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Ágrip 

 

Markmið þessarar BS.c ritgerðar er að sýna þau efnahagslegu áhrif sem Covid-19 faraldurinn 

hefur á ferðaþjónustugeirann á Íslandi. Rakin er saga ferðaþjónustunnar í stuttu máli og hvernig 

hún hefur þróast í það að vera ein stærsta atvinnugrein landsins. Einnig er leitast eftir að kanna  

mat stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækja á úrræðum og aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að 

bregðast við faraldrinum. Framkvæmd var megindleg rannsókn í könnunar formi. 

Hentugleikaúrtak var  valið og voru þátttakendur 45 talsins.  

Tilgátur sem settar eru fram í þessari ritgerð eru eftirfarandi: (1) Tengsl eru á milli mats 

stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækja á framkvæmd úrræða til hjálpar fyrirtækja og mati þeirra á 

áhrif á rekstur fyrirtækja þeirra út af ríkisákvörðunum vegna Covid-19. (2)  Tengsl eru á milli 

mats fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og staðsetningar fyrirtækja. (3) 

Tengsl eru á milli mats stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækja á bæði framkvæmd og alvarleika 

sóttvarnaraðgerða. 

 

Tölulegar upplýsingar í þessari ritgerð eru endanlega yfirfarnar í desember 2020 og kunna að 

hafa breyst að einhverju marki frá því að ritgerðinni var skilað. 
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1. Inngangur 

 

Í byrjun er rétt að rifja upp hvað Covid-19 er. Covid-19 eða kórónaveiran er veirusjúkdómur af 

Sars fjölskyldu og hefur fræðiheitið Sars-CoV-2. Aðrir þekktir og skaðlegir veirusjúkdómar 

sem herjað hafa á heiminn eru t.d. Sars sem kom frá Kína 2002 og Mers sem átti upptök sín í 

Mið-Austurlöndum 2012 (Brendan L. Tesini, 2020). Allir þessir veirusjúkdómar herja á menn 

og dýr og valda alvarlegri lungnabólgu og jafnvel dauða. Covid-19 sjúkdómurinn hefur reynst 

mannkyninu hvað erfiðastur enda dreifst hratt um heimsbyggðina og valdið því að 

efnahagskerfi heimsins hafa orðið fyrir gríðarlegum skaða (WHO, 2020). 

Upphaf Covid-19 er rakið til Wuhan héraðs í Kína síðla árs 2019 og var að mestu bundið 

við Kína í fyrstu. Talið er að faraldurinn hafi byrjað að valda miklum usla á heimsvísu í mars 

2020 og WHO (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin) sendi frá sér viðvaranir um það leiti að ráðamenn 

um allan heim skyldu grípa til aðgerða til að fyrirbyggja faraldur í hverju landi. Covid-19 

greindist fyrst í febrúar 2020 á Íslandi og hafa nú (desember 2020) 5642 smitast,   5478 hafa 

jafnað sig og 28 einstaklingar hafa látist af völdum veirunnar (WHO, 2020). Neikvæð áhrif 

Covid-19 hafa verið gríðarleg á efnahagslíf á Íslandi og líklegt er að áhrifin hafi verið einna 

verst gagnvart fyrirtækjum og rekstraraðilum í ferðaþjónustu (Íslandsbanki, 2020). 

Til að glöggva sig betur á áhrifum sem þetta hefur valdið gagnvart ferðaþjónustunni þá 

er gott að rifja upp í stuttu máli hvernig ferðaþjónustugeirinn hefur þróast undanfarin ár. Áður 

fyrr voru meginstoðir íslensks efnahagslífs, sjávarútvegur, landbúnaður og iðnaður ýmiskonar. 

Sprotafyrirtæki og hátækniiðnaður hefur einnig vaxið undanfarin ár en lögð hefur verið rík 

áhersla á að efla ferðaþjónustu frá því upp úr miðri síðustu öld. Það má segja að hægur stígandi 

hafi verið í ferðaþjónustu frá 1960 en upp úr aldamótum hafi Ísland orðið spennandi 

áfangastaður fyrir erlenda ferðaþjónustu aðila og ferðmenn (Sigurveig og Helga, 2014). Í 

kjölfar hrunsins 2008 kom stutt bakslag en vegna stöðu krónunnar þótti Ísland freistandi 

áfangastaður og ferðaþjónustan óx mikið síðustu ár, upp í það að vera sú atvinnugrein sem 

skapaði flest störf í landinu og gaf mestar þjóðartekjur af öllum atvinnugreinum 

(Ferðamálastofan, 2020). 
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Tölur um fjölda ferðamanna undanfarin 5 ár. 

 

(Ferðamálastofan. 2019. Mynd 1.1) 

Það má sjá á tölunum á mynd 1.1 að vöxtur í ferðaþjónustu hefur verið afar mikill 

undanfarin ár þó að aðeins hafi dregið úr ferðamannafjölda árið 2019. Sá samdráttur er þó ekkert 

í samanburði við þá gríðarlegu fækkun ferðamanna sem Covid-19 hefur valdið árið 2020. 

Samkvæmt tölum frá UNWTO (UN World Tourism Organisation) hefur alþjóðleg 

ferðaþjónusta dregist saman um 72% frá fyrra ári vegna áhrifa Covid-19. (Travel Daily, 2020). 

Þess má geta að þessi fækkun samsvarar því að um 900 milljónir færri ferðmenn lögðu í 

ferðalög og áætla má að tekjur sem ferðaþjónustan var af nemur um 935.m.a USD (Travel 

Daily, 2020). Nú þegar við höfum fjallað um hvað ferðaþjónustan er mikilvæg fyrir 

efnahagskerfi þess umhverfis þar sem hún starfar þá er ekki úr vegi að reyna að útskýra betur 

hvernig ferðaþjónusta er skilgreind og hvað felst í hugtakinu ferðaþjónusta. Samkvæmt 

Samgönguráðuneytinu (1996) er ferðaþjónusta skilgreind á eftirfarandi hátt : 

 „Ferðaþjónusta (Tourism Industry): Atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og 

 einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s. ferðaheildsala, ferðasmásala, 

 ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að hluta), gististað, leiðsögumenn“ 

Auk þess má tiltaka að önnur fyrirtæki njóta góðs af uppbyggingu og starfsemi 

ferðaþjónustufyrirtækja. Það eru til dæmis margskonar iðn- og þjónustufyrirtæki sem starfa 

fyrir ferðaþjónustufyrirtækin bæði í reglulegri starfsemi og einnig varðandi uppbyggingu og 

viðhald ferðaþjónustufyrirtækja. Mörg þessara fyrirtækja sem njóta góðs af starfsemi við 

ferðaþjónustufyrirtæki hafa eflst og stækkað verulega með auknum verkefnum fyrir slík 

fyrirtæki og því hefur það gert þeim erfitt fyrir nú þegar starfsemi ferðaþjónustufyrirtækjanna 

hefur dregist saman. Það er augljóst að ferðaþjónustuiðnaðurinn hefur verið gríðarleg lyftistöng 

fyrir íslenskt efnahagslíf og náði ferðaþjónustan að verða ein stærsta atvinnugrein landsins á 

skömmum tíma. Segja má að greinin hafi átt stærstan hlut í að vinna gegn atvinnuleysi í landinu 

og sem dæmi má nefna að eitt af hverjum þremur störfum sem skapaðist á árunum 2011 til 2018 

hafi verið tengd ferðaþjónustu (Íslandsbanki, 2019). 

Þau iðn- og þjónustufyrirtæki, sem hafa notið góðs af þessum auknu verkefnum fyrir 

ferðaþjónustufyrirtækin, munu líklega þurfa að draga saman segl sín allverulega nú þegar 

ferðaþjónustufyrirtæki hafa þurft að draga úr starfsemi vegna Covid-19 áhrifa og munu þessi 
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fyrirtæki líklega neyðast til að fækka starfsmönnum, snúa sér að annarskonar verkefnum eða í 

verstu tilvikum að leggja upp laupana. Önnur verkefni sem þau myndu hugsanlega snúa sér að 

eru til dæmis verkefni sem íslenskir aðilar myndu sækjast eftir hjá þeim og má í því sambandi 

nefna átakið „Allir vinna“ sem hvetur Íslendinga til að fara í framkvæmdir og fá endurgreiddan 

virðisaukaskatt af framkvæmdum  (Skatturinn, 2020). 

Staða ferðaþjónustufyrirtækja er ólík stöðu iðn- og þjónustufyrirtækjanna að því leiti að 

ferðaþjónustufyrirtækin geta ekki stólað á íslenska viðskiptavini í sama mæli til að fylla í skarð 

erlendra ferðamanna. Íslendingar munu skapa einhver smávægileg viðskipti að einhverju marki 

en án þess að Covid-19 ástandið lagist fljótlega eða með ósennilegri og mjög ríflegri aðstoð 

opinberra aðila þá er líklegt að mjög stór hluti þessara ferðaþjónustufyrirtækja muni gefast upp 

á næstu mánuðum (KPMG, 2020). 

Til að fá betri mynd af því hvernig tekjur af ferðaþjónustu skiptast á Íslandi er ágætt að 

átta sig á umfangi ferðaþjónustunnar. Langstærsti þátttakandinn í greininni undanfarin ár eru 

flugfélög. Undanfarin ár, áður en faraldurinn setti strik í reikninginn, námu tekjur flugfélaga 

um 40% af tekjum ferðaþjónustunnar. Þar á eftir skila aðilar sem bjóða gistingu um 20% og 

ferðaskrifstofur um 15%. Það sem eftir stendur skiptist nokkuð jafnt á milli 

afþreyingarfyrirtækja, bílaleiga og fyrirtækja í farþegaflutningum (KPMG, 2020). 
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2. Fræðilegur inngangur 

2.1 Ferðaþjónusta á 19 öld 

Ferðaþjónustan hefur verið að þróast í mjög langan tíma á Íslandi. Áður fyrr þurftu ferðamenn 

nánast eingöngu að stóla á gestrisni og leiðsögn bændafólks. Upp úr miðri 19 öld byrjuðu svo 

aðrir valmöguleikar að birtast en fyrir það var í raun engin ástæða til að bjóða upp á gistiaðstöðu 

fyrir ferðamenn þar sem það voru svo fáir sem ferðuðust til Íslands á þeim tíma, sem ekki höfðu  

áætlaðan gististað í huga. 

Þrátt fyrir að Ísland hafi alls ekki verið efnað land á þessum tímum var þess getið af 

mörgum ferðamönnum frá 19 öld hve hlýlega Íslendingar tóku á móti ferðamönnum sem höfðu 

engan annan stað til að hvíla sig og borða. Margir af þessum Íslendingum þáðu ekki neina 

greiðslu fyrir þessa þjónustu (Sigurveig og Helga, 2014). 

  „Hvort sem við komum inn í hús verkamanns eða ríks borgara, rétti Íslendingurinn 

 okkar vinsamlega hönd sína og bauð til stofu, en húsfreyjan flýtti sér að bjóða okkur 

 allt það besta er hún átti“ 

Þessi setning var rituð árið 1836 af Xavier Marmier, sem var vísindamaður í Paul 

Gaimard-leiðangri Frakka til Íslands árið 1836. Margir ferðamenn tóku undir þessa skoðun að 

Íslendingar væru afar gestrisnir gagnvart ferðamönnum og var það líklega af því að á Íslandi 

sást mjög lítið af ferðamönnum á þessum tíma og það þótti afar spennandi að fá erlenda 

vísindamenn og þess háttar gesti inn á sitt heimili til að segja sögur og ræða við. Um miðja 19 

öld voru gistirúm í Reykjavík og bæjum þar í kring orðið mjög umsetin og því erfitt fyrir 

ferðamenn að fá gistingu. Því var ákveðið að reisa samkomuhús sem átti jafnframt að nýtast 

sem gistihús. Stofnað var hlutafélag til þess að framkvæma þessa hugmynd og árið 1850 var 

reist tvílyft hús með strýtulaga þaki sambyggt við gamla klúbbhúsið. Húsið var nefnt Nýi 

klúbburinn, þá Gildisskálinn og loks Skandinavia og var það staðsett þar sem Herkastalinn er 

nú á Kirkjustræti 2. Skandinavia var í raun fyrsta hótel Reykjavíkur og gekk reksturinn vel þar 

til 1866 þegar hætt var að reka það sem gistihús og hæðinni var breytt í sjúkrahús. Annað hótel 

tók ekki til starfa í Reykjavík fyrr en rúmum 10 árum seinna (Sigurveig og Helga, 2014). 

2.2 Áhrif stríðsins á ferðaþjónustu. 

10. maí 1940 var landið hernumið af Bretum og þeir höfðu í för með sér einskonar byltingu, 

sem varð til þess að landið fór frá því að vera hálfgert bændaþjóðfélag yfir í stríðsgróðafélag. 

Um 2.000 Breskir hermenn komu til landsins þennan vordag 1940 og fjölgaði þeim fljótlega. 

Að hámarki náði fjöldi Bretanna 25.000 talsins, en þegar Bandaríkjamenn tóku við voru nærri 

40.000 hermenn á landinu. Þetta hernám hafði í för með sér gríðarlega aukningu á efnahags 

umsvifum Íslands, alþjóðleg eftirspurn eftir sjávarfangi jókst mikið þar sem illa gekk að manna 
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veiðibáta hjá Bandaríkjamönnum og Bretum vegna stríðsumsvifa þeirra. Á þessum tíma 

efnuðust íslensku sjávarútvegs fyrirtækin mjög vel og í lok stríðsáranna var skuldastaða þeirra 

mjög góð, þrátt fyrir mikla uppbyggingu (Sigurveig og Helga, 2014). 

 

 

(Sigurveig og Helga, 2014, Mynd 2.2.1)  

En allt þetta hefur lítið að gera með ferðaþjónustugeirann fyrir utan það að efla 

hagkerfið. Mikil lyftistöng fyrir ferðamannaþjónustuna til framtíðar á þessum tíma, sem 

orsakaðist af hernáminu, fólst í uppbyggingu Keflavíkurflugvallar sem var kostuð að mestu af 

Bandaríkjamönnum fyrir herinn. Framkvæmdir á flugvellinum byrjuðu snemma 1942 og var 

hann vígður rúmi ári síðar. Margir verkamenn, bæði íslenskir og bandarískir unnu við 

framkvæmd á vellinum og stóðu fjórar flugbrautirnar á honum sem þá lengstu flugbrautir við 

Norður-Atlantshaf á þeim tíma (Sigurveig og Helga, 2014). 

Við stríðslok voru bæði Keflavíkurflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur afhentir 

Íslendingum til eignar og var þetta stórfengleg gjöf fyrir svo litla þjóð sem Ísland var á þeim 

tíma. Stríðið kom í veg fyrir það að erlendir ferðamenn gætu komið hingað til lands sem 

ferðamenn en hernámið, bæði af Bretum og Bandaríkjamönnum, gaf af sér mun meiri tekjur 

heldur en venjulegur ferðamanna fjöldi hefði gert. Við hernám Breta fór íbúa fjöldi Íslands upp 

um fimmtung og enn meira með Bandaríkjamönnum, sem allir þurftu að borða og finna sér 

eitthvað að gera. Veitingastaðir og krár fylltust og fór þeim svo ört fjölgandi á meðan stríðið 

stóð yfir. Eftir að stríðinu lauk byrjuðu ferðamenn að streyma til Íslands úr öllum áttum en 

Ísland var á þeim tíma engan vegin undirbúið fyrir slíkan vöxt. Gistirúm til leigu í Reykjavík 

voru aðeins 276 talsins en ferðamanna tölur fóru vaxandi frá stríðslokum til 1949, en þá náði 

ferðamannafjöldi um 5.000 (Sigurveig og Helga, 2014). 
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(Héraðsskjalasafn Árnesinga, Mynd 2.2.2)  

Þrátt fyrir stöðuga fjölgun á ferðamönnum jókst fjöldi gistirúma í Reykjavík ekki neitt, 

þvert á móti þá fækkaði þeim niður í 176 árið 1951. Staðan í dreifbýli var hins vegar mun betri 

þar sem gistirými voru 1.622 talsins eða um 100 fleiri en fyrir stríð (Sigurveig og Helga, 2014). 

2.3 Þróun flugfélaga á Íslandi upp úr miðri 20 öld. 

Flugfélagið Loftleiðir var stofnað árið 1944 og vonuðust forsvarsmenn þess að það myndi ekki 

lenda í sömu ógæfu og flugfélagið Ernir sem var stofnað árið 1937 en missti því miður sína 

einu flugvél í slysi árið 1940. Eftir slysið varð Flugfélagið Ernir gjaldþrota, endurreist í 

Reykjavík og nefnt Flugfélag Íslands. 

Líkt og í fyrri heimstyrjöldinni þá olli stríðið mikilli framþróun í flugiðnaðinum og voru 

íslensku flugfélögin ekki lengi að taka við þeim breytingum sem meðal annars fólst í breytingu 

úr landvélum yfir í sjóvélar. Flugfélögin eignuðust stærri og öflugri flugflota sem leiddi til 

fyrsta millilandaflugsins þann 11. júlí 1945 þegar Flugfélag Íslands flaug til Largs Bay í 

Skotlandi með fjóra farþega. Áætlanaflug til Prestwick og Kaupmannahafnar hófst svo í maí 

1946. Loftleiðir betrumbættu svo flugflota sinn stuttu síðar og settu upp flugáætlanir til ýmissa 

Evrópulanda til að halda í við Flugfélag Íslands.  

Þegar möguleikinn fyrir íslensk flugfélög að bjóða upp á millilandaflug opnaðist ásamt 

samkeppni við Flugfélag Íslands ákváðu forsvarsmenn Loftleiða árið 1952 að hætta að bjóða 

upp á innanlandsflug og einbeita sér alfarið að farþegaflugi á milli landa. Í kjölfar þessarar 

ákvörðunar Loftleiða varð Flugfélag Íslands að taka að sér stjórn á öllu áætlunarflugi innanlands 

sem var orðinn mikilvægur þáttur í vexti íslensku ferðaþjónustunnar. 
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Flugfélag Íslands gerðist aðili að Alþjóðasamband flugfélaga (IATA) árið 1949, sama 

ár og félagið hóf áætlunarflug til London. Aðild félagsins að IATA fylgdi að félagið þurfti að 

fylgja reglum um verðlagningu innan IATA varðandi fargjöld og ýmist annað. Loftleiðir gengu 

ekki í  IATA og gátu því verðlagt sína flugþjónustu sem lágjalda flugþjónustu og nýttu sér það 

til að fljúga vestur yfir haf til Bandríkjanna og gátu því boðið sínum viðskiptavinum þar afar 

freistandi verð sem varð til þess að Loftleiðir uxu mjög hratt í millilandaflugi. 

Upp úr 1960 var millilandaflug orðið svo umsvifamikið að þær stóru flugvélar sem 

nýttar voru til millilandaflugs gátu ekki tekið á loft í Reykjavík með góðu móti og því færðist 

allt millilandaflug smátt og smátt til Keflavíkurflugvallar sem þá var í umsjón Bandríkjahers. 

Fljótlega upp úr því eða árið 1963 ákváðu Loftleiðamenn að bjóða upp á svokallaða  

„Stop-over“ áætlun sem fól í sér að farþegar á leið milli Ameríku og Evrópu var boðið ódýrt 

flug með millilendingu á Íslandi í að lágmarki 1 dag auk gistingar og stuttra ferða í Reykjavík 

og um Suðurland. Þessar ferðir mæltust afar vel fyrir og þrefölduðu á stuttum tíma flugumferð 

og fjölda ferðamanna á Íslandi. 

Markaðsstarf gagnvart erlendum ferðamönnum hefur í gengum tíðina verið með 

svipuðum hætti og áhersla verið á stórbrotna, hreina og framandi náttúru landsins. 

Markaðssetning Íslands byrjaði fyrst af einhverjum krafti um miðja 20 öld og þá var það 

Ferðaskrifstofa Íslands sem dró vagninn (Sigurveig og Helga, 2014). 

 

Hér hefur verið minnst á meginatriði í sögu og þróun ferðaþjónustu á Íslandi og þeim þáttum 

sem hafa gert ferðaþjónustuaðilum kleift að takast á við mjög öran vöxt undanfarin ár.  

2.4 Breyttar áherslur í markaðssetningu Íslands. 

Áður fyrr var áhersla í markaðssetningu gagnvart ferðmönnum sú að við vildum alla þá 

ferðamenn sem vildu ferðast til Íslands. Með tíð og tíma jókst ferðamannastraumurinn hratt og 

vöxturinn var helst í hópi ferðamanna sem eyddu litlu og keyptu fábreytta þjónustu. 

Ferðaþjónustuaðilar og þeir sem unnu að markaðssetningu landsins fóru að átta sig á að betra 

gæti verið að leggja meiri áherslu á að laða hingað til lands betur borgandi ferðamenn sem 

myndu dvelja lengur í einu. Landkynning fór því að einblína á þann markhóp og byggð var upp 

vönduð og dýrari þjónusta sem sérsniðin var að slíkum betur borgandi ferðamönnum. Hlutfall 

bandarískra og kínverskra ferðamanna jókst samhliða þessum aðgerðum (Íslandsbanki, 2019). 
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(Íslandsbanki, 2019, Mynd 2.4.1) 

Mikilvægi ferðaþjónustunnar á efnahag Íslands 

Ferðaþjónustan hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár og áður en Covid-19 faraldurinn 

skall á þá var ferðaþjónustan orðin stærsta einstaka atvinnugreinin í útflutningstekjum Íslands. 

Greinin hafði vaxið, sem dæmi, úr um 20% hlutfalli útflutningstekna árið 2009 upp í um 43% 

árið 2017. Aðeins fór að draga úr útflutningstekjum greinarinnar árin þar á eftir fram að Covid-

19 faraldrinum og árið 2019 var áætlað að hlutfall greinarinnar í heildar útflutningstekjum 

myndi verða um 36% (Íslandsbanki, 2019). 

Þessi mikli vöxtur í ferðaþjónustu hefur vitanlega orðið til þess að störfum innan 

ferðaþjónustunnar fjölgaði mjög mikið. Áætlað er að vöxtur ferðaþjónustunnar á árunum 2011 

– 2018 hafi skapað um 17 þúsund ný störf í ferðaþjónustugreinum sem gerir um þriðjung allra 

nýrra starfa á því tímabili. Ef horft er til greina sem tengjast ferðaþjónustu s.s. verslun og 

byggingariðnaðarins þá er aukning nýrra starfa enn meiri. Metið hefur verið að með tengdum 

greinum þá hafi ferðaþjónustan haft beint eða óbeint áhrif á um helming þeirra starfa sem 

sköpuðust í hagkerfinu á þessu tímabili (Íslandsbanki, 2019). 

Ljóst er að ferðamannaþjónustan hefur skapað gríðarlegar tekjur fyrir efnahagslíf 

Íslands á mjög skömmum tíma. Gjaldeyristekjur Íslands jukust mjög hratt á skömmum tíma 

sem að miklu leyti má rekja til velgengni ferðaþjónustunnar. Á sama tíma náði ríkisjóður að 

greiða hratt niður skuldir ríkisins sem og Seðlabanki Íslands náði að byggja upp sterkan 

gjaldeyrisforða (Íslandsbanki, 2020).  Þetta hefur gert ríkissjóði og Seðlabankanum betur kleift 

að takast á við efnahagslegt áfall Covid-19 af festu og krafti og stendur íslenskt efnahagslíf 

hugsanlega betur gagnvart efnahagslegu áhrifum Covid-19 en mörg önnur ríki (Alþingi, 2020). 

Að einhverjum hluta má rekja þetta til aukningu í framleiðni ferðaþjónustunnar þar sem 

framleiðni vinnuafls í ferðaþjónustu hefur aukist mikið á undanförnum árum. Hagstofan 

skilgreinir framleiðni vinnuafls sem þau verðmæti sem verða til við framleiðslu á hverja 

vinnustund. Í ferðaþjónustunni jókst framleiðni vinnuafls í rekstri gististaða og veitingarekstur 
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um 41% á árunum 2008 – 2018 og það hefur því skilað mjög góðum virðisauka inn í efnahagslíf 

Íslands  (Íslandsbanki, 2019). 

 

2.5 Sóttvarnaraðgerðir   

Íslenska ríkið hefur sett fram margvíslegar sóttvarnaraðgerðir til að hefta útbreiðslu Covid-19 

á Íslandi. Helstu sóttvarnaraðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa verið samkomutakmarkanir, 

fjarlægðartakmörk, áhersla á notkun andlistgríma, mikilvægi handþvotts og áhersla á almennt 

hreinlæti til að koma í veg fyrir smit. Einnig skimun á landamærum og stöðvun á starfsemi hjá 

fyrirtækjum þar sem erfitt eða ómögulegt er að tryggja fjarlægðartakmörk (2 metrar) á milli 

einstaklinga (Samtök iðnaðarins, 2020). 

Þar sem Ísland er land sem treystir-á innkomu frá  sterkum ferðamannastraumi þá er 

nauðsynlegt að íslensk stjórnvöld geri allt sem þeirra valdi stendur til að koma böndum á Covid-

19 faraldurinn til að endurlífga íslenska ferðaþjónustu og efla þannig aftur hagkerfið. Þó að 

efnahagslegur tilgangur sóttvarnaraðgerða stjórnvalda sé afar mikilvægur þá er ekki síður 

mikilvægt að stjórnvöld bregðist hratt og vel við í þeim tilgangi vernda líf og heilsu sinna 

borgara enda Covid-19 faraldurinn afar skaðlegur heilsu almennings. Því er mikilvægt að reyna 

að finna meðalveg í hörku sóttvarnaraðgerða, þar sem heilsa almennings er höfð í forgrunni 

ásamt því að sporna við frekari efnahagslegum skaða.  

2.6 Áhrif Covid-19 Á ferðaþjónustugeirann  

Þar sem áhrif Covid-19 faraldursins eru miklu meiri í ferðaþjónustugeiranum heldur en hjá 

öðrum atvinnugreinum má gera ráð fyrir því að ferðaþjónustan muni verða nánast tekjulaus 

fyrsta ársfjórðung 2021 og mögulega vel inn í sumarið 2021 en það ræðst að mestu af því hve 

fljótt verður unnið á Covid-19 faraldrinum með bólusetningum bæði hér heima og erlendis 

(KPMG, 2020). 

Spár settar saman af alþjóðlegum samtökum í upphafi Covid-19 faraldursins líkt og 

World Travel and Tourism Council (WTTC) áætluðu að um 100 milljón ferðaþjónustustarfa 

muni glatast á heimsvísu. Þær spár gáfu til kynna um 20-30% samdrátt á alþjóðlegum 

ferðaþjónustumarkaði sem næmi um 300-450 milljarða dollara (WTTC, 2020). Í raun er 

niðurstaðan mun verri en þessi spá áætlaði því rauntölur um samdrátt gefa til kynna að 

samdráttur á alþjóðlegum ferðaþjónustumarkaði fyrstu 10 mánuði ársins 2020 sé um 935 

milljarðar dollara (Megha Paul, 2020). Hver endanleg niðurstaða á þessum samdrætti á 

alþjóðlegum ferðaþjónustumarkaði verður, er vitanlega háð mikilli óvissu og tengt því hversu 

fljótt bóluefni gagnvart Covid-19 kemst í dreifingu og því hve fljótt ferðamenn skili sér aftur. 
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Samdráttur í ferðaþjónustu kemur sér verr fyrir íslenskt efnahagslíf samanborið við 

önnur norðurlönd, sem má rekja til þess hversu stórt hlutfall af vergri landsframleiðslu Íslands 

ferðaþjónustugeirinn er (KPMG, 2020). 

 

(KPMG, 2020, Mynd 2.6.1) 

Ísland er það land sem fær hlutfallslega mest af sínum gjaldeyristekjum frá 

ferðaþjónustu af öllum OECD ríkjum. Ferðaþjónustan skilar Íslandi 35% af öllum 

gjaldeyristekjum samanborið við 16,6% á Spáni, sem er í öðru sæti listans og 8,1% í Frakklandi, 

sem er í því þriðja. Áætla má að gjaldeyristekjur muni dragast saman um 275-330 ma.kr. árið 

2020. Til að átta sig á hversu umfangi þeirrar upphæðar þá voru heildar gjaldeyristekjur 

sjávarútvegsins árið 2019, 260 ma.kr og gjaldeyristekjur álframleiðslu 212 ma.kr árið 2019. 

Ásamt því að ferðaþjónustan er helsta uppspretta gjaldeyristekna Íslands, þá stendur 

ferðaþjónustan undir um 16% af vinnuafli á Íslandi, í samanburði er meðaltal OECD ríkjanna 

6.9% (KPMG, 2020). 

Tekið hefur verið fram hversu mikilvæg ferðaþjónustan er fyrir Íslenska efnahagskerfið. 

Erfitt er að segja hvort að það sé æskilegt eða mögulegt að reyna að bjarga flestum þeim 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem eiga á hættu að verða gjaldþrota. Þrátt fyrir að ferðaþjónustan 

hafi verið sterk á undaförnum árum, þá leiddi gjaldþrot Wow air til mikils samdráttar í fjölda 

ferðamanna sem heimsóttu Ísland. Um 20% færri ferðamenn komu til landsins í kjölfar 

gjaldþrots Wow aír sem dró saman veltu ferðaþjónustunnar um 10% árið 2019. Eitt helsta 

vandamál sem mörg þessara ferðaþjónustufyrirtækja standa frammi fyrir er að þau eru afar 

skuldsett. Tölur frá Seðlabankanum sýna að skuldsetning greinarinnar hefur aukist um 84% frá 

byrjun ársins 2016 en aðeins 3% tekjuaukning hefur átt sér stað á sama tíma (KPMG, 2020). 

Rekstrarafkoma ferðaþjónustunnar hefur lækkað úr 26 ma.kr árið 2018 niður í 20 ma.kr. árið 

2019. Auk þess má nefna að lækkun hefur verið á EBIT hlutfalli ferðaþjónustugeirans sem 

stendur í 5,8% í samanburði við 9,8% árið 2016. (KPMG, 2020). 

Auk minnkandi rekstrarafkomu þá hefur skuldsetning í greininni aukist um 36 ma.kr og 

stendur í um 170 ma.kr og skuldamargfeldi (Skuldir / EBIT) jókst um 50% árið 2019 sem gerir 

það að verkum að fyrirtækin innan ferðaþjónustunnar eru alls ekki í standi til að ráða við þessa 

auknu skuldsetningu. Tilkoma Covid-19 faraldursins gerir stöðu fyrirtækjanna enn verri. 

(KPMG, 2020) 
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(KPMG, 2020, Mynd 2.6.2) 

Hér á mynd 4.2 sést hvernig vaxtaberandi skuldir ferðaþjónustunnar og EBIT margfeldi 

skulda hefur þróast frá 2016 til ársins 2019. Sjá má að vaxtaberandi skuldir haf vaxið úr 105 

ma.kr. í 170 ma.kr á milli þessar ára sem er erum 62% aukning en EBIT margfeldi skulda hefur 

á sama tíma vaxið um rúm 77%. 

Lækkun krónunnar ýtir svo enn fremur undir skuldavanda. Á sama tíma eru þessi 

fyrirtæki nánast tekjulaus og hafa litlar erlendar tekjur frá ferðamönnum til að greiða af 

lánunum. Til að átta sig á vanda fyrirtækja út frá skuldsetningu þeirra í ferðaþjónustunni má líta 

til þeirra fyrirtækja sem eru í gagnagrunni Creditinfo. Greina má í þeirra niðurstöðum að út frá 

skulda margfeldi þá megi áætla að um 1.127 af 1.831 fyrirtækjum í greininni muni eiga í 

miklum skuldavanda ef þau búa áfram við tekjuleysi fram yfir mitt ár 2021. Ef það gerist þá má 

gera ráð fyrir mikilli fjölgun gjaldþrota á næstu mánuðum (KPMG, 2020). 

Til að átta sig enn betur á áhrifum af Covid-19 á ferðaþjónustuna þá má sjá á mynd 4.3 

hér að neðan að gistinóttum á hótelum á Íslandi fækkaði um 91% milli ára í október eða úr 

418.605 gistinóttum í 38.778 gistinætur í október í ár. Einnig ber myndin með sér að á 12 

mánaða tímabili, frá nóvember 2019 til október 2020, dróst uppsafnaður heildarfjöldi gistinótta 

á hótelum á Íslandi saman um 54% (Hagstofan, 2020). 
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(Hagstofan, 2020, Mynd 2.6.3) 

 

 

(Ferðamálastofan, 2020, Mynd 2.6.4) 

Sjá má af þessum tölum hér að ofan að herbergjanýting í júní, júlí og ágúst 2020 dregst 

mun meira saman á höfuðborgarsvæðinu heldur en á landinu öllu. Það endurspeglar  mögulega 

forskot sem landsbyggðar hótel og gistiheimili höfðu, í ljósi þess að íslenskir ferðarmenn sem 

fylltu í skörð erlendra ferðamanna koma aðallega af höfuðborgarsvæðinu og kjósa því frekar 

að gista á landsbyggðinni í sínum fríum og ferðalögum. 

Nú þegar sumrinu er lokið og vetur varir munu ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að kljást 

við erfiða rekstrarmánuði sem leiðir til minnkunar á handbæru fé og neyðir það eigendur til að 
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ganga á eigið fé sitt ásamt öðrum aðgerðum til að halda fyrirtækjum á floti. Mikil skuldsetning 

ferðaþjónustunnar og það tekjulausa tímabilið sem stendur nú yfir kallar á að stjórnvöld þurfa 

á hlaupa undir bagga með ferðaþjónustufyrirtækjum með stóran hluta af föstum 

rekstrarkostnaði þeirra fyrirtækja sem sýna  fram á lífvænleika til að geta starfað í greininni til 

lengri tíma. (Landsbankinn, 2020) 

Ferðaþjónustan hefur þó sýnt það áður að eftir fjárhagslegt hrun er ferðaþjónustan í 

stakk búin til  að skapa jákvæð keðjuverkandi áhrif á aðrar atvinnugreinar, líkt og gerðist eftir 

hrunið 2008 (Ferðamálastofan, 2020). 

 

 

(KPMG, 2020, Mynd 2.6.5) 

 Á mynd 4.6 má sjá hve mikil áhrif Covid-19 hefur haft á fjölda starfandi við 

ferðaþjónustu á Íslandi en störfum innan ferðaþjónustunnar hefur fækkað um 45% frá 

áramótum 2019 sem er fækkun um tæplega 12 þúsund störf og stendur fjöldinn nú í 15 

þúsund manns. 

 

(KPMG, 2020, Mynd 2.6.6) 
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 Augljóst er af mynd 4.7 að veltusamdráttur hefur verið mjög mikill en hefur haft 

mismikil áhrif á  greinar ferðaþjónustunnar. Má til dæmis nefna að veitingarekstur verður ekki 

fyrir eins miklu tekjufalli og aðrar greinar tengt ferðaþjónustu sem má mögulega skýra með því 

að Íslendingar eru og voru einnig áður hátt hlutfall viðskiptavina veitingarekstursins. 

Íslendingar voru um 68% viðskiptavina fyrirtækja í veitingarekstri árið 2019. Hins vegar má 

sjá að tekjufall varð gríðarlegt hjá gististöðum, flugfélögum og ferðaskrifstofum sem eru háð 

erlendum ferðalöngum að miklu leyti (KPMG, 2020). 

  

2.7 Gengisbreytingar hagstæðar fyrir ferðaþjónustu eftir Covid-19  

Áhrif Covid-19 faraldursins á gengi krónunnar hafa vitanlega verið mikil. Við það að 

ferðamannastraumur dróst mikið saman og nánast hvarf þá hafa gjaldeyristekjur þjóðarinnar 

minnkað að sama skapi mjög hratt og mjög mikið. Þetta hefur valdið því að gengi krónunnar 

hefur veikst. Seðlabanki Íslands hefur stutt við gengið alloft í þeim tilgangi að hægja á veikingu 

krónunnar og koma þannig í veg fyrir tímabundna spíralmyndun. Þegar að rofa fer til hjá 

útflutningsgreinum í kjölfar þess að böndum verður komið á ástandið vegna Covid-19 

faraldursins þá reikna greiningardeildir bankanna með því að gengi krónunnar muni styrkjast 

nokkuð (Seðlabankinn, 2020). 

Það sem styður við þá kenningu, að gengi krónunnar muni styrkjast, er að innflæði 

gjaldeyris mun aukast hratt. Líkur eru á að ferðamenn muni líta á Ísland sem freistandi 

áfangastað fljótt í kjölfar þess að hægt verður að vinna bug á Covid-19 faraldrinum. Líklegt lágt 

gengi krónunnar á þeim tímapunkti mun gera Ísland að ódýrari ferðamannastað en það var orðið 

fyrir faraldurinn þegar krónan var búin að styrkjast verulega. Lykilatriði í bata 

ferðaþjónustunnar, að mati greiningaraðila, er að bólusetning gagnvart faraldrinum takist vel 

og að hjarðónæmi náist. Gert er ráð fyrir að fjöldi ferðamanna muni taka hægt og rólega við sér 

á komandi misserum. (Íslandsbanki, 2020) 

Sjá má á mynd 5.1 hér að neðan hvernig greiningaraðilar sjá fyrir sér vöxt á komu 

ferðamanna næstu tvö ár. 

Grunnspá KPMG (2020) gerir ráð fyrir að ferðamönnum fækki úr 2 milljónum, árið 

2019, niður í um 500 þúsund á árinu 2020.. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að ferðaþjónustan 

taki hægt við sér og að fjöldi ferðamanna verði nálægt 800 þúsund manns. Á árinu 2022 er 

auknum vexti áfram spáð og spár gera ráð fyrir að 1,7 milljónir ferðamanna skili sér til 

Íslands (KPMG, 2020). 
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(KPMG, 2020, Mynd 5.1) 

2.8 Framtíðaráætlun ferðaþjónustu á Íslandi eftir Covid-19 

Í janúar 2019 setti atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið fram stýrihóp í samstarfi við Samtök 

ferðaþjónustunnar og Samband íslenskra sveitafélaga með það hlutverk að setja fram drög að 

framtíðarsýn og leiðarljósi íslenskrar ferðaþjónustu til 2030. Í áætluninni kemur m.a. fram að 

ferðaþjónusta á Íslandi eigi að halda áfram að vera arðsöm og samkeppnishæf í sátt við land og 

þjóð og einnig að Ísland skuli vera ávallt leiðandi í sjálfbærri þróun (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019). Sjálfbær þróun má skilgreina á eftirfarandi hátt ;  

„Segja má að sjálfbær þróun sé viðleitni til að mæta þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum.“  (Rammi, 2009) 

Leiðin að því markmiði er að setja arðsemi framar fjölda ferðamanna, vinna að ávinningi 

Íslendinga af ferðaþjónustu allan ársins hring, gæta að jafnvægi milli verndar og hagnýtingar 

og því að stefna að einstakri upplifun, gæðum og fagmennsku (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019). Sjálfbær ferðaþjónusta er dótturhugtak sjálfbærar þróunar og er 

lýst á þennan hátt: 

„Hvers konar þróun eða starfsemi í ferðaþjónustu sem ber virðingu fyrir umhverfinu, 

tryggir verndun náttúrulegra og menningarlegra auðlinda til langs tíma og er 

ásættanleg og réttlát frá félagslegu og efnahagslegu sjónarmiði“ (Vakinn, 2019). 
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Áætlunin hefur það markmið að útgjöld ferðamanna á Íslandi yrði 700 milljarðar króna 

árið 2030, að 90% Íslendinga hafi jákvætt viðhorf til ferðaþjónustunnar, að meðmælastig gesta 

eða NPS verði 75 stig eða hærra og að álagsstýring yrði virk. 

Annars vegar ætti þróun ferðaþjónustunnar að vera mótuð og byggð á rannsóknum, 

gögnum og reynslu. Hins vegar ættu niðurstöður álagsmats að vera nýttar við alla 

ákvörðunartöku, stefnumótun og uppbyggingu. Með þessari nýju framtíðarsýn og leiðarljósi 

íslenskar ferðaþjónustu að grundvelli myndi áhersla á að Heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun, góða atvinnu, hagvöxt og aðgerðir í loftslagsmálum yrði náð hér 

á landi (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019). 

Covid-19 faraldurinn hefur vitanlega sett strik í reikninginn varðandi þessa áætlun en 

um leið og tekist hefur að vinna bug á faraldrinum þá mun ferðaþjónustan geta byggt á þessari 

áætlun til framtíðar á þann hátt að vel verði ráðið við vöxt og að gætt verði að sjálfbærri þróun 

í þeim vexti. 

2.9 Úrræði 

2.9.1 Ferðaávísunin 

Ferðaávísunin er ferðagjöf til allar íslenskra einstaklinga, 18 ára eða eldri,að andvirði 5000 kr. 

Ferðaávísunin var gefin út í þeim tilgangi að styðja við bakið á íslenskri ferðaþjónustu í kjölfar  

Covid-19 faraldurs og efla íslenska ferðaþjónustu og hagkerfið. Útfærsla hennar var á þá leið 

að ríkið gaf rafræna ávísun (Skatturinn, 2020).  Þessa rafrænu ávísun gátu Íslendingar greitt 

með hjá þjónustuaðilum innanlands sem svo innheimtu ávísunina hjá ríkinu. Sumarið 2020 

ferðuðust Íslendingar mun meira innanlands en áður vegna faraldursins og álykta má að 

Íslendingar hafi nýtt sér þjónustu ferðaþjónustufyrirtækja mun meira en þeir hefðu ellegar gert 

vegna tilkomu ferðaávísunarinnar (Hagstofan, 2020).  Samkvæmt  áætlun KPMG (2020)  hefur 

ferðaávísunin verið nýtt að upphæð 854 m.kr. sem reiknast upp í um170 þúsund nýttar 

ferðaávísanir. 

2.9.2 Stuðnings- og brúarlán 

Seðlabanki Íslands samþykkti/tilkynnti þann 12. maí að annast framkvæmd á ábyrgð ríkissjóðs 

samkvæmt samningi við fjármála- og efnahagsráðuneytið. Út frá því hefur Seðlabanki Íslands 

skrifað undir samning við Landsbankann, Íslandsbanka, Arion banka og Kviku um veitingu 

ábyrgða vegna viðbótar lána til fyrirtækja, svokölluð brúarlán. Lánin eru ætluð litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum eru í rekstrarvanda út af Covid-19 faraldrinum. 

Ríkissjóður mun bera ábyrgð ávallt að 70% af fjárhæð lánanna sem fyrirtækin taka, en 

fyrirtækin þurfa að uppfylla nokkur skilyrði. Þar má nefna að lántaki má ekki greiða arð eða 

kaupa eigin hlutabréf á meðan ríkisábyrgð er gagnvart láni til fyrirtækisins. Brúarlán eru hugsuð 
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til stuðnings fyrirtækjum þar til þau verða aftur fjárhagslega sjálfbær (Skatturinn, 2020). Veitt 

hafa verið stuðnings- og brúarlán að upphæð um 6,4 ma.kr. (KPMG, 2020). 

2.9.3 Frestun á opinberum gjöldum  

Markmið þessa úrræðis er að gera fyrirtækjum, sem hafa orðið  fyrir tjóni vegna faraldursins, 

kleift að fresta greiðslu opinberra gjalda að hluta til. Alls hafa fyrirtæki nýtt sér þetta úrræði að 

upphæð sem nemur um 19,5 ma.kr  (KPMG, 2020). 

Frestun ýmissa skatta og gjalda til aðstoðar fyrirtækja í erfiðu rekstrarumhverfi til dæmis 

að fresta allt að þremur gjalddögum staðgreiðslu og tryggingagjalds, að lækka eða fella niður 

fyrirframgreiðslu tekjuskatts, frestun á greiðslu tekjuskatts fyrirtækja, heimild til niðurfellingar 

álags á virðisaukaskatti, heimild til að fella tímabundið niður gistináttaskatt, frestun á 

tollafgreiðslugjald, gjalddaga aðflutningsgjalda, lækkun bankaskatts, endurgreiðslu 

virðisaukaskatts af vinnu fólks vegna framkvæmda og endurgreiðsla framleiðslukostnaðar 

kvikmynda (Skatturinn, 2020).                   

 

2.9.4 Tekjufallsstyrkir  

Tekjufallsstyrkir voru gerðir til að aðstoða rekstraraðila sem hafa orðið fyrir miklu tekjufalli 

vegna Covid-19 faraldursinns. Til þess að geta sótt um tekjufallsstyrk þarf rekstraraðilinn að 

hafa hafið starfsemi fyrir 1. apríl 2020 og hafa orðið fyrir 40% tekjufalli í það minnsta sem hægt 

er að rekja til Covid-19 faraldursins. Umsækjandi þarf að bera ótakmarkaða skattskyldu á 

Íslandi, ekki að vera í vanskilum með nein opinbergjöld eða gögn og að rekstraraðilinn hafi 

ekki verið tekin til slita eða búa hans til gjaldþrota. 

Fjárhæð tekjufallsstyrks skal vera jafnhá rekstrarkostnaði umsækjanda á tímabilinu 1. 

apríl til 31.október 2020, þó aldrei hærri en reiknað tekjufall (Skatturinn, 2020). Samkvæmt 

tölum frá 11.9.2020 var upphæð tekjufallsstyrkja komin upp í um 23 ma.kr. (Landsbankinn, 

2020). 

2.9.5 Stuðningur vegna launa á uppsagnarfresti starfsmanna. 

Tilgangur þessa úrræðis er sá að starfsmenn fái greidd laun á uppsagnarfresti og einnig að koma 

í veg fyrir að fyrirtækin lendi í fjárhagslegu tjóni vegna fjárútláta vegna launa á 

samningsbundnum uppsagnarfresti starfsmanna sem þau hafa þurft að segja upp störfum. 

Þau fyrirtæki sem fengu þennan stuðning þurftu að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

• Að hafa sagt upp launamönnum vegna fjárhagslegs vanda sem varð til vegna 

Covid-19. 

• Að hafa hafið starfsemi fyrir 1.desember 2019. 

• Vera með ótakmarkaða skattskyldu hér á Íslandi. 
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• Að rekstrartekjur hafi lækkað um a.m.k. 75% á ákveðnu tímabili, með hliðsjón 

af tekjum á fyrri tímabili. 

• Að umsækjandi sé ekki einnig að nýta hlutabótaleiðina (Skatturinn, 2020). 

Um 10,5 ma.kr hafa nú verið greiddar til stuðnings fyrirtækjum vegna greiðslu á launum 

á uppsagnarfresti og nemur stuðningurinn um 85% af launakostnaði einstaka launamanns á 

uppsagnarfrestinum. Stuðningurinn getur verið mest 633.000 krónur á mánuði vegna launa og 

85.455 krónur vegna lífeyrissjóðsgjaldshluta (KMPG, 2020). 

2.9.6 Lokunarstyrkir 

Tilgangur lokunarstyrkja er að styðja við fyrirtæki sem gert var að loka eða stöðva sína 

starfsemi í sóttvarnarskyni. Sem dæmi um slíkt má nefna skemmtistaðir, krár, spilasalir og 

líkamsræktarstöðvar. Upphæð lokunarstyrks er jafnhá og rekstrarkostnaður á tímabilinu 24. 

Mars til og með 3. Maí 2020, þó aldrei hærri en 800,000 kr. á hvern launamann og að hámarki 

2,4 milljónir kr. á hvern rekstraraðila.  

Þeir rekstraraðilar sem fengu slíka styrki þurftu að uppfylla þessi meginskilyrði: 

• Atvinnureksturinn þurfti að hafa hafist fyrir 1. febrúar 2020.  

• Starfsemi var stöðvuð í sóttvarnarskyni 

• Stofnanir, byggðasamlög og fyrirtæki í ríkis eða sveitarfélags eign geta ekki sótt 

um styrkina. 

• Rekstraraðilar þurfa að sýna fram á 75% tekjumissi apríl 2020 miðað við sama 

tíma 2019. 

• Rekstraraðili má ekki hafa vera tekinn til slita eða bú hans til gjaldþrota 

(Skatturinn. 2020). 

Samkvæmt tölum frá 6. október þá höfðu 1.110 fyrirtæki sótt um þetta úrræði, upphæð 

umsókna var þá rétt rúmlega 1,1 ma.kr. en um 940 m.kr. höfðu verið greiddar (Skatturinn, 

2020). 

 

2.9.7 Hlutabótaleið.  

Tilgangur þessa úrræðis er sá að gera fyrirtækjum kleift að viðhalda ráðningasambandi við sína 

starfsmenn þrátt fyrir að tekjufall hafi orðið og fyrirtækin því ekki hæf til að viðhalda 100% 

ráðningasambandi. Ríkið hljóp því undir bagga og gerði fyrirtækjum kleift að minnka 

starfshlutfall sinna starfsmanna að einhverju leiti og greiða starfsmönnum laun samhliða 

minnkuðu starfshlutfalli.  

Til útskýringar þá er það svo að þegar starfshlutfall starfsmanns lækkar um 20 

prósentustig hið minnsta en þó ekki neðar en í 50% þá koma þær tekjur sem hann fær vegna 
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hins minnkaða starfshlutfalls ekki til skerðingar atvinnuleysisbóta sem hann ætti rétt á 

(Vinnumálastofnun, 2020). Frá mars og fram í október höfðu um 36 þúsund einstaklingar fengið 

greiddar hlutabætur frá ríkinu að upphæð samtals um 21,3 ma.kr. (KPMG, 2020). 
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3. Aðferð 

3.1 Þátttakendur  

Spurningalistinn var sendur til 110 fyrirtækja og þátttakendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki. Þessi úrtakstegund var notuð því hún er auðveld í framkvæmd og ódýr. Ekki 

verður hægt að alhæfa um þýðið með notkun af hentugleikaúrtaki af þessari stærð. Óskað var 

eftir því að stjórnendur og/eða eigendur myndu svara spurningalistanum. Af þessum 110 

fyrirtækjum bárust svör frá 45 fyrirtækjum og var þeim raðað eftir undirgreinum. 

Undirgreinarnar  sem könnunin nær til eru gististaðir, veitingahús, krár og skemmtistaðir, 

fólksflutningar með flugi, ferðaskipuleggjendur, ferðaskrifstofur, rútufyrirtæki, bílaleigur, 

minjagripaverslanir og náttúrulaugar.  

Þátttakendur voru allir sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt fyrir að taka þátt og hvorki 

var spurt um kyn né aldur þátttakenda þar sem þeir þurftu aðeins að uppfylla þá kröfu að vera 

stjórnendur fyrirtækis og/eða eigendur.  

 

Mynd 3.1: Skipting fyrirtækja þátttakenda eftir undirgreinum ferðaþjónustu 

 

Mynd 3.2: Staðsetning fyrirtækja 
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3.2 Mælitæki 

Útbúin var skoðanakönnun í þeim tilgangi að kanna viðhorf stjórnenda fyrirtækja  til áhrifa 

Covid-19 og þeirra úrræða sem gripið var til vegna faraldursins. Skoðanakönnunin var samsett 

af 10 spurningum. Tilgangurinn var tvíþættur. Annars vegar að kanna álit stjórnenda fyrirtækja 

sem tengjast ferðaþjónustu, á afleiðingar Covid-19 faraldursins á rekstur þeirra fyrirtækis. Hins 

vegar að kanna viðhorf þeirra til úrræða stjórnvalda til að aðstoða fyrirtækin í gegnum 

rekstrarerfiðleika og þeirra sóttvarnaraðgerða sem til var gripið.  

Flestar spurningarnar eru álitsspurningar uppsettar á Likert-skala og því með einföldum 

svarmöguleikum, það er frá verstu upplifun upp í bestu upplifun. Þá voru einnig settar fram 

almennar spurningar um fyrirtækin, til að mynda um fjölda starfsmanna, staðsetningu 

fyrirtækisins, sem og opnar spurningar þar sem þátttakendur gátu sett fram sitt álit á hvernig 

þeim fannst að það hefði frekar mátt meðhöndla stuðning til fyrirtækja vegna Covid-19. Einnig 

var spurt um til hvaða aðgerða fyrirtæki þátttakenda hafi þurft að grípa til vegna tekjusamdráttar 

sem faraldurinn olli þeim. Enn fremur var spurt um hvaða úrræði ríkisins þátttakendur hafi nýtt 

sér.  

 

3.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var útbúinn og sendur til Friðriks Más Baldurssonar prófessor við Háskólann 

í Reykjavík til yfirlestrar. Áður en spurningalistinn var sendur til valinna ferðaþjónustu 

fyrirtækja var spurningalistinn forprófaður á vinum og vandamönnum til að fá vissu fyrir að 

spurningalistinn væri auðskilin og að könnunin virkaði sem skyldi. Ítrekað var að nafnleysis 

yrði gætt við könnunina þannig að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda því 

svör við efni spurningalistans getur verið álitið sem viðkvæmar upplýsingar. Útskýrt var fyrir 

þátttakendum hvers eðlis spurningalistinn væri og að það tæki um 3 mínútur að svara þeim að 

meðaltali. Spurningalistinn var sendur í tölvupósti á stjórnendur fyrirtækjanna þann 21 október 

2020.  

 

3.4 Rannsóknarsnið 

Notast var við megindlegt rannsóknarsnið. 

 

3.5 Tækjabúnaður 

Spurningalistinn var hannaður í Word og síðan útfærður á vefsíðunni SurveyMonkey og sendur 

í gegnum þá síðu á stjórnendur fyrirtækja. Þegar gagnaöflunar hluta könnunarinnar var lokið 

var gögnum safnað saman og færð yfir í Excel til greiningar. Þegar gögnin höfðu verið forunnin 
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í Excel voru þau færð yfir í tölfræðiforritið SPSS til að sannreyna tilgátur. Gröf út frá gögnunum 

voru unnin bæði í Excel og SPSS. 
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4. Niðurstöður  

Spurt var um starfsmannafjölda fyrirtækjanna fyrir Covid-19 og núverandi starfsmannafjölda. 

Niðurstöður sjást á mynd 4.1. 

 

Mynd 4.1: Hlutfallsleg fækkun starfsmanna vegna áhrifa Covid-19 

Könnunin leiðir í ljós að fækkun er misjöfn eftir undirgreinum ferðaþjónustunnar en að 

meðaltali var fækkun starfsmanna hjá þeim sem svöruðu um 59%. Vel rúmlega helmingur 

starfsmanna þessara 45 fyrirtækja misstu vinnuna vegna faraldursins. Eina undirgreinin í 

þessari könnun sem ekki þurfti að fækka starfsfólki voru rekstraraðilar náttúrulauga. Sú 

undirgrein sem þurfti að fækka flestum voru krár- og skemmtistaðir.   

Í framhaldi af fyrstu spurningunni, þá má sjá til frekari glöggvunar svar stjórnenda hjá 

ferðaskrifstofum sérstaklega. 

 

Mynd 4.2 : Starfsmannafækkun hjá ferðaskrifstofum. 
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Súluritið sýnir svör frá 8 ferðaskrifstofum. Bláa súlan sýnir fjölda starfsmanna fyrir Covid-19 

og gula sýnir núverandi fjölda starfsmanna. 

Þá var spurt hvaða úrræði vegna Covid-19 fyrirtækin hafi nýtt sér. 

 

 

Mynd 4.3: Nýting úrræða hjá fyrirtækjum. 

Af svörum við þessari spurningu má sjá að það úrræði sem fyrirtæki nýttu sér helst var 

„Stuðningur vegna launa á uppsagnarfresti“ en um 87% fyrirtækjanna nýttu sér þá leið. Næst 

mesta nýtta úrræðið var hlutabótaleið sem 80% fyrirtækja nýttu sér. Ferðaávísunin var úrræði 

sem 69% fyrirtækja tók þátt í, þrátt fyrir að úrræðið nýttist ekki öllum ferðaþjónustu- 

fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari könnun. Þar má til dæmis nefna að ferðaskipuleggjendur 

gátu ekki nýtt sér það úrræði. Í ljós kom að allir 45 þátttakendurnir nýttu sér einhverskonar 

úrræði og enginn nýtti sér önnur úrræði en tiltekin eru í súluritinu á mynd 9.3.  

 

Mynd 4.4: Mat stjórnenda á framkvæmd úrræða. 
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Þegar spurt var um mat stjórnenda fyrirtækjanna á því hversu vel þeir töldu að til hefði 

tekist við framkvæmd úrræða til hjálpar fyrirtækjum vegna Covid-19 fannst meginþorra 

þátttakenda hafa tekist frekar vel til eða hvorki vel né illa. Fleirum fannst framkvæmd úrræða 

hafa tekist vel til en þó dreifast svör yfir skalann og 11% þátttakenda fannst hafa tekist illa eða 

mjög illa til. 

 

Mynd 4.5: Aðgerðir fyrirtækja. 

Þátttakendur voru spurðir um hvaða aðgerðir fyrirtæki þeirra hefðu þurft að grípa til vegna 

áhrifa Covid-19 faraldursins og var aðeins eitt fyrirtæki sem þurfti ekki að grípa til neinskonar 

aðgerða. 87% þátttakenda sagðist hafa sagt upp starfsmönnum og 78% þurftu að fara í 

hagræðingaraðgerðir. 

 

Mynd 4.6: Mat stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða.  

Þátttakendur voru spurðir um álit þeirra á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og kom fram að þeir 

voru að mestu leyti sáttir með hvernig sóttvarnaraðgerðum var háttað. 70% stjórnenda svöruðu 
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að „Mjög vel“, „Vel“ eða „Frekar vel“ hefði verið staðið að framkvæmd sóttvarnaraðgerða 

vegna Covid-19. 

 

Mynd 4.7: Mat stjórnenda á sóttvarnaraðgerðum  

Rétt um helmingur töldu að umfang sóttvarnaraðgerða hafi verið hæfilegt en 44% töldu að 

þær hefðu verið of harðar eða alltof harðar.  

 

Mynd 4.8 : Mat stjórnenda á áhrifum af aðgerðum ríkisstjórnarinnar á rekstur þeirra. 

Að lokum var spurt um skoðun stjórnenda á þeim sóttvarnaraðgerðum sem gripið hefur verið 

til. Það var mat stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækjanna að áhrif aðgerða ríkisstjórnarinnar á 

rekstur þeirra hafi verið afar slæm og mátu 96% þátttakenda að áhrif aðgerða ríkisstjórnarinnar 

hafi verið neikvæð á rekstur þeirra og þar af mátu 60% að áhrifin hafi verið „Mjög slæm áhrif“ 
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4.1 Tilgáta 1 

 

5. Hversu vel/illa telur þú að opinberum aðilum hafi tekist til við framkvæmd úrræða til 

hjálpar fyrirtækjum vegna Covid-19 

 

Svarmöguleikar eru: Mjög vel, (2) Vel, (3) Frekar vel, (4) Hvorki vel né illa, (5) Frekar illa, (6) 

Illa, (7) Mjög illa, (8) Vil ekki svara/veit ekki.  

 

6. Hvers konar áhrif hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 haft á þinn rekstur? 

 

Svarmöguleikar eru: Mjög slæm áhrif, (2) Slæm áhrif, (3) Frekar slæm áhrif, (4) Engin áhrif, 

(5) Frekar góð áhrif, (6) Góð áhrif, (7) Mjög góð áhrif, (8) Vil ekki svara/veit ekki. 

  

H0 : „Engin tengsl eru á milli áliti stjórnenda á framkvæmd úrræða til hjálpar fyrirtækja og mat stjórnenda af 

áhrifum ákvarðana ríkisstjórnarinnar á þeirra rekstur“ 

H1 : „Tengsl eru á milli áliti stjórnenda á framkvæmd úrræða til hjálpar fyrirtækja og mat stjórnenda af áhrifum 

ákvarðana ríkisstjórnarinnar á þeirra rekstur“ 

 

Spearman‘s fylgni stuðullinn var notaður til að sjá hvort að fylgni væri milli mat fyrirtækja 

stjórnenda á framkvæmd úrræða til hjálpar fyrirtækja og áhrif á rekstur þeirra frá 

ríkisákvörðunum vegna Covid-19. Meðal sterk jákvæð fylgni var að finna á milli breytnanna 

og var prófið tölfræðilega marktækt, (N=45 RS = 0,425, P=0,004). 

 

Hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem P gildir er 0,004 og er því lægra en 0,05. Því getum við 

sagt að fylgni sé á milli framkvæmd úrræða til hjálpar fyrirtækja og áhrif á rekstur þeirra frá 

ríkisákvörðunum vegna Covid-19. 
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Mynd 4.1.1: Fylgni á milli mat þátttakenda um framkvæmd úrræða og áhrif af ríkisákvörðunum út af Covid-19 

 

4.2 Tilgáta 2 

 

2.Í hvaða landshluta er fyrirtækið staðsett? 

Svarmöguleikar eru: Reykjavík, (2) Höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur, (3) Suðurland, (4) 

Vesturland, (5) Norðurland, (6) Austurland.  

  

7. Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd sóttvarnaraðgerða að þínu mati? 

Svarmöguleikar eru: Mjög vel, (2) Vel, (3) Frekar vel, (4) Hvorki vel né illa, (5) Frekar illa, 

(6) Illa, (7) Mjög illa, (8) Vil ekki svara/veit ekki. 

 

Kannað var með Kí-kvarðat prófi hvort fylgni væri á milli Staðsetningu fyrirtækis og áliti 

stjórnenda fyrirtækja á sóttvarnaraðgerðum. 

 

H0: Engin tengsl eru á milli álit fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og staðsetningu 

fyrirtækja. 

 

H0: Tengsl eru á milli álit fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og staðsetningu fyrirtækja. 

 

X2(24, N=45) = 23,284, P = 0,503 

 

Ekki er hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem P gildið er hærra en 0,05 og getum við því ekki 

sagt að það sé fylgni á milli mat fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og 

landshluta.  
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Mynd 4.2.1: Fylgni á milli staðsetningu fyrirtækis og mat þátttakenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða. 

Óháð staðsetningu fyrirtækjanna þá voru stjórnendur fyrirtækjanna fremur jákvæðir gagnvart 

framkvæmd sóttvarnaraðgerða sem að líkum til skýrist af því að stjórnendur áttuðu sig á 

mikilvægi þess að bregðast hart við þessari ógn. 

 

4.3 Tilgáta 3 

 

7. Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd sóttvarnaraðgerða að þínu mati? 

Svarmöguleikar eru: Mjög vel, (2) Vel, (3) Frekar vel, (4) Hvorki vel né illa, (5) Frekar illa, (6) 

Illa, (7) Mjög illa, (8) Vil ekki svara/veit ekki. 

 

8. Hver er skoðun þín á sóttvarnaraðgerðum? 

Svarmöguleikar eru: Alltof harðar, (2) Of harðar, (3) Hæfilegar, (4) Of slakar,  

(5) Alltof slakar, (6) Vil ekki svara/veit ekki. 

 

Kannað var með Spearman‘s fylgni stuðlinum hvort fylgni væri á mat fyrirtækja stjórnenda á 

sóttvarnaraðgerðum og alvarleika sóttvarnaraðgerða. 

 

H0: Engin tengsl eru á milli mat fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og alverleika 

sóttvarnaraðgerða 

 

H0: Tengsl eru á milli mat fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og alverleika sóttvarnaraðgerða 

 

(N=45 RS = 0,203 P=0,181). 
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Hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem P gildið er hærra en 0,05 og getum við því ekki sagt að 

það sé fylgni á milli mat fyrirtækja stjórnenda á framkvæmd sóttvarnaraðgerða og alvarleika 

sóttvarnaraðgerða. 

 

Mynd 4.3.1: Fylgni á milli mat þátttakenda á framkvæmd og alvarleika sóttvarnaraðgerða. 

 

Sjá má á mynd 4.3.1 að þrátt fyrir að skoðun svarenda á sóttvarnaraðgerðum sé að miklu leyti 

í þá átt að þeim finnist sóttvarnaraðgerðir ýmist of harðar eða hæfilegar þá telja flestir 

þátttakendur þó að framkvæmd þeirra sé að ýmist frekar vel, vel eða mjög vel framkvæmd. 
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5. Umræða  

Eflaust er það svo að hægt er að hugsa sér atburðarrásina á margan hátt öðruvísi í viðbrögðum 

ferðaþjónustufyrirtækja og ríkisvaldsins gagnvart þeirri vá sem Covid-19 faraldurinn hefur 

verið. Mögulega hefðu stjórnvöld átt að bregðast harðar við og fyrr og fyrirtækin hefðu mátt 

vera forsjálli og hagræða fyrr í sínum rekstri. Án efa er það svo að margvísleg mistök hafa verið 

gerð en það á sér eðlilegar skýringar í því að enginn hafði áður staðið andspænis þessum 

aðstæðum sem Covid-19 faraldurinn skapaði ferðaþjónustufyrirtækjum og íslensku þjóðinni í 

heild sinni.  

Áhrif af Covid-19 faraldrinum eru langt því frá komin í ljós enda er íslenska þjóðin enn 

að eiga við vandann þó farið sé að sjá til lands með tilkomu bóluefnis sem vonandi mun bægja 

frá þessari ógn. Hver endanlega áhrif og afleiðingar verða er því ómögulegt að segja til um á 

þessum tímapunkti þegar þessari rannsóknarritgerð er skilað. Ljóst er að Covid-19 faraldurinn 

hefur haft gríðarlega mikil áhrif á ferðaþjónustu á Íslandi til hins verra.  

Sammerkt er nánast öllum þátttakendum þessarar könnunar að fyrirtæki þeirra eru verr 

stödd fjárhagslega nú en á síðasta ári, að öllum líkindum einna helst vegna faraldursins. Þrátt 

fyrir að þátttakendur meti áhrifin afar neikvæð á rekstur og afkomu þá sjá þeir flestir að aðgerðir 

opinberra aðila vegna sóttvarna eru nauðsynlegar og að aðrir mikilvægari hagsmunir stjórni 

ferðinni sem snýr að heilsu landsmanna og spurningunni um líf eða dauða í viðkvæmum hópum 

meðal landsmanna. Af því má draga þá ályktun að stjórnendur fyrirtækja hafi áttað sig á 

alvarleika faraldursins og verið sammála hvernig ákveðið var að standa að framkvæmd aðgerða 

þó svo að aðgerðirnar hafi haft í för með sér slæm áhrif á rekstur þeirra sem 

ferðaþjónustufyrirtæki.  

Öll fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa neyðst til að endurskipuleggja sinn rekstur, hagræða 

og bregðast við breyttum aðstæðum til að kljást við þessar fordæmalausu aðstæður sem hafa 

ógnað þeirra fyrirtækjum og gert erfitt fyrir.  Þær aðgerðir sem þátttakendur könnunarinnar 

þurftu helst að taka til voru uppsagnir, hagræðingar, gengið á eigið fé eiganda og sala eigna. 

Aðeins eitt fyrirtæki í könnunni þurfti ekki að taka til neinna aðgerða í kjölfarið af þeim 

samdrætti sem Covid-19 olli.  

Gagnvart niðurstöðum um spurningu um framkvæmd úrræða og aðrar spurningar sem 

fjölluðu um mat fyrirtækja stjórnenda má álykta að álit stjórnendana um áhrif á rekstur þeirra 

vegna ríkisákvarðana hafi mögulega orðið fyrir áhrifum til hins verra vegna annara ótengdra 

aðgerða ríkisins. Þar má sem dæmi nefna að sóttvarnaraðgerðir sem höfðu í för með sér 

minnkaðar tekjur hjá fyrirtækjum þeirra hafi mögulega haft áhrif á svör stjórnendanna við 

þessum spurningum. Það sem gefur þeirri ályktun mögulega vægi er fylgnin sem er til staðar á 

milli spurninganna „Hvers konar áhrif hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 haft á 
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þinn rekstur?“ og svo spurningarnar varðandi „Framkvæmd sóttvarnaraðgerða“, „Framkvæmd 

úrræða“ og „mat þátttakenda á sóttvarnaraðgerðum“. Fylgnin á milli þessara spurninga má finna 

í viðauka B.  

Þegar litið er til sérstakra þátta niðurstaðanna er áhugavert að skoða fækkun starfsfólks 

eftir undirgreinum ferðaþjónustunnar. Þar má sjá að náttúrulaugar þurftu ekki að fækka 

starfsfólki á árinu. Möguleg skýring á þessu er sú að Íslendingar fylltu að miklu leyti upp í skarð 

erlendu ferðamannanna. Íslendingar gátu ekki ferðast í sama mæli erlendis og nutu í staðinn 

náttúru og þjónustu innanlands og náttúrulaugar voru þar á meðal. Önnur möguleg skýring á 

þessu er sú að fjöldi starfsmanna náttúrulauga er ekki mikill í samanburði við önnur fyrirtæki í 

ferðaþjónustu og þar af leiðandi er launakostnaður ekki meðal hæstu útgjaldaliða fyrirtækjanna. 

Rökrétt er að álykta að hærra hlutfall starfsmanna fyrirtækja í ferðaþjónustu hefðu misst 

vinnuna ef ekki hefði notið við fjölbreytt úrræði ríkisins. Mikill meirihluti stjórnenda sóttu um 

hlutabótaleiðina ,sem er úrræði sem gerði fyrirtækjum betur kleift að viðhalda 

ráðningasambandi við starfsmenn sína áfram eða lengur en að fyrirtækin hefðu annars ráðið við 

vegna skertra tekna. Einnig nýttu margir sér ferðaávísanir og frestun á greiðslu opinberra gjalda 

sem má leiða líkur til að hafi aðstoðað við að brúa bilið og gert stjórnendum kleift að halda 

fleiri starfsmönnum á launaskrá. Ferðaávísunin var vinsælt úrræði sem nýttist einnig mjög vel 

með það í huga að Íslendingar ferðuðust mun meira á Íslandi sumarið 2020. 

Hins vegar er það svo að úrræðið „aðstoð til fyrirtækja vegna launa á uppsagnarfresti 

starfsmanna“ sem hefur líkast til valdið því að fleiri eru enn starfandi hjá þessum fyrirtækjum 

og eru því enn skráðir sem starfandi starfsmenn í svörum þátttakenda og gæti það valdið skekkju 

í niðurstöðum varðandi fjölda starfsmanna. Líkur eru til þess að enn færri starfsmenn verði á 

launaskrá þessara fyrirtækja eftir áramót þegar uppsagnarfrestur þeirra hefur klárast.  

Þá voru mjög fáir sem nýttu sér lokunarstyrks úrræðið. Ástæða þess að svo fáir nýttu sér 

úrræðið var vegna þess að aðeins þau fyrirtæki sem skyldug voru af sóttvarnarlögum til þess að 

loka gátu sótt um þá styrki.  
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5.1 Takmarkanir 

Margir annmarkar eru á rannsókn sem þessari. Ekki er hægt að alhæfa um þýði út frá 

niðurstöðum úrtaks af þessari stærð og tegund, þ.e. hentugleikaúrtaki. Einnig er ómögulegt að 

segja til um hvort upplifun þessara þátttakenda endurspegli á einhvern hátt reynslu annarra 

stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi.  

 

5.2 Lokorð 

Augljóst er að þrátt fyrir að áhrif og afleiðingar af Covid-19 faraldrinum hafi verið gríðarlega 

alvarleg á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja þá sýna stjórnendur almennt skilning á aðgerðum 

stjórnvalda og ætla má að stjórnendur meti, líkt og almenningur, að mannslíf séu meira virði en 

viðskipti og því sætti stjórnendur fyrirtækja sig að mestu við þessar aðgerðir vitandi að 

aðgerðirnar eru væntanlega tímabundnar og að bjartari tímar séu fram undan þegar okkur tekst 

að ná tökum á faraldrinum með þeirri bólusetningu sem fram undan er á þessum tímapunkti.

 Ferðaþjónustan hefur verið mjög mörg ár í þróun á Íslandi frá því að vera nánast 

hverfandi í að vera stærsta atvinnugrein landsins. Án efa mun mikilvægi greinarinnar og umfang 

vaxa aftur og helst þar margt í hendur, heppilegar aðstæður, falleg náttúra, góð staðsetning, 

áhugaverð menning og almennt jákvætt viðmót Íslendinga til ferðamanna. 

 Áhugavert væri í framhaldi að skoða frekari langtímaáhrif á þessi sömu fyrirtæki, til að 

mynda að spyrja sömu þátttakendur hvernig staðan er hjá fyrirtækjunum næsta sumar. Þá fengist 

betri niðurstaða sóttvarnaraðgerða og úrræða sem stóðu fyrirtækjunum til boða. Einnig, til að 

sjá betri heildarmynd afleiðinganna sem Covid-19 mun hafa í för með sér, mætti gera 

umfangsmeiri rannsókn, með fleiri þátttakendum, til þess að skoða áhrifin.  
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Viðauki A: Spurningalisti 

 
Ágæti viðtakandi    

    

Helgi Steinar Ólafsson heiti ég og er að skrifa mína BSc. lokaritgerð sem þriðja árs nemandi í 

viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík.   

Heiti lokaritgerðar minnar er ;  „Áhrif á ferðaþjónustu á Íslandi vegna Covid-19 og 

aðgerðaríkisstjórnarinnar“.  

Mér þætti afar vænt um ef þú gætir gefið þér smá tíma til að svara þessum spurningum sem eru í 

meðfylgjandi krækju og ég áætla að það taki ekki lengur en 3 mínútur að svara spurningunum.   

  Ég legg áherslu á að gætt verður að fullum trúnaði, nafnleynd verður viðhöfð í allri meðferð svara og 

að ekki mun vera hægt að greina einstök fyrirtæki út frá svörum í framsetningu ritgerðarinnar.   

Með öllum spurningum, þar sem það á við, verður hægt að svara  „ Vil ekki svara „ til að forða því að 

augljóst sé um hvaða fyrirtæki sé að ræða.   

    

 

1. Við hvaða undirgrein ferðaþjónustunnar starfar þitt fyrirtæki? 

  Gististaðir 

  Farþegaflutningar með flugi 

  Krá-, skemmti- eða spilastaður 

  Veitingastaður/kaffihús 

  Ferðaskipuleggjendur 

  Ferðaskrifstofa 

  Bókunarþjónusta 

  Rútufyrirtæki 

  Minjagripaverslun 

  Náttúrulaugar 

  Annað? Hvað 

 

2. Í hvaða landshluta er fyrirtækið staðsett? 

  Reykjavík 

  Höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur 

  Suðurland 

  Vesturland 

  Norðurland 

  Austurland 

 

   

3. Hversu margir starfsmenn voru hjá fyrirtækinu fyrir Covid-19 og hversu 

margir eru í dag? 

 

4. Hver af eftirfarandi úrræðum vegna Covid-19 hefur fyrirtækið nýtt sér? 

  Ferðaávísun 

  Brúarlán  

  Hlutdeildarlán 

  Frestun á opinberum gjöldum 

  Stuðningur vegna launa á uppsagnarfresti starfsmanna 

  Lokunarstyrkur 
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  Hlutabótaleið 

  Annað 

  Ekkert þessa úrræða 

  Vil ekki svara/Veit ekki 

  

 

5. Hversu vel/illa telur þú að opinberum aðilum hafi tekist til við framkvæmd 

úrræða til hjálpar fyrirtækjum vegna Covid-19 

  Mjög vel 

  Vel 

  Frekar vel 

  Hvorki vel né illa 

  Frekar illa  

  Illa 

  Mjög illa 

  Vil ekki svara/veit ekki  

 

  

 

 

6. Hvers konar áhrif hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 haft á 

þinn rekstur? 

  Mjög slæm áhrif 

  Slæm áhrif 

  Frekar slæm áhrif 

  Engin áhrif 

  Frekar góð áhrif 

  Góð áhrif 

  Mjög góð áhrif 

  Vil ekki svara/veit ekki 

  

7. Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd sóttvarnaraðgerða að þínu mati? 

  Mjög vel 

  Vel 

  Frekar vel 

  Hvorki né  

  Frekar illa  

  Illa 

  Mjög illa 

  Vil ekki svara/veit ekki 

  

8. Hver er skoðun þín á sóttvarnaraðgerðum? 

  Alltof harðar 

  Of harðar 

  Hæfilegar 

  Of slakar 

  Alltof slakar 

  Vil ekki svara/veit ekki 
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9. Hvaða aðgerða hefur fyrirtækið gripið til 

Uppsagnir 

Sala eigna 

Gengið á eigið fé eigenda 

Aukið eigið fé til rekstursins  

Fækka útibúum/verslunum/rekstrareiningum 

Hagræðingar 

Lækkuð laun 

Lagt fyrirtækið niður 

Ekkert 

Vil ekki svara/veit ekki 

 

10. Er eitthvað meira sem þér finnst að opinberir aðilar hefðu átt að gera til  

stuðnings við fyrirtæki? 
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Viðauki B: Tölfræðiniðurstöður 

 

Tilgáta 1 

 

Hversu vel/illa telur þú að opinberum aðilum hafi tekist til við framkvæmd úrræða til 

hjálpar fyrirtækjum vegna Covid-19 - Hvers konar áhrif hafa aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 haft á þinn rekstur? 

 

 

Framkvæmd úrræða 

Total 

Mjög 

illa Illa Frekar illa Hvorki né Frekar vel Vel Mjög vel 

Mat þátttakenda um 

Áhrif Á Rekstur 

 

Mjög slæm áhrif 1 3 7 6 8 2 0 27 

Slæm áhrif 0 0 1 1 2 1 2 7 

Frekar slæm áhrif 0 1 0 2 3 2 1 9 

Frekar góð áhrif 0 0 0 0 1 0 0 1 

Góð áhrif 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 1 4 8 9 14 5 4 45 

 

 

 

 Áhrif Á Rekstur 

Framkvæmd 

úrræða 

Spearman's rho Áhrif Á Rekstur Correlation 

Coefficient 

1,000 ,425** 

Sig. (2-tailed) . ,004 

N 45 45 

Framkvæmd úrræða Correlation 

Coefficient 

,425** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,004 . 

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tilgáta2  

Í hvaða landshluta er fyrirtækið staðsett? - Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd 

sóttvarnaraðgerða að þínu mati? 

 

 

 

 

 

 

                                  Landshluti 

Total 

Höfuðborgars

væðið utan 

Reykjavíkur Norðurland Reykjavík Suðurland Vesturland 

Framkvæmd Sóttvarnar Mjög illa 0 0 1 0 0 1 

Illa 1 0 0 2 0 3 

Frekar illa 0 0 3 1 0 4 

Hvorki né 1 0 4 0 1 6 

Frekar vel 1 2 6 0 0 9 

Vel 0 2 6 2 1 11 

Mjög vel 1 0 6 4 0 11 

Total 4 4 26 9 2 45 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,284a 24 ,503 

Likelihood Ratio 28,801 24 ,228 

N of Valid Cases 45   
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Tilgáta 3: 

 

Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd sóttvarnaraðgerða að þínu mati? - Hver er 

skoðun þín á sóttvarnaraðgerðum? 

 

 

   

 

Skoðun sóttvarnar 

Total Alltof harðar Of harðar Hæfilegar Of slakar 

Vil ekki 

svara/veit ekki 

Framkvæmd Sóttvarnar Mjög illa 1 0 0 0 0 1 

Illa 2 0 0 1 0 3 

Frekar illa 1 1 0 0 2 4 

Hvorki né 2 1 3 0 0 6 

Frekar vel 0 5 3 1 0 9 

Vel 0 3 8 0 0 11 

Mjög vel 0 4 7 0 0 11 

Total 6 14 21 2 2 45 

 

 

 

Correlations 

 

Framkvæmd 

Sóttvarnar 

Skoðun 

sóttvarnar 

Spearman's rho Framkvæmd Sóttvarnar Correlation 

Coefficient 

1,000 ,203 

Sig. (2-tailed) . ,181 

N 45 45 

Skoðun sóttvarnar Correlation 

Coefficient 

,203 1,000 

Sig. (2-tailed) ,181 . 

N 45 45 

 

 



45 
 

 

Framkvæmd sóttvarnaraðgerða – Áhrif á rekstur 

 (N=45 RS = 0,333, P=0,026). 

 

Framkvæmd úrræða – Áhrif á rekstur 

(N=45 RS = 0,425, P=0,004). 

 

Mat þátttakenda á sóttvarnaraðgerðum – Áhrif á rekstur 

(N=45 RS = 0,363, P=0,014). 

 


