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Útdráttur 

Íslensk náttúra er meginaðdráttarafl Íslands fyrir ferðamennsku og því talin meginauðlind 

íslenskrar ferðaþjónustu. Þessi ritgerð greinir frá niðurstöðum eiginlegrar rannsóknar sem 

kannaði hvort erlendir ferðamenn á Íslandi upplifi breytingar á líðan sinni eftir bað í 

náttúrulaug. Rannsóknin fór fram í jarðböðum Laugarvatn Fontana við Laugarvatn þar sem 

tekin voru tíu viðtöl við ferðamenn sem höfðu baðað sig þar. Spurt var um aðdráttarafl 

baðanna og kannað hvernig einstaklingarnir upplifðu líðan sína á meðan á baðinu stóð og 

hvort þeir upplifðu breytingar á henni eftir baðið. Jafnframt var gerð þátttökuathugun á 

aðstæðum á viðtalsdegi. Rannsóknin leiddi auk þess í ljós að allir einstaklingarnir upplifðu 

jákvæðan mun á líkamlegri líðan sinni eftir baðið og auk þess upplifðu viðmælendurnir 

jákvæðar breytingar á andlegri líðan. Vísbendingar fundust um tengsl milli aðdáunar á 

landslagi og ánægjulegrar upplifunar á endurnýjandi áhrifum baðsins. Niðurstöðurnar gefa 

tilefni til að álykta að skipulagning og hönnun þurfi að bjóða upp á óhindrað aðgengi að 

landslagi og útiveru vegna endurnýjandi áhrifum þess og jákvæðri upplifun á meðan á 

baðinu stendur.   

Abstract 

Breathtaking nature is Iceland’s fundamental main attraction for tourism and is considered 

an essential element in the business of Icelandic tourism. This essay analyzes the findings 

of research conducted regarding the experiences of foreign tourists in Iceland to see 

whether they report changes in their physical and spiritual state after spending time in 

nature baths. The study was executed in the nature baths at Laugarvatn Fontana, which is 

near Laugarvatn where ten tourists were interviewed and asked about their expectations 

and experiences at Laugarvatn Fontana nature baths. Furthermore, the interviewees were 

inquired about which aspects of the nature baths appealed to them, how they experienced 

their physical and mental state during the time spent in the baths, and whether they 

reported noticeable difference post-bathing. Moreover, a participation survey was 

conducted regarding the situation on the day of the interviews. The study showed that 

every participating individuals expresses’ a positive change and difference in their 

physical, mental and spiritual state. There were also indications that there is a strong 

connection between visual aesthetics of the surrounding nature at Laugarvatn Fontana 

coupled with the physical enjoyment of the nature baths. The results suggest that it is 

possible to assume that the organization and design of such a place must be executed with 

the aim to provide an unhindered access to the landscape and outdoor activities because of 

the hugely important role it plays regarding the nature baths rejuvenating effect and 

positive effect experienced whilst in the baths. 
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Þakkir 

Í fyrsta lagi vil ég þakka öllum viðmælendunum sem tóku þátt í rannsókninni og þakka 

þeim kærlega fyrir að hafa sýnt verkefninu áhuga og samþykkt að leyfa höfundi að taka 

viðtal við þau strax að lokinni heimsókn í heilsulindina Laugarvatn Fontana. Sigurði 

Rafnari Hilmarssyni, forstöðumanni Fontana á Laugarvatni, ásamt starfsfólkinu sem 

starfaði þar á meðan á rannsókninni stóð þakka ég kærlega fyrir aðstoðina við rannsóknina 

og ánægjulegt samstarf. Gunnþóru Ólafsdóttur, leiðbeinandanum mínum, þakka ég einnig 

kærlega fyrir leiðsögn og góðar ábendingar. Fjölskylda mín og vinir fá jafnframt þakkir 

fyrir ómetanlega hvatningu. 
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1 Inngangur 

Náttúrulaugar hafa verið mjög vinsælar til afþreyingar á Íslandi, bæði af innlendum og 

erlendum ferðamönnum. Einn af meginhvötum yndisferðalaga er endurnýjandi áhrif á 

líðan fólks (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). Rannsóknir í ferðamálafræði hafa staðfest að 

yndisferðalög geta haft endurnýjandi áhrif, bæði á andlega og líkamlega líðan ferðamanna, 

en fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni. Því er lítil vitneskja til um það 

hvernig yndisferðalög hafa endurnýjandi áhrif á ferðamenn. Áfangastaðir þar sem 

náttúrufegurð er til staðar og fólk upplifir kyrrð og ró hafa í auknum mæli undanfarin ár 

notið vaxandi vinsælda meðal fólks sem býr í vestrænum ríkjum. Ástæðuna má rekja til 

þess að mikið álag er á fólki í nútíma samfélögum (Williams, 2007). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að andleg heilsa fólks sem býr á náttúrulegum svæðum en betri en hjá 

þeim sem ekki hafa aðgang að slíkum svæðum (Michell og Popman, 2008). Baðstaðir hafa 

til dæmis verið vinsælir hjá ferðamönnum, sem sækjast eftir náttúrufegurð og afslöppun. Í 

rúmlega þúsund ár hafa baðstaðir verið álitnir lækningastaðir (Gesler og Kearns, 1998). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar innan félagsvísindanna á tengslum umhverfis og 

vellíðan í allskyns samhengi. Hugtakið heilandi landslag (e. therapeutic landscape) er 

mikið notað í þessu sambandi (Gesler, 2005). Það gerir ráð fyrir að upplifun fólks á því 

hvort staður sé skynjaður sem endurnærandi eða ekki sé ávallt einstaklingsbundin upplifun 

og að þættir eins og náttúrulegt og manngert umhverfi og ýmsir menningalegir, huglægir 

og einstaklingsbundnir þættir komi þar að. Komið hefur fram í þessum rannsóknum að 

staður er ekki heillandi í eðli sínu heldur sé upplifun staðar frekar háð 

einstaklingsbundnum tengslum við umhverfið (Gesler og Kearns,1998). 

Heilsutengd ferðaþjónusta hér á landi hefur fengið litla athygli og er ástæðan meðal annars 

sú að þekking á þessu viðfangsefni innan íslenskra háskóla er takmörkuð. Engin rannsókn 

hefur verið framkvæmd á Íslandi, sem kannað hefur hvort fólk upplifir heilunaráhrif frá 

náttúrunni, en nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem kannað hafa heilsutengda 

ferðaþjónustu. Helst ber þar að nefna rannsóknir Jennýjar Maggýjar Rúriksdóttur (2010), 

sem fjallaði um heilsutengda ferðaþjónustu á Íslandi. Auk þess skrifaði Þorgerður 

Sveinsdóttir (2010) um vellíðan og heildræna hugsun í ferðaþjónustu í tengslum við 

heilsutengda ferðaþjónustu á Íslandi. 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka endurnýjandi áhrif náttúrubaða á andlega og 

líkamlega líðan ferðamanna sem nýta sér náttúruböð sem heilsulindin Laugarvatn Fontana 

býður upp á. Heilsulindin Laugarvatn Fontana var valin sem rannsóknarstaður meðal 

annars vegna vinsælda hennar. Í rannsókninni verður kannað hvort það sé heimsóknin sjálf 

sem hefur áhrif á einstaklinginn og ef svo er hvaða og hvernig áhrif það hefur á hann. Þetta 

viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað innan ferðamálafræðinnar. Rannsóknin nær einnig 

til þess að kanna hvort erlendir ferðamenn upplifa breytingar á andlegri og líkamlegri líðan 

sinni eftir viðdvöl í Laugarvatn Fontana heilsulindinni og ef þeir finna fyrir breytingum á 
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líðan sinni verður leitast við að finna út í hverju þær felast, ásamt því að skoða hvaða þættir 

í umhverfinu hafa áhrif á upplifunina. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru eftirfarandi:  

1) Hvaða breytingar á andlegri og líkamlegri líðan upplifa ferðamenn eftir náttúruböð í 

Laugarvatn Fontana?  

a) Í hverju felast þessar breytingar? 

b) Hvaða þættir í umhverfinu virðist hafa áhrif á þessa upplifun? 

Til að svara þessum spurningum var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, sem fólst í því 

að taka viðtöl við tíu erlenda ferðamenn sem voru að koma úr heilsulindinni Laugarvatn 

Fontana og var þátttökuathugun á aðstæðum líka gerð í kjölfarið. Þetta var gert til þess að 

skoða einstaklingsbundna upplifun og kafa djúpt í viðfangsefnið. 

Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að skoða hvaða áhrif náttúruböð hafa á andlega og 

líkamlega líðan fólks sem nýta sér þau. Á Íslandi eru á nokkrum stöðum náttúruböð sem 

erlendir og innlendir ferðamenn nýta sér. Þetta viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað 

innan ferðamálafræðinnar og vonar höfundur að rannsóknin hafi ekki aðeins gildi fyrir 

rannsakanda heldur nýtist hún einnig einstaklingum, Laugarvatn Fontana heilsulindinni og 

öðrum aðilum sem tengjast heilsutengdri ferðaþjónustu. 

1.2 Val á viðfangsefni 

Höfundur fékk áhuga á að skrifa lokaritgerð sína um þetta viðfangsefni eftir að hafa tekið 

þátt í áfanganum Ferðalög og útilíf, sem fólst í bakpokaferðalagi um íslenska náttúru. 

Rannsakandi hafði nýlega misst móður sína eftir langvarandi veikindi sem hann hafði 

annast mikið síðastliðin ár og var enn að jafna sig eftir áfallið þegar hann fór í ferðalagið. Í  

ferðalaginu, sem tengdist náttúru landsins, upplifði rannsakandi óútskýranlegan kraft sem 

hjálpaði honum við að takast á við áfallið og vinna úr sorginni og öðlast betri líðan. Þessi 

upplifun af endurnýjandi áhrifum náttúruferðalagsins á líðan höfundar vakti áhuga hans á 

því sem viðfangsefni lokaritgerðar sinnar. Þegar ritgerðarskrif hófust um ferðalagið benti 

kennarinn á nýlegar rannsóknir eftir Gunnþóru Ólafsdóttir. Fyrsta greinin sem varð fyrir 

valinu var Náttúrutengsl og upplifanir ferðamanna á Íslandi: Fjögur tengslamynstur 

vellíðunar eftir Gunnþóru (2008), sem var aðal ástæðan fyrir framkvæmd þessarar 

rannsóknar. Gunnþóra skrifar um það hvernig náttúran getur haft jákvæð áhrif á líðan og 

hugafar einstaklinga og endurnýjunaráhrif ferðalaga. Hún fjallar um fjögur tengslamynstur 

vellíðunar, sem einstaklingur getur upplifað á ferðalagi. Tengslamynstur geta verið í formi 

sigurstundar, flæðis, ægifegurðar og undurs. Höfundi fannst rannsóknin áhugaverð og fór 

að afla sér fleiri upplýsinga sem tengdust viðfangsefninu og af gefnu tilefni varð Gunnþóra 

fyrir valinu sem leiðbeinandi þessa verkefnis. 

Ritgerðinni er skipt í þrjá kafla. Að þessum kafla loknum er fræðilegur bakgrunnur 

verkefnisins kynntur. Þar er fjallað um áhrif yndisferðalaga og náttúrulegs umhverfis á 

einstakling. Í lok kaflans er fjallað um sögu Laugarvatns Fontana. Í þriðja kaflanum verður 

fjallað um rannsóknaraðferðina við öflun gagna fyrir rannsóknina, þátttakendur og 

úrvinnslu rannsóknargagnanna. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fjórða 
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kaflanum. Þar næst er fjallað um niðurstöðurnar í fimmta kaflanum í fræðilegu ljósi og 

rannsóknarspurningunum svarað. Að lokum eru settar fram hugmyndir um það hvernig 

ferðaþjónustan geti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar í markaðssetningu erlendis og 

bent á það hve rannsóknin er takmörkuð og hugmyndir eru þar settar fram um það hvað 

væri hægt að rannsaka frekar sem tengist viðfangsefninu. 
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2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar  

Í þessum kafla verður fjallað um þá hugmynd að staðir geta verið heilandi, hvaða staðir 

það eru og hvað einkennir þá. Síðan verður fjallað um yndisferðalög um náttúruna, hvað 

komið hefur fram í rannsóknum um hvatana að baki slíkum ferðum. Næst á eftir er skoðað 

áhrif umhverfis á andlega og líkamlega líðan. Í lok kaflans er gerð grein fyrir sögu og 

sérkennum Laugarvatns Fontana heilsulindarinnar og þeim breytingum sem hafa átt sér 

stað í tímans rás.  

2.1 Heilandi staðir 

 Staðir virðast geta haft góð áhrif á vellíðan (e. wellbeing) og heilsu fólks. Ýmsar ástæður 

virðast hafa áhrif á það af hverju fólk hrífst af ákveðnum stað og má þar til dæmis nefna trú 

þeirra á að staður geti stuðlað að líkamlegri, andlegri, tilfinningalegri eða félagslegri 

lækningu þeirra. Staðir geta haft jákvæð áhrif á líðan fólks, til dæmis vegna náttúrulegrar 

fegurðar, rólyndis sem þar ríkir, bygginga sem þar eru eða vegna minninga um stuðning frá 

fjölskyldu eða vinum þeirra. Af hverju fólk finnur fyrir ákveðinni tengingu við tiltekinn 

stað getur orsakast af ýmsum ástæðum og eru einstaklingsbundnar, en náttúran og 

náttúrulegt umhverfi kemur oftast upp í huga einstaklinga sem ástæður fyrir tengingu 

þeirra við ákveðinn stað (Gesler, 2003). Að ferðast um náttúruna er talið hafa góð áhrif á 

líðan fólks og sumir upplifa jákvæðara hugarfar og koma endurnærðir til baka eftir 

náttúruferðalag. Að loknu slíku ferðalagi upplifir fólk oft að það sé glaðlyndara, orkumeira 

og hæfara til að takast á við daglegt líf sitt (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). Faber Taylor og 

Kuo (2009) fjalla um það að þegar einstaklingur horfir út um glugga á gróið landslag geti 

það einnig haft jákvæð áhrif á líðan hans. Það er augljóst að fólk álítur suma staða búa yfir 

lækningarmætti, en sé það spurt af hverju staðir hafi þau áhrif er algengasta svarið að 

náttúran hafi lækningarmátt og sumir nefna mikilvægi félagslegs stuðnings og að góð 

samskipti ríki milli læknis og sjúklinga. Hinsvegar hugsa fæst okkar um þessa þætti, 

þannig að það er ekki alltaf augljóst hvað einkennir heilandi umhverfi (Gesler, 2003). 

Margir einstaklingar álíta að þeir geti bætt líkamlega og andlega heilsu sína einungis með 

því að vera úti í náttúrunni og útilokað á meðan hið hversdagslega líf sitt (Gesler, 2003). 

Sumt fólk vill verja fríinu sínu í náttúrulegu umhverfi, þar sem það álítur að slíkt frí veiti 

þeim meiri endurnæringu en ef það ver fríinu í þéttbýli (Williams, 2007). Með því að verja 

tíma í náttúrunni er fólk að leita eftir ró og næði (Gesler, 2003). Þessa trú á endurnærandi 

mátt náttúrunnar er hægt að rekja til kristinnar trúar. Þar er til dæmis að finna frásagnir um 

að einstaklingar eins og Móses, Jóhannes skírari og Jesús hafi leitast eftir að vera einir í 

náttúrulegu umhverfi til að upplifa Guð og heyra spádómsorð hans. Páll postuli sóttist eftir 

huggun og trausti með því að dvelja í náttúrulegu umhverfi (Kaplan og Talbot, 1983). 

Garðar umkringja yfirleitt breskar sjúkrastofnanir. Ástæðan fyrir því er að talið er að 

náttúrulegt umhverfi hjálpi sjúklingum að ná sér eftir veikindi. Augljóst er að það er 

útbreidd trú að náttúran búi yfir lækningarmætti og að sjálfsögðu er trúin mikilvæg ef hún 

bætir heilsufar fólks (Gesler, 2003) og dregur úr streitu og kvíða (Nisbet, Zelenski og 

Murphy, 2010). Rannsóknir sem Gesler (2003) framkvæmdi sýndu fram á að manngert 
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umhverfi getur haft áhrif á lækningarferlið. Niðurstöður hans sýndu fram á að umhverfið 

hefur áhrif á skapferli fólks, tilfinningar og hegðun. Því er mikilvægt að á sjúkrahúsum, þar 

sem sjúklingar eru að ná sér eftir veikindi, sé áhersla lögð á góða birtu, ferskt loft og 

hreinlæti. Mikilvægustu þættir manngerðs umhverfis er hvernig fólk upplifir umhverfið, 

þ.e.a.s. hvað það sér, hvaða lykt það finnur og hvernig það bragðast (Gesler, 2003). Tveir 

táknrænir þættir sem hafa lækningaráhrif eru umhverfið og hönnunin (Gesler og 

Kearns,1998). 

Í upphafi var hugtakið heilandi landslag (e. therapeutic landscape) skilgreint af Wilbert 

Gesler og átti það þá aðallega við um staði sem höfðu öðlast gott orðspor sem staðir sem 

hefðu lækningarmátt og gætu breytt vanlíðan í vellíðan. Orðið lækning á uppruna sinn í 

fornensku og var þá orðið haelon notað yfir orðið lækning en það þýddi heilbrigði (Gesler, 

2003).  

Allison Williams fór að kanna viðfangsefnið um að umhverfi veiti fólki vellíðan og 

viðhaldi heilsu þeirra og skrifaði bókina Therapeutic landscapes, sem fjallaði um þetta 

viðfangsefni. Bókin var gefin út árið 2007. Í framhaldi af því fóru rannsakendur að kanna 

áhrif náttúrunnar á andlega og líkamlega líðan fólks. Rannsókn Geslers var fyrsta 

rannsóknin sem gerð var um lækningarmátt umhverfisins og fjallaði hún um áhrif garða og 

böðunar á líðan fólks. Hún var framkvæmd í Grikklandi. Fleiri rannsakendur fóru að kanna 

áhrif umhverfisins á líðan fólks og má þar nefna rannsóknir þar sem kannað var hvaða 

áhrif dvöl í fjallaumhverfi hefði á líðan einstaklinga, franska rannsókn um pílagrímsferð og 

áhrif náttúrunnar á líðan fólks í Indlandi. Auk þess var framkvæmd rannsókn sem skoðaði 

tengsl garðyrkju og umhverfis og var hún gerð í sumarbúðum fyrir börn. Í upphaflegri 

útfærslu heilandi landslags átti það aðallega við um staði sem auðvelduðu sjúklingum að 

ná bata (Conradson, 2005).   

Gesler áleit að erfitt væri að útskýra hugtakið lækning, en hann taldi að hugtakið innihéldi 

yfirleitt líkamlega, líffræðilega, geðræna, andlega, tilfinningalega og félagslega þætti. Bati 

takmarkaðist ekki eingöngu við líkamlega þætti. Hans skoðun var að hugur einstaklinga 

þyrfti einnig á slökun að halda til að hægt væri að ná fram bata en til þess þarf að koma til 

móts við andlegar og tilfinningalegar þarfir einstaklinga og jafnframt að koma á 

heilbrigðum félagslegum tenglum við aðra einstaklinga. Quinn benti á að þessa þætti þyrfti 

að hlúa samhliða að til að ná árangri eða bata og átti þá við heildræna líkamlega, 

tilfinningalega og andlega meðferðarvinnu og benti á að þessir þættir tengjast allir saman; 

líkaminn, hugurinn og sálin. Allir þessir þættir hafa áhrif á hvorn annan og því er heildræn 

nálgun mikilvæg í bataferli. Með jákvæðara hugarfari er auðveldara fyrir einstaklinga að 

ná bata hvort sem um er að ræða líffræðilega, geðræna, andlega, tilfinningarlega eða 

félagslega sjúkdóma. Jákvætt hugarfar hefur áhrif á lífefnafræði líkamans og er álitið að 

með því að skilja það og vinna út frá því sé auðveldara að lækna sjúkdóma. Nokkrir þættir 

náttúrunnar eru taldir hafa lækningarmátt en vatn er líklega mikilvægasti þátturinn þar sem 

það hreinsar ekki eingöngu líkamann heldur er talið að vatn geti einnig hreinsað sálina 

(Gesler, 2003).  

Á flestum vinsælum náttúrulegum lækningarstöðum eru lækir eða vötn. Vatn er talið hafa 

lækningarmátt, þar sem það er talið hafa róandi áhrif á þreytta vöðva og hreinsi bæði 

líkamann og sálina (Gesler, 2003). Upphituð böð má rekja til fyrstu aldar í Róm og var 

talið að heita vatnið gæti linað verki, stuðlað að betri öndun, dregið úr þreytu og læknað 

höfuðverk. Rómversku böðin voru álitin lækningarlind og voru þar bæði heitar og kaldar 

laugar (Jackson, 1990).  
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Fyrsta heilsulindin í Evrópu var opnuð og starfrækt í Bretlandi (Stamford, 1989). Orðið 

heilsulind (e. spa) kemur frá Vallóníu, sem er aðallega frönskumælandi svæði í suðurhluta 

Belgíu, og kemur heitið frá nafni á bæ í austur Belgíu. William Turner var fyrstur til að 

endurvekja notkun á vatninu í Bretlandi. Ári síðar gaf hann út bók um böð þar sem hann 

talaði einungis um böðun í vatni og fjallaði jafnframt um aðrar uppsprettur baða sem voru 

álitnar hafa lækningarmátt (Stamford, 1989). Erfurt-Cooper og Cooper (2009) fjalla um að 

heitar laugar hafi fundist í rúmlega sextíu löndum. Gufuböð og heitir pottar hafa notið 

vinsælda sem slökun eftir líkamsæfingu, þar sem notkun þeirra er talin draga úr verkjum 

og sársauka. Heitir pottar og gufuböð eru líka álitin gagnast vel fólki sem glímir við 

liðagigt (Stamford, 1989). Hitastig og efnasamsetning hveravatns hefur áhrif á að leysa upp 

blóðstorknun í blóði og getur það hjálpað fólki, sem er að ná sér eftir að hafa fengið 

blóðtappa, að flýta fyrir bataferlinu með því að nýta sér hveravatn. Í þessu tilviki er 

áhrifamáttur hveravatnsins meiri en baðvatns. Rannsókn sem gerð var á sjúklingum sem 

voru í endurhæfingu á Kusatus spítala í Japan á árunum 1986-1996 sýndi fram á aukinn 

bata hjá nánast öllum sjúklingunum og betri lífsgæði eftir að þeir höfðu stundað regluleg 

hveraböð meðfram hefðbundinni meðferð. Á árunum 1991-1994 var gerð rannsókn á 

einstaklingum sem glímdu við öndunarörðuleika. Þeir voru settir í meðferð í tvo mánuði í 

38°C heitu hveravatni og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að öndunarvöðvar 

höfðu þjálfast og loftvegir hreinsast af slími, sem varð til þess að hafa jákvæð áhrif á 

öndunargetu þátttakandanna og bættu heilsufarsástand þeirra. Baðlækningar lækna ekki 

sjúkdóma en þær geta dregið úr sjúkdómseinkennum og haldið þeim niðri með notkun 

hverabaða  (Ólafur Grímur Björnsson, 2000).  

Í heitum böðum er hitastigið mun hærra en líkamshitinn og getur hitinn því ekki farið frá 

líkamanum en líkaminn þolir hitann í stuttan tíma. Fólk sem glímir við hjarta- og 

æðavandamál ætti að forðast mikinn hita og heit böð gætu haft neikvæð áhrif á heilsufar 

þeirra. Gufaböð framkalla þurran hita, sem lætur svitann gufa upp og kælingin sem svitinn 

leiðir af sér er þó takmarkaður vegna þess að hitinn í gufubaðinu er stundum nánast tvöfalt 

hærri en líkamshitinn. Svitinn heldur stöðugri framleiðslu þangað til að magnið sem 

líkaminn hefur til að svitna fer að minnka. Svitatap er minna í gufuböðum en sánaböðum 

þar sem loftið er fullt af vatni, þannig að svitinn gufar ekki upp heldur safnast á húðina og 

við það minnkar hraðinn á framleiðslu svita. Heitu pottarnir eru ekki síður vinsælir eftir 

líkamsæfingu, en þar sests vatn á líkamanum og valda þeir því ekki svitaframleiðsla og 

kemur hitastigið á vatninu í veg fyrir hitatap frá líkamanum. En hitinn kemur frá vatninu 

og því ætti fólk að fara varlega í notkun heitra potta (Stamford, 1989).  Margar heilsulindir 

í Evrópu hafa baðvatnsmeðferðir, en samt sem áður er munur á milli á lindar, hveravatns 

og heilunarvatns. Lindarvatn er með að minnsta kosti 500 til 1000 mg í hverjum lítra af 

uppleystum steinefnum. Hveravatn er yfirleitt að minnsta kosti 30-32° C heitt en það er þó 

mismunandi eftir stöðum. Heilunarvatn er vatn sem talið er hafa lækningarmátt og er 

almennt viðurkennt sem slíkt (Smith og Puczkó, 2014). 

Vellíðan er meira en bara hamingja. Vellíðan merkir að vaxa sem manneskja, það þýðir 

líka að vera sáttur með framlag sitt til samfélagsins. Þeir sem kjósa að kaupa vellíðan af 

ferðaþjónustu eru þeir sem setja heilsuna í fyrsta sæti. Ferðalög sem snúast um heilsu eru 

aðal þáttur vellíðunar og nær umfang slíkra ferðalaga yfir líkamlega, andlega, huglæga og 

félagslega þætti. Könnun sem framkvæmd var árið 2011 sýndi að 67% þátttakendanna 

töldu að heilsulind spilaði lykilhlutverk í vellíðunarferðaþjónustu (Smith og Puczkó, 2014). 

Vellíðunarbyltingin hefur aukið upplýsingaflæði sem tengjast upplifun viðskiptavina 

heilsulinda og umsagnir um þær. Bækur, tímarit, myndbönd og Internetið hafa stuðlað að 
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vitundavakningu með langtímaávinning í huga um að fólk ætti að hugsa vel um líkamann 

og sálina og ná andlegri sátt, á sama tíma og líkamlegri vellíðan. Í hinum vestræna heimi 

tók meirihluti einstaklinga þátt í vitundavakningu vellíðunarkynslóðarinnar, sem er fædd 

var á tímabilinu 1946 – 1964. Árið 1990 fór fólk að hugsa betur um heilsu sína og að láta 

sér líða vel. Fjárhagsaðstæður þeirra gerði þeim kleift að hugsa um heilsuna og stunda 

líkamsrækt (Erfurt-Cooper og Cooper, 2009). Markhópur vellíðunarferðaþjónustu 

fyrirtækja er fólk sem ferðast á mismunandi staði til þess að stunda afþreyingu sem 

viðheldur eða eykur persónulega heilsu og vellíðan þeirra. Það er að leita að einstakri 

upplifun, ekta eða byggða á staðsetningu upplifunar sem fólkið getur ekki nálgast heima 

hjá sér. Áherslur vellíðunarferðaþjónustu geta tengst líkamanum, til dæmis næringu, svefn, 

líkamsrækt og slökun og huganum og sálinni sem inniheldur streitustjórnun, hugafar og 

jákvæða hugsun eða andann sem inniheldur tengingu við sjálfan sig og náttúruna. Aðal 

markmið vellíðunarferðaþjónustu er að efla heilsu, líkamsrækt, lífsgæði, jafnvægi og 

hamingju, auka slökun og draga úr streitu (Smith og Puczkó, 2014). 

Í rannsókn Gunnþóru Ólafsdóttur (2008) á upplifun og líðan ferðafólks á Íslandi greindi 

hún fjögur mismunandi tengslamynstur sem kölluðu fram upplifun á vellíðan: sigurstund, 

flæði, ægifegurð og undur. Upplifun á sigurstund var algengast. Annars vegar tengdist það 

þeim aðstæðum þegar fólk gat glaðst heilshugar yfir aðstæðum sínum og hins vegar þegar 

einstaklingarnir náðu að standast álag og áskoranir og gleðjast yfir eigin getu. Það var 

mismunandi hvenær þetta kom fram því enginn upplifir sömu aðstæður á sama hátt og er 

þetta því mjög einstaklingsbundið. Einstaklingar hafa mismunandi áhugamál, drauma og 

væntingar og eru misopnir fyrir aðstæðum. Með því að sjá aðstæður sínar í jákvæðu ljósi 

framkallar það jákvæða líðan sem getur verið auðvelt fyrir suma en hreinlega ómögulegt 

fyrir aðra. Ef aðstæður eru hins vegar ekki í samræmi við væntingar skapar það ákveðna 

hættu á að fólk tengist aðstæðum sínum af neikvæðni og það virðist kalla fram leiða og 

verður upplifunin neikvæð sem dregur orku úr fólki. Uppgötvun fólks á einhverju nýju um 

sjálft sig, eins að sigrast á ótta og getu, stuðlar að aukinni orku, gleði, krafti og frelsi. Flæði 

er önnur tegund vellíðunartengsla þar sem menn samlagast og eru ekki utan við 

upplifunina og það sem er að gerast. Þetta ástand á sér stað þegar það sem á sér stað í 

ferðinni á hug okkar allan og við þurfum ekkert að gera vegna þess að við erum hluti af því 

sem er að gerast. Með því að vera móttækileg og sleppa viljanum og vitundinni um sjálfan 

sig ætti þetta að koma sjálfkrafa. Í fullkomnu frelsi frá hinum hefðbundna. þ.e. hvernig við 

hreyfum okkur og tjáum tilfinningar sprettur flæði gjarnan upp og getur slíkt flæði t.a.m. 

komið í einveru. Á þessu augnabliki upplifir einstaklingurinn frelsi, gleði, líf, styrk og 

aukna orku. Þriðja tegund vellíðunartengsla sem greind voru í rannsókninni virðast tengjast 

upplifun á ægifegurð. Í þeim aðstæðum finnur ferðamaðurinn fyrir því að öruggi sínu sé 

ógnað með kraftmikilli hegðun villtrar náttúru. Upplifunin er að náttúran hafi örlögin í 

hendi sér sem ein af birtingamyndum almættis. Þetta kemur einungis fram þegar menn eru 

staddir í villtri náttúru og upplifa hvernig móðir náttúran faðmar þá og tekur yfirhöndina 

eða stjórnina. Í þessum tengslum virðist maðurinn finna til smæðar sinnar í samanburði við 

náttúruna. Þetta framkallar vellíðunarástand sem einkennist af ró og létti. Undur er síðasta 

og fjórða vellíðunartengslin sem voru greind. Þau byggjast á því að þegar fólk dáist að 

náttúrunni eða fólki og einkennist það af styrk, gleði og djúpum innri frið. Þetta ástand 

byggist á undrun, að gefa af sjálfum sér, lof eða að dást af einhverju í fari náttúrunnar og 

því einlægara sem þetta verður því dýpri verða hughrifin (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008).  
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2.2 Yndisferðalög 

Einn af meginhvötum ferðalaga er að komast tímabundið í burtu frá hversdagslífinu og 

streitu (Mannell og Iso-Ahola, 1987) í aðstæður þar sem manni líður betur í gegnum valda 

afþreyingu (Mannell og Iso-Ahola, 1987). Sérstæð náttúra og fjölbreyttir menningarheimar 

eru eitt aðal aðdráttarafl ferðaþjónustunnar. Á skömmum tíma hefur ferðaþjónustan orðið 

einn stærsti atvinnuvegur íslensku þjóðarinnar og er náttúruauðlindin íslensk náttúra sú 

verðmætasta. Kannanir sýna að ferðmenn koma flestir til þess að njóta náttúrunnar og 

koma menningarminjar þar á eftir (Umhverfisráðuneyti, 2016). Það er álitið að 

afþreyingarferð geti hjálpað einstaklingum til að minnka streitu og auka jákvæða andlega 

heilsu hans (Fritz og Sonnentag, 2006). Þó nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til 

að skoða áhrif afþreyingaferða á einstaklinga og hafa niðurstöðurnar leitt í ljós  að 

afþreyingarferð getur haft jákvæð áhrif  eftir ferðina (Neal, Sirgy og Uysal, 1999). 

Niðurstöður rannsókna sýna að einstaklingar upplifi sig oft hamingjusamari, heilbrigðari 

og aflappaðri eftir afþreyingarferð sem varir allt frá tveim til þrem vikum eftir heimkomu 

(Etzion, D, 2002).  

Það er erfitt að skilgreina upplifun ferðamanna þar sem það er mjög flókið fyrirbæri og 

byggist á einstaklingsbundnum skynjunum og er því erfitt að mæla það og meta (Lime og 

Stankey, 1971). Nokkrir fræðimenn könnuðu upplifun ferðamanna og mældu á þann hátt 

ánægju þeirra með heimsóknina (e. vistor satisfaction) (Shelby og Heberlein, 1984). 

Ferðamenn byggja ánægju sína á því hvort þeir hafa fengið óskir sínar uppfylltar sem geta 

verið væntingar, markmið, þarfir, hvatir eða ímynd ferðamanna. Fyrir ferðina hefur 

ferðamaðurinn fyrirframgefnar hugmyndir um staðinn frá þeim sem hann hefur heyrt af og 

lesið sig til um og eftir því sem sýnin er líkari raunveruleikanum því mun meiri líkur eru á 

að væntingar verða jákvæðar (Kotler, Bowen og Makens, 1998). Einnig verður að taka tillit 

til þess að félagslegir þættir geta spilað inn í eins og fyrri reynsla, menningalegur 

bakrunnur og gildismat sem hafa áhrif á hversu jákvæð upplifunin verður (Lime og 

Stankey, 1971). Upplifunin er einnig einstaklingsbundin og viðbrögðin geta verið 

mismunandi. Skemmd á landssvæði, eins og gróðurskemmdir, til dæmis utanvegaakstur 

getur verið augljóst fyrir einum en hulið öðrum (Lime og Stankey, 1971).  

Yndisferðalög gefa fólki tækifæri til að slaka á frá vinnu og upplifa eitthvað nýtt. Víða 

hefur verið talið að ferðalög séu gagnleg fyrir andlega og líkamlega líðan og hafa nokkrar 

rannsóknir leitt í ljós endurnýjandi áhrif ferðalaga sem lýsir sér sem jákvæð áhrif á líf 

viðkomandi eftir ferðalagið. Almennt hafa rannsóknir sýnt fram á að fólk upplifi sig oft 

hamingjusamara, hraustara og slakara eftir ferðalagið. Þeir sem ferðast eru líklegri til að 

hafa tækifæri til þess að gleyma vinnunni, upplifa nýja hluti og ná að slaka á. Starfsfólk í 

ferðaþjónustu getur einnig notið góðs af því að efla vitundarvakningu um jákvæð áhrif 

ferðalaga á lífshamingjuna og aukið þannig eftirspurn eftir þjónustunni (Chen, Petrick og 

Shahvali, 2014). 

2.3 Saga Laugarvatns Fontana  

Heilsulindin Laugarvatn Fontana er staðsett á norðurhluta Laugarvatns og var opnuð árið 

2011 með það að leiðarljósi að virða náttúruna á svæðinu með góðu aðgengi og þjónustu, 

en söguna má rekja til ársins 1929 þegar jarðvarminn var nýttur í gufuböð. Útsýnið á 

svæðinu er einstakt en það nær yfir Laugavatn, Heklu, Hestfjall, Vörðufell og 
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Eyjafjallajökul (Laugarvatn Fontana, e.d.b). Árið 2007 hófst hönnunin á staðnum og var 

upphafleg ímynd staðarins hugsuð sem fjölskyldustaður og var Erla Þórarinsdóttir 

myndlistarmaður beðin um að hanna verk í vaðlaug sem gæti höfðað til barna. Hugmyndir 

hennar voru verk sem gætu haft róandi áhrif á börn með vatnaleikjum, en einnig vildi hún 

bæta við verki sem er hugsað sem hvíldarlandslag úr graníti og varð það umfangsmesta 

verkið. Hugmyndin á bak við verkin eru náttúran, hreyfing vatns, slökun og kyrrð (Erla 

Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 10. Júní 2018). 

Gufuböðin eru byggð yfir náttúrulegum hver og því kemur gufan beint í gegnum rimlagólf 

og finna því gestir bæði lyktina og heyra hljóðið inni í gufuklefanum. Hitastigið er 

breytilegt frá 40° til 50° C og er hitanum stjórnað með því að opna og loka hurðum. Í 

klefunum eru virk efni sem finnast ekki í öðrum vatnsgufum og er áætlað að það hafi 

lækningarmátt. Laugarnar hafa mismunandi hitastig og dýpt. Einn potturinn er staðsettur 

hærra og er því auðveldara að sjá yfir Laugarvatn. Eitt sánabað er á svæðinu sem er af 

finnskri fyrirmynd sem er þurr gufa og geta gestir horft út um gluggann sem snýr að 

vatninu.Vatnið er stór hluti af upplifuninni og geta gestir gengið frá svæðinu í vatnið sem 

er hlýrra við bakkann þar sem eru heitar uppsprettur úr jörðinni og kólnar eftir því sem er 

farið lengra (Laugarvatn Fontana, e.d.a). Nokkrir aðilar hafa séð um uppbygginguna á 

svæðinu sem stóð yfir frá júní 2010 til júlí 2011 og sjá þeir um áframhaldandi rekstur. 

Mikið er lagt upp úr því að virða náttúruna, sögu staðarins, hefðir, samspil náttúru, gufu og 

vatns. Þrjár arkitektastofur sáu um hönnunina sem eru Landform, Studio Strik og Á 

stofunni arkitektar. Ein laugin er ílöng laug og er 40 metrar að lengd og nær frá heita 

pottinum að gufunum með verkum eftir Erlu Þórarinsdóttir (Laugarvatn Fontana, e.d.c).  

Forstöðumaður Laugarvatns Fontana er Sigurður Rafn Hilmarsson en hann er einnig í 

stjórn Samtaka um heilsuferðaþjónustu á Íslandi (Iceland of health, e.d.b). Samtökin voru 

stofnuð þann 28. janúar árið 2010 og voru stofnaðilar 37 fyrirtæki. Tilgangur 

stofnunarinnar er að hafa sameiginlegan vettvang þar sem unnið er að heilsulandinu Íslandi 

með það að markmiði að miðla þekkingu og sjá til þess að vöruþróun og nýsköpun eigi sér 

stað á hverjum stað, ásamt sérstöðu staða. Stuðlað sé að fagmennsku og gæðamál séu í 

uppbyggingu og efla skal atvinnugreinina með styrkingu tengsla innan greinarinnar með 

þekkingarmiðlun. Kynningar eru einnig notaðar til þess að markaðssetja 

heilsuferðaþjónustu til að stuðla að því að landið verði þekkt fyrir heilsuferðamennsku 

(Iceland of health, e.d.c). Greinin er nú þegar er orðin nokkuð stór en ef henni er vel við 

haldið getur hún vaxið verulega til viðbótar. Styrkleikar hennar eru auðlindirnar sem eru 

óspillt náttúra, hreint loft og vatn og þá bæði kalda og heita vatnið sem landið býr yfir. 

Menntunarstig er hátt í landinu sem er einnig mikilvæg auðlind (Iceland of health, e.d.a). 

Á undanförnum árum hefur heilsu-, vellíðan- og læknaferðaþjónustan vaxið hratt. Í þessum 

ferðaþjónustuiðnaði sækist fólk eftir að nýta sér heilsulindir, jarðhitavatn heilsulinda og 

gistir á vellíðunarhótelum. Læknaferðaþjónustan býður upp á andlegar og líkamlegar 

heilsumeðferðir. Í því sambandi má nefna læknastofur sem fólk nýtir sér til að auka 

líkamlega vellíða sína til dæmis detoxmeðferð og andlegar heilsumeðferðir eins og jóga og 

núvitunarnámskeið (Smith og Puczkó, 2014).  

Mikilvægt er að greina áhersluna þar sem heilsuferðamenn eru ekki að leita að því sama. 

Áhersla heilsuferðamanna getur farið eftir hvötum, lífsskeiði og áhuga. Ferðamenn munu 

velja það sem þeir þurfa á að halda hverju sinni. Heilsulindarferðaþjónusta er ferðaþjónusta 

sem einblínir á slökun, lækningu eða fegrun líkamans í heilsulindum með því að nota 

aðferðir sem auka vellíðan og læknandi tækni. Heilsulindir innihalda úrvals þjónustu sem 
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eykur endurnýjun hugans, líkamans og sálar. Heilsulindarferðaþjónusta er best þekkta 

heilsuferðaferðaþjónustan, þó að heilsulindir séu yfirleitt ekki flokkaðar sem ferðaþjónusta 

(Smith og Puczkó, 2014). Endurnýjandi áhrif á líðan er þáttur í náttúrutengdri 

ferðamennsku og því þarf fólk ekki að vera þátttakendur í heilsuferðamennsku til að öðlast 

vellíðan og endurnýjandi áhrif af ferðalaginu (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). 
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3 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar byggist á eigindlega rannsóknaraðferð, þar sem ekki 

var notast við tölulegar upplýsingar heldur fær viðmælandinn að túlka og skýra frásögn 

sýna sem fer fram í raunverulegum aðstæðum. Rannsóknin hefst ekki á kenningu heldur 

voru kenningar grundaðar í rannsóknargögnum sem nefnist grunduð kenning og er notuð 

til að uppgötva og þróa kenningar. Þá er yfirleitt notast við eigindleg viðtöl sem hentar vel 

til að greina upplifun ferðamanna og auka þar með þekkingu á viðfangsefninu (Bryman,  

2016). 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem kannað hafa hvað það er í umhverfinu sem 

hefur áhrif á líðan fólks. Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eru: Hvaða breytingar 

upplifa ferðamenn á andlegri og líkamlegri líðan eftir ferð í Laugarvatn Fontana? Í hverju 

felast þessar breytingar? Hvaða þættir í umhverfinu virðist hafa þessi áhrif?  

3.1 Þátttakendur 

Til að velja viðmælendur var notast við tilgangsúrtak (e. purposive sampling), þar sem 

ákveðinn hópur er valinn sem á eitthvað sameiginlegt til að ná fram bestu upplýsingum um 

viðfangsefnið, sem er heilunaráhrif náttúrunnar á andlega og líkamlega líðan ferðamanna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru tíu erlendir ferðamenn sem vildu taka þátt í 

rannsókninni og mættu í viðtal hjá rannsakanda eftir að hafa upplifað náttúruböðin í 

heilsulindinni Laugarvatn Fontana á Laugarvatni. Kynjaskiptingin var fjórar konur og sex 

karlar og voru allir viðmælendurnir á svipuðum aldri eða um þrjátíu ára. Þátttakendurnir 

komu frá sex löndum. Tveir komu frá Kanada, tveir frá Bandaríkjunum, tveir frá 

Þýskalandi, tveir frá Bretlandi, einn frá Portúgal og einn frá Tékkóslóvakíu.   

3.2 Gagnaöflun 

Rannasóknin er einungis byggð á þátttökuathugunum. Viðtölin voru tíu til þess að vinna 

innan þess tímaramma sem var til ráðstöfunar fyrir verkefnið. Notast var við hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl og stuðst við viðtalsramma (sjá Viðauka A), sem rannsakandi hannaði. Í 

honum koma fram helstu atriði sem rannsakandi vildi fá svör við. Notast var við opnar 

spurningar sem eru almennari en í stöðluðum viðtölum. Viðtalsramminn er á ensku þar 

sem verið var að taka viðtöl við erlenda ferðamenn. Rannsakandi þýddi svör þeirra yfir á 

íslensku þegar úrvinnslu viðtalanna var lokið. Aðferðin að spyrja nánar út í svör 

viðmælenda var notuð (e. probing questions). Viðmælendur voru spurðir nánar út í svör 

þeirra með því að spyrja til dæmis hvers vegna (e. why) eða hvernig (e. which) og notast 

við viðtalsrammann. Þessi aðferð er notuð til að dýpka skilning rannsakanda á 

viðfangsefninu (Bryman, 2016).  
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Rannsóknarstaðurinn var heilsulindin Laugarvatn Fontana og komu viðmælendurnir í 

viðtöl á rannsóknarstaðnum eftir að hafa upplifað heilsulindina með náttúruna í kringum 

sig (Bryman, 2016). Viðmælendurnir voru erlendir ferðamenn, sem voru að koma úr 

heilsulindinni Laugarvatn Fontana á Laugarvatni, eins og fram hefur komið. Þeir voru 

viljugir til að taka þátt í rannsókninni og rannsakandi tók viðtölin við þá eftir upplifun 

þeirra af náttúrubaðinu. Viðtölin áttu sér stað á rannsóknarstaðnum. Forstöðumaður 

staðarins samþykkti að rannsakandi gæti nálgast þátttakendur á þennan hátt. Hvert viðtal 

varði frá 8 til 18 mínútur. Viðmælendurnir eru nefndir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J í 

niðurstöðukaflanum til þess að viðhalda nafnleynd. Viðtölin voru hljóðrituð 8. - 20. mars 

2018 með samþykki viðmælenda. Fyrsta viðtalið fór fram á kaffistofu starfsmanna, þar 

sem hópur var í veitingasalnum, en viðtölin eftir það fóru öll fram í veitingasalnum. Fram 

að viðtölunum fóru samskiptin fram augliti til auglitis í móttöku staðarins.  

3.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru afrituð orð fyrir orð strax eftir hvert viðtal. Rannsakandi skrifaði hvernig 

aðstæður hefði verið þann daginn eins og veður og fjölda ferðamanna á svæðinu. Eftir 

viðtölin fór rannsakandi í Laugarvatn Fontana til að setja sig betur inn í aðstæður 

viðmælendanna. Við afritun viðtalanna merkti rannsakandi við hvað honum fannst standa 

upp úr í hverju viðtali sem væri mögulega efni í rannsóknina. Í framhaldi afritunar 

viðtalanna hófst greining gagnanna og voru viðtölin kóðuð með opinni kóðun til að skoða 

hvað skipti máli fyrir rannsóknina og til að greina þannig hvað væri hægt að vinna með og 

höfðu rannsóknarspurningarnar, fræðilegi kaflinn og viðtalsramminn áhrif á kóðunina. Að 

þessu loknu voru fundin fjögur meginþemu sem eru ákvarðanataka og væntingar, 

hápunktur og lágpunktur, umhverfið og ávinningur og endurnýjandi áhrif heimsóknarinnar. 

Út frá þeim voru niðurstöðurnar skrifaðar sem byggjast einungis á þátttökuathuguninni 

(Bryman, 2016). Svör viðmælendanna voru síðan þýdd á íslensku þar sem spurningarnar 

voru allar á ensku, eins og fram hefur komið. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðurnar komu nokkuð á óvart og verður gerð grein fyrir niðurstöðum í þessum 

kafla. Fyrst verður fjallað um ákvarðanatöku og væntingar til staðarins og í því sambandi 

verður skoðað hvað varð til þess að ferðamennirnir þekktu tilvist staðarins og hvað dró þá 

þangað. Eftir það verður fjallað um hápunkt og lágpunkt heimsóknarinnar þar sem kannað 

var hvað var það eftirminnilegasta við heimsóknina, bæði það jákvæða og neikvæða við 

upplifun þeirra. Að lokum verður greint frá upplifun þeirra á umhverfinu og ávinning 

heimsóknarinnar fyrir andlega og líkamlega líðan. 

4.1 Ákvarðanataka og væntingar 

Það var einstaklingsbundin ákvörðun hvers og eins viðmælanda hvers vegna þeir tóku þá 

ákvörðun að heimsækja heilsulindina Laugarvatn Fontana. Flestir höfðu skipulagt þessa 

heimsókn löngu áður en þeir komu til Íslands. Ástæður viðmælendanna fyrir heimsókn í 

heilsulindina voru til dæmis að vilja upplifa að baða sig í íslenskum hver og við 

upplýsingaöflun á Internetinu varð þessi staður fyrir valinu. 

Þetta kom frá hugmyndinni um að það eru margir hverir á Íslandi svo við 

fórum að skoða valkosti. Bláa lónið kom upp en það er stórt og mikill fjöldi af 

fólki þar, við skoðuðum á netinu blogg og vefsíður byggða á ummælum og þá 

kom Fontana upp sem voru með hentugri staðsetningu fyrir ferðalagið okkar 

(Viðmælandi B).  

Sumir viðmælendurnir voru að skipuleggja ferð í heilsulind og enn aðrir sáu staðinn þegar 

þeir voru að ferðast á þessu svæði. Einn viðmælandi notaðist við ferðahandbók og einn sá 

staðinn fyrir tilviljun á ferðalaginu. 

Í rauninni vorum við að skipuleggja að keyra gullna hringinn til þess að skoða 

fossa, þegar við ákváðum að gista á Laugarvatni og sáum að Fontana væri 

staðsett þar, þá ákváðum við að fara (Viðmælandi C). 

Allir viðmælendurnir voru þreyttir eftir ferðalög og vildu þess vegna slaka á. Þeir voru allir 

vanir því að fara í heit böð og gerðu sér því grein fyrir hvað var framundan. Sumir höfðu 

einnig reynslu af öðrum laugum á Íslandi. 

Ég meina ég hef farið í Bláa lónið. Við vorum að reyna að komast í heitt vatn, 

og njóta þess. Við komum vegna þess að við vissum að hér væru sánaböð sem 

er frábært (Viðmælandi D).  

Einstaklingsbundnar ástæður urðu til þess að viðmælendurnir ákváðu að velja heilsulindina 

Laugarvatn Fontana og allir viðmælendurnir höfðu reynslu af því að baða sig í heitum 

böðum. Væntingar þeirra byggðust á fyrri reynslu þeirra af heitum böðum. 
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4.2 Hápunktur og lágpunktur 

Það sem var minnisstæðast var mismunandi eftir viðmælendum og fór það eftir því hverju  

þeir voru að leita að. Viðmælandi A nefndi að Laugarvatnið væri minnisstæðast og hefði 

hann virkilega upplifað að hann væri á lífi vegna kuldans og fann fyrir þeirri tilfinningu að 

hún væri manneskja sem gæti dáið, sem hann finnur ekki fyrir í daglegu lífi sínu. 

Já, það var yndislegt. Eins og ég sagði ég fann að ég er lifandi [...] eins og 

núna ertu bara að gera venjulega hluti að drekka kaffi, ganga, en þegar þú ert 

í vatninu finnur þú að þú ert manneskja sem getur dáið, þér líður öðruvísi 

(Viðmælandi A).  

Viðmælendurnir lýstu því hvaða ástæður ollu því að þeim leið betur. Einn nefndi að það 

hefði hjálpað honum að vera í heitasta pottinum og annar sagði það hafa verið að nýta sér 

heitasta pottinum og sjá útsýnið sem hann hafði úr pottinum. Aðrir viðmælendur sögðu 

ástæðuna vera að þeir voru samtímis í heita pottinum og horfðu á náttúrulega umhverfið. 

Það var mismunandi hvort ferðafólkið byrjaði og endaði í heitu eða köldu vatni. 

Já, heitasti potturinn plús kalt. Ég fór ofan í Laugarvatn eftir á. Það var gott 

fyrir vöðvana og róaði spennuna í líkamanum. Það er best að byrja í heitu 

pottinum og enda í köldu. [….] við þetta róaðist ég [...] að öðru leyti var það 

kyrrðin og gufan sem var róandi (Viðmælandi B).  

Einum viðmælenda leið best þegar hann lét sig fljóta í hvíldarlandslaginu eftir Erlu með 

eyrum ofan í vatninu þannig að viðmælandinn heyrði einungis í vatninu í 30° C hita í langa 

pottinum og gat því slakað vel á. Annar viðmælandi minntist á það að hann hefði verið í 

svörtu lauginni, sem er eina náttúrlaugin á svæðinu og inniheldur því ekki klór. Það hefði 

verið hápunktur heimsóknarinnar. Einn viðmælandinn talaði um það að honum væri 

minnisstæðast þegar hann var í lauginni við gluggann og hafði útsýni út á vatnið. Það var 

því einstaklingsbundið hvað var best við upplifunina og töluðu ferðamennirnir um að á 

þeim tímapunkti sem þeim leið best hefði það einnig haft róandi áhrif á þá.  

Lágpunktur upplifunarinnar var einnig mismunandi eftir einstaklingum og einnig eftir 

aðstæðum hverju sinni, þar sem þau voru ekki öll á sama tíma ofan í laugunum og því gat 

upplifunin verið mismunandi. Sumir viðmælendanna töldu að ekkert hafi verið lágpunktur, 

en einn viðmælandi var hálfnaður með heimsóknina þegar að hópur fólks fór ofan í og 

fannst viðmælandanum það raska upplifun sinni. Einn viðmælandinn nefndi kuldann á 

Laugarvatni sem lágmarkspunkt, en margir viðmælendanna töluðu um að gangurinn frá 

búningsklefanum að pottunum hefði verið lágpunktur heimsóknarinnar sökum kulda.  

Erfið spurning. Ég held að fara út í ferska loftið, og hafa ekki heitt vatn. Þegar 

ég kom úr sturtunni var nokkur fjarlægð í næsta pott (Viðmælandi D).  

Flestir viðmælendanna sögðu hápunkt heimsóknarinnar hafa verið hitinn, kuldinn, útsýnið 

og sumir töluðu um að það væri sambland af þessu öllu sem þeir hefðu upplifað sem 

hápunkt heimsóknarinnar. Auk þess nefndu sumir afslöppunina við að liggja í heitu vatni. 

Lágpunktur heimsóknarinnar var hjá flestum kuldinn. 
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4.3 Umhverfið og ávinningur 

Viðmælendunum fannst umhverfið vera fallegt fyrir utan það að viðmælandi D sá ekki 

umhverfið fyrir þoku sem var þann daginn. Útsýnið þótti einstakt og viðmælendunum 

fannst einnig gott að heyra í fuglunum. Viðmælendunum þótti indælt að hafa náttúruna allt 

í kringum sig og sjá hvergi manngerðar byggingar fyrir utan staðinn sjálfan. Nokkrir 

kvörtuðu yfir að steinum væri hlaðið of hátt við náttúrulaugina og það raskaði útsýninu frá 

þeirri laug. Einn viðmælandinn taldi að ef steinunum væru ekki hlaðið svona hátt hefði 

hann séð meira af náttúrunni en það hafði róandi áhrif á hann. 

Landslagið er fallegt. Eina sem olli mér vonbrigðum er hversu erfitt það er  að 

sjá útsýnið. Þessir steinar eru svo háir að þegar þú situr í pottinum er erfitt að 

sjá út á vatnið, væri betra ef það væri útsýni frá öllum pottunum. Þá væri þetta 

meira slakandi, og minna eins og fangelsi […] landslagið er skýrt það lítur 

ekki út fyrir að vera manngert. Fáar byggingar. Fjöllin eru falleg. Vatnið er 

stórt, stillt og fallegt (Viðmælandi B).  

Eftir baðið fannst viðmælanda A að umhverfið hefði haft áhrif á upplifun hans í baðinu og 

upplifði hann betri heilsufarslega vellíðan eftir heimsóknina. Viðmælandinn nefndi líka að 

boðið væri upp á góðar snyrtivörur í búningsklefanum eins og sápu, sjampó, hárnæringu og 

krem sem lét honum líða mjög vel.   

Mismunandi reynsla viðmælendanna gerði það að verkum að sumir voru mun ánægðri með 

Laugarvatn Fontana en aðrir en fyrri reynslu af baðstöðum virtist hafa áhrif á upplifun 

þeirra og var mesti munurinn þar á milli viðmælanda A og B þar sem A var mun ánægðari 

með heimsóknina.   

Mér líður betur, hamingjusamari […] það er vegna vatnsins og gufunnar. Mér 

finnst gaman að fara í sundlaugar á Íslandi dags daglega en hérna er það 

einstakt, hinar sundlaugarnar eru flestar úti með fallegt umhverfi en það eru 

bara venjulegir staðir. Ekkert sérstakt þar […] en hér eru ekki margar laugar. 

Þær henta samt öllum, ég kann best við þessar laugar vegna þess að það er 

eitthvað hérna sem tengir náttúruna við manneskjuna sem gerir þetta svo 

yndislegt (Viðmælandi A).  

Já já ég meina vatnið er svipað eins og ég nefndi ég hef farið í nokkrar laugar, 

vötn og heilsulindir þegar ég hef ferðast um heiminn svo ég veit það ekki, það 

var ekki mikill munur milli lauganna hérna einungis hitastigið (Viðmælandi 

B).  

Viðmælendunum fannst umhverfið fallegt og einstakt og þótti gott að hafa óhindrað útsýni 

á meðan þeir böðuðu sig. Það hjálpaði þeim við að slaka á líkama og sál. Umhverfi án 

manngerðra bygginga veitti þeim enn meiri slökun og hafði róandi áhrif á þá. 

4.4 Endurnýjandi áhrif heimsóknarinnar 

Eftir baðið upplifðu allir viðmælendurnir á einn eða annan hátt fyrir endurnýjandi áhrifum 

eftir heimsóknina. Níu viðmælendur töluðu um að þeir upplifðu að þeim hefði tekist að 
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slaka á eftir baðið og töldu sumir þeirra að vöðvaspenna hefði minnkað við það að skipta á 

milli heita og kalda vatnsins. Viðmælendur B og D álitu að góðu áhrifin væru tilkomin 

vegna skiptingar milli kulda og hita sem framkallaði þessa ánægju. 

Ég er mjög slakur, líkamlegu áhrifin frá heita og kalda vatninu og enda með 

sauna var gott fyrir líkamann, minnkaði vöðvaspennuna. […] Líkamlega líður 

mér miklu betur (Viðmælandi B).  

Sumir viðmælendurnir nefndu að endurnýjandi áhrif baðanna hefðu stuðlað að betri 

andlegri vellíðan þeirra og þeim fannst þeir vera heilsuhraustari eftir böðin. 

Flestir viðmælendanna voru búnir að ferðast mikið og því búnir að sitja lengi í bíl og voru 

því orðnir stífir í líkamanum en upplifðu líkamann slakari eftir baðið og töluðu um að 

losnað hafði um vöðvaspennu og að þeir væru ekki eins verkjaðir.  

Mér líður vel, ég er rólegri og finn að ég er ekki eins stífur [...] þetta er 

upplifun sem róar  mann. [...] ég finn að ég er ekki eins spenntur í líkamanum 

eins og ég var þegar ég kom og finn minna fyrir verkjum (Viðmælandi C).  

Sumir upplifðu betri líðan sem ávinning eftir ferðina og var þá sérstaklega tekið fram 

hvernig veðrið hefði verið á meðan á heimsókninni stóð sem hefur líklega spilað inn í 

upplifunina og ávinningurinn af því að vera í heitri laug á líkamann. Viðmælandi A tók 

þetta sérstaklega fram en veðrið var einstakt þegar hann heimsótti staðinn, því þá skein 

morgunsólin 

Já, mér finnst ég vera í betra skapi, ég held að það sé vegna sólarinnar, 

samblandan af heitri laug og sólar. Það var líka enginn vindur svo það hafði 

virkilega áhrif á skapið, meira segja vöðvarnir eru mýkri. [...] Ég er í mjög 

góðu skapi núna (Viðmælandi A).  

Eftir böðin upplifðu allir viðmælendurnir endurnýjandi áhrif eftir böðin á líkama og sál 

þeirra. Þeir sögðu að heimsóknin hefði gert þá hraustari og vöðvaspenna hefði minnkað 

eða horfið. Einn viðmælandi var í böðunum í mjög góðu veðri, með morgunsól og stillu, 

og taldi að það hefði aukið endurnýjandi áhrif heilsulindarinnar. 
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5 Umræður 

Þegar aðal rannsóknarspurningin er skoðuð sem felur í sér hvaða breytingar verða á 

andlegri og líkamlegri líðan ferðamanna eftir náttúruböð í Laugarvatn Fontana kom í ljós 

að viðmælendurnir upplifðu að þeir væru rólegri og afslappaðri eftir baðið. Vöðvar þeirra 

voru slakari og vöðvaspenna og hafði minnkað og sumum þeirra fannst þeir finna fyrir 

meiri gleði. Sumir viðmælendanna sögðu einnig að þeir væru verkjastilltari eftir böðin. 

Einn viðmælandinn benti á að hann hefði náð meiri andlegri og líkamlegri ró ef hann hefði 

séð umhverfið betur til dæmis út á vatnið frá laugunum. Gesler (2003) talar um að staðir 

geti veitt fólki ánægju, stolt, öryggi, félagslegan stuðning og betri sjálfsmynd og að 

heilandi landslag eða umhverfi hefði þessi áhrif á fólk. Slíkir staðir hafa öðlast gott orðspor 

sem staðir með lækningarmátt. Trú einstaklinga á að staður geti læknað það líkamlega, 

andlega, tilfinningalega og félaglega hefur þau áhrif að fólk fer á slíka staði til að láta sér 

líða betur. Williams (2007) fjallaði um það að staðir geti veitt fólki vellíðan og viðhaldið 

heilsu þess. Oft hefur verið rætt um að náttúran sjálf hafi ákveðinn lækningarmátt. 

Ferðalag um náttúruna getur breytt líðan fólks eins og Gunnþóra Ólafsdóttir (2008) fjallaði 

um í fræðigrein sinni. Sumir ferðamenn koma endurnærðir til baka eftir ferðalag í 

náttúrunni. Endurnýjunaráhrifin koma fram sem aukin gleði og orka (Gunnþóra 

Ólafsdóttir, 2008). Faber, Taylor og Kuo (2009) bentu líka á að það veiti fólki einnig 

vellíðan að horfa út um glugga á gróðursælt landslag. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

styðja þessar hugmyndir þar sem allir viðmælendurnir upplifðu endurnýjandi orku og bætta 

líkamlega og andlega líðan eftir böðin. Umhverfi baðanna var að mati allra viðmælendanna 

fallegt og einstakt og hafði róandi og slakandi áhrif á líðan þeirra. Aðal markmið 

vellíðunarferðaþjónustu er bæta heilsu, bjóða upp á líkamsrækt, bæta lífsgæði, auka 

jafnvægi, hamingju og slökun og draga úr streitu. Fólk sem sækist eftir 

vellíðunarferðaþjónustu ferðast á mismunandi staði til að stunda afþreyingu sem viðheldur 

eða bætir heilsu þeirra og vellíðan. Þessir einstaklingar eru að leita að einstakri upplifun, 

sem getur verið náttúruleg eða tengist stað ákveðinnar upplifunar, sem það getur ekki 

nálgast heima hjá sér. Vellíðunarþjónusta leggur bæði áherslu á hraustan líkama með því 

að bjóða til dæmis upp á góða næringu, nægan svefn, líkamsrækt og slökun. Hún býður 

einnig upp á þjónustu sem tengist huganum og sálinni, til dæmis með því að nýta sér 

streitustjórnun, að finna leið til að fólk geti lagt áherslu á jákvæðara hugarfar til sjálfs sín 

og náttúrunnar (Smith og Puczkó, 2014).  

Ferðamennirnir sem tóku þátt í rannsókninni upplifðu að það slaknaði á vöðvum eftir 

böðin og þeim leið almennt betur eftir heimsóknina þegar þeir voru spurðir um það í hverju 

þessar breytingar fælust. Vatn er talið vera mikilvægasta lækning sem kemur frá náttúrunni 

og bendir Gesler (2003) á að vatnið rói þreytta vöðva, enda er álitið að gufuböð, sánaböð 

og heitir pottar dragi úr verkjum (Stamford, 1989). Sumir viðmælendanna upplifðu meiri 

vellíðan en aðrir til dæmis aukna hamingju. Gunnþóra Ólafsdóttir (2008) fjallaði um það 

að með jákvæðu hugarfari sé hægt að tengjast náttúrunni og við það gefur hún fólki orku. 

Náttúran getur minnkað þreytu og depurð að mati Bowler, Buyung-Ali, Knight og Pullin 

(2010).   

Eftir umfjöllunina hér að ofan er hægt að velta fyrir sér hvaða þættir í umhverfinu virðist 

hafa áhrif á þessa upplifun Einn viðmælandinn taldi að vatnið og gufan hafi gert hann 
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hamingjusamari og að það sé eitthvað við náttúruna og manneskjuna sem gerir þetta svona 

yndislegt. Annar viðmælandi nefndi að landslagið væri fallegt og sérstakt og virkaði róandi 

á hann og auðvelt væri að slaka á í þessu umhverfi. Einn viðmælandi nefndi að 

steinhleðslan í kringum einn pottinn hafi verið of há til að hægt væri að njóta útsýnisins til 

fulls, en aðrir viðmælendur töluðu hins vegar um að útsýnið hefði meðal annars veitt þeim 

endurnærandi orku eftir böðin. Boðið er upp á snyrtivörur í búningsklefunum; sápu, 

sjampó, hárnæringu og krem, sem einn viðmælandinn nefndi að hefði látið sér líða mjög 

vel. Hvernig fólk upplifir umhverfið getur haft áhrif á skapferli þess og eru mikilvægustu 

þættirnir sjón, heyrn, lykt og bragð (Gesler, 2003). 
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6 Lokaorð 

Rannsókn höfundar jók við þekkingu á viðfangsefninu um það hvaða áhrif náttúruböð hafa 

á andlega og líkamlega líðan ferðamanna. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu 

viðfangsefni, bæði hér á landi og erlendis, og þess vegna eru fáar heimildir til um það af 

hverju fólk upplifir endurnýjandi áhrif með því að fara í ferðalög. Þátttakendur þessarar 

rannsóknar voru tíu talsins og er því ekki hægt að alhæfa niðurstöður hennar yfir á 

viðfangsefnið almennt. Þetta er áhugavert viðfangsefni þar sem margir hafa áhuga á og 

stunda heilsulindir eins og Laugarvatn Fontana. Þörf er fyrir fleiri rannsóknir á þessu sviði 

og má þar til dæmis nefna að kanna fleiri baðstaði á Íslandi og fá fleiri þátttakendur til að 

taka þátt í rannsókninni. Hugsanlega bæði erlenda og íslenska ferðamenn. Fróðlegt væri að 

gera samanburð á baðstöðunum hér á landi og kanna hvar heilunaráhrifin koma einna helst 

fram og hvernig.   

Rannsóknir í ferðamálafræði hafa staðfest að yndisferðalög geta haft endurnýjandi áhrif 

bæði á andlega og líkalega líðan, en það fræðasvið hefur lítið verið rannsakað miðað við 

mörg önnur og lítið er vitað um hvernig endurnýjandi áhrif staða eiga sér stað hjá 

ferðamönnum. Á stöðum þar sem náttúrufegurð er upplifir fólk kyrrð og ró. Náttúrufegurð 

hefur fengið aukið gildi hjá fólki sem býr í vestrænum löndum. Ástæðan er að hluta til sú 

að hegðun ferðamanna hefur breyst og sækja margir í auknum mæli í ferðalög sem leggja 

áherslu á náttúruna og heilsusamlega hreyfingu, ásamt því að komast úr streitu 

borgarumhverfisins yfir í smærri staði þar sem meiri ró er höfð í öndvegi (Williams, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að heilsufar fólks sem býr á náttúrulegum svæðum er betra en 

meðal þeirra sem ekki hafa aðgang að slíkum svæðum (Mitchell og Popham,2008). 

Ákveðnar ályktanir er hægt að draga út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Ferðamenn 

vilja hafa náttúrulegt, fallegt og sérstakt útsýni til að slaka á í. Það er vísbending til þeirra 

sem reka sambærilega staði að forðast það að setja upp girðingar og skjólveggi eða 

steinhleðslur, því að það eyðileggur náttúrulega útsýnið sem ferðamenn sækjast eftir. 

Ferðamenn nota Internetið til að deila umsögnum sínum um staði sem getur haft áhrif á 

ákvörðun annarra sem eru að íhuga að heimsækja staðinn. Því væri það allra hagur að 

koma í veg fyrir að fallegu náttúrulegu umhverfi sé breytt. Fyrirtæki sem selja ferðir geta 

aflað sér upplýsinga um ávinning þess að fara í Laugarvatn Fontana á andlega og líkamlega 

líðan og þannig notað það í markaðssetningu hér á landi, sem og erlendis, og þannig aukið 

sölu á vellíðunarferðum og náð betur til markhópsins. 
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Viðauki A  Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi sem var farið eftir í viðtölunum  

Upphafsspurning: Where did the idea of going to Fontanna come from?  

1. What ideas did you have about the place before you arrived? 

2. What did you think you would get out of it? 

3. Do you remember how you felt before you left the hotel? 

• When you arrived at Fontana? 

• Before you went into the water? 

• Tell me more about it 

4. Tell me about your most memorable bits. 

• Do you remember what went through your mind at that moment in time? 

5. When did you feel best during your visit? 

• How did that make you feel? 

• Tell me about your most memorable bits. 

6. When did you feel worst during your visit? 

• How did that make you feel? 

7. What did you think about the environment? 

• Why? 

• Was it something special you notice? 

• Why? 

• Did it affect your experience? 

8. Did you have any issues of problems that effected your enjoyment?  

• Which? 

9. How did you feel afterwards?  

• Do you feel that the bath affected you in anyway?  
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• Can you describe the effect on your body? 

 

10. Was the experience any different from your previous spa/pool experiences? 

• If so, how was it different? 


