
Samfélagsleg þolmörk og viðhorf 

heimafólks til ferðaþjónustu  

Edward H. Huijbens 

Rannsóknamiðstöð ferðamála, Háskólinn á 

Akureyri 

edward@unak.is  

Kynning á niðurstöðum þolmarkarannsókna 
25. maí 2016: kl. 13:00 - 16:00 

Grand Hótel Reykjavík - Hvammur 

mailto:edward@unak.is
mailto:edward@unak.is


Verkefnið 

• Unnið haustið 2014 – skil mars 2015 

• Söfnun og úrvinnsla fyrirliggjandi heimilda, þar sem m.a. 

er fjallað um: sambærilegar rannsóknir í helstu 

viðmiðunarlöndum; fræðilega forsendur slíkra rannsókna 

og aðferðafræðilega greiningu; rannsóknir á viðhorfum 

heimamanna til ferðaþjónustu á vinsælum 

þéttbýlisáfangastöðum í nágrannalöndum okkar; þróun 

ferðaþjónustunnar m.t.t. þessara þátta í öðrum löndum; 

og fyrirliggjandi gögn um Ísland og einstaka landshluta. 

• Undirbúningur spurningakönnunar meðal Íslendinga um 

viðhorf þeirra til ferðaþjónustunnar. 

 



Rannsóknarspurningar 

• Hver eru viðhorf almennings á Íslandi til 

erlendra ferðamanna?  

– Hver eru viðhorf almennings til ferðaþjónustu 

og þróunar hennar hér á landi? 

– Á hvaða braut áfangastaðurinn Ísland er 

þegar kemur að þróun greinarinnar og 

gestakoma hingað til lands? 



Könnun gerð af Félagsvísindastofnun 

HÍ eftir útboð 



• Fjölda 

ferðamanna 

• Uppbyggingar 

greinar 

• Áhrif  gesta og 

greinar á náttúru 

og samfélag 

• Sýn á greinina 

• Störf í greininni 

• Tekjur af greininni 

• Bakgrunnsbreytur 

Spurt um 

viðhorf til:  





Nánari greining 

gagna  
• Áhrif ferðamennsku á 

heimafólk og áfangastaði 

• Greining niðurstaðna úr 

könnun meðal Íslendinga 

• Viðhorf til ferðamanna og 

ferðaþjónustu  

• Áhrif gesta á íslenskt 

samfélag og umhverfi  

• Sýn á ferðaþjónustu og 

hlutverk hins opinbera 

• Ferðaþjónusta og gestir í 

nærsamfélagi 

• Persónuleg tengsl við 

ferðaþjónustu 



Áhrifaþættir og víddir 



Afstaða til 

fullyrðinga 

 

 

 

 

 

Ef fólk telur ferðaþjónustu hafa 

áhrif á sýn lífsgæði er það 

yfirgnæfandi að þau áhrif eru 

jákvæð.  



Áhrif 

hagsmuna 

...þeir sem engar 

tekjur hafa af 

greininni eru 

heldur líklegri til 

að meta 

fjölda gesta of 

mikinn, en þeir 

sem tekjur hafa 

hneigjast frekar 

að því að fjöldi 

gesta sé frekar 

of lítill. 



Mikilvægt er að halda til haga að um fimmtungi (21%) 

finnst fjöldi ferðamanna heldur of 

mikill og nærri tíunda hverjum finnst hann alltof mikill 

(8%) að sumarlagi 



Hvar erum við 

stödd? 
 

 

 

 

Hraður vöxtur enn til 

framtíðar, en það sem 

stýrir afstöðu til 

ferðafólks er tilhögun 

skipulags og 

uppbyggingar innviða.  



Skjótt geta veður skipast ...  

“… while Iceland is considering a national limit.” 

Ísland með: 

• Koh Tachai 

• CinqueTerre 

• Barcelona 

• Machu Picchu 

• Disneyland - California 



Félagsleg áhrif ferðamennsku og 
ferðaþjónustu á Íslandi 

 

GUÐRÚN HELGADÓTTIR, ANNA VILBORG EINARSDÓTTIR, GUÐRÚN ÞÓRA 
GUNNARSDÓTTIR, JÓHANNA MARÍA ELENA MATTHÍASDÓTTIR OG 
GEORGETTE LEAH BURNS 
 



Hvar vorum við aftur stödd? 

Kenningin um lífsferil áfangastaða gerir ráð fyrir 
beinu sambandi milli fjölda gesta, tíma og 
líftíma áfangastaðarins 

Spurningin er hvort fjöldi gesta er sú breyta 
sem hefur mest áhrif á íbúa áfangastaðar 

Hvaða áhrif hefur skipulag ferðaþjónustu og 
stýring ferðamennsku á lífsferil 
áfangastaðarins? 

 

 



Félagsleg sjálfbærni 

 Lífsferill áfangastaða 
◦  við erum ekki að spyrja réttu spurninganna 

 Áhrif ferðamennsku – eða ferðaþjónustu 
◦einföldun að hugsa um ferðamennsku/-þjónustu sem ytri áhrif 

 Lífsgæði 
◦ Lífsgæði íbúa = gæði áfangastaðar, gæði upplifunar 

Þróun ferðaþjónustu 
◦Er greinin á braut sjálfbærrar þróunar eða bara íslensk bóla? 

  



Rannsóknaraðferð - eigindleg 
VETTVANGSATHUGANIR 

 4 sveitarfélög, 8 staðir, 2 rannsakendur, 3 tímar 
á hverjum stað snemmsumars 2015 

 Athugað: 

 Opinbert rými sem íbúar og ferðafólk deilir 

 Umferð, atferli, aðstæður 

VIÐTÖL 

 25 hálfopin viðtöl við 25 íbúa valda af 
handahófi 

 Rætt um: 

 Upplifun íbúa af ferðafólki og ferðaþjónustu  

 Hvar mæta íbúar ferðafólki, hver eru 
samskiptin, hvaða tilfinningar vekja þau?  

 Viðbrögð við tveim sviðsmyndum um þróun 
◦ Tvöfalt fleira ferðafólk 

◦ Ferðafólk hættir að koma 

  



Helstu niðurstöður 
 Opinbert rými er fullt af ferðafólki og víða truflar umferð ferðafólks daglegt líf íbúa 

 Hönnun og skipulag auðveldar ekki samnýtingu íbúa og ferðafólks á opinbera rýminu  

 Ferðafólk gerir það sem ferðafólk er komið til að gera: Glápa, rápa og hópast  

 Viðmælendum liggur gott orð til ferðafólks 

 Viðmælendur eru meðvitaðir um jákvæð efnahagsleg áhrif ferðamennsku í hagkerfinu 

 Það þýðir ekki að þeir séu jákvæðir gagnvart ferðaþjónustu, skipulagi og stjórnun ferðamála  

 Meðal viðmælenda gætir efasemda um sjálfbærni ferðaþjónustunnar, þeir óttast að hér sé enn 
ein íslenska bólan 

  



Þættir sem þarf að fylgjast með 
 1. Stuðningur íbúa við ferðaþjónustu og ferðamennsku  
◦ Viðmót og samskipti við ferðafólk er mikilvægt viðmið  

 2. Aðgengi og nýting íbúa á ferðaþjónustu og almannarýminu  
◦ Eykur lífsgæði og eykur aðdráttarafl áfangastaðar 

◦ Íbúar sem innri viðskiptavinir ferðaþjónustunnar – ekki bara sem ferðafólk 

 3. Þekking og færni í samfélaginu  
◦ Auðlind sem ferðaþjónustan nýtir 

◦ Menntun er breyta, sem tengist viðhorfi til ferðaþjónustu 

 4. Túristagildrur 
◦ Hátt verð, lítil gæði og slæmt orðspor meðal heimafólks – uppskrift að hruni, hvernig gerist það og hvað 

er til ráða? 

 



Eru Íslendingar 
þreyttir á öllu 
þessu ferðafólki? 

Nei, Íslendingar eru 
ekki þreyttir á 

ferðafólki 
- Frekar á 
ferðaþjónustunni 
stjórnun og 
skipulagi 
ferðamála 

  

  


