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Companies participating in Responsible Tourism agree on a limited number of clear and simple measures 
of responsible tourism.

The purpose of the incentive project is to maintain Iceland‘s status as an optimal future destination for 
tourists by supporting sustainability for future generations of the nation.

Leaders from over 340 companies have now signed a declaration on responsible tourism.  
Guðni Th. Jóhannesson, President of Iceland, is the project’s patron. The Iceland Tourism Cluster  
and Festa – the Center for Corporate Social Responsibility operate the project in cooperation with the 
Tourist Board, SAF – the Tourism association, Promote Iceland, Regional Marketing Offices of Iceland, 
Visit Reykjavík and Safetravel Iceland.

The companies involved in the project aim to: 

 • Demonstrate exemplary behavior and respect for nature.

 • Ensure the safety of guests and treat them courteously.

 • Respect the rights of employees.

 • Have a positive impact on the local community.

The goals of the projects operators’ promotional efforts are to:

 • Establish a clear message from companies that they strive to be responsible.

 • Highlight examples of good practice in sustainability and social responsibility in tourism.

 • Provide an incentive to companies that have yet to consider sustainability practices and  
social responsibility.

 • The declaration has been and will continue to be followed with training programs  
for companies on CSR and sustainability.

Although involvement in the project indicates goodwill, it is not a certification of sustainability or ethical 
behavior of the companies involved.

This report states the results of a research, done among companies that signed the Responsible Tourism 
pledge. The purpose of the research was on the one hand to find out how the companies fulfilled the 
promises they made when they signed the pledge and on the other hand to gather information and ways 
to know how companies are working with environmental and social issues, what they need to get more 
involved and what possible threats they are facing. Hopefully the knowledge and know-how stated in 
this report will be an inspiration for other companies to include more responsible way of work and for 
the operators to work on better solutions to get more companies on board of responsible actions for 
future generations to come.

Responsible Tourism
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Yfirlýsing um ábyrga ferðaþjónustu var undirrituð af forsvarsfólki fyrirtækja í Háskólanum í Reykjavík 
þann 10. janúar 2017 að viðstöddum forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessyni, sem er verndari 
verkefnisins. Það eru Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð og Íslenski ferðaklasinn sem standa að 
verkefninu í samstarfi við Ferðamálastofu, SAF, Íslandsstofu, Stjórnstöð ferðamála, Markaðsstofur 
landshlutanna, Höfuðborgarstofu og Safetravel. 

Ábyrg ferðaþjónusta er hvatningarverkefni um að fyrirtæki tengd ferðaþjónustu sammælist um nokkrar 
skýrar og einfaldar aðgerðir um ábyrga ferðaþjónustu. Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að 
Ísland verði ákjósanlegur áfangastaður ferðamanna um ókomna tíð sem styður við sjálfbærni fyrir 
komandi kynslóðir þjóðarinnar.

Gríðarlegur vöxtur ferðaþjónustunnar undanfarin áratug hefur gert það afar sýnilegt að gæta verður að 
þeim áhrifum sem ferðamannastraumurinn hefur á umhverfið og íslenskt samfélag. Víða erlendis sjáum 
við dæmi um að illa hefur farið þegar einblínt er á skjótan fjárhagsávinning í ferðaþjónustu án þess að 
huga að náttúruvernd eða samlyndi við íbúa landsins. Eins eru dæmi um ferðaþjónustu þar sem mikill 
ávinningur hefur hlotist þegar jafnvægi er á milli efnahagslegs ávinnings til lengri tíma, náttúruverndar 
og jákvæð áhrif á íbúana. Forsvarsfólk verkefnisins vill draga lærdóm af slíkum dæmum og bjóða uppá 
vettvang sem  styður fyrirtæki á Íslandi í þá átt.

Í þessari skýrslu eru dregnar saman niðurstöður úr rannsókn sem gerð hefur verið á starfsemi þeirra 
fyrirtækja sem skrifað hafa undir yfirlýsinguna um ábyrga ferðaþjónustu. Markmiðið er annars vegar 
að kanna hvernig fyrirtækin eru að uppfylla þau loforð sem þau hafa undirgengist og hins vegar að 
draga saman þekkingu og dæmi um þær aðgerðir og lausnir sem fyrirtæki hafa gripið til í umhverfis- 
og samfélagmálum. Óskandi er að sú þekking verði fleiri fyrirtækjum hvatning til að innleiða ábyrga 
starfshætti og stuðla þannig að sjálfbærri ferðaþjónustu á Íslandi. 

Framkvæmdaaðilar að verkefninu vilja þakka bakhjörlum Ábyrgrar ferðaþjónustu árin 2017 og 2018 
sérstaklega fyrir þeirra aðkomu en það eru Icelandair Group, Landsbanki Íslands, Bláa lónið, Eimskip, 
Gray line, Íslandshótel og Isavia sem veittu verkefninu fjárhagslegan stuðning.

Inngangur
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Yfirlýsing um ábyrga ferðaþjónustu 

Ferðaþjónustan á Íslandi er mikilvæg atvinnugrein sem  
getur stuðlað að langtíma velferð og góðum orðstír þjóðarinnar. 

Í ferðaþjónustunni eru margar áskoranir sem snúa að samfélagsábyrgð fyrirtækja.  
Þar má telja aukinn ágang á náttúruna, að réttindi starfsfólks séu virt, að nærsamfélögin  
sem ferðamenn heimsækja fái sanngjarnan skerf af ávinningnum og ekki síst að öryggi  

ferðamanna sé tryggt og þeim veitt góð þjónusta.

Við undirrituð ætlum að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu með því að:

1. Ganga vel um og virða náttúruna

2. Tryggja öryggi gesta okkar og  
koma fram við þá af háttvísi.

3. Virða réttindi starfsfólks.

4. Hafa jákvæði áhrif á nærsamfélagið.

Við munum setja okkur markmið um ofangreinda þætti,  
mæla og birta reglulega upplýsingar  

um árangur fyrirtækisins.
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Markmið þessarar rannsóknar er að kanna stöðuna hjá þeim fyrirtækjum sem skrifað hafa undir 
yfirlýsinguna um ábyrga ferðaþjónustu. Í ferbrúar og mars 2018 var haft samband við forsvarsfólk 
þeirra 320 fyrirtækja sem þá höfðu skráð þátttöku sína. 

Nemendur í  BSc námi í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík hringdu í forsvarsfólk og tengiliði 
fyrirtækjanna og lögðu fyrir þau lista af 7-29 spurningum um fjóra þætti verkefnisins um ábyrga 
ferðaþjónustu: ganga vel um og virða náttúruna, tryggja öryggi gesta og koma fram við þá af 
háttvísi, virða réttindi starfsfólks og hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið. Nemendur slógu inn svör 
viðmælenda sinna í samræmt könnunarform. Símakönnun var valin til að fá sem flesta til að svara. 

Svarhlutfall

Úrtakið var 320 forsvarsmenn fyrirtækja sem lýst hafa yfir að þau ætluðu að setja sér markmið um  
fjóra þætti ábyrgrar ferðaþjónustu. Alls svöruðu 249 og var svarhlutfallið því 77,8%. Af fyrirtækjunum 
sem svöruðu voru 113 talsins með þrjá eða færri starfsmenn, 65 með fjóra til tíu, 49 fyrirtæki með  
11-50 starfsmenn, 17 með 51-250 og fimm fyrirtæki með yfir 250 stafsmenn. 

Um rannsóknina
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Staðan eftir eitt ár frá undirskrift

Ári eftir að verkefnið hófst höfðu 69 fyrirtækjanna (28%) birt markmið sín en 180 (72%) höfðu  
ekki gert það.

Þegar þeir sem ekki höfðu birt markmið sín voru spurðir út í ástæður þess, voru svörin af ýmsum toga. 
Þriðjungur svarenda sagði aðra þætti í rekstrinum ofar í forgangsröðnni, 12% bar við tímaleysi, 9% 
svarenda sagði þekkingarskort ástæðuna, en einnig voru nefndar ástæður eins og áhugaleysi eigenda, 
skortur á framtíðarsýn og sú skoðun að ábyrg ferðaþjónustu skipti viðskiptavini þeirra ekki máli. Enn 
fleiri ástæður voru nefndar og nefndu 41% svarenda ýmsar aðrar ástæður fyrir því að markmiðin hefðu 
ekki verið birt. 

Í ljós kemur að þeir sem ekki hafa enn sett sér markmið eða birt þau myndu gjarnan vilja betri leiðsögn 
og eða auka þekkingu sína í þessum málaflokki. 

Aðgerð að hálfu framkvæmdaaðila:  
Bætt upplýsingagjöf, vefvinnustofur og aukin fræðsla.

41%

12% 2% 1%
1%

5%

4%

33%

Aðrir þættir í rekstrinum eru ofar í 
forgangsröðinni hjá fyrirtækinu

Okkur skortir þekkingu á sjálfbærni 
og samfélagsábyrgð fyrirtækja

Okkur skortir þekkingu á markmiðasetningu

Áhugaleysi eigenda á málefninu

Skortur á framtíðarsýn hjá fyrirtækinu

Þessir þættir skipta viðskiptavini okkar ekki máli

Tímaleysi

Annað

Hverja telur þú ástæðuna vera fyrir því að þið hafið ekki birt markmið um ábyrga ferðaþjónustu?
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Ein af fjórum stoðum verkefnisins um ábyrga ferðaþjónustu er að ganga vel um og virða náttúruna. 
Þátttakendur voru spurðir nokkurra spurninga um hvernig fyrirtæki þeirra sinnir umhverfismálum. Einnig 
voru þátttakendur beðnir um að nefna dæmi um aðgerðir og mælingar á árangri á þessu sviði.

Umhverfismarkmið

Alls 62% segjast hafa birt umhverfismarkmið sín á netinu  
og 12% til viðbótar hafa sett sér markmið en ekki birt þau.

Dæmi um markmið sem þátttakendur tóku fram:

 • Umhverfisstefnan felur í sér að efla umhverfisvitund starfsmanna með fræðslu og  
þjálfun og hvetja starfsmenn til að framkvæma verk sín á umhverfisvænan hátt.

 • Umhverfisstefna, náttúran fái að njóta vafans, velja 10-12 lykilþætti til að leggja áherslu á. 

 • Með innkaupastefna sem mælir fyrir um að kaupa lífrænt vottaðar vörur  
ásamt vörum úr nærumhverfi okkar, sé þess kostur.

Dæmi um umhverfisstjórnunarkerfi og vottanir sem algengar eru í ferðaþjónustu: 

 • Vakinn – gæða og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar

 • Svanurinn – sameiginlegt umhverfismerki Norðurlandanna

 • ISO 14001

 • Green Globe 21

 • Bláfáninn

 • Earth Check

Umhverfismál

Samantekt – Helstu niðurstöður

https://www.vakinn.is/
https://www.ust.is/default.aspx?pageid=449be0c8-3ff5-11e9-9427-005056bc0bdb
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://greenglobe.com
https://landvernd.is/blafaninn/
https://earthcheck.org/products-services/certification/benchmarking-and-certification/
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Sorpmál

Flokkar fyrirtækið sorp og endurvinnur? 

Dæmi um markmið sem þátttakendur tóku fram:

 • Endurvinna allt. Hvetja starfsfólk og viðskiptavini til að fylgja því.

 • Hvetja gesti til að flokka rusl. Eru með flokkunarstöðvar i húsinu sem gestir geta notað.

 • Flokka allt rusl og gefa starfsfólki kost á að taka með sér rusl að heiman  
og flokka það innan vinnustaðarins.

CO2 losun mæld

Mælir fyrirtækið CO2 losun sína?

Dæmi um verkefni og aðgerðir sem þáttakendur nefndu til að draga úr áhrifum:

 • Minnka losun gróðurhúslofttegunda.

 • Minnka kolefnisframleiðslu.

 • Styrkja landgræðslu með gróðursetningu á fleiri en 120 þúsund trjám.

 • Fyrirtækið skráði sig í kolvið, þar sem markmið er kolefnisbinding.  
Gróðursetja í takt við það sem fyrirtækið mengar.

 • Auka gróðursetningu um 12% árlega.

Dæmi um umhverfisstjórnunarkerfi og vottanir sem algengar eru í ferðaþjónustu: 

 • Verkís – ráðgjöf 

 • Mannvit – umhverfi, öryggi og heilsa – ráðgjafi að láni. 

 • Efla - rágðjöf

 • Environice – ráðgjöf

 • Circularsolutions - ráðgjöf

 • Orkusetur - reiknivél

 • Kolviður - reiknivél

 • Votlendissjóður – reiknivél 

 • Klappir

https://www.verkis.is/thjonusta/umhverfi-og-oryggi/
https://www.mannvit.is/%C3%BEj%C3%B3nusta/oeryggis-og-umhverfisstj%C3%B3ri-til-leigu/
https://www.efla.is/thjonusta/umhverfi/umhverfis-og-oryggisstjornun-og-vottanir
https://www.environice.is/
https://www.circularsolutions.is/
https://orkusetur.is/reiknivelar/
https://kolvidur.is/
https://votlendi.is/reiknivelar/
https://klappir.com/en/
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Rask á náttúruna

Lágmarkið þið rask fyrirtækisins og viðskiptavina á náttúruna? 

Dæmi um markmið sem þátttakendur nefndu:

 • Velja frekar vörur og þjónustu úr nærsamfélaginu sem hafa minnst vistspor.

 • Frávikaskráning - Umhverfisóhöpp skráð og haldið utanum 

 • Skilgreina umhverfisþætti fyrirtækisins sem hafa áhrif  
á náttúruna og mæla þá mánaðarlega eða árlega.

Dæmi um mælanlega umhverfisþætti: 

 • Notkun raforku í daglegum rekstri. Ákveða upphafspunkt mælinga og bera saman,  
setja sér markmið um minni notkun, s.s 10-15% milli ára. 

 • Heitt og kalt vatn. Mæla núverandi notkun og gera sér markmið um minnkun. 

 • Pappírsnotkun – hvetja starfsmenn til að minnka notkun á pappír, mæla árangur.

 • Akstur og flug – mæla og skrá núverandi stöðu. Setja markmið um minnkun milli ára. 

 • Vistvænir samgöngumátar – hvetja starfsmenn og gesti til að nýta almenningssamgöngur,  
rafbíla og eða reiðhjól sé þess kostur. Mæla og bera saman milli tímabila.

Ferðamenn framtíðar kalla á sjálfbærni

Ferðamenn kalla á aukna sjálfbærni og leita sérstaklega  
eftir fyrirtækjum sem gega sig út fyrir það.
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Að tryggja öryggi ferðamanna og koma fram við þá af háttvísi er ein af fjórum stoðum ábyrgrar 
ferðaþjónustu. Þátttakendur voru spurðir um öryggisstefnu fyrirtækisins og beðnir að nefna  
dæmi um markmið sem styðja við öryggi og/eða háttvísi í garð ferðamanna.

Öryggisstefna

20% segjast hafa birt öryggisstefnu á netinu og 28% til viðbótar  
segjast hafa birt hana en ekki á netinu.

Vert er að benda á að síðan þessi rannsókn var gerð þá hefur lögum um Ferðamálastofu  
nr. 96/2018 verið breytt í þá átt að hverjum þeim sem hyggst framkvæma skipulagðar  
ferðir á íslensku yfirráðarsvæði er gert skilt að hafa öryggisáætlanir fyrir sínar ferðir.

Dæmi um markmið og verkefni sem þátttakendur í rannsókninni tóku fram

 • Gera öryggisáætlanir fyrir allar ferðir, setjast niður með leiðsögumönnum, kynna fyrir þeim 
viðbragðsáætlanir, hvað þeir gera þegar upp koma atvik, og ræða við þá um starfsreglur.

 • Nýta upplýsingakerfi Safetravel og halda kynningar á öryggismálum.

 • Halda fyrirlestur og segja þeim að athuga með veður og handbók með leiðbeiningum.

 • Virk öryggisstefna, öryggisnefnd, öryggisstjórnunarkerfi og áhættumat

 • Verkfærakistan sem aðgengileg er á vef Ábyrgrar ferðaþjónustu.

Nánari upplýsingar um gerð öryggisáætlana má nálgast hér.

Öryggi gesta

https://www.ferdamalastofa.is/is/leyfi-og-loggjof/oryggisaaetlanir
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Afar fjölbreytt var hvað fyrirtækin sögðust gera til að virða réttindi starfsfólks. Allt frá því að fara 
að lögum og virða kjarasamninga yfir í þróaðar aðferðir mannauðsstjórnunar til að hámarka 
starfsánægju og árangur starfsfólks í starfi.

Dæmi um réttindi starfsfólks sem þátttakendur tóku sérstaklega fram

 • Gera ráðningasamninga við allt starfsfólk. Njóta leiðsagna verkalýðsfélaga. Borga alltaf hærri 
laun en lágmarkslaun. Eru með starfslýsingar og ráðningasamninga þar sem koma fram skyldur 
starfsmanna og vinnuveitanda.

 • Við vinnum eftir ákveðnum töxtum og virðum þau. Störfum eftir reglum þar.

 • Borga samkvæmt kjarasamningum. Allir leiðsögumenn hafa verið settir á launaskrá.  
Eru tryggðir eftir því.

 • Borga starfsfólki í samræmi við kjarasamninga Afls [starfsgreinafélags].  
Vinnumálastofnun kemur reglulega í heimsókn.

Nokkrir nefndu mannauðsstefnu fyrirtækisins og að þar séu réttindi starfsfólks tíunduð:

 • Erum með jafnréttisstefnu, mannauðsstefnu, og samgöngusamning.

 • Gæta að hlutleysi í ráðningum og jafnvægi milli einkalífs og vinnu.

 • Höfum sett okkur skýra stefnu í mannauðsmálum varðandi  
forvarnastefnu, starfsmanna- og starfsþróunarstefnu.

Starfsmannahandbók var nefnd sem leið til að upplýsa starfsfólk um réttindi þeirra:

 • Eru með starfsmannahandbók, aðgengileg á innri vef, farið yfir  
hvar er allt útskýrt varðandi vinnutíma, verkalýðsfélög.

 • Nýir starfsmenn fá fræðslu og allir starfsmenn fá starfsmannahandbók til leiðbeiningar í starfi.

Nokkrir nefndu viðhorf og hegðun á vinnustað sem mætti flokka sem vinnustaðamenningu:

 • Tryggja góð samskipti á vinnustaðnum með upplýsingagjöf, opinni umræðu,  
kurteisi og virðingu. Stuðla að jákvæðum starfsanda, sjálfstæði í starfi og  
möguleikum starfsmanna að hafa áhrif á starfið.

 • Hafa sveigjaleika til að sinna sínu lífi.

 • Opin menning á vinnustað.

 • Vilja vera kærleiksríkur vinnustaður.

Mannauður og framtíðin  
– Virða réttindi starfsfólks
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Vellíðan á vinnustað. settu upp heilsu og vellíðan á vinnustað þökk sé Vakanum.  
Að fólk búi við góða vinnuaðstöðu. 

Jafnréttisstefna og –áætlun voru nefndar sem mikilvæg atriði til að tryggja rétt starfsfólks.

 • Hjá okkur er einnig gildandi jafnréttisáætlun.

 • Erum með jafnréttisstefnu og virðum rétt starfsfólks til að vinna í góðu í starfsumhverfi.

Regluleg viðtöl og frammistöðusamtöl við starfsfólk um starfið, árangur og laun var nefnt af  
nokkrum aðilum:

 • Árleg starfsmannaviðtöl og launaviðtöl haldin í sitthvoru lagi.

 • Betrumbæta árleg starfsmannaviðtöl.

Regluleg þjálfun starfsmanna:

 • Hvatt til endurmenntunar.

 • Betrumbæta þjálfunarferli nýrra starfsmanna. Greiða fyrir íslenskunám.

 • Bjóða nú fræðslu á fleiri tungumálum til að tryggja að allir hafi aðgang að upplýsingum.

 • Fræða starfsmenn um umhverfismál.

 • Starfsfólk getur farið á skyndihjálparnámskeið og jöklanámskeið.

 • Við bjóðum uppá stjórnendaþjálfun.

Ýmsir aðrir þættir þótti þeim sem urðu fyrir svörum mikilvæg til að tryggja réttindi starfsfólks:

 • Viðbragðsáætlun um einelti og hvers kyns áreiti.

 • Starfsmenn fá íþróttastyrki, sem stuðlar að heilbrigðum lífstíl.

 • Tryggja öryggi starfsfólks. Svæði könnuð ítarlega. Ekki farið á svæði sem eru ekki örugg.  
Eru með allan réttan búnað tengdan jöklamennsku og kunna á hann.

 • Starfsmenn eru tryggðir hjá okkur.

 • Tryggja trúnaðarmann starfmsanna.

Ánægt starfsfólk

92% segja starfsfólk ánægt með áherslur fyrirtækisins  
þegar kemur að vinnu að ábyrgri ferðaþjónustu.
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Jákvæð áhrif reksturs fyrirtækjanna á þau samfélög sem þau starfa í er ein af fjórum stoðum ábyrgrar 
ferðaþjónustu. Þátttakendur voru beðnir að nefna dæmi um markmið sín á því sviði og hvernig 
jákvæð áhrif þeirra á samfélagið er mælt.

Nokkuð margir þátttakendur nefndu að fyrirtæki þeirra efldi atvinnu á svæðinu.

 • Ráðningar starfsfólks úr heimabyggð. 

 • Meðal annars nýta starfskrafta úr og nærsamfélagi og nærsamfélagið  
hagnist á ferðum sem fyrirtækið skipuleggur.

 • Á fámennum svæðum styrkjum við atvinnu og búsetu byggðar með því að skapa störf og ýta 
undir fólksfjölgun á fámennum svæðum þar sem einnig fer markviss vinna í umhverfismálum 
sem lágmarkar neikvæð áhrif frá starfseminni eins og kostur er.

Að versla við fólk og fyrirtæki á staðnum sem starfsemin er nefndu margir sem dæmi um jákvæð  
áhrif á nærsamfélagið.

 • Vinnum náið með birgjum í sveitarfélaginu þar sem þeir starfa, kaupa matvæli af fyrirtækjum í nágrenni 
og eru með sérstaka stefnu um það að versla sem mest í heimabyggð og ráða starfsfólk í heimabyggð.

 • Á veturna erum við með vetrarferðir í samstarfi við sem flesta á svæðinu.

 • Settum inn í stefnu okkar á síðasta ári að versla við birgja i nærsamfélaginu,  
versla frekar í heimabyggð.

 • Í okkar sjálfbærni stefnu kemur fram að við kaupum allt hráefni sem við getum í okkar samfélagi 
og ráðum nánast bara starfsfólk úr okkar nágrenni svo að útsvar verði eftir í okkar samfélagi.

 • Við stundum viðskipti í heimabyggð eftir fremsta megni og styrkjum góð málefni í 
heimabyggðum og á landsvísu. Við styðjum við byggðastefnu með því að halda úti  
rekstri hringinn í kringum landið allt árið.

 • Verkefni sem miðar að því að eiga samstarf við matvælaframleiðendur á Suðurlandi,  
þar sem við verslum við þá og eigum samstarf  um að framleiða nýjar vörur.

Nokkur fyrirtæki nefndu að þau styðja nærsamfélagið með því að halda úti fræðslu, ýmist á svæðinu 
fyrir íbúana og/eða um nærsamfélagið fyrir ferðamenn.

 • Við erum með markmið að efla nærumhverfi, fræðslu og byggja upp áhuga á svæðinu svo fólk 
vilji starfa og sjái tækifæri í landinu.

 • Fyrirtækið er staðsett í heimasveit, leggur uppá mikla samvinnu við fólkið í sveitinni. 

 • Versla í héraði. Styrkja fjáraflanir í nærsamfélaginu. Benda gestum okkar á fleiri áhugaverða staði 
í nágrenninu til að auka líkur á því að fólk stoppi lengur inn á svæðinu. 

 • Við tökum þátt í að kynna boðskap um sjálfbæra ferðaþjónustu.

 • Erum með litla hópa í einu, leiðsögnin hjá þeim byggist upp á skilning, um menningu, sögu 
náttúrunnar, svo ferðamenn nái að tengjast staðnum.

Samfélagsáhrif ferðaþjónustu  
– Jákvæð áhrif í nærsamfélagi
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Dæmi um hægari ferðaþjónustu „slow tourism“:

 • Markmið að fara hægar yfir dvelja lengur, jákvæð samskipti, draga úr umhverfisáhrifum,  
betri tengsl milli nærsamfélagsins, tekið við meiri upplýsingum kynnst náttúrunni betur.

Nokkrir þátttakendur nefndu fjárhagsstuðning við málefni á svæðinu sem dæmi:

 • Styðjum við hátíðir og viðburði í heimabyggð.

 • Eflum menningar, íþrótta og björgunarstarf.

Önnur dæmi um jákvæð áhrif á nærsamfélagið voru að fyrirtæki taki þátt í innviðauppbyggingu  
á svæðinu:

 • Kynna og hvetja fólk til að fara út að hjóla og búa til fleiri hjólastíga.

 • Erum í miklum samskiptum við nærsamfélagið og vinnum að því að bæta  
enn frekar samskipaáætlanir.

 • Verkefnið að fá endurvinnslutunnur á tjaldsvæðið á svæðinu.

Nefnd voru líka dæmi um að fyrirtæki fari í aðgerðir til að lágmarka truflun við íbúa á svæðinu:

 • Sérbygging fyrir rútur sem truflar ekki nágranna og fólk má bara leggja bílum sínum á þeirra 
bílastæðum.

 • Leggja áherslu á að vöxtur ferðaþjónustu sé í sátt við borgarana.

Þá voru nefnd dæmi þar sem fyrirtæki hvetja starfsfólk sitt til að taka þátt í samfélagsverkefnum  
á staðnum og styðja við slíkt.

 • Taka að sér að þrífa strendur og fjörur ásamt því að hvetja aðra ferðaþjónustuaðila til hins sama. 

Nefnd voru einnig þau snjóboltaáhrif sem aukin samvinna og starfsemi hefur fyrir nærsamfélagið:

 • Við gerum það í gegnum markaðsefni og fjölmiðlaumfjallanir. Dæla út góðum fréttum og 
segja góðar sögur af svæðinu. Byggja undir sjálfstraust og jákvæða ímynd íbúa. Þau eru með 
námskeið og hádegiserindi og annað slíkt.

 • Stuðlar að auknu flæði ferðamanna. Meira að gera hjá öðrum fyrirtækjum á svæðinu, fleiri störf.

 • Verkefnin sem þetta fyrirtæki stundar snýr að samfélaginu, vilja að samfélagið og gestir vinni 
saman svo það sé jákvætt fyrir báða aðila.

Þá var nefnt að fyrirtæki stundi eða taki þátt í rannsóknum á þeim svæðum sem þau stunda þjónustu:

 • Við tökum þátt í rannsóknum á lífríkinu þar sem við störfum.

 • Með vöktun mikilvægra umhverfisþátta í starfsemi fyrirtækisins.
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Fjárhagslegur ávinningur og ný viðskiptatækifæri

Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir um að meta mögulegan fjárhagslegan ávinning af þátttöku 
sinni í verkefninu um Ábyrga ferðaþjónustu ásamt því að leggja mat á ný viðskiptatækifæri sem væru 
fólgin í aukinni áherslu á ábyrgð og sjálfbærni í rekstri. 

Ný viðskiptatækifæri

Alls sögu 37% að áherslur þeirra á ábyrga ferðaþjónustu hafi skapað 
ný viðskiptatækifæri, 25% vissu ekki til þess og 38% töldu svo ekki 
vera.

Auknar tekjur

38% segja að tekjur hafa aukist við þátttöku í Ábyrgri ferðaþjónustu 
og meiri áherslu almennt á þessa málaflokka. 28% til viðbótar telja 
að tekjur muni aukast til muna í framtíðinni með því að einblína enn 
frekar á þessi mál. 

Minni kostnaður

23% þátttakenda segja áherslur þeirra á ábyrga ferðaþjónustu hafi 
minnkað kostnað í rekstri fyrirtækisins. 23% vissi ekki til þess en 54% telja 
svo ekki vera.

Ánægðir viðskiptavinir

Samtals segja 77% að viðskiptavinir þeirra séu ánægðir með áherslur þeirra 
um ábyrga ferðaþjónustu.
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Áfangar á áframhaldandi ferðalagi til sjálfbærni:

 • Tryggja stuðning æðstu stjórnenda innan fyrirtækjanna við verkefni ábyrgrar ferðaþjónustu.

 • Tengja kjarnastarfsemi fyrirtækja við sjálfbærni – nýta þekkingu, reynslu og gögn.

 • Finna fyrirmyndarfyrirtæki sem standa sig vel í ábyrgð og sjálfbærni – tengja við þau og segja frá 
þeim.

 • Læra hvert af öðru og miðla þekkingu sinni og reynslu.

 • Mæla árangur – stöðugt.

 • Finna dæmi um fyrirmyndir erlendis frá. 

 • Hvetja til nýsköpunnar og nýrrar hugsunar í viðskiptum. 

 • Hvetja yfirvöld til að setja markið hátt fyrir ábyrga ferðaþjónustu á Íslandi, vera þátttakendur í 
hverskonar stefnumótun og aðgerðum sem bjóðast.

 • Hvetja yfirvöld til að búa til hvata til þess að fyrirtæki sýni ábyrgð.

 • Gera aðgengilegar fjórar vef-vinnustofur þar sem farið er yfir fjögur megin viðfangsefni ábyrgrar 
ferðaþjónustu. Aðgengilegt þátttakendum fyrir lok árs 2019. 

Frá sjónarhóli stjórnvalda:

Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu til 2030

Í upphafi árs 2019 var skipaður stýrihópur sem hafði það hlutverk að setja fram drög að framtíðarsýn 
og leiðarljósi íslenskrar ferðaþjónustu til 2030. Lögð er fram sú framtíðarsýn að íslensk ferðaþjónusta 
verði leiðandi á heimsvísu í sjálfbærri þróun. Áhersla er lögð á að íslensk ferðaþjónusta stuðli að bættum 
lífskjörum og hagsæld og sé þekkt fyrir gæði, fagmennsku og einstaka upplifun.

Jafnvægisás ferðamála

Jafnvægisás ferðamála mun veita yfirlit um ástand efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra 
þátta og gefa vísbendingar um hvar úrbóta sé þörf. Þannig mun Jafnvægisásinn nýtast sem stjórntæki 
við mótun framtíðarstefnu Íslands sem áfangastaðar með það að leiðarljósi að stuðla að jafnvægi og 
sjálfbærri þróun ferðaþjónustu til lengri tíma.

Framkvæmdaaðilar að verkefninu um Ábyrga ferðaþjónustu vilja hvetja alla þá sem að þróun og 
uppbyggingu í ferðaþjónustu koma til þess að taka virkan þátt í þeirri stefnumótandi vinnu sem 
framundan er og miðla þannig mikilvægri þekkingu og reynslu af þessum vettvangi.

Sjálfbærni er ferðalag

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1408
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1404
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Hópur nemenda í MPM námi við Háskólann í Reykjavík útbjó verkfærakistu sem gagnast ætti 
fyrirtækjum vel. Verkfærakistan samanstendur af nokkrum tólum. 

Fyrst ber að nefna greiningartæki sem gagnast fyrirtækjum til að sjá stöðu sína í flokkunum fjórum 
(umgengni um náttúruna, öryggi starfsmanna, neytendavernd og áhrif á nærsamfélagið). Einnig eru 
leiðbeiningar um almenna markmiðasetningu ásamt sniðmáti til að nota við markmiðasetninguna sjálfa.

Áður en hægt er að setja sér markmið er nauðsynlegt að skoða fyrst 
stöðuna eins og hún er í dag. Greiningartækið (excel) aðstoðar við 
að draga fram helstu áherslur fyrirtækisins hingað til og skerpir þannig 
sýnina á að gera megi betur. Út frá myndritinu sem greiningartækið býr 
til er því hægt að sjá hvar fyrirtækið stendur vel og hvar það vill gera 
betur.

Svo markmiðasetning verði markviss er nauðsynlegt að vanda til verka. 
Markmiðin verða að vera skýr (S), mælanleg (M), aðlagandi (A), raunhæf 
(R) og tímasett (T). Með því að setja markmiðin fram á SMART hátt eru 
mun meiri líkur á að þau náist. Í SMART leiðbeiningunum er farið yfir 
hvernig markmið eru sett fram. Einnig fylgir Hugmyndabanki sem 
byggður er á reynslu ferðaþjónustufyrirtækja við markmiðasetningu.

Leiðbeiningar um ávinning og markmiðasetningu. 

Tvö sniðmát má finna í verkfærakistunni: Fyrra sniðmátið er Veggspjald 
(pdf A3) og Yfirlit yfir aðgerðaráætlun (pdf A3). Hér er hægt að setja 
markmið og aðgerðaráætlun fram á myndrænan hátt. Þetta sniðmát má 
prenta út og er tilvalið að hengja upp á áberandi stað til að minna alla 
á það markmið sem verið er að vinna að. Einnig eru hér sýnishorn af 
útfylltum sniðmátum. Einnig er hér sama sniðmát á Excel formi fyrir 
markmið og aðgerðaráætlun. Fremst er yfirlit yfir markmiðin sem eru í 
vinnslu en svo eru 10 síður til þess að skilgreina markmiðin. Í kistunni 
eru líka skjöl með dæmum. Velja má það sniðmát sem hentar eftir því 
hvort nota á tölvu eða hengja upp á vegg, mælt er með hvoru tveggja.

Gagnleg tól og tæki –  
Verkfærakista Ábyrgrar ferðaþjónustu

http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/verkfaerakista/
http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/verkfaerakista/
http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/verkfaerakista/
http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/verkfaerakista/
http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/verkfaerakista/
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Vettvangur Ábyrgrar ferðaþjónustu frá 2016 – 2019

16.desember 2016  Kynningarfundur á Grand hótel Reykjavík

10.janúar 2017  Undirskrift 240 forsvarsmanna fyrirtækja ásamt forseta Íslands  

 á yfirlýsingu um Ábyrga ferðaþjónustu

20.janúar  Netnámskeið og vinnustofa - Markmiðasetning

09.febrúar 2017  Netnámskeið og vinnustofa – Öryggi

15.mars 2017  Tölum hreint út um Ábyrga ferðaþjónustu á ferðaþjónustudegi SAF

04.apríl 2017  Netnámskeið og vinnustofa - Ábyrgir vinnuveitendur

13.júní 2017  Hagnýt vinnustofa í streymi og með þátttöku í Háskóla Reykjavíkur

07.september 2017  Fundur fólksins á Akureyri, Ábyrg ferðaþjónusta og nærumhverfið

13.október 2017  Arctic Circle – Brake out session – Arctic tourism activities

24.október 2017  Netnámskeið og vinnustofa -  Umhverfið

16.nóvember 2017  Hagnýt vinnustofa í streymi og með þátttöku í Háskóla Reykjavíkur

07.desember 2017  Uppskeruhátið Ábyrgrar ferðaþjónustu á Hótel Natura

23.febrúar 2018 Ábyrg ferðaþjónusta og ársreikningurinn – viðburður í Húsi ferðaklasans

04.maí 2018 Ábyrg ferðaþjónusta og ný persónuverndarlög – viðburður í Húsi ferðaklasans

07.september 2018 LÝSA, fundur fólksins á Akureyri – Skemmtiferðaskip og nærsamfélagið

19.október 2018 Arctic Circle, Brake out session, Best practice for Responsible tourism in the Arctic

16.nóvember 2018 Sjálfbærni skapar meira virði – viðburður í Húsi ferðaklasans

06.desember 2018 Dagur ábyrgrar ferðaþjónustu í Húsi Vigdísar

08.febrúar 2019 Erlent vinnuafl í ferðaþjónustu – Hádegisfundur í Húsi ferðaklasans

22.febrúar 2019 Viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu – Hádegisfundur í Húsi ferðaklasans

03.mars 2019 What works í Hörpu – Sjálfbær ferðaþjónusta og heimsmarkmiðin

30.apríl 2019  Starfsánægja og vinnuumhverfi í ferðaþjónustu  

 – hádegiskynning í Húsi ferðaklasans 

14.maí 2019  Fjöldi og dreifing erlendra ferðamanna – hádegiskynning í Húsi ferðaklasans

05.júní 2019  Erlendir ferðamenn 2018 – lýðfræði og ferðahegðun  

 – hádegiskynning í Húsi feðraklasans

28.ágúst 2019  Hvað finnst íbúum í Reykjavík um ferðamenn?  

 – hádegiskynning í Húsi ferðaklasans

11.september  Loftum út um loftlagsmálin – Viðburður á Grand Hótel Reykjavík 
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Hvatningaverkefnið um Ábyrga ferðaþjónustu hefur nú verið starfrækt í nær þrjú ár en frá upphafi hafa 
verið haldnir yfir 30 viðburðir, vinnustofur, fræðsluerindi og ráðstefnur. 

Fjöldi þátttakenda hefur endurspeglað áhuga og mikilvægi verkefnisins sem er hvergi nærri lokið. Aldrei 
í sögu mannkynsins hefur áhersla á umhverfismál, sjálfbærni og stöðugar umbætur verið mikilvægari. 
Fyrirtæki í ferðaþjónustu eiga verkefnið um ábyrga ferðaþjónustu, það er unnið á þeirra forsendum með 
hagsmuni framtíðarinnar að leiðarljósi og með því skýra framtíðarmarkmiði að Ísland verði sjálfbær 
áfangastaður fyrir komandi kynslóðir þjóðarinnar. 

Samhliða verkefninu um Ábyrga ferðaþjónustu hafa stjórnvöld í samtali við atvinnugreinina sett af stað 
metnaðarfulla stefnumótun þar sem byggt er á undirstöðum sjálfbærni. 

Þátttakendur í Ábyrgri ferðaþjónustu hafa undirritað yfirlýsingu þess efnis að setja sér skýr og mælanleg 
markmið í fjórum meginþáttum verkefnisins sem snúa að umhverfi og öryggi, starfsmönnum, gestum og 
nær samfélaginu. Þessir meginþættir kallast vel á við helstu stefnuþætti stjórnvalda.  

Í ljósi þess að um 70% þeirra sem svöruðu spurningunum höfðu ekki sett markmið sín fram er ljóst að 
heilmikil tækifæri eru til úrbóta og eftirfylgni við fyrirtæki þegar kemur að stuðningi og upplýsingagjöf 
til þeirra. Mikill meirihluti þeirra sem ekki höfðu sett markmiðin fram sögðu að forgangsröðun, tímaleysi 
og skortur á upplýsingum um framsetningu hefði valdið því að þau væru ekki komin lengra. Tækifæri 
framkvæmdaaðila liggja því að miklu leiti í því að halda hvatningunni áfram, koma upplýsingum á 
framfæri með skýrum hætti og hafa fræðsluhluta um hina fjóra meginþætti aðgengilega í gegnum 
vefvinnustofur. Könnun sem þessi er mikilvægur liður í að meta núverandi stöðu og áskoranir 
þátttakenda. Markmið framkvæmdaaðila er að halda áfram á þeirri vegferð að sem flestir geti tekið þátt, 
að markmiðin með þátttöku séu skýr og að fyrirtækin geti nýtt sér efnið til uppbyggingar og þróunar á 
samfélagsábyrgð og sjálfbærni innan sinna fyrirtækja.  

Þátttaka hvers og eins fyrirtækis er ekki bara mikilvæg sem slík heldur þátttaka allra starfsmanna innan 
fyrirtækjanna sem og viðskiptavina. Skilaboðin sem taktfastur hópur sendir frá sér út í samfélagið um 
að sýna ábyrgð gagnvart umhverfi og starfsmönnum, koma vel fram við gesti og gæta að öryggi þeirra 
ásamt því að ganga ekki á viðkvæma náttúru, eru skilaboð sem margfalda sig og verða að lokum hluti af 
menningu okkar og stolti til framtíðar. 

Árangur af verkefni sem þessu byggist á breiðri samvinnu allra hagaðila sem koma að uppbyggingu 
á ferðaþjónustu. Þannig hafa samstarfsaðilar að verkefninu frá Ferðamálastofu, Íslandsstofu, 
Stjórnstöð Ferðamála, Markaðsstofum landshlutanna, Höfuðborgarstofu, Safe travel, Atvinnu og 
nýsköpunarráðuneytinu og SAF verið verkefninu afar mikilvægur. 

Fram að þessum tímamótun hefur framkvæmdaþungi og skipulag verið í höndum Íslenska ferðaklasans 
og Festu. Í framhaldi mun aukin aðkoma SAF verða að verkefninu og hlökkum við til þess að halda 
vegferðinni áfram.

Lokaorð
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Spurningar úr rannsókninni:

1. Hefur fyrirtækið birt markmið um ábyrga ferðaþjónustu á vef sínum?

2. Hverja telur þú ástæðuna vera fyrir því að þið hafið ekki birt markmið um ábyrga ferðaþjónustu?

3. Hvað af eftirtöldu myndi að þínu mati auka líkurnar á því að fyrirtækið birti markmið sín um 
ábyrga ferðaþjónstu á næstu vikum?

4. Getur þú gefið dæmi um markmið fyrirtækisins um öryggi ferðamanna og háttvísi í þeirra garð?

5. Hvernig mælið þið öryggi ferðamanna og háttvísi í þeirra garð?

6. Eru þið með öryggisstefnu birta á vefnum?

7. Getur þú gefið dæmi um markmið fyrirtækisins um réttindi starfsfólks?

8. Hvernig mælið þið hvort réttindi starfsfólks séu virt?

9. Getur þú gefið dæmi um markmið fyrirtækisins um að ganga vel um og virða náttúruna?

10. Hvernig mælið þið hvort fyrirtækið er að ganga vel um og virða náttúruna?

11. Eruð þið með umhverfisstefnu birta á vefnum?

12. Flokkið þið sorp hjá fyrirtækinu?

13. Mælið þið losun fyrirtækisins á gróðurhúsalofttegundum?

14. Lágmarið þið rask fyrirtækisins og viðskiptavina á umhverfið?

15. Getur þú gefið dæmi um markmið fyrirtækisins um að hafa jákvæði áhrif á nærsamfélagið?

16. Hvernig mælið þið hvort fyrirtækið hefur jákvæð áhrif á nærsamfélagið?

17. Hefur vinna við ábyrga ferðaþjónustu opnað ný viðskiptatækifæri fyrir fyrirtækið?

18. Ef já, getur þú nefnt dæmi um ný viðskiptatækifæri?

19. Hefur vinna við ábyrga ferðaþjónustu dregið úr kostnaði fyrir fyrirtækið?

20. Ef já, getur þú nefnt dæmi um minni kostnað?

21. Á heildina litið, telur þú að það hafi orðið fjárhagslegur ávinningur af verkefninu?

22. Eru viðskiptavinir ykkar ánægðir eða óánægðir með áherslur ykkar um ábyrga ferðaþjónustu?

23. Er starfsfólk ykkar ánægt eða óánægt með áherslur ykkar um ábyrga ferðaþjónustu?

24. Hafið þið kynnt markmið ykkar um ábyrga ferðaþjónustu fyrir samstarfsfyrirtækjum ykkar?

25. Hafið þið nýtt ykkur fræðslu og stuðning sem er í boði fyrir fyrirtæki í Ábyrgri ferðaþjónustu?

26. Telur þú að krafa ferðamanna um samfélagsábyrgð og sjálfbærni ferðaþjónustufyrirtæka á Íslandi 
muni aukast eða minnka á næstu árum?

27. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri við skipuleggjendur Ábyrgrar ferðaþjónustu?

28. Vilt þú eiga möguleika á að vinna [þátttekndaverðlaun - nefna hver þau eru]?

Viðauki A


