því hvar áfangastaðir séu á lífstímakúrfunni má betur átta 

sig á næstu skrefum í þróun staðarins og þeim viðbrögðum sem þarf að sýna til að sporna 

gegn of miklum neikvæðum áhrifum á samfélag heimamanna. Markmið þessarar 

rannsóknar er að leitast eftir því að svara hver ferðamaðurinn er sem fer til Grænlands, 

hvernig tegund hann er að mati fagaðila í Grænlandi. Einnig er reynt að svara hvort einhver 

sýnileg samfélagsleg áhrifa sé að gæta á helstu áfangastöðum Grænlands og hvar möguleg 

þolmörk liggi og hvort áhrif og þolmörk séu mismunandi eftir áfangastöðum innan 

Grænlands.  
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2 Ferðaþjónustan og Grænland 
 

2.1 Ferðaþjónusta í alþjóðasamhengi 

Ferðaþjónusta er talin vera sú atvinnugrein sem er í hvað mestum vexti í heiminum auk 

þess sem hún þróast stöðugt og skapar í kjölfarið fleiri hliðar á greininni með sérhæfingu 

og fjölbreytileika. Ferðaþjónusta í dag er metin einn af lykil þáttum í samfélagslegri þróun 

og efnahagslegum vexti landa. Með aukinni samkeppni á milli áfangastaða og landa knýr 

það áfram þróun sérhæfingar og framboð aðdráttarafla (World Tourism Organization, 

á.á.a).  

Ferðaþjónustan er eitt af leiðandi öflum í heiminum í dag og eru bein og óbein 

ferðaþjónustustörf um 6-7% af allri atvinnu í heiminum. Í sumum löndum eru 

ferðaþjónustutekjur þeirra helsta leið til að auka erlendan gjaldeyri í landinu, það er talið 

að ferðaþjónusta sé allt að 5% af vergri þjóðarframleiðslu í heiminum. Í þeim löndum þar 

sem ferðaþjónusta skipar stórann sess í þjóðfélaginu getur ferðaþjónustutekjur verið allt að 

það verið ein af megin innkomu og getur hún orðið allt að 10% af vergri þjóðarframleiðslu. 

Árið 2009 var um 4,2% fækkun á komum ferðamanna um allan heim frá því árinu áður. 

Það er talið geta stafað af óstöðugleika og hruni í fjármálaheiminum og afleiðingu út frá 

því (World Tourism organization, 2010a). Talið er að samkvæmt fyrstu þremur 

fjórðungum ársins 2010 megi sjá allt að 7% aukningu á komum ferðamanna miðað við 

sama tíma árið 2009. Samkvæmt því má áætla að í lok ársins verði 5-6% aukning á komu 

ferðamanna á milli áranna 2009 og 2010 (World Tourism Organization, 2010b). Í 

framtíðarspám frá World tourism organisation (UNWTO) fyrir árið 2011 má gera ráð fyrir 

að aukningin muni halda áfram á heimsvísu og verða um 4% frá fyrra ári. Í sömu 

framtíðarspá telja þeir að allt til ársins 2020 muni fjölgun komu ferðamanna halda 4,1% 

vexti árlega (World Tourism organization, 2010a). 

UNWTO heldur því fram bregðast þurfi við hinum síbreytilega ferðaheimi. 

Ferðamenn og langanir þeirra eru í stöðugri þróun og því verður ferðaþjónustan að 

bregðast við til að geta uppfyllt væntingar sem ferðamanna. Væntingar og langanir 

ferðamanna eru ekki eingöngu það sem er að taka breytingum, ráðið heldur því fram að 

samskiptinn við ferðamenn séu að breytast þar sem tækni fleytir fram og upplýsingar 

aðeins nokkrar sekúndur séu að berast til ferðamannsins. Tæknin hefur þegar breytt mörgu 

þegar viðkemur ferðalögum en það mun breytast svo um munar á næstu árum. Allt frá því 
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að geta innritað sig í flug eða á hótel án pappírsstaðfestingar yfir í það að geta fengið 

forskot á sæluna með aðstoð þrívíddar sýndarveruleika tækni. Þá getur ferðamaðurinn 

upplifað áfangastaðinn á annan hátt en einungis með fyrirmyndir á pappír eða á myndum. 

Einnig sér UNWTO framtíðina í því að ferðamenn og ferðaþjónustan verði meðvitaðri um 

umhverfi og áhrif ferðalaga á áfangastaðinn og hagi sér eftir því (World Tourism 

Organization, 2010b).  

 

2.2 Grænland  

Grænland er eyja sem liggur norðvestur af Íslandi og er hún mitt á milli Kanada og Íslands. 

Hún telst til Norður Ameríku en tilheyrir þó stjórnarfarslega Evrópu, þar sem Grænland 

heyrir undir Dönsku krúnuna. Grænland er 2,175,600 ferkílómetrar sem gerir hana að 

stærstu eyju heims en samt sem áður er aðeins tæplega 16% eyjunnar búsetuhæf eða 

341,700 km
2
 sem eru án ísbreiðu að einhverjum hluta árs. Grænlands jökullinn nær allt frá 

sjávarmáli og upp í 3000 metra hæð og er ísbreiðan næst stærsta ísbreiða í heimi. Grænland 

 liggur mjög norðarlega og er nyrsti punktur Grænlands á 83° breiddargráðu, aðeins 740 

kílómetrum frá Norðurpólnum. Grænland er með mikið fjallendi og eru hæstu fjöll 

landsins allt að 3,700 metrar (Danker P. 1999). Árið 2004 var ísfjörðurinn Ilulissat settur á 

heimsminjaskrá UNESCO. Þar liggur jökullinn Sermeq Kujalleq niður að sjó og er, einn af 

fáum stöðum á Grænlandi þar sem jökullinn mætir hafi. Þar er nú búið að friða 40,240 

hektara svæði en þar, fljóta yfir 70 rúmkílómetrar af ís út fjörðinn og á haf út á sumrin 

(Greenland Tourism & Business council, 2010a) 

 

        Mynd 1: Kort af Grænlandi 

        Heimild: Lonely Planet, á.á. 
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Grænlendingar eru rétt yfir 56 þúsund samkvæmt ferðamálaráði Grænlands og af 

þeim eru 89% af kynþætti Inuit. Grænland fékk heimastjórn árið 1979 og sjálfsstjórn 21 

júní 2009 á 30 ára afmæli heimastjórnarinnar. (Baunbæk, L., 2009). Það eru 18 megin 

kaupstaðir á Grænlandi þar af eru 2 á austurströnd en hinir allir staðsettir á suður- og 

vesturströndinni. Kaupstaðirnir 18 eru þjónustumiðstöðvar annarra smærri bæja í kring, 

samt sem áður eru engir vegir á milli bæja á Grænlandi og því byggjast samgöngur 

Grænlendinga á hundasleðum, snjósleðum, bátum, þyrlum og flugvélum (Danker, P., 

1999). Höfuðborgin Nuuk er staðsett á vesturströnd Grænlands og þar búa 15,000 manns.  

Nuuk er því meðal smæstu höfuðborga heims. Daninn Hans Egede trúboði kom til Nuuk 

árið 1728 og settist þar að, sem gerir það að verkum að Nuuk eða Gådthåb eins og hann var 

skýrður er elsti kaupstaður Grænlands (Greenland Tourism & Business council, 2010b). 

Grænland er nefnd á móðurmálinu Kalaallit Nunaat sem þýðir „Land fólksins “ og 

tala Grænlendingar Kalaallisut sem opinbert móðurmál (Danker, P., 1999). Það er talið að 

það séu fjórar megin mállýskur í Grænlandi og eru þær staðbundnar, þær teljast til Austur-, 

Suður-, Vestur Grænlands og svo Thule sem er nyrsta byggð Grænlands. Vestur 

Grænlenska er hið opinbera tungumál og er það kennt sem móðurmál í grunnskólum ásamt 

dönsku og ensku. Grænlenska hefur aðlagað sig að nútímanum líkt og önnur tungumál en í 

stað þess að hafa tökuorð fyrir nýja hluti eða hugtök reina þeir frekar að finna upp 

grænlensk orð, sem dæmi má nefna að orðið tölva er „qarasaasiaq“ en bein þýðing þess er 

„gervi heili“. Grænlenska er uppbyggð sem „polysynthetic“ tungumál sem gerir það að 

verkum að orðin geta verið mjög löng og alla jafna samsvarað heilli setningu í öðrum 

tungumálum (Greenland Tourism & Business council, 2010c).  

Vegna hindrana í samgöngum þróaðist í samskiptatækni tiltölulega fljótt og var 

Grænland annað landið í heiminum til að setja upp stafrænt fjarskiptanet þar sem 

Grænlendingar nýttu sér tæknina við skóla, vinnu og jafnvel til að ræða við læknirinn í 

næsta kaupstað (Danker, P., 1999).  

 

 

2.2.1 Ferðaþjónusta í Grænlandi 

Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin hefur sett það markmið að stefna að 

sjálfbærri norrænni ferðaþjónustu Skýrsla um þá stefnu var gefin út undir nafninu „Brúa 

bilið“(e. Bridging the Gap) og var gefin út árið 2001. Þar var sett fram aðgerðaráætlun um 

hvernig best megi vinna að sjálfbærri ferðaþjónustu. Árið 2004 var svo gefin út önnur 
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skýrsla undir nafninu „Í átt að sjálfbærni í ferðaþjónustu á Norður heimskauti“ (e. Towards 

a Sustainable Arctic Tourism) þar sem lagðar voru til endurbætur og ítarlegri útlistingar að 

aðgerðaráætluninni. Norðurheimskautsvæðið er viðkvæmt bæði hvað varðar náttúru og 

menningu þjóðanna sem þar búa og því þarf að vinna með heimamönnum í þróun 

ferðaþjónustunnar. Norður heimsskautsvæðið sem nefndin vinnur að er Grænland, Ísland, 

og norðursvæði Svíþjóðar, Noregs og Finnlands, kort af svæðinu má sjá á fyrstu mynd.  

 

    Mynd 2: Norður Heimskautsvæðið 

    Heimild: Norræna ráðherranefndin.   

 

Langtíma markmið skýrslunnar stefnir að því að heimamenn verði stærsti hópur 

vinnuafls í ferðaþjónustufyrirtækjum. Að menntun og þekking þeirra verði aukin og laun 

þeirra verði betur skilgreind. Einnig munu fjármagnslekar vera kannaðir og fylgst með 

þolmörkum náttúru og samfélags með rannsóknum (Norræana ráðherranefndin, 2004).  

Grænland, Færeyjar og Ísland hafa frá árinu 1995 verið í ferðamálasamstarfi þar sem 

stefnt var að í sameimingu að efla samstarf innan ferðþjónustunnar og styrkja ýmis 

verkefni innan svæðisins. Samstarfið var í fyrstu kallað SAMIK og FITUR en seinnihluta 

ársins 2006 var það sameinað í eitt samstarf undir nafninu North Atlantic Tourism 

Association (NATA). (North Atlantic Tourism Association, á.á.) 

Skipulagðar ferðir til Grænlands hófust árið 1959 og voru það dagsferðir frá Íslandi. 

Komur ferðamanna til Grænlands voru þó fáar, en árið 1992 komu um það bil 3,500 gestir 

til landsins. Árið 1979 tók heimastjórn Grænlands þá ákvörðun að setja ferðamál í forgang 
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sem eitt að þremur lykilatriðum sem þyrfti að bæta. Heimastjórnin setti sér markmið árið 

1991 að fjölga komum ferðamanna upp í 35,000 gesta fyrir árið 2005 (Kaae B.C., 2002).  

Flestir ferðamenn sem gista á Grænlandi koma með flugi. Árið 2008 var áætlað að 

36,000 þúsund manns hafi komið með flugi og komu flestir þeirra frá Danmörku. Eins og 

sjá má á mynd þrjú eru Danir lang stærsti hópurinn af ferðamönnum í Grænlandi 

(Greenland Tourism & Business council, 2009). 

 

 

  Mynd 3: Dreifing ferðamanna eftir þjóðerni, árið 2008 

  Heimild: Greenland Tourism & Business council (2009) 

 

 Samkvæmt rannsóknum ferðamálaráðs Grænlands eru flestir þeirra 50 ára og eldri. 

Komum ferðamanna til Grænlands hefur farið stöðugt fjölgandi frá árinu 2002 til dagsins í 

dag. Þó svo að stór hluti ferðamanna séu Danir þá má greina breytingu sem hefur verið að 

þróast undanfarin á. Hlutföll ferðamanna frá öðrum löndum hefur varið vaxandi á hverju 

ári. Það eru um það bil 50 gistiaðstöður vítt og dreift um Grænland sem hafa um það bil 

513,000 gistirými samanlagt. Gistiaðstaða er misjöfn af gæðum og getur það spannað allt 

frá gistiheimili á heimili grænlenskrar fjölskyldu til allt að 4 stjörnu hótels með fyrsta 

flokks aðbúnaði (Greenland Tourism & Business council, 2009). Mynd fjögur hér má sjá 

nýtingu gistirýma, og er athyglisvert að á háannartíma ferðaþjónustunnar í Grænlandi, júní, 

júlí og ágúst, að nýting gistirýma er rétt um 50% af heildar framboði.  
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     Mynd 4: Gistirými og nýting gistirýma í Grænlandi árið 2008 

     Heimild: Greenland Tourism & Business council (2009) 

 

Flestir heimsækja höfuðborgina og svæðið þar um kring en næst flestir fara á 

Diskófjarðar svæðið. Ferðamálaráð Grænlands hefur skipt Grænlandi upp í fjögur megin 

svæði og nota þau landfræðilega skiptingu eftir strandlengju eyjunnar (Greenland Tourism 

& Business council, 2009). Stjórnskipulega er Grænlandi skipt upp í suður hluta, mið 

hluta, norður hluta og svo Diskófjarðar svæði. Skiptingin liggur á breidd eyjunnar og má 

sem dæmi nefna að Kulusuk á austurströnd og Nuuk á vesturströnd tilheyra nú sama svæði 

innan stjórnkerfisins (Greenland Tourism & Business council, 2009). Í þessari rannsókn 

verður notast við skiptingu Ferðamálaráðs Grænlands og farið eftir landfræðilegri 

skiptingu eyjunnar.  

 Helsta ferðamannatímabil Grænlands er frá júní til og með ágúst. Komur 

skemmtiferðaskipa hefur fjölgað á milli ára og er talið að 29,000 gestir hafi heimsótt 

Grænland árið 2008 (Greenland Tourism & Business council, 2009).  

Ferðamálaráð Grænlands gerði rannsókn á þekkingu og vitund fólks um Grænland  

frá nokkrum löndum. Það helsta sem kom út úr skýrslunni var meðal annars að fólk sem 

tók þátt í könnuninni hafði litla þekkingu á Grænlandi sem ferðamannastað. Flestir töldu að 

mikilvægast væri að skoða náttúru, fá að kynnast menningu, mat og íbúum Grænlands en 

ekki fara á veiðar eða sigla á kajak. Það tengdi landið við kulda, snjó, náttúrufegurð, 

víðerni og víkinga (Greenland home rule goverment, 2008).  
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2.2.2 Samgöngur í Grænlandi 

Helstu flugsamgöngur til og frá og innan Grænlands er þjónustað af Air Greenland. Air 

Greenland er 50 ára gamalt fyrirtæki og hefur það verið undirstaða samgangna 

Grænlendinga. Air Greenland flýgur á 25 áfangastaði, 23 áfangastaðir eru innan 

Grænlands, en þeir fljúga einnig til Íslands og Danmerkur (Air Greenland, 2010a). 

Flugfélagið hefur marga þjónustuþætti svo sem að tengja saman bæi og samfélög. Einnig 

sinnir flugfélagið sjúkraflutningum, aðstoðar við rannsóknavinnu og er meðeigandi í 

fjórum öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum. Þessi fyrirtæki eru farþegaferja sem siglir frá 

suðurströnd Grænlands og upp vesturströnd að Ilulissat í norðri, Hótel Arctic í Ilulissat, 

World of Greenland dagsferðarfyrirtæki í Ilulissat og Greenland Travel 

ferðaskipuleggjanda og ferðaskrifstofu staðsetta í Kaupmannahöfn  (Air Greenland, 

2010b). Í Grænlandi eru 12 flugvellir og 47 þyrlupallar og af þeim 12 flugvöllum þjóna 

tveir þeirra sem alþjóðaflugvellir; Kangerlussuaq og Narsarsuaq (Greenland Tourism & 

Business council, 2009). Air Greenland er ekki eina flugfélagið sem þjónustar Grænland 

með flugsamgöngum, Air Iceland/Flugfélag Íslands er einnig með flug allt árið til 

Grænlands. Þeir fara til Austurstrandarinnar allt árið og þjónusta þá Kulusuk og 

Ittoqqortoormiit (Flugfélag Íslands 2010a). Flogið er til Nuuk allt árið og stefnt er til að 

fara til Ilulissat allt árið um kring, en sú þjónusta mun hefjast vorið 2011. Á sumrin er svo 

flogið til Narsarsuaq (Flugfélag Íslands, 2010b).  
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3 Fræðileg umfjöllun  
 

3.1 Nýjar vörur fyrir nýja tegund ferðamanna 
 

Á hverju ári fjölgar komum ferðamanna um heim allan, og á mörgum stöðum er 

ferðaþjónusta orðinn verulegur hluti af efnahag og þróun landa. Seinustu 50 ár hefur 

ferðaþjónustan verið í nær stöðugum vexti, og telja má að þeir sem ferðast mest geri mestu 

kröfurnar. Ferðamenn eru í auknu mæli farnir að leita eftir gæðum og þjónustu og vilja fá 

peninganna virði. Ferðaþjónustan hefur verið að mótast og aðlagast eftir nokkrum þáttum 

sem hafa áhrif á þjónustuna sem dæmi má nefna lýðfræðilega, þjóðhagslega, umhverfis, 

pólitíska og öryggis þætti. World Tourism Organisation (UNWTO) hefur flokkað tegundir 

ferðamennsku og telja þeir að þessir flokkar skiptist eftir farandi.  

Vistvæn-ferðamennska (e. eco-tourism) er ferðamennska þar sem ferðamenn ferðast 

innan um náttúru og fá að upplifa hana, en eru ekki endilega að ferðast á umhverfisvænan 

hátt. Þó svo að tekið sé meira tillit til nátúrunnar að þá er ferðamátinn og umgjörðin sú 

sama og í öðrum tegundum ferðamennsku, þungamiðjan í Vistvænni-ferðamennsku er 

upplifunin af náttúrunni. Staðurinn gefur sig út fyrir að vera áfangastaður fyrir fólk sem 

vill upplifa náttúruna í meira mæli en hverdagslega (Mihelj, V., 2010).  

Menningartengd ferðamennska (e. cultural tourism) höfðar meira til þeirra sem eru 

með sértæk áhugasvið svo sem sögu og menningu tiltekna svæða. Ferðamenn kjósa að 

ferðast á menningarlega staði eða í menningarlegum tilgangi (Mihelj, V., 2010).  

Þema ferðamennska (e. thematic tourism) á sérstaklega til þeirra sem eiga sérstök 

áhugamál og vilja ferðast í þeim tilgangi en þennan hóp má gjarnan þekkja á þremur 

þáttum sem þeir leita eftir; Afþreyingu, spennu og menntunargildi (Mihelj, V., 2010).  

Ævintýra ferðamennska (e. adventure tourism) er sú tegund ferðamennsku sem 

höfðar til þeirra sem vilja upplifa spennu í náttúrunni. Fjallaklifur, siglingar, kafanir í sjó 

og margt fleira þar sem fólk hefur áhuga á að reyna á líkama og sál á ferðalögum sínum.  

Skemmtisiglingar ferðamennska (e. cruising) höfðar til ferðamanna sem hafa lítinn 

tíma en peningaleg úrræði, þeir sækjast eftir því að sjá margt á sem stystum tíma með sem 

minnstri fyrirhöfn (Mihelj, V., 2010).  

 Þar sem upplýsingaflæði og aðgengi að upplýsingum er gott styttist ákvörðunarferli 

ferðamannsins, einnig hafa tækniframfarir í ferðamáta fólks orðið til þess að aðgengi að 
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stöðum tekur styttri tíma og er jafnvel þægilegra. Fólk er hætt að reiða sig á að vinir og 

ættingjar gefi þeim upplýsingar um væntanleg lönd til að ferðast til og leita frekar að 

upplýsingum á netinu. Upplýsingar um allt milli himins og jarðar eru komnar á augabragði 

heim í stofu og ferðamaðurinn getur fræðst um aðstöðu, afþreyingu, kostnað og leiðir til að 

koma sér á staðinn á nokkrum mínútum. Það er ekki lengur kraftaverki líkast að ferðast frá 

einni heimsálfu til annarrar á aðeins örfáum klukkustundum (Mihelj, V., 2010). 

 

3.2 Ímynd og markaðssetning áfangastaða 
 

Ímynd áfangastaða getur haft mikið að segja þegar ferðamenn velja sér stað til að 

heimsækja. Royo-Vele (2009) hannaði líkan sem mælir ímynd áfangastaða og hvað þurfi 

að gera til að viðhalda eða breyta ímyndinni til að stuðla að verndun staða. Rannsóknin á 

ímynd áfangastaða hefur sýnt fram á mikilvægi þess að markaðasetja staðina rétt. Sú 

hugmynd sem ferðamaðurinn hefur um ákveðinn stað hefur bein áhrif á ákvörðunartöku og 

kaupferil hans. Einnig gegnir það veigamiklu hlutverki hvernig ferðamannastað er um að 

ræða og hversu ánægður ferðamaðurinn er með ákvörðun sína á staðnum. Ímynd 

áfangastaðar ákvarðast á því hvernig staðurinn er markasettur og séður út á við í gegnum 

nokkra miðla svo sem blöð, heimasíður, orðspor, sögu og svo framvegis, og hvernig 

ferðamaðurinn túlkar þær upplýsingar sem hann fær. Ímynd áfangastaðar er margskonar og 

síbreytileg. Þar af leiðandi er mikilvægt að hafa það mælanlegt svo hægt sé að staðsetja 

áfangastaðinn betur á samkeppnismarkaði og innleiða áætlunargerðir. Þegar viðeigandi 

áætlanargerðir er tilbúnar getur það haft jákvæð áhrif á áfangastaðinn, ekki eingöngu þegar 

kemur að staðsetningu í huga ferðamannsins heldur einnig í huga heimamanna, og getur 

aukið þolmörk heimamanna í garð ferðamanna (Royo-Vele, 2009). 

 

 

3.3 Áhrif ferðamanna á samfélag 

 
Áhrif ferðamanna á Grænland geta bæði verið góð sem slæm, eins og á við um öll lönd en 

Grænland er ungt ferðamannaland og þarf að gæta þess að áhrif ferðamanna séu í lágmarki, 

og menning og samfélag heimamanna verði ekki fyrir of miklu áreiti.  

 Áhrif ferðamanna á samfélag heimamanna geta verið gífurlega mikil og er 

nauðsynlegt að rannsaka þau fyrir framtíðarhorfur hvers og eins svæðis. Áhrifin geta verið 
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bæði jákvæð og neikvæð. Jákvæðu áhrifin geta falist í auknum tekjum, menntun, 

atvinnutækifærum og aukinni þjónustu sem nýtist samfélaginu. Neikvæðu áhrifin geta 

falist í breytingum á gildum samfélagsins, ójafnri tekjudreifingu og menning staðarins gæti 

aðlagast að þörfum ferðamannsins. Ferðamennska getur líka haft þau áhrif að menning 

heimasvæðisins blandist erlendri menningu og svæðið reynist ekki jafn einangrað lengur. 

Samfélagið hefur áhrif á hvernig ferðamönnum er tekið. Ef heimamenn eru neikvæðir í 

garð ferðamanna getur skapast ákveðin togstreita á milli þeirra, og getur sú togstreita 

skapað neikvæða ímynd og haft því áhrif á aðdráttarafl svæðisins sem og upplifun 

ferðamanna (Brunt, P. og Courtney, P.,1999). 

Sýniáhrif (e.demonstration effect) eru talin vera eitt af algengustu félagslegum 

áhrifum ferðamanna og er vert að skoða sýniáhrif í Grænlandi. Til að skilgreina sýniáhrif 

er talað um að heimamenn fari að líkja eftir eyðslumynstri ferðamanna á svæðinu og að 

heimamönnum sárni sá augljósi efnislegi munur sem ferðamenn búi við (Mathieson A. og 

Wall G., 1992). Þessi áhrif eru þó auðsjáanlegust í þróunarlöndunum þar sem heimamenn 

hafa tekið upp ýmis einkenni hinnar vestrænnai menningar (Fennel, 1999). Yngri kynslóð 

heimamanna er móttækilegust fyrir sýniáhrifum (Mathieson A. og Wall G., 1992).

 Sýniáhrif hafa bæði neikvæð og jákvæð áhrif á samfélagið. Þau geta verið jákvæð á 

þann hátt að þau auka fjölbreytileika í atvinnulífi staðarins, því fleiri og fjölbrettari störf 

því meiri lífsgæði verða. Við aukið atvinnuframboð, svo sem vegna sýniáhrifa, þá er því 

líklegra að fólk haldist í heimabyggð. Neikvæð sýniáhrif geta verið spilling á samfélag,  

menningu og hinum hefðbundnu gildum svæðisins. Þetta getur falist í því að heimamenn 

búa til ákveðnar staðalímyndir af ferðamönnum. Það er þekkt dæmi, sérstaklega í þriðja 

heims löndum, að væntingar til hærri tekna aukast hjá heimamönnum þegar þeir horfa á 

eyðsluform ferðamanna. Margir leiðast út í þjónustustörf þar sem þau virðast bjóða upp á 

betri framtíðarmöguleika, heldur en að til dæmis að starfa í hefðbundnari greinum 

(Mathieson A. & Wall G., 1992).  

 

3.4 Líftímakúrfa Butler´s 
 

Ferðaþjónustan í Grænlandi er misjöfn eftir svæðum, sum svæðin hafa verið heimsótt 

reglulega af ferðamönnum í fjölda mörg ár á meðan önnur svæði eru rétt að fá að kynnast 

ferðaþjónustu í dag. Butler setti fram líkan um lífshlaup ferðamannastaða og með aðstoð 
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hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar í Grænlandi er hægt að greina hvar helstu 

ferðamannastaðir lenda í því líkani.  

Eitt þekktasta mælitæki á líftíma ferðamannastaða er líftímskúrfa Butlers, en árið 

1980 setti Butler fram S-laga líkan um lífshlaup ferðamannastaða sem nefnist Butler 

kúrfan. Þar er sett fram að ferðamannastaðir hafi þá tilhneigingu til að ganga í gegnum sjö 

mismunandi stig. Á fimmtu mynd má sjá stigin skilgreind og staðsetta á Butler´s kúrfunni 

(Butler 1980).  

 

Mynd 5: Líftímakúrfa Ferðamannastaða  

Heimild: Butler R., 1980 

 

Í fyrstu er staður nær óþekktur, ferðamenn sækja lítilega að og er staðurinn svo til 

uppgötvaður (e. exploration). Ferðamenn koma í litlu mæli, aðstaða er lítil sem engin fyrir 

ferðamenn og aðgengi jafnan háð hindrunum eða talin erfið. Heimamenn sýna vinalegt og 

forvitnilegt viðhorft í garð ferðamanna og fagna heimsókn þeirra á staðinn. Þegar  

staðurinn er álitinn vera kominn á aðildarstigið (e. involvement) eru áhrif ferðamanna enn 

lítil þar sem þeir sætta sig við þá litlu aðstöðu og eða lélegs aðgengis að staðnum. Á þessu 

stigi skipta heimamenn sér að þróun svæðisins í sambandi við innviði þess og aðgengi. 

Þegar aðstaðan eða aðgengi batnar og staðurinn er kynntur eða markaðasettur eykst 

ferðamannafjöldin í kjölfarið (Butler, 1980).  

Þegar staðurinn er á þróunarstiginu (e. development) fer umhverfið jafnan að láta á 

sjá og heimamenn taka eftir því og sýna óánægju vegna þessa. Á þessu stigi er nauðsynlegt 
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að heimamenn skipti sér meira að þróuninni því oft er ekki farið eftir þeirra hagsmunum, 

gestirnir eru á þessu stigi oft um það bil jafn margir og heimamenn (Butler, 1980).  

Á eflingarstiginu (e. consolidation) er staðurinn orðin eftirsóttur 

fjöldaferðamannastaður. Miklar breytingar hafa verið gerðar frá því að fyrstu ferðamenn 

komu á staðinn. Jafnframt er farið að gæta meiri pirrings eða gremu meðal heimamanna í 

garð ferðamanna. Þeim finnst of margt vera að breytast og fara jafnvel að kenna 

ferðamönnum um allt sem miður fer. Aukningin á heildarfjölda ferðamanna heldur áfram 

en þó í minna magni. Tekjur heimamanna eru að mestu leyti tengdar ferðamönnum (Butler, 

1980).  

Þegar staðurinn nær stöðnunarstigi (e. stagnation) kúrfunar hefur staðurinn náð 

mestum fjölda ferðamanna. Mögulegum þolmörkum staðarins hefur verið náð eða jafnvel 

farið yfir þau og þá í garð náttúru, samfélags og efnahagslegt umhverfi. Staðurinn mun 

hafa ímynd en ekki lengur vera eftirsóttur ferðamannastaður. Þegar staður er talinn vera 

kominn á þennan stað í kúrfunni er allt upprunalegt aðdráttarafl staðarins horfið, íbúar 

þurfa að sætta sig við að ekki verður aftur snúið, staðurinn hnignar (e. decline) og hættir að 

laða að ferðamenn. Þegar aðdráttarafl staðarins minnkar er það oft vegna annarra 

ferðamannastaða eða ofnotkunar staðarins. Til þess að varna því að ferðamannastaður 

gangi í gegnum hnignun þá verður að bregðast við og breyta og endurskapa staðinn til að 

komast á endurnýjunar stigið á kúrfunni (e. rejuvanation) (Butler, 1980).   

Nauðsynlegar forsendur til að hægt sé að nýta þolmarkarhugtakið er að setja sér 

skýr markmið og mynda sér skoðun á því hversu miklar breytingar af völdum ferðamanna 

séu ásættanlegar (Butler, 1980).  
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4 Aðferðir 
 

4.1 Aðferðafræði 
 

Félagslegar rannsóknir eru framkvæmdar í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig 

mannfólkið byggir upp félagslegan veruleika. Í þessari rannsókn munu rannsakandi notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindleg rannsóknaraðferð er samheiti yfir fjölbreytta 

rannsóknarhefð þar sem rannsakandinn er aðal rannsóknarverkfærið. Rannsóknaraðferðin 

byggist á lýsandi rannsóknargögnum þar sem kenningar byggjast á því að veruleikinn sé 

félagslega skapaður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á opnum 

einstaklingsviðtölum, rýnihópaviðtölum, myndbandsupptökum og persónulegum gögnum. 

Í þessari rannsókn verður notast við opin einstaklingsviðtöl. Með eigindlegri rannsókn er 

ekki verið að reyna að fá tölfræðilegt yfirlit heldur er verið að líta inn í líf einstaklings með 

fordómalausum augum. Markmiðið er að skilja hlutina frá sjónarhorni þeirra sem taka þátt 

í rannsókninni. Ekki er vitað fyrirfram hvað niðurstaðan leiðir til og leitast er eftir því að 

öðlast skilning á hlutum í eðlilegu umhverfi þeirra (Esterberg, 2002).  

 Með opnum viðtölum er viðfangsefni skoðað opinskátt og viðmælandi fær að nota 

sín eigin orð. Reynt er að öðlast skilning á því hvernig aðrir upplifa hlutina og hvernig 

merkingu þátttakendur leggi í líf sitt og aðstæður (Esterberg, 2002). Viðtöl sem eru 

framkvæmd með aðstoð síma geta leitt af sér jákvæða þætti sem og neikvæða. Með aðstoð 

símans er hægt að nálgast viðmælanda sem er staðsettur of langt í burt frá rannsakanda og 

ekki kostur á að nálgast með örðu móti, og því auðveldar það rannsakanda að ná til 

viðmælandans sem gagnast rannsókninni. Hamlandi áhrif geta verið að þar sem 

rannsakandi sér ekki viðmælandann á hann erfiðar með að lesa úr viðbrögðum og 

líkamstjáningu hans. Umhverfi viðmælandans getur haft hamlandi áhrif, ef viðmælandinn 

er staðsettur svo að hann getur ekki svarað ýtarlega eða sagt sitt álit að fullu hefur það áhrif 

á niðurstöðu rannsóknar (Opdenakker R., 2006) . Með því að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð verður leitast eftir því að varpa ljósi á viðhorf viðmælenda á 

ferðaþjónustu í Grænlandi, þeirra túlkun á viðhorfi heimamanna í garð ferðamanna og 

hverjir framtíðarmöguleikar séu í Grænlenskri ferðamennsku.  
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4.2 Framkvæmd rannsóknar 

 
Við upphaf rannsóknar var rannsóknaráætlun sett saman þar sem markmið rannsóknar  og 

rannsóknar áherslur voru mótaðar. Leitaði rannsakandi að fyrirliggjandi gögnum í formi 

skýrslna, bóka og fræðigreina sem tengdust rannsókninni og útbúinn var viðtalsrammi til 

stuðnings fyrir viðtölin, sem sjá má í viðauka A og B. Viðauki A er spurningarform á 

íslensku en einnig var gerður spurningarlisti á ensku þar sem rúmlega helmingur 

viðmælenda voru erlendir og hann má finna í viðauka B. Við val á viðmælendum var 

notast við markvist úrtak þar sem viðmælendur voru valdir út frá starfi og þekkingu 

(Esterberg, 2002). Viðtölin voru tekin á tímabilinu 25. nóvember til 8. desember 2010. Þau 

voru fimm talsins og voru allt frá 17 til 27 mínútur að lengd.  

Fjögur viðtöl fóru fram í gegnum síma þar sem upptökutæki var innbyggt í símtækið 

svo að viðmælendur voru í öruggu umhverfi, heima hjá sér eða á vinnustað í því landi sem 

þeir voru staðsettir í. Eitt viðtal fór þó fram augliti til auglitis og var það á vinnustað 

viðmælandans. Þar var notast við upptökutæki til að skrásetja viðtal við viðkomandi. Allir 

viðmælendurnir höfðu rétt til þess að svara spurningunum frjálslega en viðtölin voru þó 

leidd af rannsakendum. Viðtölin voru öll tekin upp á hljóðupptökutæki og nótur unnar upp 

úr þeim. Nóturnar voru svo greindar með tilliti til þema rannsóknar. Í fyrstu var afritun 

viðtalanna greind með opinni lyklun og síðar markvissri kóðun. Með opinni lyklun er átt 

við að rannsakandinn lesi gögnin og finni þemu út frá sínu eigin sjónarhorni. Með 

markvissri kóðun er átt við að lesa gögnin aftur yfir út frá þeim þemum sem fundin voru 

(Esterberg, 2002).   

 

4.3 Þátttakendur 
 

Viðtölin voru tekin við fólk sem öll starfa við ferðaþjónustu sem snýr að 

Grænlandsmarkaði á einn eða annan hátt, og voru viðtölin tekin við bæði karla og konur. 

Ekki þótti þörf að leyna nöfnum viðmælenda þar sem þeir voru valdir út frá þekkingu sinni 

á Grænlandi sem og störfum þeirra. Viðmælendur mínir voru eftirfarandi  

Árni Valur Vilhjálmsson, yfirmaður sölu og reksturs ferða hjá Nonni Travel. Viðtal fór 

fram 25 nóvember 2010 í gegnum síma.  

Ingi Þór Guðmundsson, forstöðumaður sölu og markaðssviðs Flugfélags Íslands. Viðtal 

fór fram 26 nóvember 2010 á skrifstofu Inga Þórs.  
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Klaus Johansen, sölustjóri hjá Air Greenland. Viðtal fór fram 3. desember 2010 í gegnum 

síma.  

Lykke Geisler Yakaboylu, markaðsstjóri ferðamálaráðs Grænlands. Viðtal fór fram 8 

desember í gegnum síma.  

Nini Bilmann, yfirmaður alþjóðlegra tengsla hjá Air Greenland. Viðtal fór fram 6 

desember 2010 í gegnum síma.  



18 

 

5 Niðurstöður 
 

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: Hver er ferðamaðurinn sem fer til Grænlands 

að mati fagaðila? Hverrar tegundar er ferðamannastaðurinn Grænland?  Einnig vildi 

rannsakandi athuga hvort sýnilegra samfélagslega áhrifa væri að gæta af ferðamennsku og 

staðsetja helstu áfangastaði Grænlands á Butler´s kúrfuna og þar með sjá hvort mögulegum 

þolmörkum hafi verið náð á einhverjum þeirra. Rannsakandinn svarar spurningum út frá 

greinungu, greining var fengin með því að skipta gögnunum niður í þemun og hverri 

spurningu svarað út frá viðhorfum viðmælenda.  

 

 

5.1 Ferðamennirnir 
 

Áfangastaðurinn Grænland laðar að sér ferðamenn sem flestir hafa farið víðs vegar um 

heiminn og eru að leita að einhverju öðruvísi. Einhverju sem þau hafa ekki séð eða 

upplifað áður og mætti jafnvel segja að það sé að leita að því að geta sagt „been there, done 

that“ eins og Ingi Þór benti á. Flestir ferðamenn sem ferðast til Grænlands er fólk á 

aldrinum 45-65 ára, menntað, ferðavant fólk sem leitar að nýrri lífsreynslu að safna í 

sarpinn. Lykke staðfestir að mestmegnis Danir heimsæki Grænland, þó komum 

ferðamanna frá öðrum löndum sé að aukast með hverju ári, þá helst norðurlandabúar, 

Spánverjar og Frakkar.   

Landinu er hægt að skipta í nokkra flokka hvað varðar tegund ferðamanna sem sækja 

landið heim. Norðanverða austurströndina sækja tvennskonar ferðamenn samkvæmt Árna 

Val og Inga Þór. Annarsvegar ævintýragjarnir Bretar og Skotar á miðjum aldri sem eiga 

nóg af peningum. Þeir vilja ævintýri og takast á við náttúruöflin og svo eru hinsvegar 

dagferðamenn sem fara til Kulusuk. Ingi Þór benti á að það væru stundum farnar fjórar 

ferðir á dag yfir hásumarið til Kulusuk. Að hans mati var stór hluti þeirra ferðamanna af 

Asískum uppruna, sem vildu bara geta sagst hafa komið til Grænlands og væru þar með að 

ferðast til eins margra landa og þeir gætu á sem stystum tíma. Um suðurhluta Grænlands 

ferðast mest megni Spánverjar og Frakkar að mati Inga Þórs, hann telur að þeir séu að 

leitast eftir gönguferðum um náttúruperlur. Vesturhluti Grænlands skiptist svo í tvo megin 

hópa ferðamanna að mati Nini. Það eru viðskipta og menningar ferðamenn sem fara til 

Nuuk og svo hinn almenni ferðamaður sem vill létta afþreyingu og upplifun á náttúru 
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Grænlands án þess þó að þurfa kosta til mikils erfiðis og tíma. Nini sagði einnig frá því að í 

Maniitsoq væri eini staðurinn á Grænlandi þar sem Þyrluskíðaferð væri í boði, en það er 

afþreying sem heillar hörðustu ævintýramenn, að hennar mati.  

Flestir viðmælendur voru sammála því að ferðamennirnir væru að mestu sáttir við 

aðstöðu og aðkomu til Grænlands. Árni sagði frá því að hann „varar“ við hvernig gistingu 

er háttað á austurströndinni þannig að þegar ferðamönnum eru tilgreind aðstaðan þá sé fólk 

ekki hissa eða alla vega minna hissa þegar það kemur og sér hversu frumstæðir 

lifnaðarhættir eru. Árni kom inn á að þeir ferðamenn sem „slysuðust“ til að koma á 

austurströndina án þess að vita eða gera sér grein fyrir því hvernig ferðamannastaður þetta 

væri. Þá væru þeir afskaplega óánægðir þegar þeir komast að því að það væri ekki flott 

hótel og þjónusta á staðnum eins og hann orðar það. Lykke bendir á að besta aðstaðan fyrir 

ferðamenn sé í Ilulissat á norð- vesturströndinni þar sem þar sé gott 4 stjörnu hótel og 

nokkur önnur góð hótel eru á svæðinu. Þar er einnig dagsferðafyrirtæki sem veitir góða 

þjónustu og er með eitt mesta framboð af mismunandi afþreyingu í Grænlandi. Ingi Þór 

talaði um það að með aukinni flugumferð frá Flugfélagi Íslands og Air Greenland þá 

myndu innviðir þróast og aðstaða fyrir ferðamenn í kjölfarið batna. Hann telur að ef fleiri 

jákvæð sýni af olíu finnist við strendur Grænlands og að Grænland geti farið að hefja 

olíboranir að þá muni aðstaða batna, þar sem meiri peningar kæmu þá inn í landið og 

auðveldara væri að byggja upp hótel og aðstöðu. Ingi Þór fór frekar inn á það að það færi 

enginn í það að byggja upp 100 herbergja 4 stjörnu hótel á Grænlandi eins og staðan er í 

dag, það vanti meiri pening inn í þjóðfélagið og fleiri fjárfesta til að koma að 

uppbyggingunni.   

 

  

5.2 Ferðaþjónustan og ferðamálaráð Grænlands 
 

Nini, Klaus og Lykke höfðu öll væntingar um að nú væru nýir tímar framundan hjá 

ferðaþjónustunni í Grænlandi. Lykke sagði að með fyrrum forstjóra og stjórn 

ferðamálaráðs Grænlands hafi ekki verið nægilega skipulögð stefnumótun. Ekkert hafi 

verið unnið með ferðaþjónustuaðilum í Grænlandi né heldur nein ný markmið sett fram svo 

árum skiptir. Nini telur það líka ókost að ekki hafi verið nægilega fylgst með komum til 

Grænlands. Erfitt sé að átta sig á því hverjir það séu sem eru að koma inn í landið. 

Tölfræðileg göng í Grænlandi séu ábótavön og að ekki sé hægt að reiða sig á þær tölur sem 
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fyrir liggja í opinberum gagnabönkum, telur hún að söfnun gagna opinbera aðila séu ekki 

nógu áreiðanleg til að sýna rétta mynd af ferðamönnum. Enn fremur bendir hún á opinberir 

aðilar í Grænlandi geti safnað gögnum eins og gert er á Íslandi þar sem Grænland er einnig 

eyja og hægt er að skrá niður komur ferðamanna á nákvæmari máta.  

Þau þrjú fjölluðu um þær breytingar sem eru á teikniborðinu hjá nýrri stjórn 

Ferðamálaráðs Grænlands. Þar má helst nefna aukið samstarf við ferðaþjónustuaðila á 

hverju svæði fyrir sig. Ferðamálaráð hefur skipt Grænlandi upp í fjóra hluta, austur, suður, 

vestur og norðvestur. Ráðið mun vera með eitt vörumerki fyrir allt Grænland en að hvert 

svæði geti svo verið með undirflokk undir því. Ferðamálaráðið ætlar að herja út í 

markaðsátak með vörumerkið Grænland þar sem allt landið verður kynnt undir einum hatti. 

Ráðið mun leitast eftir því að hvert svæði muni sérhæfa sig í einhverju svo að sama varan 

sé ekki í boði allstaðar eins og Lykke bendir á. Staðreyndin er sú að flestir séu með sömu 

vöruna og búnir að vera eins í 20 ár. 

 Allir þrír viðmælendurnir töluðu um það að það þyrfti að sérgreina hvert svæði svo 

að ferðamennirnir væru líklegri til að vilja flakka um eða koma aftur og ferðast á önnur 

svæði. Í lok ársins 2010 hélt ferðamálaráð Grænlands vinnuhópa fundi og ráðstefnur fyrir 

ferðaþjónustuna í Grænlandi þar sem unnið var að því að skilgreina vörumerkið og 

markaðsátakið sem ætti að setja á laggirnar. Ferðþjónustuaðilum í Grænlandi voru svo 

kynntar þessar niðurstöður úr vinnubúðunum og ný stefnumótun kynnt og rætt um 

aðgreiningu svæða. Lykke og Nini sögðu að aðal markhópur Grænlands væri 45-65 ára 

gamlir menntaðir Danir og aðrir norðurlandabúar. Það væri hópur sem ætti erindi til 

Grænlands og að ekki ætti að hefja markaðsátak sem ynni gegn því heldur frekar að nýta 

þá þekkingu á nýja markaði. Þá væri megin markmið að ná þeim aldurshóp en frá fleiri 

löndum um allan heim.  Árni benti á það að mest allt fjármagn og vinna sem ferðamálaráð 

hafði lagt áður fyrr í hefði lítið skilað sér á austurströndina.  

 

 

5.3 Áhrif ferðamanna á heimamenn  

 

Allir viðmælendur voru sammála því að þeir aðeins jákvæð merki um upplifun 

heimamanna á ferðamönnum en þó töldu flestir að áhrifin væru misjöfn eftir svæðum. Árni 

nefnir sérstaklega þau sýnilegu áhrif sem hann telur vera á norðanverðri austurströnd 
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Grænlands. Hann segir að heimamenn hafi litla trú á ferðaþjónustunni, og það sé vegna 

reynslu og upplifun nágranna þeirra í suðri í Kulusuk. Einnig nefnir hann að hann og 

fjölskylda hans hófu rekstur á ferðaþjónustufyrirtæki í Ittoqqortoormiit fyrir 10 árum síðan 

og enn þann dag í dag draga heimamenn það í efa að hægt sé að lifa af þessu og að það sé 

ekki verið að breyta þorpi þeirra í dýragarð. Árni telur að framgangur ferðamanna í 

Kulusuk hafi leitt til neikvæðrar ímyndar í huga Grænlendinga þar sem ferðamenn koma í 

einn dag, skoða allt hátt og lágt, taka myndir af heimamönnum forspurðum og eru með 

andlitið uppmálað af menningarsjokki. Hann nefnir einnig inn á að Íslendingar hafi 

bjagaða mynd af Grænlendingum og það hafi sýnt sig best þegar Auddi og Sveppi 

sjónvarpsmenn fóru til Kulusuk og voru með fylleríslæti og reyndu að sýna Grænlendinga í 

því ljósi. Árna var misboðið og sagði að þetta hefði ekki hjálpað málstaðnum til að fá 

heimamenn til að treysta ferðamönnum og ferðaþjónustuaðilum. Árni telur að það séu 

einnig undan áhrifum ferðamanna að heimamenn sérstaklega yngra fólkið vilji ekki verða 

veiðimenn heldur kjósa frekar skrifstofustarf. Það mun sennilega verða til vandræða í 

framtíðinni þar sem erfitt verður að selja veiðiferðir eða margra daga ævintýraferðir með 

veiðimönnum þegar engir veiðimenn eru eftir.  

 Nini telur að komu stærstu skemmtiferðaskipanna til Ilulissat og annarra staða á 

Grænlandi hafi ekki góð áhrif. Hún telur að allur sá fjöldi fólks sem kemur í einn dag og 

eru jafnvel fleiri en íbúar bæjanna sé of yfirþyrmandi og pirrandi fyrir heimamenn. Jafnan 

bendir hún á að þeir ferðamenn sem eru að ferðast á annan hátt en með skemmtiferðaskipi 

séu litnir öðrum augum og séu velkomnir af heimamönnum. Nini telur að ferðamenn veki 

upp forvitni hjá Grænlendingum og að Grænlendingar taki þeim hlýlega. Klaus taldi  að 

ferðaþjónustuaðilar í bæjunum væru að vinna gott starf þar sem þeir fá heimamenn með sér 

í lið við að sinna ferðamönnum, kenna þeim og sýna fram á að með undirbúningi og 

þátttöku sé hægt að stjórna því hvað fram fer.  
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6 Umræður og ályktanir  
 

6.1 Markaðssetning til að ná rétta markhópnum 

Þar sem ferðamálamálaráð Grænlands er að hefja markaðsátak til að koma Grænlandi betur 

inn í huga ferðamanna sem spennandi áfangastaður þá er vert að athuga hvort ekki sé hægt 

að flokka landið eftir því hvaða ferðamaður eða tegund ferðamanna á heima á hverju svæði 

fyrir sig í Grænlandi. Eins og Lykke benti á þá vill ferðamálaráðið að hvert svæði sérhæfi 

sig og aðgreini sig frá öðrum svæðum. Með því að aðgreina sig telur ferðamálaráð að 

ferðamenn séu líklegir til að flakka meira um landið og koma aftur til að upplifa nýja og 

spennandi hluti á hverju svæði fyrir sig.  

 Það er mikilvægt að áfangastaðir markaðssetji sig rétt til að varpa réttri mynd af landi 

og þjóð og hvað sé í boði fyrir ferðamenn. Rétt markaðssetning getur skipt sköpum til að 

ná til ferðamannsins og aðstoða hann við val á áfangastað. Eins og kom fram hjá Royo-

Vele þarf að ákveða leið sem fara þarf eftir til að stuðla að jákvæðri ímyndasköpun. Ímynd 

áfangastaða er síbreytileg og því er mikilvægt að vera með vel skipulagða 

markaðsaðgerðaráætlun svo að hægt sé að staðsetja áfangastaðinn betur á 

samkeppnismarkaði.  

EF skoðað er skilgreining UNWTO á flokkun ferðamennsku má sjá að samkvæmt 

Árna og Inga Þór má finna tvær megin gerðir ferðamanna á austurströnd Grænlands.  

Norð-austur Grænlandi eru ferðamenn að leita eftir að upplifa einkum fjallaklifur, 

siglingar, veiðiferðir og margskonar líkamlegar og andlegar þrekraunir og væri það svæði 

flokkað sem Ævintýraferðamennska. Sunnar á austurhluta Grænlands væri hægt að flokka  

svæðið undir Skemmtisiglingar ferðamennsku, þó svo að engin eiginleg sigling á sér stað 

að þá eru skilgreiningin álíka fyrir svæðið. Dagsferðamenn sem fara til Kulusuk samkvæmt 

Inga Þór eru þar vegna afþreyingar og fræðslu og þá spennu að upplifa annarskonar 

menningu en það er vant heima fyrir. Þar kemur fólk sem hefur lítinn tíma, en peningaleg 

úrræði til að kaupa sér flugmiða og sækist eftir að fá að sjá sem mest á sem stystum tíma.   

Suður Grænland væri hægt að staðsetja í flokkun UNWTO sem Vistvæn 

ferðamennska þar sem svæðið er vinsælt fyrir göngu ferðamenn eins og Ingi Þór benti á, 

þeir vilja ferðast um náttúruna, upplifa hana og njóta. Ferðamennirnir á svæðinu kjósa að 

njóta náttúrunnar en notast gjarnan við báta, bíla og annan tækjabúnað til að komast á milli 
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staða á svæðinu. Þeir taka meira tillit til náttúru og umhverfis án þess þó að vera 

sérstaklega umhverfisvænir að fullu.  

Vestur Grænland væri hægt að flokka sem Menningarleg ferðamennska. Í Nuuk má 

finna söfn, glæsilegt menningarhús, fjölbreytta veitingarstaði, kvikmyndarhús og fleira. 

Þorp og bæir á Grænlandi hafa gjarnan ekki mikið úrval af veitingarhúsum, söfnum eða 

menningartengdri afþreyingu, en hafa þess í stað nálægðina við stórbrotna náttúru  og er 

það gjarnan talið aðal aðdráttarafl annarra svæða. Eins og Nini bendir á að þá laðar Nuuk 

að sér viðskiptaferðamenn og menningarferðamenn. Nuuk hefur þá sérstöðu að hafa meira 

framboð af menningartengdum viðburðum fyrir ferðamenn og menningartengdri 

afþreyingu.  

Norð-Vestur Grænland er hægt að staðsetja í tvo flokka undir skilgreiningu 

UNWTO, annarsvegar er þar að finna Ævintýraferðamennsku þar sem eitt bæjarfélag 

Maniitsoq bíður upp á þyrluskíðaferð upp á hæstu tinda á svæðinu í kringum bæinn 

samkvæmt Nini. Flokka mætti Diskóflóasvæðið sem Þema ferðamennsku því samkvæmt 

Lykke og Inga Þór er helsta aðdráttaraflið risastóru ísjakarnir sem ljóta út Ísfjörðinn 

Ilulissat sem er friðaður af UNESCO. Ferðamenn koma til að upplifa afþreyingu, spennu 

og fræðslu á svæðinu.  

Að mati rannsakanda eru ferðaþjónustusvæðin á Grænlandi fjölbreytt og hafa alla 

burði til að bjóða fram ólíka afþreyingu til að laða að ferðamenn með ólík áhugamál og fái 

þá til að koma aftur til Grænlands og fara á mismunandi svæði. Einnig telur rannsakandi að 

markaðsátak Ferðamálaráðs Grænlands og þá stefnu að aðgreina svæðin í kynningu sé góð 

hugmynd og ef rétt er af henni staðið muni það leiða til enn meiri fjölgunar í komu 

ferðamanna. Rannsakandi telur að Grænland sé spennandi land til að selja sem áfangastað 

og vonast til að markaðsátakið muni takast.   

 

6.2 Ferðamenn og heimamenn 

Áhrif ferðamanna á samfélag Grænlendinga getur verið jákvæð jafnt sem neikvæð. Jákvæð 

sýniáhrif geta verið fjölbreyttari og meiri atvinna sem leiðir til bættra lífskjara, en þau 

neikvæðu samkvæmt Mathieson og Wall geta verið spilling á samfélagi, menningu og 

hinum hefðbundnu gildum. Telja má að í Grænlandi má sjá að aukin atvinna og 

fjölbreytileiki í störfum ýti undir það að fólk þá sérstaklega ungt fólk vilji reyna fyrir sér í 
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nýjum störfum og getur það bæði verið jákvætt sem og neikvætt. Jákvæðu hliðarnar geta 

mögulega verið að þá komi ný þekking og reynsla inn í samfélagið og að heimamenn séu 

að koma sér í þau störf en að sú vinna sé ekki að falla í erlendar hendur. Neikvæðu 

hliðarnar geta verið að þá sé enginn til að vinna hin hefðbundnu störf sem fyrir eru í 

samfélaginu samkvæmt Árna. Einnig má telja að jákvæð áhrif ferðamanna megi sjá með 

auknum straumi ferðamanna komi aukið framboð flugsamgangna sem nýtist í auknu 

framboði fyrir heimamenn eins og Ingi Þór talaði um.  

 Butler setti fram lífstímakúrfu þar sem hægt væri að spá fyrir um lífshlaup 

ferðamannastaða. Ef hlutað er niður svæðunum á sama hátt og var gert hér að ofan þá má 

greina hvert svæði fyrir sig eftir kúrfunni.  

 

 

 

 Samfélag austur Grænlands mætti segja að væri á stigi stöðnunar og jafnvel í 

Kulusuk mætti segja að þolmörkum hafi verið náð, samfélagið er orðið pirrað á 

ferðamönnum og er farnið að sýna þeim afskiptaleysi samkvæmt Árna. Þó svo að 

samfélagið sé á stigi stöðnunar að þá mætti staðsetja ferðaþjónustuna á svæðinu á stigi 

aðildar þar sem hún er enn á þróun og uppbyggingu. Suðurströnd Grænlands mætti 

staðsetja á stig aðildar þar sem ferðamenn eru sáttir við þá litlu aðstöðu og aðgengi sem þar 

er og eru innviðir í þróun og heimamenn sýna ferðamönnum vinsemd og velvild. Á 

Vesturströnd Grænlands væri hægt að staðsetja á stig þróunar þar sem heimamenn eru 

farnir að skipta sér meira af þróuninni og innviðir styðja þann fjölda ferðamanna sem 
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koma. Á norð-vesturströnd Grænlands er staðurinn orðinn fjöldaferðamannastaður á 

eflingarstiginu. Tekjur heimamanna eru að mestu tengdar ferðamönnum og eru ferðamenn 

fleiri en heimamenn á sumrin.  

 Rannsakandi vill benda á það að ferðamannatímabil Grænlands er mjög stutt og 

spannar að mestu leiti júní, júlí og águst, aðra mánuði ársins er komu ferðamanna í miklu 

lágmarki. Þar af leiðandi er greining staðanna á kúrfunni með því til hliðsjónar að það er 

verið að meta svæðin út frá þeim mánuðum sem komu ferðamanna er hvað mest. Yfir aðra 

mánuði ársins þegar ferðamenn eru í lágmarki telur rannsakandinn að heimamenn nái að 

jafna sig á þeim mikla fjölda ferðamanna sem koma yfir sumarmánuðina. Einnig telur 

rannsakandi að Grænlendingar geti  lifa í sátt við ný og gömul gildi samfélagsins með því 

að sinna hefðbundnu störfum í bland við ný. Hefur rannsakandi til dæmis heyrt um að ef 

ekki næst í einhvern skrifstofumann er það vegna þess að hann skrapp á veiðar.   

 

 





27 

 

Heimildir 

Air Greenland (2010a). Information. Skoðað 26 október 2010 á 

http://www.airgreenland.com/information/ 

Air Greenland (2010b). Vores historie, our history. Skoðað 27 okóber 2010 á 

http://www.airgreenland.com/om_air_greenland/vores_historie/ 

Baunbæk L. (ritsj.)(2009). Greenland in Figures 2009 – Statistics Greenland. Grænland: 

Grafidam. 

Butler, R.W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for 

management of resources. Canadian Geographer 24(1), 5-12.  

Brunt. P. og Courtney, P (1999). Host perceptions of socio cultural impacts Annals of 

Tourism Research 26(3), 492-515. 

Danker P. (ritsj.)(1999). This is Greenland ´99, The official Directory Country Products 

and Services. Danmörk: Greenland Resouces A/S.  

Esterberg, K.G. (2002). Qualitative Methods in Social Research, Ohio: The McGraw-Hill 

Companies, Inc.  

Fennel, D (2.útgáfa) (1999). Eco Tourism: an Introduction. Oxon: Routledge. 

Flugfélag Íslands (2010a). Áfangastaðir. Skoðað 5 nóvember 2010 á 

http://www.flugfelag.is/afangastadir 

Flugfélag Íslands (2010b). Mánaðarlegt fréttabréf September. Reykjavíkurflugvöllur: 

Flugfélag Íslands. 

Greenland home rule goverment (2008). Point Zero Analysis 2008; Branding Greenland. 

Kobenhavn: Optimizers. 



28 

 

Greenland Tourism & Business council (2009). Tourism in figures.Greenland: Statistics 

Greenland. 

Greenland Tourism & Business council,(2010a). Ilulissat Icefjord: A UNESCO World 

Heritage Site. Skoðað 7 janúar 2011 á slóð http://greenland.com/tourist/towns--

regions/north-greenland/ilulissat/ilulissat-icefjord.aspx?lang=en 

Greenland Tourism & Business council, (2010b). Culture; The Greenlandic language. 

Skoðað 8 nóvember 2010 á slóð http://greenland.com/tourist/culture/the-greenlandic-

language.aspx?lang=en 

Greenland Tourism & Business council, (2010c). Towns and Region;Nuuk. Skoðað 8 

nóvember 2010 á slóð http://greenland.com/tourist/towns--regions/west-

greenland/nuuk.aspx?lang=en 

Kaae B.C (ritstj.) .(2002). Nature and Tourism in Greenland. Hoersholm Denmark: Danish 

Forest and Landscape Research Institute. 

Mathieson, A. & Wall, G. (1992). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. 

Essex: Longman Group Limited. 

Mihelj, V. (2010). New tourist products for new tourists expetations. Touism & Hopitality 

Management. Montenegro. Montenegro Tourism School.   

Norræna Ráðherranefndin (2004). Towards a Sustainable Arctic Tourism; An integrated 

strategy for the sustainable development of tourism in the Nordic Artic. Danmörk: 

Ramböll.  

North Atlantic Tourism Association (á.á.). Who are we. Skoðað þann 27 nóvember 2010 á 

slóð http://www.northatlantic-islands.com/who-are-we.php 

Opdenakker, R. (2006, 11 september). Advantages And Disadvantages Of Four Interview 

Techniques In Qualitative Research. Innlegg á Forum: Qualitatvie Social Research; 

Sozialforschung. Skoðað 18 janúar 2011 á slóð http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/175/391#g22 



29 

 

Royo-Vele M. (2009). Rural-cultural excursion conceptialization: A local tourism 

marketing managemnt model based on tourist destination image measurement. Tourism 

Management, 30, 419-428. 

World Tourism organization (2010a). UNWTO Tourism Highlights. UNWTO Publication 

department: World Tourism Organization. 

World Tourism organization (2010b). UNWTO World Toursim Barometer. UNWTO 

Publication department: World Tourism Organization. 

World Tourism organization (á.á. a). UNWTO Why Tourism?.. UNWTO Publication 

department: World Tourism Organization. Skoðað 3 janúar 2011 á slóð 

http://unwto.org/en/about/tourism.  

 





31 

 

Viðauki A 

Spurningar  

Hvað heitir þú og við hvað starfar þú? 

Hvernig myndir þú lýsa þeim tegundum ferðamanna sem ferðast til Grænlands? 

Sérð þú mun á þeim tegundum ferðamanna og hvert þeir fara á Grænland, er munur á milli 

svæða? 

Hefur þú tekið eftir breytingu á ferðamönnum undan farin ár, er ferðamaðurinn sem fer til 

Grænlands annar í dag en fyrir nokkrum árum? 

Hvernig myndir þú lýsa kauphegðun þeirra ferðamanna sem ferðast til Grænlands? 

Telur þú breytingu hafa orðið á kauphegðun seinustu ár? 

Telur þú að ferðamenn sem ferðast til Grænlands geri miklar eða litlar kröfur um aðstöðu á 

áfangastaðnum? 

Hefur krafan um aðstöðu og aðgengi til áfangastaðarins breyst undan farið ár? 

Hefur þú tekið eftir því hvort að aðstaðan hafi aðlagað sig að ferðamanninum undan farin 

ár? 

Hafið þið/þú breytt þjónustu ykkar til að koma á móts við ferðamanninn og lagað vöru 

ykkar að honum? 

Hvernig telur þú að þið náið til ferðamannsins og fáið hann til að koma til Grænlands? 

Leggið þið áherslu á að fá sem flesta til Grænlands eða íhugið þið hvaða markhóp þið 

viljið fá til Grænlands og hvað sá markhópur sækist eftir? 

Hefur þú tekið eftir viðhorfi heimamanna í garð ferðamanna, hvað er þitt mat á þeirra 

viðhorfi?  

Telur þú að viðhorfið sé svæðaskipt? 

Telur þú að það sé mikil eða lítil samvinna í ferðaþjónustunni í Grænlandi? 

Telur þú að það sé samvinna á milli ferðamálaráðs Grænlands og ferðaþjónustuaðila í 

Grænlandi? 

Er eitthvað sem þú villt nefna frekar eða benda á? 
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Viðauki B 

What is your name and occupation? 

How would you describe the type of traveller that goes to Greenland? 

Do you see a different type of traveller between areas in Greenland? 

Have you noticed change in types of travellers last few years? Is the traveller different 

today than he used to be? 

How would you describe how travellers buy tours to Greenland, how long do they book in 

advance? 

Are you noticing any change in booking notice these last few years? 

What do you think that the travellers expects regarding to accommodation and accessibility 

in Greenland? 

Has the demand change regarding accommodation and accessibility to Greenland changed 

over the last few years? 

Have you noticed if accommodations have modified there service to the requests of the 

travellers to better suit their needs? 

Has your company changed its services or product in the last few years to better suit the 

traveller? 

In your opinion how do you think that you reach to the traveller to come to Greenland? 

Do you emphases on getting as many travellers to Greenland or are you aiming to certain 

small target groups? 

What is your take on how locals react to travellers?  

Do you see any difference between areas in Greenland and reaction from locals towards 

travellers? 

Is the tourism industry in Greenland working together? 

Is Greenland tourism and business council working with the tourism industry in 

Greenland? 

Is there anything you would like to add to this discussion? 

 


