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Útdráttur 
Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu hefur komist tvisvar á síðustu fjórum árum í 

úrslitakeppni á stórmóti, nánar tiltekið á Evrópumótið 2016 og Heimsmeistaramótið 

2018. Í þessari ritgerð er íþróttaferðamennska skoðuð út frá íslenskum ferðamönnum 

sem fylgjast með liði sínu á þessum stórmótum. 

Íþróttaferðamennska fer ört vaxandi en þrátt fyrir að vera ekki nýtt fyrirbæri er skortur 

á rannsóknum þeim tengdum. Möguleiki á að vekja athygli á borg eða landsvæði eru 

miklir. Nostalgíu ferðamennska er eitt af sviðum íþróttaferðamennsku (Gibson, 1998). 

Rannsóknir sem tengjast ferðamennsku og nostalgíu hafa yfirleitt tengst stöðum eða 

atburðum með sögulega skírskotun en í þessari rannsókn eru viðhorf ferðamanna til 

stórmóta í knattspyrnu skoðað með nostalgíu til hliðsjónar. Tekin voru viðtöl við 

íslenska ferðamenn sem áttu það allir sameiginlegt að hafa fylgt liðinu á bæði 

stórmótin. Fimm þemu sem tengjast nostalgíu eru skilgreind. Til stuðnings er 

rannsókn Fairley (2003) notuð þar sem kemur fram að nostalgía hefur áhrif á 

ákvörðunartöku og upplifun fólks  á ferðalögum.   



	

Abstract 
The Icelandic men's team in football has twice been in the final of a big tournament, 

more specifically on the 2016 European Championship and the 2018 World Cup. In 

this thesis, sports tourism is examined from Icelandic tourists who watch their team at 

these big tournaments. 

Sports tourism has growth recently but despite not being a new phenomenon, there are 

lack of research related to it.  Tournaments like these are great potential for attracting 

attention to a city or territory. Nostalgic tourism is one of the areas of sports tourism 

(Gibson, 1998). Studies related to tourism and nostalgia have usually been linked to 

places or events with historical reference, but in this study, the views of tourists to 

large-scale football events are viewed with nostalgia in mind. Interviews were made 

with Icelandic tourists, who all had a common interest in following the team at both 

tournaments. Five themes related to nostalgia are defined. In support of this, Fairley's 

research (2003) uses nostalgia to influence decisions making and traveling 

experience. 
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1 Inngangur 
Íþróttaferðamennska fer ört vaxandi alls staðar í heiminum og má meðal annars rekja 

aukninguna til aukins áhuga fólks á íþróttum almennt. Sjónvarp, internetið og stafræn 

miðlun eiga stóran þátt í þessari þróun en áhorf og umfjöllun um íþróttir hefur aukist 

gríðarlega síðustu ár. Með auknum áhuga kemur aukið fjármagn inn í spilið sem 

tengist að stórum hluta auglýsingum og annarri markaðssetningu tengda íþrótt eða 

viðburði. Almennt hefur fólk meiri frítíma, meira fjármagn milli handanna en áður og 

á sama tíma er orðið ódýrara að ferðast og hjálpar allt þetta til við að auka 

íþróttatengda ferðamennsku.  

Ein af ástæðum aukins áhuga á íþróttaferðamennsku meðal Íslendinga má án efa rekja 

til einstaklega góðs árangurs knattspyrnulandsliða Íslands. Kvennalandslið Íslands 

hefur komist þrisvar á stórmót í knattspyrnu. Árið 2016 komst karlalandslið    

Íslendinga í fyrsta skipti á stórmót í knattspyrnu, úrslitakeppni Evrópumótsins sem 

haldið var í Frakklandi. Tveimur árum eftir góðan árangur á Evrópumótinu komst 

íslenska karlalandsliðið svo aftur á annað stórmót, Heimsmeistarmótið í knattspyrnu, 

sem er einn stærsti íþróttaviðburður heims. Mikil eftirvænting og spenna var fyrir 

þessum mótum og langar höfundi að skoða viðhorf þriggja ferðamanna sem fóru á 

stórmótin. Árangurinn var talinn sá besti í íslenskri knattspyrnusögu, þar sem 

knattspyrna er stærsta íþróttagrein í heimi. Ísland varð með þessum árangri 

fámennasta þjóðin til að tryggja sér sæti í úrslitum á Evrópumóti. Árangur liðsins á 

Evrópumótinu var framar öllum vonum en liðið komst í átta liða úrslit eftir frækinn 

sigur á Englendingum, leikur sem hvorki Íslendingar né Englendingar gleyma. 

Árangur liðsins var ekki það eina sem vakti athygli um allan heim. Fjöldi Íslendinga 

sem mættu til Frakklands vakti einnig mikla athygli.  

Ekki eru til neinar nákvæmar tölulegar upplýsingar um fjölda Íslendinga sem sóttu 

Evrópumótið, en talið er að um 27.000 manns hafi sótt um miða á mótið en það eru 

um 8% af íslensku þjóðinni, þetta kom fram á vef Morgunblaðsins (Morgunblaðið, 

2016).  

Eftir frábært gengi á Evrópumótinu voru miklar væntingar gerðar til liðsins. Næsta 

verkefni eftir Evrópumótið (EM) var undankeppni fyrir Heimsmeistarmótið (HM) í 

Rússlandi 2018, sú undankeppni hófst strax veturinn 2016 og tryggði liðið sér  
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þátttökurétt og farseðil til Rússlands með eftirminnilegum hætti. Um leið og HM 

sætið var tryggt fóru stuðningsmenn landsliðsins að skipuleggja ferð á þennan stóra 

íþróttaviðburð sem haldinn var í Rússlandi. Þegar farið var að skoða hvernig hægt 

væri að nálgast miða kom í ljós að töluvert erfiðara var að fá miða á 

Heimsmeistaramótið heldur en á Evrópumótið. Sækja þurfti um svokallað Fan ID til 

þess að hægt væri að ferðast til Rússlands sem stuðningsmaður einhvers af þeim 24 

liðum sem kepptu á lokakeppni Heimsmeistaramótsins. Þetta svokallaða Fan ID var 

útbúið af rússneskum yfirvöldum til að auðvelda stuðningsfólki liðanna að fá aðgang 

inn í landið sem einungis stefndi á að fylgjast með mótinu. Margt var ólíkt með 

þessum tveimur stórmótum en það sem hinn almenni stuðningsmaður fann mikið fyrir 

var að skyndiákvörðun um að skjótast til Rússlands til að sjá og upplifa einn leik var 

mun erfiðara viðureignar en þegar um Frakklandferðina var að ræða. Einnig var það 

hindrun fyrir fólk að fara til Rússlands, hversu stórt landið er og löng ferðalög á milli 

leikja.  Þegar kemur að því að ákveða hvar eigi að halda stórviðburði er möguleikinn 

á að vekja athygli á ákveðinni borg eða landsvæði er mikill. Það ætti því ekki að koma 

á óvart að stór hluti af þróun efnahagsmála einstaka ríkja taki mið af stórum 

viðburðum (Glyptis, 1991). Vaxandi markaðstækifæri svæða og landa á sviði 

ferðaþjónustu eru miklir.  Stórir viðburðir eins og t.d. stórmót í knattspyrnu draga að 

sér mikinn fjölda ferðamanna sem skapa tækifæri á uppbyggingu innviða og þjónustu 

þeim tengdum.  

Í byrjun ritgerðarinnar er gerð grein fyrir þeim hugtökum sem notast er við í 

rannsókninni. Íþróttaferðamennsku er hægt að skilgreina á ýmsa vegu, íþróttir eru 

margskonar og ferðalögin sem þeim tengjast því fjölbreytt. Íþróttaferðamennska er 

ferðamennska sem færir einstakling á ákveðinn stað á ákveðnum tíma frá sínum 

heimasvæði til þess að taka þátt eða fylgjast með líkamlegum athöfum. Gibson (1998) 

skiptir íþróttaferðamennsku í þrennt, virk íþróttaferðamennska, 

íþróttaviðburðaferðamennska og nostalgíuferðamennska. Nostalgíuferðamennska er 

þegar einstaklingur ferðast á ákveðinn stað þar sem íþróttaviðburður er haldinn.  

Í þessari rannsókn er stuðst við grein Fairley (2003) sem byggist á ferðamönnum sem 

ferðast á tiltekinn stað með nostalgíu til hliðsjónar. Talað er um fimm skilgreiningar 

nostalgíu. Nostalgía sem hvöt, nostalgía sem tengist reglum og siðum, nostalgía sem 

tengist bestu upplifun mannsins, nostalgía sem undirstöðu fyrir uppástungu og 

nostalgía sem félagsskap.  
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Markmið þessarar rannsóknar er að skoða viðhorf stuðningsfólks til stórmóta og hvað 

það er sem fær það til að ferðast um langan veg til þess eins að fylgjast með 

ákveðnum íþróttaviðburði. Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eru því 

erftirfarandi:  

 Hefur nostalgía áhrif á val fólks á ferðalögum? 

 Hefur nostalgía áhrif á upplifun fólks af ferðalögum?   

Til þess að svara rannsóknarspurningunum er ætlað að skoða fimm skilgreiningar 

nostalgíu sem rætt var um hér að ofan.   

Fengnir voru þrír viðmælendur sem allir höfðu það sameiginlegt að hafa farið sem 

ferðamenn á bæði stórmótin í knattspyrnu sem íslenska karlalandsliðið hefur spilað á. 

Gerð var eigindleg rannsókn og var stuðst við aðferðafræði grundaðrar kenningar, 

grunduð kenning er rannsóknarsnið og aðferð til að greina gögn. Í kaflanum um 

stórmót er fjallar almennt um tvö stærstu stórmót sem haldin eru í knattspyrnu þ.e.a.s. 

Evrópumótið og Heimsmeistaramótið og einnig um þátttöku Íslenska 

karlalandsliðsins á þessum mótum. Í kaflanum þar á eftir verða fræðileg hugtök sem 

notast er við kynnt. Þar á eftir er greint frá framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og 

gagnagreiningu. Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og umræður og 

ályktanir. 
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2 Fræðileg hugtök 
Í þessum kafla verður farið yfir fræðileg hugtök sem tengjast rannsókninni. Hugtökin 

sem um ræðir eru íþróttaferðamennska, viðburðaferðamennska og 

nostalgíuferðamennska. 

	

2.1 Íþróttaferðamennska 
Fyrstu atburðir sem tengja má við íþróttatengda ferðamennsku, sem vitað er um, eru 

Ólympíuleikarnir í Grikklandi, 776 fyrir Krist, samkvæmt því má segja að 

íþróttaferðamennska sé fornt fyrirbæri (Vísindavefurinn, 2018). Þrátt fyrir að slík 

ferðamennska hafi verið stunduð í einhverri mynd í mjög langan tíma er ekki mikið til 

af rannsóknum tengdum íþróttaferðamennsku, þó þær rannsóknir hafi aukist.  Meðal 

fyrstu skrifa um samband íþrótta og ferðamennsku má finna í grein frá 1966 sem rituð 

var í blaðið „ Sport and Tourism “ sem gefið var út í Bretlandi. Þessi grein fjallaði um 

hvaða hlutverk íþróttir gætu spilað í ferðaþjónustu (Weed, 2008). 

Íþróttaferðamennsku er hægt að skilgreina á ýmsa vegu, íþróttir eru mismunandi og 

ferðalögin sem þeim tengjast geta verið margskonar. Ferðamennska er oftast 

skilgreind út frá tíma, rými og athöfnum. Ferðamaður er einstaklingur sem ferðast frá 

sínu heimasvæði á annan stað og stundum er talað um að ferðamaður verði að vera 

einhverja ákveðna lámarkslengd frá heimasvæði sínu til að geta talist ferðamaður 

(Hinch & Higham, 2001). Ferðamaður þarf einnig að vera ákveðinn tíma í burtu frá 

heimasvæði sínu til þess að vera skilgreindur sem slíkur. Oftast er miðað við 24 

klukkustunda fjarveru frá heimasvæðinu en stundum er miðað við eina gistinótt 

(Leiper, 1981).  

Þegar kemur að því að skoða kenningar ferðaþjónustu er nauðsynlegt að skilja hvað 

íþróttaferðamennska stendur fyrir og hvað það er sem greinir íþróttaferðamennsku frá 

öðrum tegundum ferðaþjónustuviðburða.  

Íþróttir eru iðkun sem felur í sér hæfileika og áhuga, einstaklingur velur sér 

íþróttagrein  sér til skemmtunar, æfingar eða keppni. Íþróttamenn sem vilja ná langt 



6	

reyna flestir að komast á það stig þar sem umfjöllun og viðurkenningar fást fyrir sína 

íþróttagrein (Commonwealth of Australia, Sports and Torism Division, 2000). 

Í framhaldi má svo skipta íþróttaferðamönnum í tvo flokka, áhorfendur og 

þátttakendur. Að þessu sinni ætlum við að skoða áhorfendur og þeirra viðhorf. 

Íþróttaferðamennska er hugtak sem hefur m.a. verið skilgreint á eftirfarandi hátt:  

„Tómstundatengd ferðamennska sem færir einstaklinga tímabundið frá sínum 

heimasvæðum til þess að taka þátt í líkamlegum athöfnum, til þess að horfa á 

líkamlegar athafnir eða til þess að virða fyrir sér athafnir sem hafa aðdráttarafl vegna 

líkamlegrar athafnasemi“ (Gibson, 1998, bls. 49). 

Gibson (1998) skiptir íþróttaferðamennsku í þrennt eftir hegðunarmynstri 

ferðamannanna: 

1. Virk íþróttaferðamennska, þá er einstaklingurinn þátttakandi í íþróttinni sem 

keppt er í hverju sinni.  

2. Íþróttaviðburðaferðamennska, þá kemur einstaklingur einungis til þess að 

horfa á og vera viðstaddur þann viðburð sem í gangi er. 

3. Nostalgíuferðamennska, þar sem einstaklingur ferðast á ákveðinn stað þar sem 

íþróttaviðburður hefur verið haldinn (Gibson, 1998).  

Til þess að rannsaka hvata og upplifun þeirra sem ferðast til að fylgja liðum sínum er 

gott að einblína á hóp fólks sem hefur farið í fleiri en eina ferð til þess að hægt sé að 

skoða hvort  eitthvert hegðunarmynstur verði til.  

 

2.2 Viðburðaferðamennska 
Íþróttaferðamennska getur verið skilgreind sem ein tegund viðburðaferðamennsku. 

Viðburðir eru oft eitthvað sem heillar fólk að upplifa eða taka þátt í, t.d. tónleikar eða 

knattspyrnuleikur. Oftar en ekki laða þeir að ferðamenn og oft getur viðburður laðað 

að sér ferðamenn sem annars hefðu aldrei heimsótt viðkomandi stað. Heimsóknin 

hefði því aldrei orðið nema einungis vegna þessa ákveðna viðburðar (Holloway, 

Davidson & Humphreys, 2009). 

Viðburðaferðamennska getur verið þegar ferðamenn ferðast til að upplifa eða taka 

þátt í ákveðnum viðburði t.d. íþróttamóti.  

Viðburðaferðamennsku má skipta upp í þrjá flokka, viðburðaferðamennsku, sérstakan 

viðburð og hátíð (Getz, 2008).  
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Íþróttaviðburðaferðamennska er stór hluti af íþróttaferðamennsku en margir vilja 

meina að hún sé aðal undirstaða íþróttaferðamennsku (Deery, Jago & Fredline, 2004).  

Íþróttaviðburðaferðamennska getur verið af mörgu tagi en í raun og veru eru allir þeir 

sem koma að, hvort sem um ræðir þátttakendur þjálfara, starfsmenn, áhorfendur eða 

aðrir ferðamenn (Weed, 2006). 

Ferðamenn sem hafa áhuga á íþróttum skipuleggja oft frí í kringum slíka viðburði. 

Það á ekki einungis við um alþjóðlega íþróttaviðburði heldur einnig um 

íþróttaviðburði sem eru haldnir innan heimalands. Vaxandi áhorf á íþróttir hefur haft 

áhrif á alþjóðlegar vinsældir íþrótta og virkur lífsstíll fólks hefur farið vaxandi 

samhliða vaxandi áhorfi á íþróttir. Þannig hefur virkur lífsstíll einnig aukið áhuga 

fólks á að stunda íþróttir og almenna hreyfingu á meðan ferðast er (Green & Chalip, 

1998).  

Þegar kemur að því að skoða hinar ýmsu kenningar ferðaþjónustu er nauðsynlegt að 

skilja hvað íþróttaferðamennska stendur fyrir og hvað það er sem greinir 

íþróttaferðamennsku frá öðrum tegundum ferðaþjónustuviðburða. 

Til að markaðssetja íþróttaviðburði og upplifun þeim tengdum þarf að skilja hvað það 

er sem hvetur fólk til að velja sér frí sem tengist íþróttum og íþróttaferðamennsku. 

 

2.3 Nostalgíu ferðamennska 
Nostalgíu hefur verið lýst sem löngun til að snúa aftur til eða upplifa fyrri tíma. 

Nostalgía hefur fengið mikla athygli frá ýmsum greinum t.d. hefur áhugi á nostalgíu 

meðal félagsvísindamanna leitt til rannsókna á neytendahegðun. Hún hefur verið 

notuð í markaðssetningu við að búa til jákvæð tilfinningaleg viðbrögð við því sem 

liðið er og viðbrögðin nýtt til þess að hvetja til neyslu eða kaupa á vörum og þjónustu. 

Íþróttavöruframleiðendur á borð við Nike hafa notað nostalgíu til að kynna og auglýsa 

sínar vörur og þjónustu (Howell, 1991).  

Rannsóknir sem tengjast íþróttum og nostalgíu hafa mestmegnis verið tengdar söfnum 

og íþróttamannvirkjum sem tengjast frægð. Svipaðar rannsóknir sem tengjast 

ferðamennsku og nostalgíu hafa lagt áherslu á ferðþjónustu sem myndast í kringum 

staði sem hafa sögulegt vægi, þar á meðal arfleiðasvæði. Þrátt fyrir að þessar 

rannsóknir hafa verið gerðar á íþróttaferðamennsku þá hafa þessar rannsóknir ekki 

fengið mikla athygli (Chhabra, Sills & Rea, 2000).  
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Gibson (1998) nefnir nostalgíuferðamennsku sem eina af þremur skilgreiningum á 

íþróttaferðamennsku eins og fram kom í kaflanum að framan. Talað er um hinar tvær 

skilgreiningarnar sem Gibson (1998) kom fram með, virk íþróttaferðamennska og 

íþróttaviðburðaferðamennska geti skapað minningar sem hvetji svo til frekari 

íþróttaferðamennsku. Minningar verða mikilvægar og hvetjandi vegna þeirrar 

félagslegu reynslu sem þeim fylgja.  

Nostalgía sem ferðamennska þarf ekki eingöngu að tengjast stað eða hlut. Uppspretta 

nostalgíu getur verið minning frá félagslegri reynslu sem tengist  íþróttum, sérstaklega 

fyrir hópa sem hafa ferðast saman.  

Rannsókn mín er byggð á rannsókn Fairley (2003). Fairley (2003) greinir fimm flokka 

nostalgíu í rannsókn sinni en þær eru: nostalgía sem hvöt, nostalgía sem tengist 

reglum og siðum, nostalgía sem tengist bestu upplifun mannsins, nostalgía sem 

undirstaða fyrir uppástungu og nostalgía sem félagsskapur. Í rannsókn Fairley (2003) 

sem hann framkvæmdi á hópi stuðningsmanna í Ástralíu sem ferðuðust fjölmarga 

kílómetra til að styðja lið sitt yfir heilt keppnistímabil kom fram nostalgía fyrir 

sameiginlegum hópstuðningi. Einn viðmælandi úr hópnum sagði við  rannsakandann 

að það sem sameinaði fólkið í stuðningsmannahópnum var   „fólk frá öllum stigum 

þjóðfélagsins, öll mismunandi, en með eitt sameiginlegt áhugamál, við erum öll  

stuðningsmenn þessa liðs, þú finnur ekki mikið af því nú til dags”.   

Nostalgía tengist ferli samfélagsins sem kom fram sem greinilegt þema í rannsókn 

Fairley (2003). Flokkarnir fimm sem nostalgía er talin flokkast upp í, voru allir 

skilgreindir. Niðurstöður rannsókna hans sýna að nostalgía getur komið fram í litlum 

hópi fólks sem stundar íþróttir sem tengir það saman. Nostalgía er ekki aðeins bundin 

við áfangastaðinn eða viðburðinn sjálfan, heldur eru það ferðalögin, stoppin meðan á 

ferðalaginu stendur og það sem tengist ferðalaginu sjálfu. Fyrir meðlimi hópsins eru 

myndir helstu minjagripirnir frá ferðinni. 

Nostalgía sem hvöt    

Í rannsókn Faileys (2003) kom fram að flestir stuðningsmenn vilja sigur hjá sínum 

liðum en það þýðir ekki að úrslit leiksins hafi úrslitaáhrif á upplifun ferðamannanna. 

Fólk ferðast um langan veg til þess að sjá liðið sitt spila en úrslitin eru ekki alltaf eins 

og það óskaði sér. Hópur fólks kemur saman með það sameiginlega markmið að 

styðja sitt lið til sigurs. Ef það gengur ekki þýðir það ekki að ferðin hafi verið 

misheppnuð. Fram kom að það sem dregur fólk aftur og aftur í slíkar ferðir er 

félagsskapurinn og vináttan sem myndast. Minningar úr ferðum sem farnar hafa verið 
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er það sem fær fólk til að mæta aftur í slíkar ferðir. Þegar grein Fairley (2003) er 

skoðuð kemur í ljós að stuðningsmennirnir í hans rannsóknum vissu fyrirfram að lið 

þeirra væri ekki endilega sigursælasta lið deildarinnar. Þrátt fyrir það eru margir sem 

leggja á sig langt ferðalag til að styðja liðið sitt. Í rannsókn hans kom fram frá 

stuðningsmönnum að það væru ekki úrslit leikjanna sem fengi fólk til að fara aftur í 

samskonar ferðir, heldur hafi það verið félagsskapurinn og ánægja með fyrri ferðir 

sem hvöttu stuðningsmenn til að mæta. Fólk nýtur þess að vera saman og góð 

vinatengsl geta myndast.  

Nostalgía sem tengist reglum og siðum     

Í grein Fairley (2003) er tekið dæmi um stuðningsmenn sem ferðast um alla Ástralíu 

til þess að fylgja liði sínu. Hópurinn ferðast milli staða saman í rútu þrátt fyrir að það 

geti verið mun fljótlegra og þægilegra að fljúga. Í því tilfelli hefur skapast ákveðin 

hefð og sérstök stemning myndast. Það er mismunandi hvernig ferðavenjur fólks eru. 

Sumir vilja ferðast í bíl eða rútu af einhverjum ástæðum á meðan aðrir kjósa að 

ferðast með öðrum hætti t.d. fljúga, þar sem það er yfirleitt fljótlegra þegar um langar 

vegalengdir er að ræða. Þegar kemur að því að ferðast sem hópur geta skapast fastar 

ferðavenjur. Fram kom þegar hópur ferðast saman og í sama tilgangi eru meiri líkur á 

því að fastar ferðavenjur skapist.  

Nostalgía sem besta upplifun mannsins 

 Í rannsón Fairlays (2003) kemur fram að ferðamenn eru yfirleitt að leitast eftir 

skemmtilegri og jákvæðri upplifun. Upplifunin af viðburðinum sem ferðamenn í 

rannsókn Failrey (2003) sækja er ekki endilega það sem situr eftir heldur er það 

félagsskapurinn í kringum ferðina sem gerir upplifunina skemmtilega. Það er ekki 

endilega það sem við gerum á ákveðnu augnabliki á tilteknum tímapunkti heldur 

heildarupplifunin af ferðalaginu sjálfu sem við munum. Í íþróttaferðum er það ekki 

endilega nostalgía sem tengist íþróttinni eða liðinu sem situr eftir heldur er það 

félagsskapurinn sem fylgir hópnum sem ferðast er með.  

Í rannsókn Fairley (2003), var ekki endilega síðasta ferðin sem farin var, heldur var 

það heildin sem var þeim mikilvægust. Stuðningsmennirnir töluðu um að ferðirnar 

blönduðust allar saman í eina heild. Leikurinn sjálfur var þeirra besta upplifun saman, 

þar sem allir sameinuðust um eitt og það var að hvetja liðið sitt til sigurs.  

Nostalgía sem undirstaða fyrir uppástungu um ferð 
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Ferðamenn eru beðnir um að koma með uppástungu um ferð eða um hvað hægt sé að 

gera leita þeir oft í nostalgíu minningar. Með vísun í eitthvað sem þeir hafa upplifað 

áður og vilja upplifa aftur.  

Eins og kemur fram í rannsókn Fairley (2003) spurði hann viðmælendur sína hvað 

það væri sem þeir hefðu viljað breyta við síðustu ferð. Töluðu þeir yfirleitt um 

eitthvað sem gerðist í fyrri ferðum. Það voru margir sem höfðu sömu jákvæðu 

minninguna frá einhverju sem hafði gerst í fyrri ferðum og sem þeim fannst vanta í 

síðust ferð sem farin var.  

Nostalgía sem félagsmótun 

Fairley (2003) ræðir um hóp fólks sem ferðast í sama tilgangi,  við ferðalagið getur 

myndast ákveðin hefð. Þegar nýir meðlimir koma inn í hópinn er mikilvægt að láta 

þeim líða vel og láta þá finna að þeir séu velkomnir í hópinn. Einnig er mikilvægt að 

nýir meðlimir beri virðingu fyrir þeim hefðum sem skapast hafa í hópnum og þurfa 

þeir að setja sig inn í þær aðstæður. Þeir sem hafa verið lengur í hópnum miðla 

reynslu og fyrri upplifunum til þeirra sem koma nýir inn og þannig viðhelst hefðin hjá 

hópnum. Auðveldara er að koma sér inn í hóp stuðningsmannanna og sjá hvernig 

hópurinn hegðar sér. 

Í niðurstöðum Fairley (2003) kom í ljós að stuðningur við liðið sem stutt er, er ekki 

það eina sem þarf til að mynda stuðningsmannahóp. Félagsleg tengsl við aðra er það 

sem mestu máli skiptir þegar kemur að því að mynda stuðningsmannahóp. Í 

rannsóknum sem hafa verið gerðar hefur komið fram mikilvægi félagslegra samskipta 

hjá stuðningsmönnum (Holt 1995; Rothenbuhler 1998).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar út frá þessum fimm skilgreiningum 

nostalgíu. 
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3 Stórmót í knattspyrnu 
Stórmót í knattspyrnu hafa verið haldin í fjölda mörg ár og eru mjög stórir og 

eftirsóttir íþróttaviðburðir. Fólk alls staðar að úr heiminum leggur leið sína um langan 

veg til þess að vera viðstatt slíka viðburði.  Evrópumót og Heimsmeistaramót í 

knattspyrnu eru, hvort tveggja, haldin á fjögurra ára fresti. Í báðum keppnum er það 

þannig að liðið sem er ríkjandi meistari ásamt heimaliðinu fær sjálfkrafa aðgöngurétt 

á mótið, en hin liðin spila í riðlum til þess að vinna sér inn þátttökurétt á mótinu. 

Keppt er innan hverrar heimsálfu þegar kemur að Heimsmeistaramóti en á 

Evrópumóti eru það einungis lið úr Evrópu sem keppa um laus sæti. Dregið er í riðla 

eftir styrkleika. Með tíð og tíma hefur liðum á bæði Evrópumótinu og 

Heimsmeistaramótinu fjölgað.  

 

3.1 Evrópumótið í knattspyrnu 
Evrópumótið í knattspyrnu karla var haldið fyrst  árið 1960 í Frakklandi. Íslenska 

landsliðið tryggði sig í fyrsta skipti inn á lokamót keppninnar haustið 2015 þegar liðið 

gerði jafntefli við Kasakstan og endaði efst í sínum riðli. Í lokakeppni mótsins sem 

haldið var í Frakklandi dróst Ísland í riðil með Portúgal, Ungverjalandi og Austurríki. 

Ísland byrjaði mótið vel og gerði jafntefli við Portúgal og Ungverjaland og endaði á 

því að vinna Austurríki á síðustu mínútu leiksins. Sigurinn tryggði liðinu í 16 liða 

úrslit, þar sem leikið var við Englendinga. Leikurinn endaði með eftirminnilegum 

sigri Íslands. Ísland komst því í 8 liða úrslit en tapaði þar fyrir gestgjöfum mótsins, 

Frakklandi sem enduðu á því að komast í úrslitaleikinn. Lið Íslands keppti á fjórum 

stöðum í Frakklandi, Marseille, Nice, Saint Etern og tvisvar í París.  
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3.2 Heimsmeistaramótið í knattspyrnu 
Heimsmeistaramótið í knattspyrnu var fyrst haldið í Úrúgvæ árið 1930. Brasilía er það 

lið sem hefur alltaf tekið þátt í mótinu og unnið það oftast eða fimm sinnum. Ísland 

tryggði sér í fyrsta skipti þátttökurétt á úrslitakeppni Heimsmeistaramótsins 2018 í 

Rússlandi með sigri á Kósóvó á Laugardalsvelli. Íslands beið verðugt verkefni á 

mótinu.  Liðið átti að mæta Argentínu í fyrsta leik, síðan Nígeríu og að lokum Króatíu 

sem við þekktum vel úr riðlakeppninni. Ísland byrjaði mótið af miklum krafti og 

komst meðal annars yfir, 1-0, á móti Argentínu. Annar leikur liðsins var heldur snúinn 

og tapaðist hann 3-1 fyrir Nígeríu. Leikur þrjú, gegn Króatíu, tapaðist 2-1. Króatar 

enduðu með því að fara alla leið í úrslitaleikinn en töpuðu þar á móti Frökkum. Lið 

Íslands spilaði í þremur borgum í Rússlandi, Volgograd, Rostov og Moskvu.  
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4 Aðferðafræði og gögn 
Í þessum kafla verður fjallar um aðferðafræði, gagnaöflun og gagnagreiningu. Þau 

hugtök sem notast var við verða útskýrð og hvernig þeim aðferðum var beitt í þessari 

rannsókn. 

4.1 Aðferðafræði 
Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn. Stuðst var við aðferðafræði grundaðrar 

kenningar en grunduð kenning er bæði rannsóknarsnið og aðferð til að greina gögn.  

Framkvæmd rannsóknarinnar fór þannig fram að tekin voru viðtöl við þrjá 

einstaklinga sem höfðu það sameiginlegt að hafa verið sem ferðamenn og 

stuðningsmenn íslenska karlalandsliðsins á bæði Evrópumótinu og 

Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Fyrst var fræðilegra heimilda aflað til að styðjast 

við áður en greining viðtalanna hófst. Samhliða rannsókninni var rannsókn Fairley 

(2003) skoðuð og þau sjónarmið sem komu þar fram. Þegar búið var að greina gögnin 

var þeim safnað saman og út frá þeim var reynt að koma fram með kenningu. Viðtölin 

veittu góða innsýn í viðhorf ferðamannanna sem stuðst var við í niðurstöðum.  

 

4.2 Gagnaöflun 
Þegar kom að því að velja viðmælendur var skilyrði að viðkomandi hafði farið á bæði 

stórmótin. Því var val á viðmælendum markvisst úrtak en markvisst úrtak er þegar 

viðmælendur eru valdir með rannsóknarspurninguna til hliðsjónar (Punch, 2014). 

Megin ástæða fyrir því að nota markvisst úrtak er að með réttum vinnubrögðum og 

góðri stefnu er hægt að velja málefni sem ætlunin er að vinna með í rannsókninni, í 

framhaldi er hægt að þróa úrtök sem eru í tengslum við rannsóknina (Hoyle, Harris & 

Judd, 2002). 

Tekin voru viðtöl við þrjá einstaklinga, sem eins og komið hefur fram, höfðu það allir  

sameiginlegt að hafa ferðast á bæði stórmótin. Fyrsti viðmælandi er karlmaður á 
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sextugsaldri, lögfræðingur að mennt en starfar við viðskipti. Hann er mikill 

áhugamaður um knattspyrnu og starfar innan knattspyrnuhreyfingar. Annar 

viðmælandi er karlmaður á þrítugsaldri. Hann er knattspyrnumaður og hefur því 

mikinn áhuga og telur sig vita ýmislegt um íþróttina. Þriðji og síðasti viðmælandinn 

er kona á fimmtugsaldri sem starfar sem fasteignasali. Hún fékk áhuga á knattspyrnu í 

gegnum syni sína sem stunda báðir knattspyrnu. Viðmælendurnir verða kallaðir 

viðmælendur A, B og C í rannsókninni.  

Byrjað var á því að senda öllum þremur viðmælendunum skilaboð í gegnum 

Facebook messanger, þar samþykktu þeir að koma í viðtal og var ákveðin tímasetning 

sem hentaði hverjum og einum. Viðtal við viðmælenda A var tekið á vinnustað hans. 

Viðtal við viðmælenda B var tekið á heimili hans. Þriðja og síðasta viðtalið, við 

viðmælenda C, var tekið á kaffihúsi.  

Í upphafi hvers viðtals byrjaði höfundur á því að útskýra hvað átti að rannsaka og 

upplýsti viðmælandann um tilgang þess ásamt að biðja viðmælenda um leyfi fyrir því 

að notast við upptökutæki á meðan á viðtalinu stóð (Kvale, 2015). Upptaka viðtala 

auðveldar rannsakanda að vinna úr efni viðtalsins. Allir þrír viðmælendurnir 

samþykktu upptöku áður en viðtal var tekið. Lengd viðtalanna var svipuð eða á bilinu 

40-50 mínútur.  

Viðtölin voru undirbúin út frá þeim fræðilegu heimildum sem búið var að afla. Búið 

var til handrit eða ákveðin spurningarammi. Fyrir hálfstöðluð viðtöl sem þessi þarf 

handrit aðeins að vera ákveðin drög að spurningum, til þess að hægt sé að fjalla um 

efnið með þeim sögum og hugmyndum sem upp koma á meðan á viðtalinu stendur 

(Kvale, 2015). Spurningar í tengslum við viðtölin voru unnin samhliða fræðilega 

hlutanum og undirbúin á meðan á skrifunum stóð. Viðtölin þrjú voru hálfstöðluð, 

spurningarnar voru til taks ef á þeim þurfti að halda en flæði viðtalanna réði stefnu 

samtalsins (Punch, 2014). Á meðan á viðtölunum stóð og eftir þau, voru atriði, sem 

þóttu áhugaverð, skrifuð niður. Viðtölin voru öll hljóðrituð og skrifuð niður orð fyrir 

orð. Eftir það voru þeir punktar sem þóttu áhugaverðir punktaðir niður og hugleiddir.  

 

4.3 Gagnagreining 

Greining eigindlegar rannsóknar byggir á að notast við mismunandi kóðanir (Punch, 

2014). Kóðun er leið til að meta og skipuleggja gögn í þeim tilgangi að öðlast betri 
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skilning á merkingu þess texta sem unnið er með. Þegar búið er að afrita viðtölin er 

fyrsta skrefið að greina þemu og mynstur í gögnum. Helsta greiningaraðferðin fyrir 

grundaðar kenningar er opin kóðun, öxulkóðun og markviss kóðun. Tilgangurinn er 

að búa til kenningu sem byggð er á efninu. Með opnum viðtölum eins og voru tekin 

hér safnast mikið efni sem á ekki við rannsóknina og þarf því að sigta út það efni sem 

á við (Punch, 2014).  Opin kóðun felur í sér að flokka þarf innihald rannsóknarinnar 

niður, ásamt því að skoða hvaða flokkar það eru sem skipta máli, greina þá og  þannig 

smátt og smátt og sigta út það sem á ekki við. Þau hugtök sem á að vinna með eru 

greind og þeim haldið til haga. Öxulkóðun felur aftur á móti í sér að velja eitt 

meginhugtak og skoða tengsl þess við þau hugtök eða flokka sem búið er að velja. 

Markviss kóðun tekur á sameiginlegum meginhugtökum og fléttar þau saman við 

undirflokka, markmiðið með því er að búa til eina heild og skýra rannsóknina.  

Í þessari rannsókn var opin kóðun notuð í upphafi. Opin kóðun felur í sér að  finna 

þau hugtök sem mestu máli skiptu og tengdust rannsókninni (Punch, 2014). Því næst 

hófst öxulkóðun, þar sem þau hugtök sem féllu undir það sama voru sett saman, sem 

dæmi má taka ferðalagið sjálft, endurtekning og áhuginn fyrir íþróttinni. Við þetta 

myndast ákveðið þema sem tengt var við fimm skilgreiningar nostalgíu. Nostalgía 

sem hvöt tengist ferðalaginu sjálfu. Ástæðan fyrir því að ferðamenn velji sér tiltekið 

ferðalag. Nostalgía sem tengist siðum og reglum eru ferðavenjur ferðamanna. 

Venjurnar geta verið mismunandi, allt frá því að ferðast keyrandi upp í það að vilja 

einungis sofa á fínum hótelum frekar en hostelum. Nostalgía sem tengist bestu 

upplifun mannsins, það er misjafnt hvernig við upplifum hlutina en með nostalgíu er 

það yfirleitt einhver góð upplifun sem fær okkur til að langa að upplifa svipaða 

tilfinningu með ferðalaginu sem farið er í. Nostalgía sem undirstaða fyrir uppástungu 

fyrri ferð, við leitum oft í nostalgíu minningar þegar við erum beðin um að koma með 

einhvers konar uppástungu fyrir annarri ferð. Nostalgía sem félagsskapur er skilgreind 

þannig að það er ekki endilega áfangastaðurinn eða viðburðurinn sjálfur sem vekur 

mestu athyglina heldur er það félagsskapurinn sem þú ert í. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þau þemu sem 

urðu til við greiningu viðtalanna.  

Þeir viðmælendur sem rætt var við voru allir sammála um að nostalgíu hugsun hafi 

ekki verið ástæða fyrir vali á ferðalagi þeirra, en ýmislegt er sameiginlegt með grein 

Fairley (2003) þar sem þessar fimm skilgreiningar nostalgíu voru skoðaðar.  

Ef skoðuð er ástæða þess að allir þessir þrír einstaklingar fóru á EM var það einungis 

áhugi þeirra fyrir knattspyrnu og íslenska karlalandsliðinu. En ef skoðuð er ástæða 

þess að þau fóru á HM var jákvæð upplifun þeirra frá fyrra mótinu.  Því má segja að 

nostalgía hafi haft áhrif á ákvörðun þeirra að fara aftur á stórmót. 

Áhugaverð staðreynd kom út úr viðtölum við viðmælendur, þegar þeir voru spurðir 

hvort þeir hefðu ferðast á þessa staði sem leikirnir voru á ef mótin hefðu ekki farið 

fram þar. Þegar viðmælendur voru spurðir út í Evrópumótið svöruðu viðmælendur A 

og C sem höfðu báðir farið til Parísar en ekki heimsótt hina staðina s.s. Marseille, 

Nice eða Saint Etern. Viðmælendurnir tóku það einnig fram að ekki hafði verið á 

áætlun hjá þeim að heimsækja þessa staði en eftir að þeir fóru þangað, gætu þau vel 

hugsað sér að fara þangað aftur. Viðmælandi B hafði í hyggju að fara til Parísar en 

hinir staðirnir höfðu ekki verið ofarlega á lista. 

Staðsetning Heimsmeistaramótsins myndi líklega ekki flokkast með hefðbundnum 

ferðamannastöðum Íslendinga, ef svo má að orði komast. Viðmælendur voru spurðir 

út í sömu þætti og þegar rætt var um Frakkland og þá hvort þeir hefðu áður farið eða 

haft í hyggju að fara til Rússlands. Viðmælandi A var sá eini sem komið hafði til 

Rússlands áður og þá í vinnuerindum, en eftir þá ferð var það ekki ofarlega á lista 

hans yfir staði sem hann langaði til að heimsækja aftur. Eftir dvöl sína í Moskvu, á 

HM, sagðist hann vel geta séð fyrir sér að ferðast þangað aftur.  En að sama skapi 

heilluðu Volgograd og Rostov hann ekki og taldi hann ólíklegt að þær borgir yrðu  

heimsóttar á ný. Viðmælendur B og C höfðu ekki komið áður til Rússlands og stóð 

það ekki til, en þó sagði viðmælandi C að hana hafi langað að fara til Moskvu eftir að 

hún sá myndir hjá vinkonu sinni sem ferðaðist þangað til að sjá mótsleik.  

Fólk ferðast oft langar vegalengdir til þess að fylgjast með liði sínu á stórmótum. 

Þegar kemur að íþróttaviðburðinum sem fylgjast á með er „mitt“ lið stutt til sigurs. Í 
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knattspyrnu er oft talað um þrjú stig eða einfaldlega sigur. Þrátt fyrir að sigur náist 

ekki alltaf þýðir það ekki að ferðin hafi verið misheppnuð. Það er ýmislegt 

sameiginlegt með stuðningsmönnum í rannsókn Fairley (2003) og á 

stuðningsmönnum íslenska landsliðsins á EM. Þar sem allir vildu að liðinu myndi 

ganga vel en enginn vissi í rauninni hversu mikið erindi liðið átti inn á slíkt stórmót.  

Ljósmyndir geta haft sitt að segja þegar kemur að því að deila einhverri sérstakri 

upplifun. Ljósmyndir úr fyrri ferðum hópa eða stuðningsmanna eru mikið notaðar til 

að sýna stemninguna og hegðunina frá fyrri ferðum. Myndunum er svo deilt til þeirra 

sem ekki voru í ferðinni. Með því móti geta þeir fengið innsýn í hvað gerðist og 

upplifað það með hinum. Myndir geta virkað sem hvati til að ferðast, með því að 

minna fólk á hvernig var í fyrri ferðum. 

Viðmælendur mínir hafa það allir sameiginlegt að hafa farið á bæði stórmótin sem 

íslenska karlalandsliðið komist á. Viðmælandi A var sá eini sem hafði farið á stórmót 

í knattspyrnu áður fyrir utan þessi sem um ræðir hér. Þegar rætt var við viðmælendur 

var það samhljómur meðal þeirra að Evrópumótið í Frakklandi hafi verið mun 

skemmtilegra mót. En ástæðan fyrir því að þau fóru öll aftur á næsta stórmót var 

vegna þess hversu skemmtileg upplifun það hafi verið á Evrópumótinu. Nostalgía 

kemur fyrir í þessari staðreynd þar sem þau vildu upplifa aftur það sem þau höfðu 

upplifað í Frakklandi. Það voru því ekki úrslitin sem drógu þau á stórmót aftur, heldur 

var það reynsla úr fyrri ferðum. Ljósmyndir sem teknar voru á Evrópumótinu voru 

sýndar á meðan á viðtalinu stóð til þess að sýna rannsakanda hversu gaman hafði 

verið. Ljósmyndir frá Heimsmeistaramótinu voru einnig dregnar fram til að sýna þau 

augnablik í ferðinni sem voru skemmtileg og eftirminnileg.  

Ferðavenjur geta verið margs konar, hvort sem um sé að ræða bíla, flugvélar eða skip. 

Þegar kemur að því að ferðast sem hópur, oft í sama tilgangi, skapast oft ákveðin 

hefð. 

Viðmælendur A og C ferðuðust með bíl á milli staða á Evrópumótinu og gistu báðir 

aðilar á stöðum þar sem hægt var að keyra í leikina. Báðir viðmælendurnir söknuðu 

þess þó að ferðast í stærri hóp, í sameiginlegu rými með öðrum stuðningsmönnum 

eins og t.d. í rútu eða lest, en þeir höfðu báðir upplifað það áður á öðrum vettvangi. 

Báðir aðilar nefndu að þetta hafi ekki haft mikil áhrif á heildar upplifun þeirra. 

Viðmælandi B fór á einn leik á Evrópumótinu og náði því ekki að ferðast á milli 

leikja. Hann þekkti þó upplifunina að vera í rútu með hópi fólks þar sem allir 

sameinast um eitt og sagði það oft hafa verið skemmtilegasta hluta fyrri ferða.  
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Þegar kom að Heimsmeistaramótinu var einungis viðmælandi A sem hafði farið á alla 

leikina og ferðaðist á milli leikjanna í bíl. Hann var þá að ferðast um með litlum hópi 

fólks og að hans mati kom því lítið annað til greina en að ferðast á fólksbifreið frekar 

en í rútu milli leikja. Viðmælendur B og C fóru einungis á einn leik á 

Heimsmeistaramótinu og ferðuðust því ekki á milli leikja. Báðir viðmælendur töluðu 

um hversu mikil stemning hafi myndast í flugvélinni á leiðinni til Rússlands þar sem 

um skipulagða hópferð var að ræða.  

Almennt í lífinu leitast fólk eftir að upplifa góða og skemmtilega hluti. Þegar kemur 

að því að ferðast sér til skemmtunar eru ferðamenn því oftar en ekki að leitast eftir 

góðri upplifun. Frí og ferðalög eru oft eitthvað sem við horfum til baka og hugsum 

um sem jákvæðar minningar. Þegar við ferðumst er það ekki endilega viðburðurinn 

sjálfur sem er það besta og skemmtilegasta sem við upplifum heldur er það 

félagsskapurinn sem við erum í sem gerir upplifunina eftirminnilega.  

Þegar viðmælendur mínir voru spurðir út í það hvort mótið hefði verið skemmtilegra 

eða eftirminnilegra voru þeir allir nokkuð hikandi. Viðmælendur A og C töluðu um að 

ferðirnar hefðu verið töluvert ólíkar. Báðir aðilar töluðu um að fjölskyldustemningin  í 

Frakklandi hafi verið mun meira áberandi. Einnig fannst þeim ferðalagið og 

undirbúningur fyrir mótin mjög mismunandi þar sem miklu erfiðara og flóknara var 

að fara til Rússlands. Landið er töluvert stærra og af þeirri ástæðu þurfti að undirbúa 

ferðalagið töluvert meira áður en farið var af stað. Viðmælandi B talaði um að 

ferðirnar hefðu verið svipaðar að því leiti að það var sami tilgangur með ferðunum og 

lengd þeirra hafi verið svipuð, þar sem hann ætlaði sér einungis á einn leik í hvorri 

ferð.  

Það sem allir viðmælendur áttu sameiginlegt var að um leið og Ísland tryggði sig inn á 

Heimsmeistaramótið, var það þeirra fyrsta hugsun, „ég ætla að fara“. Viðmælandi A 

sagði þegar hann var spurður hvort hann hafi íhugað að hætta við að fara á mótið 

vegna þess að það var haldið í Rússlandi var svar hans: “ „Nei, ekki séns, ég hefði 

aldrei viljað missa af þessu tækifæri til að sjá Ísland spila í úrslitakeppni 

Heimsmeistaramóts, mér fannst svo æðislegt á Evrópumótinu að það var ekki 

spurning um að fara á þetta mót líka”. Viðælendur B og C voru með svipuð viðbrögð 

við þessari spurningu minni en báðir aðilar sögðu þá)hafi strax langað að fara en voru 

hikandi þar sem mótið var haldið í Rússlandi því þeir sáu fram á meira vesen við að  

„skreppa” þangað á leik.  
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Þegar ferðamenn eru beðnir um að koma með einhverja uppástungu um hvað hægt sé 

að gera betur, leita þeir oft í nostalgíu minningar, um það sem þeir hefðu upplifað 

áður. Þegar ferðamenn eru spurðir um hvað hefði betur mátt fara í ferðinni sem þeir 

eru að koma úr, leita þeir oft í jákvæðar minningar úr fyrri ferðum sem þeir hafa farið 

í áður. Viðmælendur tóku sér dágóðan tíma í að svara spurningunni, hvað hefði mátt 

fara betur þar sem um tvær mjög ólíkar ferðir var að ræða. Viðmælandi A var sá eini 

sem fór á alla leikina á báðum mótunum eins og áður segir og hafði hann á orði að í 

seinni ferðinni var um mjög langar vegalendir að ræða milli leikja og að einfalda 

hefði þurft ferðalög frá einum leikstað yfir á annan. Í Frakklandi var töluvert 

auðveldara að ferðast á milli leikja en í Rússlandi. Einnig kom hann því skýrt frá sér 

að úrslitin á EM hefðu verið mun skemmtilegri, því hefði það verið meira gaman að 

fá betri úrslit á HM, bæði fyrir keppnisskapið og gleðina sem fylgdi EM þar sem liðið 

komst í upp úr sínum riðli sínum og alla leið í átta liða úrslit. Viðmælandi C talaði um 

að henni fannst vanta alla fjölskyldustemningu í Rússlandi.  Henni fannst vanta meiri 

hlýju í umgjörð leikjanna fyrir fjölskyldufólk og talaði í raun um hvað það væri erfitt 

að bera þessi tvö mót saman þar sem löndin voru svo ólík. Viðmælandi B hafði lítið 

um þetta að segja þegar hann var beðinn um að segja hvað honum fannst vanta í 

ferðina, hann var glaður að hafa náð að fara á bæði mótin þar sem hann sá ekki fyrir 

sér að komast vegna knattspyrnuiðkunar sinnar. Hann hafði þó orð á því að Frakkland 

hafi verið skemmtilegra og vinalegra land heim að sækja og talaði um að ef HM hefði 

verið haldið í öðru landi hefði upplifunin mögulega verið öðruvísi.  

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að félagsskapurinn sem þeir voru í gerði 

ferðina enn skemmtilegri. Þeim fannst þó úrslitin hafa einhver áhrif á þau rétt eftir 

leikinn eins og viðmælandi Bsagði:  „Maður var auðvitað fúll eftir tapið á móti 

Nígeríu, maður var kominn alla þessa leið og var svo bjartsýnn. Leikurinn tapaðist 

sem var ákveðinn skellur en maður var fljótur að gleyma því þegar maður var sestur 

niður með fólkinu sínu í mat og drykk eftir leikinn”.  

Það var því ekki leikurinn sjálfur sem sat hvað mest eftir hjá þeim viðmælendum,  

heldur var það félagsskapurinn sem þeir voru í sem gerði ferðina að þeirri upplifun og 

minningum sem hún var.  

Íslensku stuðningsmennirnir voru fjölmennir á báðum mótunum en allir voru þeir með 

sama markmiðið, eiga jákvæða upplifun og styðja liðið sitt til sigurs. Viðmælendur 

töluðu um hvað það hefði verið auðvelt að sameinast þrátt fyrir að fólk gisti á 

mismunandi stöðum og var með fjölbreytt plön á meðan á mótinu stóð. 
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Stuðningsmenn sameinuðust margir á tilteknum stað sem búið var að skipuleggja 

fyrirfram og komu þeir sér í „gírinn“ fyrir leikinn með söngvum og liðstengdum 

viðburðum . Viðmælandi B sagði að hann hefði hitt á marga félaga sína á þeim stað 

þar sem Íslendingarnir söfnuðust saman. Honum fannst því auðvelt að tengjast 

stuðningsmannahópnum. Hann sagði þó að töluvert fleiri af hans félögum hefðu farið 

á Evrópumótið. Viðmælendur A og C töluðu um að þeir hefðu rekist á marga 

kunningja sína sem þau vissu ekki að væru á Evrópumótinu og hafi það skapað 

jákvæða upplifun. En að sama skapi hefði þessa upplifum vantað á 

Heimsmeistaramótinu þar sem þessi hópur var talsvert minni. 
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6 Umræður og ályktanir	
Í byrjun þessarar rannsóknar voru tvær rannsóknarspurningar settar fram : Hefur 

nostalgía áhrif á val fólks á ferðalögum?  Hefur nostalgía áhrif á upplifun fólks af 

ferðalögum?  Til að svara þessum spurningum voru fimm skilgreiningar á nostalgíu 

skoðaðar með því markmiði að fá svör við rannsóknaspurningunum og niðurstöður.  

Hlutverk nostalgíu í íþróttaferðamennsku nær ekki einungis til sögufrægra staða, þrátt 

fyrir að slíkir staðir séu að sjálfsögðu áhuga- og athyglisverðir og dragi að sér marga 

ferðamenn. Ekki öll nostalgía tengd íþróttum, tengist sögu eða hefðum íþróttanna.  

Niðurstöður úr þessari rannsókn eru fengnar með greiningu á mjög litlum hópi, sem 

tekur þátt í tilteknum íþróttaviðburði á ákveðnum tíma. Eins og niðurstöðurnar benda 

til þá birtist nostalgía í öðrum hugsunum heldur en þeim sem hafa sögu- eða 

menningarlega skýringu. Þrátt fyrir að nostalgía hafi ekki komið upp í huga 

viðmælanda þá bendir hegðun þeirra að nostalgía hafi haft áhrif á ákvarðanir þeirra.  

Niðurstöður rannsóknar Fairley (2003) sýna að nostalgía getur komið upp í tengslum 

við sérstöðu tiltölulega lítils hóps, sem nýtir sér íþróttir og íþróttaviðburði til að búa til 

minningar og til að fanga þeirra sérstöðu sem hóps. Nostalgía er því ekki einungis 

bundin við áfangastaði eða viðburðinn sjálfan heldur þær hefðir sem hafa skapast hjá 

þeim hópi sem ferðast er með.   

Úrslitakeppni á Evrópumóti og Heimsmeistaramóti í knattspyrnu eru sögulegir 

viðburðir. Fólk um allan heim ferðast langar vegalengdir til að fara á stórmót jafnvel 

þótt þeirra heimaland sé ekki þátttakandi á mótinu.  

Niðurstöður frá viðmælendum mínum og viðmælendum Failrey (2003) voru oft 

svipaðar. Það helsta sem aðgreinir niðurstöður mínar frá hans, er að viðmælendur 

hans höfðu farið í töluvert fleiri ferðir til að bera saman, á meðan mín rannsókn 

byggist einungis á tveimur ferðum.  

Samanburður á fortíð og nútíð styrkir tilfinninguna um nostalgíu en gerir á sama tíma 

hverja ferð sérstæða. Minningar um góða tíma styrkja og eru undirstaða nostalgíu.  

Þrátt fyrir að við séum ekki að hugsa um nostalgíu á því augnabliki sem við veljum 

okkur ferðalag þá er nostalgía oftast í undirmeðvitundinni. Eins og fram kom hjá 
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viðmælendum, sögðust þeir ekki hafa hugsað um nostalgíu en allir höfðu þeir upplifað 

eitthvað í líkingu við það sem átti að gera og áttu þeir allir góðar minningar frá því.  

Bera mætti betur saman mismunandi íþróttaferðir við aðrar tegundir hópferða og 

endurtekningu hjá hópum sem fara í slíkar ferðir. Þegar viðmælendur voru spurðir 

hvort þeir myndu ferðast aftur á stórmót með íslenska karlalandsliðinu var því 

hiklaust svarað játandi hjá öllum. Allir töluðu um frábæra reynslu og upplifum og 

góða tíma frá báðum mótunum og vildu fara aftur í samskonar ferðir. Allir vonuðust 

þeir eftir því að karlalandsliðið kæmist á fleiri stórmót svo hægt væri að endurtaka 

upplifunina.  

Erfitt er að bera þessar tvær upplifanir saman þar sem viðmælendur Fairley (2003) 

höfðu farið í töluvert fleiri ferðir með sama tilgangi, annað á við um mína 

viðmælendur í ljósi þess að aðeins þessar tvær ferðir voru viðfangsefnið í þessari 

rannsókn. Allir þrír viðmælendur þekktu samt sem áður þá tilfinningu sem fylgir því 

að vera í góðum hópi fólks í rútu á leið á áfangastað og töluðu allir um það hversu 

góð upplifun og áhrifarík hún væri. 
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7 Lokaorð 
Í þessari ritgerð var greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar um viðhorf 

ferðamanna til stórmóta í knattspyrnu. Rannsóknin gerir grein fyrir fimm 

birtingamyndum nostalgíu og skyggnst inn í í skoðanir ferðamannsins.  

Stórmót í knattspyrnu hafa verið rannsökuð í einhverjum mæli en ekki eru til margar 

rannsóknir sem tengjast viðhorfum ferðamannsins. Engar rannsóknir fundust á 

íslenskum ferðamönnum sem ferðast hafa á stórmót. Skiljanlegt er að slíkar 

rannsóknir hafa ekki verið framkvæmdar þar sem íslenska karlalandsliðið tryggði sig í 

fyrsta skipti á stórmót í knattspyrnu árið 2016 á meðan t.d. handboltalandslið Íslands 

hefur margsinnis farið á stórmót og í raun verið þátttakendur á flestum stórmótum í 

fjölda ára þó erfitt sé að bera þau mót saman vegna stærða mismunar.  

Áhugavert var að sjá að viðmælendur töluðu allir um hversu gaman það væri að fara í 

íþróttaferðir,  þá sérstaklega á stórmót, líkt og Evrópu- og Heimsmeistaramótin í 

knattspyrnu eru. Segja má, miðað við fjölda Íslendinga sem lagði land undir fót í þeim 

tilgangi að fylgja íslenska karlalandsliðinu á bæði stórmótin, skortir klárlega frekari 

rannsóknir á viðfangsefninu. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna því að brýn þörf 

er á fleiri rannsóknum á viðhorfi ferðamanna sem ferðast á íþróttastórmót. 

Úrtak rannsóknarinnar var ekki nægilega stórt til að hægt sé að alhæfa neitt um 

viðfangsefnið, en þessir þrír viðmælendur sem rætt var við gefa innsýn í 

viðfangsefnið. Rannsókn þessi ætti að veita innsýn í hugsun ferðamannsins og sýna 

lesendum að vert sé að skoða betur hvað það er sem veldur því að fólk ferðist langar 

vegalendir til þess að fylgjast með og upplifa slíka viðburði.  

Eins og fram hefur komið eru miklir möguleikar á að vekja athygli á ákveðnum 

borgum eða landsvæðum með því að halda stórmót. Efnahagsleg áhrif á slíkra 

viðburði geta verið miklir og haft áhrif á þróun og uppbyggingu ríkja og þar með 

lífsgæði íbúa. Það sýnir að mikilvægt er að rannsaka frekar íþrótta- og 

viðburðaferðamennsku. 

Til að fá betri innsýn og svo hægt sé að rýna betur í viðhorfið hefði þurft að ræða við 

töluvert fleiri ferðamenn sem fóru á mótin. Hægt væri að skoða hvort mót fyrir sig 

eða bera upplifun þeirra saman líkt og er gert í þessari rannsókn. Rannsóknin vakti 
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einnig upp hugmyndir um fleira sem hægt væri að rannsaka betur. Dæmi um aðra 

nálgun væri t.d. hvort úrslit leikja hefðu skipt máli, tenging ferðamannanna við 

leikmenn liðsins eða hvort bakgrunnur fólks skipti máli, svo fáein atriði séu nefnd.  

Ýmsar hugmyndir um markaðstækifæri í kringlum stórviðburði komu upp, þrátt fyrir 

að mótin séu hvorki haldin hér á landi né að öruggt sé að Ísland haldi áfram að komast 

á stórmót.  Gaman væri ef þessi rannsókn og ritgerð myndi opna augu fólks fyrir því 

hversu magnað það er hvað Ísland, þessi fámenna þjóð, gerði frábæra hluti á báðum 

mótunum sem hér hefur verið rætt um og hvaða tækifæri gætu fylgt í kjölfarið. Ekki 

má vanmeta áhrif þessara móta á markaðssetningu Íslands sem ferðamannastaðar og 

er það efni í aðra rannsókn. 

 Ég vona að Ísland haldi áfram að komst á stórmót í knattspyrnu svo hægt sé að 

rannsaka betur ferðahefðir og venjur ferðamanna sem fara á mótin, hvort sem um 

ræðir leikmenn, aðra þátttakendur sem koma að liðinu eða áhorfendur.  

Frekari rannsóknir á mismunandi tegundum hópa eða einstaklinga sem ferðast á 

mismunandi íþróttaviðburði vantar. Kanna þarf mismunandi þætti í ferðinni sjálfri, 

ferðamáta, áfangastaði og fleira, með nostalgíu í huga.  

Í þessari rannsókn kom í ljós að í  framtíðinni gætu fyrirtæki nýtt sér betur nostalgíu 

sem markaðstækifæri í sölu á ferðum eða öðru sem tengist stórmótum ef Ísland kemst 

á annað slíkt mót, því nú höfum við reynslu frá stórmótum.  
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