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Útdráttur 

Heimsfaraldurinn sem veldur Covid-19 hefur haft gríðarleg áhrif um allan heim og ekki síst 

á ferðaþjónustu og ferðamennsku. Hér á Íslandi fækkaði erlendum ferðamönnum um 90% 

yfir sumarmánuðina 2020 miðað við árið áður en ferðatakmarkanir stjórnvalda um allan 

heim hafa meðal annars skert hreyfanleika ferðamanna en hreyfanleiki er undirstaða 

ferðamennsku. Erfiðara hefur reynst að ferðast á meðan heimsfaraldur gengur yfir og fólk 

kýs frekar að ferðast nær heimahögum í öruggu umhverfi. Ef fólk kýs að ferðast þá geta 

hvatar þeirra til ferðalaga verið mjög ólíkir og það sama má segja um upplifun fólks, enginn 

upplifir hluti á nákvæmlega sama hátt, þess vegna geta upplifanir ferðamanna verið jafnólíkir 

og þeir eru margir. Rannsókn sem var framkvæmd árið 2019 gaf til kynna að Íslendingum 

finnist alla jafna vera of dýrt að ferðast á Íslandi og fjöldi erlendra ferðamanna er of mikill. 

Þessi ritgerð snýr að því að skoða hvata og upplifun íslenskra háskólanema til ferðalaga 

innanlands sumarið 2020 á tímum þegar heimsfaraldur gengur yfir. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær,  Hver var upplifun háskólanema á ferðalagi sumarið 

2020 á tímum heimsfaraldurs? og Hverjir voru hvatar háskólanema til ferðalaga innanlands 

sumarið 2020? Og verður reynt að svara þeim með gögnum sem aflað var með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum en tekin voru fimm viðtöl við fimm háskólanema sem höfðu ferðast 

innanlands. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að helstu hvatar einstaklinga til ferðalaga 

innanlands voru verðlag og hæfilegur fólksfjöldi á ferli. Flestir viðmælendurnir þráðu að 

brjóta upp hversdagsleikann og komast í burtu. Fjöldi ferðamanna á heimsóttum stöðum 

virtist skipta miklu máli en því færri ferðamenn, því betri var upplifunin. 

Abstract 

The pandemic caused by Covid-19 has had a huge impact all over the world, especially on 

tourism. The travel restrictions set in place by many governments around the world have 

affected everyone’s mobility, but mobility is the foundation of tourism. It’s been more 

difficult to travel to desired destinations and people tend to travel closer to home in a safe 

environment. If people choose to travel, their motivation to do so can vary widely, that can 

also be said about the tourism experience, no one experiences things exactly the same. 

Research conducted among Icelanders in 2019 indicated that they generally find it too 

expensive to travel in Iceland and the number of tourists in Iceland is too high. This thesis 

will be focusing on looking at the motivation and the experience of local university students 

travelling in Iceland in the summer of 2020 durign a pandemic. The research questions are 

twofold, What was the experience of university students travelling in the summer of 2020 

during a pandemic? and What were the motivational factors of university students for 

domestic travel during the summer of 2020? Attempts will be made to answer these 

questions with a data obtained using qualitative research methods, five interviews were 

conducted with five university students who had traveled domestically. The result of the 

study shows that the main motivation for travelling domestically was it was cheaper than 



 

usual along with fewer tourists around. Another motivation was that the interviewees found 

the need to escape the mundane of everyday life. The number of tourists in the places visited 

seemed to matter a lot were fewer tourists equalled a better experience. 
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1 Inngangur 

Yfirstandandi heimsfaraldur sem veldur Covid-19 hefur hingað til verið einn af stærstu 

atburðum 21. aldarinnar og hefur snert líf okkar allra á einn eða annan hátt (Gössling o.fl., 

2020). Áhrif heimsfaraldrins má meðal annars sjá í komum erlendra ferðamanna til landsins 

en þær hafa hríðfallið. Íslenska efnahagskerfið reiðir sig mjög á ferðaþjónustu og þá 

sérstaklega erlenda ferðamenn en ferðaþjónustan hér á landi er einn af stærstu atvinnuvegum 

landsins og taldi um 8% af vergri landsframleiðslu árið 2019 miðað við aðeins 3,4% tíu árum 

áður, árið 2009 (Hagstofa, á.á.a). Ríkisstjórn Íslands hvatti Íslendinga til að ferðast 

innanlands sumarið 2020 til að styðja við íslenska ferðaþjónustu sem hefur þurft að aðlaga 

sig að nýjum aðstæðum og að nýjum markhópi. Á sama tíma að komur erlendra ferðamanna 

hafa fækkað gríðarlega hafa margir Íslendingar þurft að hætta við eða frestað sinni árlegu 

utanlandsferð og hafa ef til vill margir snúið sér að ferðast innanlands í staðinn í ár í von um 

að svala þörfinni um frí. Kannanir hafa hinsvegar sýnt að Íslendingum finnst of dýrt að 

ferðast innanlands ásamt því finnst þeim alla jafna vera of mikið af erlendum ferðamönnum 

á heimsóttum stöðum (Birkir Örn Grétarsson o.fl., 2020a). 

 

Hvatar til ferðalaga geta verið ótalmargir og það sama á við upplifun en upplifun hvers og 

eins er aldrei nákvæmlega eins og ótal margir þættir sem spila inn í það (Anderson, 2007). 

Sumir fara í frí til þess að komast í burtu frá hversdagsleikanum á meðan aðrir fara í frí til 

að upplifa eitthvað nýtt (Cohen, 1979, Lengeek, 2001). Jafnframt telja Cohen (1979) og 

Lengeek (2001) að heimsýn einstaklinga hefur áhrif á það hvernig þeir upplifa hlutina. 

Ýmsar kenningar og hugtök hafa verið notuð til þess að útskýra hvata ferðamanna. Crompton 

(1979) notar svokallaða ýti- og togkrafta til þess að útskýra hvað það er sem fær ferðamenn 

til þess að ferðast. Ýtikraftarnir útskýra þá innri þörf einstaklinga til að fara í frí og 

togkraftarnir útskýra hvaða þættir hafa áhrif á val á áfangastað. Þetta geta verið þættir á borð 

við öryggi á áfangastað og verðlag.  

 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að skoða og rannsaka ferðaþjónustu í heild sinni og oftar en 

ekki er sjónum beint á erlenda ferðamenn en minni áhersla hefur verið lögð á að skoða og 

rannsaka innlenda ferðaþjónustu og þá þætti sem virðast skipta máli fyrir innlenda 

ferðamenn þegar kemur að ferðamennsku. Heimsfaraldurinn sem veldur Covid-19 og áhrifin 

sem hann hefur haft á ferðamennsku og ferðaþjónustu hér á landi gefur okkur einstakt 

tækifæri til rannsókna, meðal annars á upplifun innlendra ferðamanna og hvata til ferðalaga 

innanlands á þessum fordæmalausum tímum. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilnings á upplifun háskólanema á ferðalagi 

innanlands sumarið 2020 á tímum Covid-19 þegar miklar ferðatakmarkanir hafa verið settar 

í gildi og hægst hefur á hreyfanleika ferðamanna. Einnig verður rýnt í helstu hvata sem fékk 

háskólanema til að ferðast um Ísland sumarið 2020. Eftirfarandi rannsóknarspurningum 

verður reynt að svara með eigindlegum rannsóknaraðferðum: 

  

Hverjir voru hvatar háskólanema til ferðalaga innanlands sumarið 2020? 

Hver var upplifun háskólanema á ferðalagi sumarið 2020 á tímum heimsfaraldurs?  
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Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla með innganginum meðtöldum. Eftir innganginn er kafli 

tvö sem er tileinkaður fræðilegri umfjöllun um hvata, upplifanir og hreyfanleika ferðamanna 

ásamt umfjöllun um áhrif covid-19 á ferðaþjónustu hér á landi. Þriðji kaflinn er tileinkaður 

þeirri aðferðafræðilegri nálgun sem notuð var við rannsóknina ásamt því verður fjallað um 

gagnaöflun, val á viðmælendum og gagnagreiningu. Í fjórða kafla ritgerðarinnar eru 

niðurstöðurnar settar fram og verða þær túlkaðar út frá viðtölum sem tekin voru við fimm 

háskólanema. Í fimmta kaflanum eru niðurstöðurnar bornar saman við fræðilegu 

umfjöllunina og rannsóknarspurningunum tveimur er svarað. Sjötti og síðasti kafli 

ritgerðarinnar eru lokaorðin en þar verður ritgerðin dregin saman.  
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2 Fræðileg nálgun 

Eftirfarandi kafli snýr að fræðilega hluta rannsóknarinnar. Fræðilega umfjöllunin er ætluð 

að varpa ljósi á þau áhrif sem heimsfaraldurinn Covid-19 hefur haft á ferðaþjónustuna hér á 

landi. Í framhaldi af því verður fjallað um hreyfanleika og hvernig hreyfanleiki ferðamanna 

hefur snarminnkað í kjölfar heimsfaraldursins. Því næst verður ein tegund af ferðamennsku 

skoðuð sem tekur mið af skertum hreyfanleika. Að lokum verða helstu hvatakenningar 

skoðaðar í samhengi við ferðamennsku, ásamt því verður skoðað hvað það er sem hefur 

einna helst áhrif á upplifun ferðamanna. 

2.1 Heimsfaraldur og áhrif á ferðaþjónustu 

 

Það er augljóst að heimsfaraldurinn sem veldur Covid-19 sem hefur gengið, og gengur enn 

yfir hefur sett strik í reikninginn hjá ferðaþjónustunni um allan heim og hefur annað eins 

áfall ekki skollið á ferðaþjónustuna frá því að fjöldaferðamennska varð til á sjötta áratug 

síðustu aldar og á sér enga hliðstæðu (Gössling o.fl., 2020). Í byrjun janúar var fjörutíu og 

einn einstaklingur lagður inn á sjúkrahús í Kína með sjúkdóminn sem veldur Covid-19, 

tveimur mánuðum seinna, í miðjum marsmánuði hafði verið tilkynnt um sjúkdóminn í 146 

löndum. Áhrif af heimsfaraldrinum sást fljótt og margar atvinnugreinar urðu var við áhrifin 

og ferðaþjónustan hefur alls ekki verið undanskilin þessum áhrifum. Lönd og ríki lokuðu 

landamærum sínum, ferðatakmarkanir og útgöngubönn voru sett í gildi, flugfélög aflýstu 

tugþúsundum flugferða og voru á barmi gjaldþrots, ferðamenn aflýstu til komandi ferðum, 

hótel og aðrir gististaðir tæmdust, vinsælir áfangastaðir sem vanalega iðuðu af lífi stóðu 

tómir enda voru ferðamenn hvattir til að halda heim á leið áður en landamæri yrðu lokuð 

(Gössling o.fl., 2015; Bulin & Tenie, 2020).  

 

Íslenska ferðaþjónustan er ekki undanskilin ofangreindum áhrifum heimsfaraldursins en 

gríðarlega mikill samdráttur var í komu erlendra ferðamanna til Íslands sumarið 2020 en yfir 

sumarmánuðina júní, júlí og ágúst voru um það bil 90% færri farþegar sem fóru í gegnum 

Leifsstöð miðað við sumarið árið áður (Hagstofa Íslands, á.á.b). Svona mikill samdráttur á 

mjög stuttu tímabili gerði það að verkum að Íslenska ferðaþjónustan varð fyrir gríðarlegu 

fjárhagslegu tjóni (KPMG, 2020).  

 

Til að sporna við áhrifum Covid-19 settu stjórnvöld fram aðgerðapakka vorið 2020 sem átti 

að vera ákveðin viðspyrna fyrir efnahagslífið og aukinn stuðningur fyrir fyrirtæki og heimili. 

Efnahagsaðgerðir vegna Covid-19 voru tíu talsins í fyrsta aðgerðarpakka stjórnvalda hér á 

landi. Aðgerðirnar áttu meðal annars að koma í veg fyrir að fjöldi manns missti vinnuna og 

að fyrirtæki yrðu gjaldþrota, einstaklingar og fjölskyldur var veittur stuðningur vegna 

erfiðara aðstæðna og að lokum voru settar fram aðgerðir sem áttu að auka efnahagsstarfsemi 

og fjárfestingar. Einstaklingar sem lækkuðu í starfshlutfalli fengu allt að 75% launa sinna 

greidd hjá ríkinu sem gerði það að verkum að atvinnurekendum var kleift að borga starfsfólki 

sínu þrátt fyrir að verða fyrir tekjutapi. Einstaklingar fengu að taka út séreignarsparnaðinn 
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sinn í allt að 15 mánuði til að létta undir greiðslubyrði heimilisins. Aðgerðir sem áttu að auka 

efnahagsstarfsemi hér á landi fólust meðal annars í því að styrkja innlenda ferðaþjónustu 

með til að mynda aflagningu á gistináttagjaldi til lok ársins 2021 auk þess var hvatningarátak 

sett á lagnirnar af stjórnvöldum en hvatningarátakið fólst í því að hvetja Íslendinga til þess 

að ferðast innanlands í ár og þannig styðja við íslenska ferðaþjónustu. Allir einstaklingar 

sem voru 18 ára og eldri, með íslenska kennitölu og lögheimili hér á landi fengu stafrænt 

gjafabréf að andvirði 5000 krónum frá stjórnvöldum sem átti að nýta í að kaupa innlendar 

vörur og þjónustu. Gjafabréfið átti að vera hvatning til Íslendinga til ferðalaga innanlands 

sem og beinn stuðningur til ferðaþjónustunnar hér á landi (Stjórnarráð Íslands, 2020). 

Fjölbreytt fyrirtæki tóku á móti stafræna gjafabréfinu, allt frá hótelum og gistiheimilum yfir 

í bílaleigur og veitingastaðir (Stjórnarráð Íslands, 2020). Stafræna gjafabréfið eða 

Ferðagjöfin eins og það var kallað varð aðgengilegt Íslendingum í seinni hluta júnímánaðar 

og í lok ágúst höfðu um það bil 170 þúsund einstaklingar sótt sér Ferðagjöfina og af þessum 

170 þúsund ferðagjöfum höfðu tæplega 100 þúsund verið nýttar (Mælaborð 

ferðaþjónustunnar, á.á). Hvatningarátak íslenskra stjórnvalda um að hvetja Íslendinga til að 

ferðast fremur innanlands heldur en erlendis vegna samdráttar í komu erlendra 

ferðamanna svipar til aðgerða breskra stjórnvalda árið 2008 þegar íbúar þar í landi voru 

hvattir til að ferðast innanlands (Page o.fl., 2011) en þá hafði bæði hreyfanleiki heimamanna 

verið skertur ásamt hreyfanleika erlendra ferðamanna sökum efnahagshrunsins. Nánar 

verður fjallað um hreyfanleika ferðamanna í næsta kafla. 

 

2.2 Hreyfanleiki (e. Mobility) 

Hreyfanleiki er undirstaða ferðamennsku, án hreyfanleika væri ferðamennska ómöguleg (La 

Rocca, 2015). Hnattvæðing hefur opnað möguleikann á auknum hreyfanleika í heiminum 

öllum. Það sem einu sinni var langt í burtu og erfitt að komast til blómstrar á 21. öldinni 

enda er hreyfanleikinn orðinn mun meiri en áður fyrr. Hreyfanleiki snýr að hreyfingu á bæði 

efnislegum og óefnislegum hlutum, upplýsingar þeytast út um allan heim, alls kyns vörur 

eru sendar heimshorna á milli, hugmyndir eru á ferð og flugi og ferðamenn hoppa upp í 

flugvél til að komast í frí (Hannam, 2014). Ferðamennska er ein af fjölmörgu 

birtingarmyndum hreyfanleikans og hreyfanleiki er hugtak sem einkennir umfjöllun um 

ferðamennsku mjög mikið enda reiðir ferðamennska og ferðaþjónusta mestmegnis á 

hreyfanleika ferðamanna (Yang o.fl., 2020). Með auknum hreyfanleika hafa ferðalög aldrei 

verið eins auðveld, hreyfanleiki tengir saman fólk úr fjarlægum heimshornum og 

hreyfanleiki er orðinn hluti af okkar daglega lífi (Hall, 2005), en með auknum hreyfanleika 

fylgir einnig aukin áhætta. Stríð, eldgos, fellibyljir og hryðjuverk er allt dæmi um þær 

áhættur sem geta haft áhrif á hreyfanleika nútíma samfélag. Sjúkdómar og önnur veikindi 

geta ekki síður haft áhrif á hreyfanleika ferðamanna (Robinsons, 2012). Einstaklingar geta 

flutt með sér alls kyns sjúkdóma með hreyfanleika sínum en hreyfanleiki í nútímasamfélagi 

er orðinn gríðarlega mikill sem gerir það að verkum að sjúkdómar geta farið víða á stuttum 

tíma (Hannam o.fl., 2006) og þetta á sérstaklega vel við núna, árið 2020. 

 

Hægst hefur á hreyfanleika ferðamanna um allan heim og sumstaðar hefur hreyfanleikinn 

algjörlega staðnað vegna Covid-19 (Renaud, 2020). Ferðatakmarkanir sem stjórnvöld hafa 

sett í gildi í von um að ná að hefta útbreiðslu Covid-19 hafa takmarkað hreyfanleika 

ferðamanna (Ioannides & Gyimóthy, 2020). Samkvæmt UNWTO varð 83% fækkun í komu 

ferðamanna um allan heim yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst ef miðað er við tölur frá 
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síðasta ári, 2019. Ferðamenn fækkuðu um 76% í Evrópu en Asía og samfélögin í 

Kyrrahafinu hafa komið verst út þegar kemur að komum ferðamanna en þar hefur 

ferðamönnum fækkað um 96% miðað við árið áður (UNWTO, á.á.). Slakað var á 

ferðatakmörkunum í júní og júlí en sú slökun var skammlíf og náði að mestu til Evrópu, 

ferðatakmarkanir voru síðan aftur hertar í júlí og ágúst (UNWTO, á.á.). Ísland var ekki 

undanskylt ferðatakmörkum en íslensk stjórnvöld hafa sett í gildi ýmsar útgáfur af 

ferðatakmörkum. Til að mynda í byrjun sumars voru öllum erlendum ríkisborgun utan 

Schengen svæðisins bannað að koma til landsins (Útlendingastofnun, 2020a) seinna meir 

voru takmörkunum aflétt gagnvart erlendum ríkisborgurum valinna landa utan Schengen 

svæðisins (Útlendingastofnun, 2020b). 

 

Könnun sem Chen og fleiri (2020) gerðu sýndi viðhorf til ferðalaga innanlands meðal íbúa 

Kína sé að verða betra. Ferðalög innan ákveðinna fjarlægðartakmarkanna eru orðin möguleg 

vegna aukinnar öryggiskenndar hjá ferðamönnum. Hér á Íslandi stefndu um það bil 90% 

Íslendinga á að ferðast eitthvað innanlands sumarið 2020 þrátt fyrir yfirstandandi 

heimsfaraldur í sumar (Ferðamálastofa, 2020) en Covid-19 hefur þó sett áform um 

utanlandsferðir á bið hjá fjölmörgum Íslendingum (Birkir Örn Grétarson o.fl., 2020b). Áhrif 

af Covid-19 leyna sér ekki og hér á landi hafa utanlandsferðir Íslendinga verið settar á bið 

og er líklegt að  ferðalög innanlands verða vinsælli en ella og utanlandsferðirnar verða að 

bíða betri og öruggari tíma.  

 

2.3 Staycation/Proximity Tourism 

Heimsfaraldurinn hefur sýnt okkur hversu mikið við, sem ferðamenn reiðum okkur á 

óskertan hreyfanleika og frelsið sem fylgir því að geta farið þangað sem hugurinn girnist. En 

hvað gerist þegar hreyfanleiki ferðamanna er skertur eða takmarkaður á einhvern hátt? 

Hugtakið staycation kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2003 en blaðamaður að nafni Terry 

Massey notaði hugtakið staycation til þess að lýsa dvöl sinni á Myrtle-ströndinni í 

Bandaríkjunum þar sem hann bjó. Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu staycation en 

Lee og fleiri (2014) skilgreina hugtakið sem fyrirbæri þar sem einstaklingur nýtur sín heima 

hjá sér eða nálægt heimili sínu og fer í ferðalög í sínu nærumhverfi. Skilgreining Jenkins 

(2015) er mun víðtækari en hann talar um að staycation sé ferðalag innanlands sem á að 

koma í stað fyrir utanlandsferð. Jeuring (2016) talar um proximity ferðamennsku en það er 

tegund ferðamennsku þar sem einstaklingar fara í frí í sínu nærumhverfi og staycation er þá 

öfgakenndasta mynd af proximity ferðamennsku. 

 

Staycation hugtakið varð vinsælt í Bretlandi og Bandaríkjunum í kjölfar efnahagshrunsins 

árið 2008. Samdráttur varð í komu erlendra ferðamanna til Bretlands og voru íbúar hvattir 

af breskum stjórnvöldum að ferðast innanlands í von um að styðja við ferðaþjónustuna þar í 

landi og þá um leið að styrkja efnahagskerfi. Hugtakið staycation var mikið notað í því 

samhengi (Page o.fl., 2011). Á sama tíma í höfðu margir hverjir Bandaríkjamenn ekki efni 

á að fara í frí langt í burtu í kjölfar efnahagskreppunnar en bensínverð var himinhátt á þeim 

tíma og tóku margir hverjir upp á því að ferðast í sínu nærumhverfi eða fóru jafnvel í frí 

heima hjá sér  (James o.fl., 2017).  

 

Larsen og Guvier (2013) telja fjarlægð vera mikilvægan part af ferð hjá einstaklingum, 

þörfin fyrir fjarlægð verður til vegna þess að ferðin frá einum stað til annars er mikilvægur 
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hluti af ferðinni sjálfri en fjarlægðin ýtir undir það að við séum að komast í burtu, að komast 

í burtu frá hversdagsleikanum og okkar daglegu rútínu. Staðir sem eru of fjarlægir okkur 

kunna að virðast óaðlaðandi og óspennandi en á sama tíma, staðir sem eru of nálægir okkur 

kunna einnig að virðast óspennandi og ekki nægilega aðlaðandi sem áfangastaður sökum 

þess að staðir sem eru of nálægir okkur virðast vera of hversdagslegir til að fullnægja þeirri 

þörf að komast í burtu frá okkar hversdags umhverfi, að brjótast út úr hinni daglegu rútínu 

(Jeuring & Haartsen, 2017). De Bloom og fleiri (2017) telja hins vegar að ferðalag í 

nærumhverfi einstaklings geti fullnægt þörfinni til að ferðast og að komast frá 

hversdagsleikanum jafn vel og til að mynda ferðalag út fyrir landsteinanna.  

 

Margar ástæður eru fyrir því af hverju einstaklingar kjósa að ferðast í sínu nærumhverfi, 

sumir hreinlega hafa engan löngun til þess að ferðast langt út fyrir heimahaga sína, aðrir eiga 

hreinlega ekki pening aflögu til ferðalaga. Stundum getur áhættan við að ferðast verið of 

mikil og ekki þess virði þannig að ferðamenn kjósa öruggt nærumhverfi fram yfir óöruggan 

áfangastað (James o.fl., 2016; Kim, 2007). Towner (1995) er á sama máli og telur að styttri 

ferðir í manns eigin nærumhverfi geti fullnægt þörfinni til að sjá og upplifa eitthvað nýtt og 

þá sérstaklega fyrir einstaklinga þar sem hreyfanleiki þeirra er takmarkaður einhverja hluta 

vegna. Nánar verður fjallað um upplifun í næsta kafla. 

 

2.4 Upplifun 

Enginn ferðamaður er nákvæmlega eins og þess vegna verður upplifun hvers og eins aldrei 

nákvæmlega sú sama (Anderson, 2007). Mikið hefur verið skrifað um upplifun ferðamanna 

í gegnum tíðina (Prentice o.fl., 1998). Gott er að skoða skrif Cohens (1979) um upplifun 

ferðamanna en hann nýtti sér fyrirbærafræði til að útskýra það hvernig ólík heimssýn 

einstaklinga leiði til ólíkra reynsluhátta, með öðrum orðum þá getur upplifun ferðamanna 

verið jafn ólíkar og ferðamennirnir eru margir. Lengeek (2001) er sammála því að ólík 

heimssýn ferðamanna leiði til ólíkrar upplifunar og telur að ólík upplifun ferðamanna 

orsakast af tengslum þeirra við hversdagslega veruleikann.  

 

Cohen (1979) taldi að skoða þyrfti upplifun og hvata ferðamanna út frá svokölluðum kjarna 

en samkvæmt honum fer reynsla okkar sem ferðamanna eftir þeim tengslum sem við eigum 

við kjarnann. Þessi kjarni er tenging okkar við samfélagið okkar og menningu. Cohen gerði 

tilraun til að flokka ferðamenn niður í nokkra flokka eftir því hverjir hvatar einstaklings til 

að ferðast eru og hvernig upplifun ferðamaðurinn sækist eftir á ferðalagi sínu. Flokkarnir eru 

fimm talsins og taka allir tillit til hversu sterka tengingu einstaklingur hefur við kjarnann 

sinn í samfélaginu. Flokkarnir eru endurnærandi reynsla (e. The Recreational Mode), 

tilbreytingarháttur (e. The Diversionary Mode), reynsluháttur (e. The Experiental Mode), 

tilraunaháttur (e.  The Experimental Mode), tilvistarháttur (e. The existential Mode). 

 

Lengeek (2001) telur að flokkunarkerfi Cohens sé heildstætt og lýsir veruleikanum á nokkuð 

skýran og greinargóðan hátt en heldur jafnframt fram að engin þörf sé á þessum kjarna sem 

Cohen fjallar um og tenginguna við hann. Þegar kemur að hvötum til að ferðast talar Lengeek 

um spennulosun frekar en kjarna en þá er átt við að manneskjunni er nauðsynlegt að fá 

uppbrot í lífið sitt og það er gert með því að fara í frí. Samkvæmt Lengeek er fríið þá 

tímabundin færsla frá venjulegum veruleika til hins óvenjuveruleika en þar á hann við að 

ferðamaðurinn vill einfaldlega upplifa eitthvað nýtt (Lengeek, 2001).  
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Rétt eins og Lengeek (2001), telur Urry (1990) að við förum í frí vegna þess að við viljum 

komast í burtu frá leiðinlegum hversdagsleikanum og þráum að sjá og upplifa eitthvað nýtt. 

Urry (1990) hélt því fram að upplifun ferðamanna færi að öllu jöfnu fram í gegnum áhorf og 

kallaði hann það ferðamannaáhorf (e. tourist gaze). Ferðamannaáhorfið er þá hluti af 

líkamlegri upplifun ferðamanna. Urry var á sínum tíma gagnrýndur fyrir að leggja 

ofuráherslu á áhorfið. Urry gerði sér samt grein fyrir því að ferðamenn horfa á ólíka hluti 

með ólíkum augum og þar með verður upplifun hvers og eins ólík (Urry, 1990). Perkins og 

Thorns (2001) töldu að það felst meira í upplifun ferðamanna en einungis áhorf og töldu að 

sjónarhorn Urry næði ekki yfir alla þá þætti sem felst í upplifun ferðamanna. Perkins og 

Thorns (2001) töluðu um ferðamannaiðkun (e. tourist performance) í staðinn en þeir vilja 

meina að upplifun ferðamanna samanstendur af öllum þeim gjörðum sem þeir athafna sig 

við á ferðalagi sínu og að ferðamaðurinn sé virkur gerandi á ferðalagi sínu. Auk þess hefur  

samfélagið, sem ferðamaðurinn er hluti af, áhrif á það hvað ferðamaðurinn finnist hann verða 

að upplifa á ferðalagi sínu. Fjölmennur áfangastaður getur fælt ferðamenn frá þeim stað og 

telur Newsome og fleiri (2013) að í sumum tilvikum getur upplifun ferðamanna orðið betri 

þegar fólksfjöldi fari minnkandi en það fer eftir hverjum og einum hvenær þeim finnist fjöldi 

ferðamanna vera orðinn of mikill.  

 

2.5 Hvatar og ákvörðunartaka 

Fræðileg umfjöllun um hvata til ferðalaga og ákvörðunartöku haldast í hendur en þar er 

leitast við að svara því hvers vegna ferðamenn ferðast og af hverju einn áfangastaður er 

valinn umfram annann (Heitmann, 2011). Skýrsla sem gefin var út í byrjun árs 2019 af 

Ferðamálastofu Íslands sýndi að ein helsta ástæða þess að Íslendingar velji síður að ferðast 

innanlands er sú að alla jafna fannst þeim verðlagið vera of hátt. Aðspurðir hvað þyrfti að 

gera til þess að þátttakendur myndu gera sig líklega til að mæla með því að ferðast innanlands 

var tvennt sem stóð einna helst upp úr en það var að verðlagið yrði að lækka og færri erlendir 

ferðamenn mættu vera á ferðinni (Birkir Örn Grétarsson o.fl., 2020a). Niðurstöður 

skýrslunnar frá Ferðamálastofu Íslands koma heim og saman við staðhæfingu Newsome og 

fleiri (2013) hér í kaflanum á undan að mikill fólksfjöldi getur dregið úr vilja ferðamanna til 

að heimsækja áfangastaði.  

 

Eitt sem einkennir umræðuna um hvata til ferðalaga eru svokallaðir ýtikraftar og togkraftar. 

Ýtikraftar eru notaðir til að útskýra innri þarfir einstaklings til að fara í frí og togkraftarnir 

hafa verið notaðir til að útskýra hvaða þættir hafa áhrif á ákvörðun ferðamanna um hvaða 

áfangastað þeir velja að ferðast til (Crompton, 1979). Ýtikraftarnir samanstanda af innri 

hvötum og þörfum einstaklings, á meðal þessara hvata er hvötin til að ferðast, að komast frá 

hversdagsleikanum, hvíld og slökun (Uysal & Jurowski, 1994). Togkraftarnir hins vegar líta 

til áfangastaðarins og hvaða eiginleika áfangastaðurinn hefur sem dregur ferðamenn að 

honum (Klenosky, 2002). Ferðamenn eru ólíkir og ólíkir eiginleikar áfangastaðar draga til 

sín ólíka ferðamenn. Þessir eiginleikar geta verið öryggi áfangastaðarins, 

afþreyingarmöguleikar, menningarlegt gildi svo fátt eitt sé nefnt (Uysal & Jurowski, 1994). 

 

Ef ferðaþjónustuaðilar þekkja hvata ferðamanna, það er að segja ef þeir þekkja ýtikrafta og 

togkrafta ferðamanna þá eiga ferðaþjónustuaðilar mun auðveldara að markaðssetja sig og 

áfangastaði á mun betri og markvissari hátt (Uysal & Jurowski, 1994) og þar með verður 
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upplifun ferðamanna betri. Spierings og van der Velde (2013) gerðu rannsókn um “keep” og 

“repel” kraftana og skoðuðu þá í samhengi við að fara yfir landamæri til þess að versla og 

taka dæmi um þýsku og hollensku landamærin. Í því samhengi benda “keep” kraftarnir á að 

verslanir í heimalandi eru mun meira aðlaðandi heldur en verslanir sem eru staðsettar hinum 

megin við landamærin og “repel” kraftarnir gefa til kynna að verslanir í öðru landi eru minna 

heillandi heldur en verslanir sem eru í heimalandinu. Auðvelt er yfirfæra “keep” og “repel” 

kraftana yfir á ferðamenn og ferðamennsku en  Jeuring og Haartsen (2016) fjalla um 

svokallaða “keep & repel” krafta í beinu sambandi við ýti- og togkraftana. Á meðan ýti- og 

togkraftarnir beina sjónum sínum að hreyfanleika og þeim hvötum sem fá ferðamenn til að 

fara frá hversdagsleikanum sínum yfir í annað umhverfi þá fjalla “keep & repel” kraftarnir 

um þá hvata sem fær einstakling til að halda sig heima og á kunnugum slóðum. “Keep” 

kraftarnir einkennast af því að ferðamenn telja sitt nærumhverfi vera mun meira aðlaðandi 

heldur en fjærumhverfi sitt eða jafnvel ókunnugur áfangastaður. “Repel” kraftarnir 

einkennast að ferðamenn telja fjærumhverfi sitt og/eða ókunnugur áfangastaður vera 

óaðlaðandi. Í dag eru ókunnugir áfangastaðir óaðlaðandi vegna heimsfaraldursins sem 

gengur yfir. 

  

Robinson (2012) telur að þegar rýnt er í hvata ferðamanna og reynt er að útskýra hvatana sé 

í raun og veru að rýna í ákvarðanatöku ferðamanna og hvað hefur áhrif á ákvörðunartökuna. 

Samfélagið og lýðfræðilegir þættir hafa mikil áhrif á ákvörðunartöku einstaklinga til að 

ferðast. Til að mynda einstaklingar sem eru svipuðum aldri eiga það til að sýna svipaða 

hegðun og sem ferðamenn velja svipaða áfangastaði og afþreyingu. Hins vegar geta ástæður 

til ferðalaga verið jafn ólíkar og þær eru margar (Robinson, 2012). Samfélagið og 

lýðfræðilegir þættir eru þó ekki einu þættirnir sem spila inn í ákvörðunartöku ferðamanna. 

Bæði ímynd áfangastaðarins og skynjun tilvonandi ferðamanna á áfangastað er ekki síður 

mikilvægur þáttur ákvörðunartöku. Ferðamenn eru ekki líklegir til að ferðast til áfangastaðar 

ef skynjun þeirra af staðnum er neikvæð og það á sömuleiðis um ímynd staðarins, ef ímynd 

staðarins er neikvæð er ekki líklegt að ferðamenn vilji ferðast þangað, aftur á móti ef skynjun 

og ímynd staðar er jákvæð getur það ýtt undir ferðalaga (Fletcher o.fl.,2013; Hunt, 1975). 

 

Zhang, Hou og Li (2020) nefna að rannsóknir sýna að skynjun ferðamanna á 

heilsufarsáhættu áfangastaða hefur gríðarlega mikil áhrif á val þeirra og áform um að ferðast 

til og heimsækja tiltekinn áfangastað. Wachyuni og Kusumaningrum (2020) taka í sama 

streng og telja að ferðamenn skynji áfangastað á neikvæðan hátt ef þeir telja öryggi sínu 

ógnað á einn eða annan hátt. Auk þess telja Wachyuni og Kusumaningrum (2020) að 

heimsfaraldurinn sem veldur Covid-19 muni hafa áhrif á val ferðamanna á áfangastað en 

valið mun einkennast af því hversu öruggur ferðamenn telja staðinn vera. 
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3 Um rannsóknina 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við rannsóknina en helsta markmið eigindlegra 

rannsókna er að öðlast aukna þekkingu og skilning á upplifun, viðhorfi og reynslu 

einstaklinga. Með öðrum orðum þá er markmiðið að öðlast skilning á því hvernig 

einstaklingar sjá heiminn út frá þeirra eigin sjónarhorni (Bryman, 2016). Notast var við 

viðtöl til þess að afla gögn fyrir þessa rannsókna. Aðferðir grundaðar kenningar (e. ground 

theory) voru nýttar í rannsókninni en aðferðir grundaðar kenningar byggjast á því að 

kenningar eru þróaðar út frá þeim rannsóknargögnum sem aflað er á meðan rannsókninni 

stendur. Eitt af markmiðum þess að nota aðferðir grundaðar kenningar er að þróa eða jafnvel 

uppgvöta kenningar á meðan rannsóknarferlið stendur yfir (Bryman, 2016). Helstu takmanir 

eigindlegra rannsóknaraðferða er að oft getur verið erfitt að endurtaka rannsóknina, 

rannsóknin er of huglæg og erfitt getur verið að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknar. 

Ókostir viðtala eru meðal annars að aðstæður geta haft áhrif á það sem fólk segir. Það eru 

ekki allir sem eru tilbúnir að koma í viðtal sem þýðir að sýn, viðhorf og upplifun þeirra 

verður útundan og því ekki hægt að alhæfa út frá gögnum sem urðu til við rannsóknina 

(Bryman, 2016).  

 

 

 

3.1 Gagnaöflun og val á viðmælendum 

Markvisst úrtak (e. purposeful sampling) var notað við val á viðmælendum fyrir rannsóknina 

en þegar notast er við markvisst úrtak þá eru fyrirfram gefnar forsendur sem ráða vali 

viðmælenda (Bryman, 2016). Í þessu tilviki voru forsendurnar þær að tilvonandi 

viðmælendur hefðu ferðast mun meira innanlands sumarið 2020 en það sem telst venjulegt 

fyrir viðmælendur og að þeir væru að stunda nám við einhvern háskóla. 

  

Rannsóknin gengur út á að skoða hvata og upplifanir háskólanema á ferðalagi um Íslands 

sem þýðir að ein af forsendum rannsóknarinnar var að viðmælendur yrðu að vera 

háskólanemar. Það var ákveðið að hafa samband við Nemendaskrá Háskóla Íslands og sendu 

þau fyrirspurn um viðmælendur í formi tölvupóst fyrir mína hönd, tölvupósturinn var sendur 

á alla þá sem stunduðu grunnnám við Háskóla Íslands. Tugir nemenda svöruðu 

tölvupóstinum og lýstu áhuga sínum um að verða viðmælendur í þessari rannsókn og voru 

fimm viðmælendur valdir sem ég taldi að myndu henta einstaklega vel í þessa rannsókn. 

  

Viðmælendurnir samanstóðu af þremur konum og tveimur körlum og voru þau öll á 

þrítugsaldri. Raunveruleg nöfn viðmælendanna verða ekki notuð sökum nafnleyndar og 

trúnaði sem var heitið við upphaf hvers viðtals. Hér eftir verða viðmælendur þekktir í þeirri 

röð sem viðtölin fóru fram. Fyrsti viðmælandinn verður þekktur sem Viðmælandi A, 

viðmælandi númer tvo verður þekktur sem Viðmælandi B og svo framvegis. 

Viðmælandi A er 20 ára kona, viðmælandi B er 25 ára karl, viðmælandi C er 24 ára kona, 
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viðmælandi D er 24 ára kona og viðmælandi E er 22 ára karl. Allir viðmælendurnir búa á 

Höfuðborgarsvæðinu en viðmælandi A og viðmælandi B ólust upp á landsbyggðinni. 

  

Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki allra viðmælendanna fimm. Fyrstu tvö viðtölin fóru 

fram á kaffihúsum í Reykjavík sem viðmælendur völdu sjálfir, þriðja viðtalið fór fram á 

svæði Háskóla Íslands og síðustu tvö viðtölin fóru fram á fjarskiptaforritinu Zoom. Viðtölin 

fóru fram í síðustu viku septembermánaðar og fyrstu vikuna í október árið 2020. Lengd 

viðtalanna voru breytileg, stysta viðtalið var rúmlega tuttugu mínútur á meðan lengsta 

viðtalið stóð í um það bil fimmtíu mínútur. 

  

Öll viðtölin voru hálfstöðluð (semi-structured) en hálfstöðluð viðtöl einkennast af opnun 

spurningum en á sama tíma er viðtalsrammi, sem inniheldur þau atriði sem rannsakandi vill 

að komi fram í viðtali, hafður að leiðarljósi. Viðtalsramminn var þó opinn og sveigjanlegur 

sem gaf viðmælendum kleift að stýra viðtalinu innan ákveðins ramma (Bryman, 2016). 

Viðtalsrammann má sjá í heild sinni í Viðauka A aftast í ritgerðinni.  

 

3.2 Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll afrituð orð fyrir orð, einum til tveimur dögum eftir að þau voru tekin upp 

og voru þau afrituð í þeirri röð sem þau fóru fram. Eftir að öll viðtölin voru afrituð voru þau 

prentuð út og þá hófst kóðun viðtalanna en helsti tilgangur kóðunnar er að greina þemu eða 

mynstur í rannsóknargögnunum. Notast var við opna kóðun (e. open coding) en opin kóðun 

felur í sér að gögnum sem er aflað eru skipt niður í flokka eða þemu, skoðað er hvaða flokkar 

eða þemu eru það sem skipta mestu máli fyrir rannsóknina og þannig eru hugtök smátt og 

smátt greind. Hugtökin eru síðan borin saman og til verða þemu og undirþemu (Bryman, 

2016).  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og settar fram. Fjallað verður um 

ástæður og hvata viðmælanda til að ferðast innanlands sumarið 2020 og hvernig 

viðmælendurnir upplifðu að ferðast á tímum heimsfaraldurs með tilliti til hefst hreyfanleika 

og breyttra aðstæðna í íslenskri ferðaþjónustu. 

 

4.1 Hvatar 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna þeir ákváðu að ferðast meira innanlands núna 

í sumar heldur en þeir voru vanir að gera síðustu ár voru ýmsar ástæður nefndar. Viðmælandi 

E nefndi að heimsfaraldurinn setti strik í reikninginn hjá sér en hann hafði verið erlendis í 

um hálft ár og ætlaði sér að vera erlendis út sumarið en neyddist til að koma heim í byrjun 

sumars. Viðmælendur A, B og D nefndu allir að þeir sáu tækifæri í að ferðast innanlands í 

sumar og vildu nýta tækifærið vitandi að það væru færri erlendir ferðamenn á ferðinni og að 

fyrirtæki í ferðaþjónustunni væru að aðlaga sig að öðrum markhópi, Íslendingum. 

Viðmælandi D talaði um að þetta sumar hafi einkennst algjörlega á að hoppa á tækifæri og 

að njóta þess, að nýta ástandið. Viðmælandi A og B nefndu báðir að þörfin og löngunin til 

að komast í burtu, að komast frá hversdagsleikanum hafi byggst upp snemma í vor. 

Viðmælandi A komst svona að orði: 

 

Covid var nefnilega aðalástæðan í rauninni af því að það var ekkert í gangi 

í vor, maður hitti ekki neinn, fór aldrei neitt. Þessi löngun til þess að gera 

eitthvað og svo um leið og maður gat það þá vildi maður gera eins mikið og 

hægt var áður en seinni bylgjan kæmi. 

 

Af orðalagi viðmælenda mátti gera ráð fyrir að flestir voru búnir að ákveða að ferðast ekki 

erlendis í sumar þó það hafi ekki endilega verið sjálfviljug ákvörðun.  

 

 

Flest allir viðmælendur voru sammála um að verðlagið spilaði stóran þátt í ferðalögunum 

enda allir háskólanemar sem hafa ekki endilega mikið á milli handanna. Verðlag hafði 

sérstaklega mikil áhrif þegar koma að því að velja gistiaðstöðu á ferðalögunum og hvaða 

afþreying var valin. Viðmælandi C, sem ekki á sinn eigin bíl, nefndi að honum hefði aldrei 

nokkurn tímann dottið í hug að leigja bílaleigubíl hér á landi en aðstæður í ár leyfðu það: 

 

Ég hefði ekki einu sinni hugsað út í bílaleigubíl ef svona ástand hefði ekki 

verið á markaðnum. Ég hefði örugglega setið heima ef bílaleigubílinn hefði 

kostað þrefalt meira eins og hann gerði í fyrra. 

 

Þrír af fimm viðmælendum nefndu sérstaklega að þeir hefðu getað leyft sér aðeins meira í 

sumar en vanalega sem var að þeirra sögn skemmtileg tilbreyting. Fjölbreytileg afþreying 
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var í boði á viðráðanlegu verði og Viðmælandi A nefndi að hann hreinlega ekki getað sleppt 

því að fara í hvalaskoðun á Húsavík af því að verðlagið hafði verið of gott til að sleppa því: 

  

Það var tilboð ofan á ferðagjöfina í hvalaskoðun, kostaði fáránlega lítið. 

Það er klárlega ástæða fyrir að við fórum í hvalaskoðun. Af hverju ekki að 

nýta þetta fáránlega tilboð.  

  

Aðspurðir ef viðmælendur hefðu nýtt sér afþreyingar sem var í boði í sumar ef verðlagið 

hefði verið í svipuðu róli og fyrri sumur. Þeir neituðu því og töldu að afþreying á Íslandi er 

verðlögð fyrir erlenda ferðamenn sem eru tilbúnir að borga mun hærri upphæðir fyrir 

afþreyingu en Íslendingar. Þetta hafði Viðmælandi A um að segja um hvort að vinahópurinn 

hefði farið í hvalaskoðunina ef ekki hefði verið fyrir tilboð sérstaklega ætluð Íslendingum: 

  

Nei það held ég ekki, svona þegar ég hugsa til baka þá er þetta 12 þúsund 

kall. Við hefðum örugglega ekki pælt í því að fara hefðum við ekki verið með 

ferðagjöfina. 

 

Svipaða sögu er að segja um Viðmælanda B aðspurður um hvort að vinahópurinn hefði farið 

í náttúruböð fyrir norðan ef þau hefðu þurft að borga fullt verð: 

 

Við vorum sammála um að við hefðum ekki borgað tíu eða tólf þúsund fyrir 

þessa upplifun. 

 

Viðmælandi E var sá eini af fimm viðmælendum sem kippti sér ekki upp við verðlagningu 

á afþreyingu hér á landi í sumar enda enginn áhugi til staðar fyrir þá afþreyingu sem er í boði 

og nýtti sér frekar afþreyingu sem ekki þurfti að borga fyrir eins og náttúrulaugar og 

gönguferðir. 

 

4.2 Upplifun 

Sumarið árið 2020 hefur verið sérkennilegt. Yfirleitt er allt iðandi af erlendum ferðamönnum 

á sumrin en ekki í ár og allir viðmælendur nefndu það sérstaklega að þeir tóku eftir hvað það 

var lítið af fólki á ferðinni og ef það hefði verið fólki á ferðinni þá hefði meirihlutinn verið 

Íslendingar. Þegar viðmælendur voru spurðir hvort að fjöldi ferðamanna á áfangastað hefði 

áhrif á ferðaupplifun þeirra almennt kom í ljós að allir viðmælendur nema viðmælandi E 

töldu að fjöldi ferðamanni hefur áhrif á þeirra eigin upplifun og væru opin fyrir því að stoppa 

á eða heimsækja stað þar sem þeir töldu að væri lítið eða hæfilega mikið af fólki.  

 

Viðmælandi C nefndi einnig að á þeim stöðum sem yfirleitt eru fjölmennir þá hafi verið 

hæfilega mikið af fólki og flestir Íslendingar. Það hafi verið góð tilbreyting. Viðmælandi B 

talaði um hversu sérstakt það hafði verið, að því virtist, að vera einn á ferðinni, að fá meira 

pláss en venjulega: 

 

Mættum alveg rosa fáum bílum á leið... til dæmis að norðan til austan. En 

fyrir austan var voðalega lítil umferð líka og í raun gerði það auðveldara að 

stoppa á ýmsum stöðum til þess að skoða og tókum okkur kannski lengri tíma 

í að skoða  ákveðna hluti heldur en við værum eitthvað að drífa okkur aftur 
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út í bíl. Það sem ég hef ferðast eitthvað sjálfur frá Reykjavík þá hefur alltaf 

verið svolítil umferð að fara að Seljarlandsfossi eða upp á Snæfellsnes en 

okkur fannst... við tókum alveg eftir að umferðin var minni og við vorum 

eiginlega alltaf ein þegar við stoppuðum á einhverjum stað. Við stoppuðum 

við Kröflu, við Mývatn, vorum alveg ein allan daginn nánast, nema við böðin 

náttúrulega. 

 

Viðmælandur B, C og D áttu það sameiginlegt að þeir nefndu að þeir gætu notið sín mun 

betur á þeim stöðum þar sem færri ferðamenn voru á og ferðirnar yfir sumarið einkenndust 

meira að því að njóta og að vera í núinu. Viðmælendurnir þrír voru meðvitaðir um að þeir 

höfðu verið að staldra mun lengur við á þeim stöðum sem voru heimsóttir. Staðir virtust vera 

meira aðlaðandi fyrir viðmælendurna ef það fólksfjöldi var í hófi. Bæði viðmælandi B og C 

nefndu sérstaklega að þeir hafi fundið fyrir meiri ró á þeim stöðum sem þeir heimsóttu. Það 

var minni æsingur og enginn troðningur. Viðmælandi C lýsti upplifun sinni í ferð á 

Vesturlandi svona: 

 

Ég hefði örugglega ekki gefið mér sama tíma við að staldra við. Það einhvern 

veginn gerði svo mikið upp á stemninguna að það var rólegt á öllum stöðum 

og það var það sem mig langaði. Ég hefði líklegast ekki stoppað á 

einhverjum stað sem hefði verið troðfullur. Það var alveg frekar huggulegt 

að vera með minna af fólki. Minni æsingur, minni troðningur, fólk einhvern 

veginn hagaði sér allt öðruvísi. 

 

Viðmælandi D fór í alls sex ferðir yfir sumarið, af þessum sex ferðum voru tvær af þeim 

hringferðir og stoppað var á mörgum þeim sömu stöðum sem þýddi að viðmælandinn gat 

borið þessar tvær ferðir saman. Það kom í ljós að ferðirnir gátu ekki hafa verið ólíkari þegar 

kom að upplifun. Fyrri hringferðin var farin í byrjun sumars og seinni hringferðin var farin 

um verslunarmannahelgi. Viðmælandinn talaði um hversu ólík upplifunin af ferðunum 

tveimur hafi verið vegna fólksfjölda. Fyrri ferðin hafi einkennst af ró, einveru og góðri 

upplifun á þeim stöðum sem voru heimsóttir en seinni ferðin hafi einkennst af mannmergð 

og viðmælandinn tók dæmi um upplifun sína á Hljóðklettum fyrir norðan, en hann heimsótti 

þann stað einnig í fyrri ferðinni en í seinni ferðinni var upplifunin svona: 

 

Það var troðið, risastórt bílastæði. Ég nennti ekki að fara þangað af því að það var 

ógeðslega mikið af fólki þar. Þegar það er mikið af fólki þá er maður ekki að njóta 

eins vel. 

 

Viðmælandi D heimsótti einnig Seljalandsfoss tvisvar yfir sumarið og rétt eins og við 

Hljóðkletta þá gat upplifunin ekki hafa verið öðruvísi í þessum tveimur ferðum. Í fyrra 

skiptið segir Viðmælandi D að þetta hafi verið sennilega besta tilfinning sem hann hefur 

upplifað á ferðalögum sínum. Að standa einn með ferðafélaga sínum á einum vinsælasta 

áfangastað Suðurlands var upplifun sem hann mun örugglega ekki geta upplifað aftur. Seinni 

ferðin að Seljalandsfossi var hinsvegar svona: 

 

Við fórum að Seljarlandsfossi og þá var troðið og ég bara vá munurinn að 

hafa komið þegar það var enginn og svo kannski þremur mánuðum eða 

tveimur mánuðum seinna þá var bara troðið! Bara ógeðslega mikið af 

túristum. Það var mjög steikt að sjá þennan mun. 
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Viðmælandi D, sem fór í sex ferðalög yfir sumarið, taldi að þetta mikla ferðasumar 

hafi kveikt áhugann á að ferðast meira innanlands og uppgvötaði að það þyrfti ekki 

að ferðast langar leiðir til þess að sjá og upplifa eitthvað nýtt. 
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5 Túlkun og umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða helstu hvata sem fengu háskólanema til að ferðast 

innanlands í ár ásamt því að skoða upplifun þeirra á ferðalagi innanlands. Ritgerðin hófst á 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hverjir voru hvatar háskólanema til ferðalaga 

innanlands sumarið 2020? og Hver var upplifun háskólanema á ferðalagi sumarið 2020 á 

tímum heimsfaraldurs?  og verða þeim svarað í þessum kafla auk þess verða 

rannsóknarspurningarnar skoðaðar út frá fræðilegu samhengi.  

 

5.1 Hvatar 

Flestir viðmælendur sögðust hafa vitað að þeir væru ekki á leiðinni til útlanda í sumar og 

gera má ráð fyrir að heimsfaraldurinn hafi sett strik í reikninginn hjá þeim um utanlandsferð 

í sumar rétt eins og hann gerði hjá fjölmörgum Íslendingum. Jeuring og Haartsen (2016) tala 

um „keep“ og „repel“ krafta. Þar er nærumhverfi mun eftirsóknarverðara og meira aðlaðandi 

heldur fjærumhverfi. Í tilviki viðmælendanna þá er Ísland nærumhverfi þeirra og allt út fyrir 

landsteinanna er fjærumhverfi. Gera má fastlega ráð fyrir því að áhættan við að ferðast 

erlendis hafi verið of mikil og því hafi Ísland verið ákjósanlegri staður til að fara í frí sökum 

þess. Innanlandsferð hefur þá verið lausnin til að slíta sig frá hversdagsleikanum. Samkvæmt 

skilgreiningu Jenkins (2015) höfðu viðmælendur stundað svokallað staycation, en þar kemur 

ferðalag innanlands í staðinn fyrir utanlandsferð.  

 

Hvatar ferðamanna eru jafnólíkir og þeir eru margir. Crompton (1979) notar svokallaða ýti-

og togkrafta til að útskýra hvata ferðamanna. Ýtikraftarni snúa að innri hvötum ferðamanna, 

innri hvatirnar eru til dæmis að brjótast frá hversdagsleikanum, hvíld og slökun. 

Togkraftarnir snúa að áfangastaðnum og þá eiginleika sem staðurinn hefur sem dregur 

ferðamennina að (Uysal & Jurowski, 1994; Klenosky, 2002). Mest áberandi ýtikraftur 

viðmælendanna var að komast í burtu og að brjóta upp hið daglega hversdagslega líf á meðan 

helstu togkraftarnir voru hagstæð verð og hæfilegur fólksfjöldi á ferðinni. Flestir 

viðmælendurnir töluðu sérstaklega um að tækifærið til að ferðast innanlands í sumar væri of 

gott til að sleppa því. Verðlagið hafi verið þeim í hag sem virtist skipta rosalegu máli fyrir 

háskólanema. Rannsókn Perez og Juaneda (2000) sýndi fram á að yngri ferðamenn eyði 

minni pening á ferðalögum sínum en eldri ferðamenn. Sú niðurstaða a yngri ferðamenn eyði 

minni pening heldur en eldri ferðamenn passar við grein eftir Carr (2005) en þar nefnir hann 

að ungir ferðamenn eins og háskólanemar reyni alla jafna að ferðast á ódýrari máta en aðrir 

ferðamenn og þar af leiðandi reyna að nýta afslætti eftir bestu getu en flestir viðmælendanna 

gerðu það einmitt.  

 

Aðeins einn viðmælandi, Viðmælandi D, taldi að sumarið í ár hafi kveikt áhugann á því að 

ferðast meira innanlands og nefndi sérstaklega að hann ætlaði að setja meiri metnað í það að 

ferðast um Ísland á komandi árum enda mikið sem á eftir að skoða. Það þarf því ekki að fara 

langt til þess að upplifa og sjá eitthvað nýtt rétt eins og Towner (1995) hélt fram. 
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5.2 Upplifun 

 

Newsome (2013) telur að fólksfjöldi á áfangastað hafi áhrif á upplifun ferðamanna þegar er 

verið að heimsækja stað. Upplifun ferðamanna er betri þegar fólksfjölda er haldið í hófi. 

Upplifun viðmælenda litaðist mjög af hversu fáir erlendir ferðamenn voru á ferðinni og töldu 

flestir að upplifun þeirra hafi í kjölfarið verið betri vegna þess. Fjórir af fimm viðmælendum 

nefndu sérstaklega hversu einkennilegt það hafi verið að ferðast í sumar vegna þess hversu 

tómleg var um að litast á mörgum áfangastöðum enda yfirleitt mun meira af ferðamönnum 

á þessum tíma árs. Aðeins einn viðmælandi taldi fólksfjölda á áfangastað skipta ekki miklu 

máli þegar kemur að upplifun en þeim viðmælanda finnst afar skemmtilegt að hitta nýtt fólk 

hvaðan sem er úr heiminum. Það kemur ekki á óvart en Cohen (1979) heldur því fram að 

upplifun ferðamanna getur verið eins ólík og þeir eru margir og ólík heimssýn ferðamanna 

leiðir til ólíkrar upplifunar. Það er ljóst að að fólksfjöldi á áfangastöðum hafði áhrif á 

upplifun viðmælenda. Flestir viðmælendanna nefndu að ferðirnar í sumar höfðu verið ólíkar 

fyrri ferðum sem þeir hefðu farið í. Sumarið í ár einkenndist í meiri mæli að því að njóta 

staðarins sem var heimsóttur, viðmælendurnir tóku sér mun lengri tíma við að staldra við á 

þeim stöðum sem þeir heimsóttu sem gerði það að verkum að upplifun þeirra varð betri fyrir 

vikið. 

 

Hagstæð verð á afþreyingu víða um landið auk ferðagjafarinnar sem íslensk stjórnvöld  

afhentu Íslendingum í júní gerði það að verkum að viðmælendurnir fengu tækifæri til að taka 

þátt í afþreyingu sem þeir hefðu ekki endilega haft tækifæri á áður vegna fjárhagsstöðu og 

verðlagi sem hefur verið beint að erlendum ferðamönnum. Allir viðmælendurnir sem sóttu í 

afþreyingu sem kostaði, fjórir af fimm viðmælendum, voru sammála um að þeir hefðu ekki 

sótt í tiltekna afþreyingu ef afsláttur og tilboð hefði ekki verið til staðar. Samkvæmt Perkins 

og Thorns (2001) þá er það samfélagið, sem viðmælendurnir eru hluti af, sem hefur áhrif á 

það hvað viðmælendum finnst þeir verða að upplifa á ferðalagi sínu en meirihluti 

viðmælendanna sóttu í sömu afþreyinguna að einhverju leiti. 

 

Bæði Lengeek (2001) og Urry (1990) telja að við förum í frí til þess að komast í burtu frá 

okkar daglega lífi og leiðinlega hversdagsleikanum. Þetta upplifðu nokkrir af 

viðmælendunum en samkvæmt þeim einkenndist vorið 2020 mikið af því að vera heima og 

að bíða eftir tækifæri til þess að gera eitthvað skemmtilegt eins og að ferðast. Þráin til þess 

að komast í burtu byggðist upp og þegar tækifæri gafst til þess að rífa sig upp úr 

hversdagsleikanum um sumarið var tækifærið heldur betur nýtt.  
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6 Lokaorð 

Heimsfaraldurinn sem gengur yfir hefur takmarkað hreyfanleika ferðamanna og 

farþegarkomur erlendra ferðamanna til landsins hefur snarfækkað. Ferðaþjónustufyrirtæki 

hér á landi hafa því þurft að snúa sér að öðrum markhóp en þau eru vön, Íslendingum. Að 

vita hverjir hvatar og upplifun innlendra ferðamanna er getur hjálpað ferðaþjónustuaðilum 

að ná til fjölbreyttari markhópa ásamt því að stuðla að aukinni ánægju á meðal Íslendinga á 

ferð um landið.  

 

Rannsókn þessi var ætlað að varpa ljósi á hvaða hvatar það voru sem fengu íslenska 

háskólanema til þess að ferðast innanlands sumarið 2020 ásamt upplifun þeirra á 

ferðalögunum sem voru farin í. Það var gert með því að taka viðtöl við fimm háskólanema 

sem höfðu ferðast innanlands að einhverju leiti í sumar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að helstu hvatar til ferðalaga innanlands sumarið 2020 voru í fyrsta lagi ferðatakmarkanir, 

bæði hérlendis og erlendis ásamt því var verðlagið og hin ýmsu tilboð frá 

ferðaþjónustufyrirtækjum ýttu einstaklingum af stað í ferðalag. Það má einnig sjá á 

niðurstöðunum að fjöldi ferðamanna á áfangastað hafði áhrif á upplifun annarra ferðamanna. 

Fjórir af fimm viðmælendum sögðu kjósa það að hafa færri ferðamenn í kring um sig þegar 

staður er heimsóttur og fannst ágæt tilbreyting að fjöldi erlendra ferðamanna væri ekki eins 

mikill og hann hefur verið síðustu ár. Vert er að taka fram að það eru ekki eingöngu erlendir 

ferðamenn sem hafa áhrif á upplifun Íslendinga. Fjöldi innlendra ferðamanna hafði einnig 

áhrif á upplifun viðmælenda og þá sérstaklega yfir verslunarmannahelgina, stærstu 

ferðahelgi ársins hjá Íslendingum.  

 

Vert er að hafa í huga að þessi rannsókn er mjög lítil með aðeins fimm viðmælendur og þess 

vegna endurspegla niðurstöðurnar ekki endilega hvata og upplifun allra háskólanema 

landsins og lesa þarf niðurstöðurnar með það til hliðsjónar. Stærra úrtak hefði gefið 

nákvæmari sýn á upplifun og hvata íslenskra háskólanema til ferðalaga innanlands sumarið 

2020. Áhugavert væri að gera samskonar rannsókn næsta sumar og skoða hvort að hvatar og 

upplifun háskólanema væri á svipuðu róli og þeir voru í ár. Ef tími hefði gefst í að gera 

víðamæri rannsókn hefði einnig verið áhugavert að skoða hvata og upplifun mismunandi 

hópa eins og háskólanema og eldra fólks, eða einstaklingar sem ekki hafa ferðast mikið 

innanlands á móti einstaklingum sem eru mun reynslumeiri í ferðalögum hér innanlands.  

Jafnvel hefði spurningarkönnun gefið góðann grunn að rannsókn þar sem hægt væri að ná til 

mun stærri hóps af fólki heldur viðtalsrannsókn er fær um. 
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Viðauki A – Viðtalsrammi 

 

• Hefur þú ferðastt mikið innanlands undanfarin ár? 

• Hvað var það sem stóð upp úr, úr ferðalögunum þínum í sumar? 

• Nýttir þú þér ferðagjöfina í sumar? 

• Hafði Covid-19 áhrif á ferðaplönin þín í sumar? 

• Hefur verðlag alla jafna áhrif á ferðalögin þín? 

• Upplifðir þú ferðalögin í ár á einhvern annan hátt en fyrri ár? 
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