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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um skynræna mannfræði og hvernig hún getur komið að gagni við 

að skilja hvernig ferðamenn skynja umhverfið á nýjum stað og hvernig slík þekking getur 

gagnast aðilum ferðaþjónustunnar við stefnumótun sem og til þess að veita sem besta 

þjónustu. Í upphafi er staðan í íslenskri ferðaþjónustu skoðuð til að veita viðfangsefninu 

hagnýtan ramma en því næst er litið á eðli skynjana sem og einstök skynfæri auk helstu 

kenninga í sögu skynrænnar mannfræði til að varpa ljósi á ólíkar fræðilegar nálganir á þessu 

sviði. Í síðasta kaflanum er svo farið út í að skoða skynjun sem eina heild þar sem 

kenningarsmiðir fyrirbærafræðinnar leika stórt hlutverk og hugmyndir þeirra um náttúrulega 

beina tengingu okkar við umhverfið og skynjanir okkar. Að lokum kemur það niður á næmni 

mannfræðinnar fyrir fjölbreytileikanum og eðli skynjana til að veita ferðaþjónustunni innsýn í 

upplifun síns markhóps.    
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Inngangur 

Með mikilli aukningu ferðamanna á Íslandi undanfarin ár eykst einnig þörfin fyrir 

rannsóknir á sviði ferðamennsku til þess að auka stöðuleika og sjálfbærni í ört stækkandi 

atvinnugrein. Það eru margir þættir sem þörf er á að skoða á þessu sviði en hér ætla ég að taka 

fyrir hvernig mannfræði skynjunar getur varpað ljósi á upplifun ferðamanna af nýjum stöðum 

sem þeir ganga inn í og hvað það er sem hefur áhrif á þá heildrænu upplifun. Markmið 

ritgerðarinnar er þannig að varpa ljósi á þau tækifæri sem mannfræðin hefur til að styrkja 

skilning á upplifunum ferðamanna og hvernig það getur nýst ferðaþjónustunni til að veita 

markvissari þjónustu og auka sjálfbærni og stöðugleika á þessu sviði. Þær spurningar sem 

unnið er með hér að aftan eru eftirfarandi: Hvernig skynjar fólk umhverfi sitt á heildrænan 

hátt? Hvaða stað eiga tilfinningalegar- og eða óhefðbundnar upplifanir í þessari heildrænu 

mynd? Og hvernig getur mannfræðilegur skilningur á skynjunum fólks aukið og bætt þjónustu 

við einstaka hópa og bætt upplifun ferðamanna?  

Nokkur tregða hefur verið innan mannfræðinnar til að ræða ferðamál og þegar það hefur 

verið gert hafa áhrif hennar á „frumstæða“ eða „ósnortna“ heimamenn verið vinsælasta 

viðfangsefnið (Smekal, 2006). Slíkar rannsóknir eru mjög mikilvægar og þarfar, og segja má 

að full ástæða væri til að skoða áhrif stór aukinnar ferðaþjónustu á Íslendinga sem og 

samskiptin við ferðamennina, en lítið hefur verið gert af því hingað til. Þetta er þáttur í því að 

meta félagsleg þolmörk ferðamannastaða með því að skoða hversu marga ferðamenn 

heimamenn geta sætt sig við áður en samskiptin fara að valda heimamönnum óþægindum 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir 

Sigurjónsson og Bergþóra Aradóttir, 2001). Þetta er hins vegar efni í annað verkefni og því 

verður lítið komið inn á þennan þátt hér enda er þetta nokkuð utan við það svið sem hér 

verður tekið til skoðunar.   

Til að gefa smá innsýn í bakgrunn minni og hvernig hann mótar mína afstöðu þá hef ég 

unnið sem þjónn á hóteli yfir sumartímann undanfarin 7 ár og er ég núna að vinna sem 

leiðsögumaður með litla hópa ferðamanna á meðan þessi ritgerð er í vinnslu. Hvort tveggja á 

þetta þátt í því að vekja áhuga á viðfangsefni ritgerðarinnar sem og að gefa mér færi á að 

skoða efnisatriðin í ljósi þeirra viðbragða og athugasemda sem ég verð vitni að í starfi mínu, 

sem og að móta mínar eigin hugmyndir um viðvangsefnið. Þá skal einnig nefnt að ég ólst upp 

í smáþorpi úti á landi þar sem náttúran og umhverfið sem og þekking á því, var stór þáttur í 

mínum uppvexti. Það hefur undanfarin ár leitt áhuga minn að heildrænum upplifunum á 

umhverfinu og áherslu á það að sjónin ein og sér sé ekki nóg til að veita manni fullan skilning 
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á því sem í kring um mann er. Þessi atriði hafa vissulega áhrif á það hvernig ég vel og nálgast 

málefnið sem og efnistökin.  

Grein þessi er byggð upp á þann hátt að byrjað er á að skoða stöðu ferðamála á Íslandi 

til þess að setja upp ramma fyrir mögulega hagnýtingu niðurstaðna á þessu sviði. Því næst er 

fjallað um eðli skynjana, fyrst almennt, síðan í gegn um hvert og eitt hinna helstu skynfæra og 

því næst út frá ferðamanninum, ferðamálum og þeim þáttum sem hafa áhrif á upplifun 

ferðamanna af viðkomustað sínum. Í lokin er svo litið á heildræna skynjun í því ljósi að hún 

sameini og veiti betri skilning en þær hugmyndir sem reyna að hluta reynslu fólk í 

auðflokkanleg hólf.  

Staða ferðamála 

Þó að kjarni þessarar greinar byggist vissulega á mannfræðilegum hugmyndum þá er 

ekki hjá því komist að byrja á stuttri yfirferð yfir stöðu ferðamála og gefa smá innsýn í þau 

málefni sem þarna koma við sögu.  

Fjöldi ferðamanna sem heimsækja landið hefur aukist gríðarlega frá aldamótum. Árið 

2000 komu hingað til lands um það bil 302.900 ferðamenn en árið 2013 voru þeir orðnir 

807.300 og hefur þessi aukning átt sér stað yfir alla mánuði ársins (Ferðamálastofa, 2014).  

Það hefur hins vegar dagað upp á meðlimi ferðaþjónustunnar sem og þingmenn landsins að 

fjölförnustu ferðamannastaðirnir liggja undir skemmdum sem dregur að sama skapi úr 

ánægjunni sem fæst af því að heimsækja þessa staði (Eygló Svala Arnardóttir, 2013). Í 

könnun sem framkvæmd var árið 2000 kom fram að Íslendingum þætti samskipti sín við 

ferðamenn hæfileg en höfundar túlka það sem svo að félagslegum þolmörkum hafi ekki enn 

verið náð. En svo má nefna að viðmælendurnir voru farnir að nefna álag á vegakerfið sem 

einn helsta ókost ferðaþjónustunnar, enda vegakerfið úti á landsbyggðinni ekki byggt upp 

fyrir þá miklu umferð sem fylgir ferðamönnum. Samt sem áður telja höfundar að heimamenn 

hafi ekki áttað sig á því mikla álagi sem myndast vegna rútuferða og stórra hópa í hlutfalli við 

þá litlu innkomu sem þær veittu svæðinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, ofl., 2001). Árið 2003 

kom fram í rannsókn að 20% ferðamanna í Landmannalaugum fannst of margt fólk á 

staðnum. Þó að flestir væru mjög sáttir þá benda slíkar tölur til þess að þolmörkum sumra sé 

þegar náð og styst gæti í þolmörk fleiri gesta (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003).  

Samkvæmt hugmyndum Singh (2011) eiga allir ferðamannastaðir sinn líftíma sem 

gengur í hringi. Þannig kemur alltaf að því á endanum að fjölmennið verður svo mikið að það 

dregur úr aðdráttarafli staðanna en svo snýst þróunin aftur við og ferlið endurtekur sig. Þetta 
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ferli getur aftur á móti tekið mis langan tíma á hverjum stað fyrir sig. Í úttekt á Íslenskri 

ferðaþjónustu er bent á að skortur sé á skipulagi, samhæfðri markaðssetningu og náttúruvernd 

hérlendis til þess að gæta að þeim hagsmunum sem felast í því að halda stöðum náttúrulegum 

og aðlaðandi. Þannig nefna þau þörf á dreifingu ferðamanna um svæði sem og árstíma til að 

minnka álagið (Íslandsstofa, 2013).  

Eins og staðan er í ferðamálum núna er þörf á endurbótum á innviðum til þess að hægt 

sé að taka á móti þeirri rúmu 1 milljón ferðamanna eins og gert er ráð fyrir í markmiðum, án 

þess að það dragi úr ánægju gestanna. Þannig þarf einnig að markaðssetja vetrarferðir á 

raunhæfan hátt svo fólk verði ekki fyrir vonbrigðum ef veður eða aðrar óhjákvæmilegar 

aðstæður verða til þess að gera þurfi breytingar á áætlunum þeirra (Eygló Svala Arnardóttir, 

2013). Þar eiga auglýsingar og markaðssetning stóran þátt í því að stýra væntingum þeirra 

sem hingað koma (Magnús Einarsson, 1997). Þó að umhverfismál séu mikilvægur þáttur í 

ferðaþjónustu þá eru það skynjanirnar á þessu umhverfi sem og félagslega þættinum sem 

skoðaðar verða hér á eftir. Nú er staðan sú að undanfarið ár hafa sprottið upp miklar deilur um 

það hvort og hvernig megi koma af stað gjaldtöku á ferðamannastaði til að standa undir 

kostnaði af viðhaldi og umhverfisvernd svo hægt sé að koma í veg fyrir alvarlegar skemmdir á 

náttúruperlum landsins.  

Mynd 1. Ferðamannafjöldi á Þingvöllum. Ljósmynd: Hrefna I. Melsteð, 2014. 

Eðli skynjana og umhverfis 

Í þessum kafla verður litið á grunn hugmyndir um eðli skynjana, helstu einkenni þeirra 

og hvernig þær vinna saman og tengjast.  Hugmyndir um skynjanir hafa lengi verið til staðar 

innan heimspekinnar sem og í félagsvísindagreinum en þaðan fær mannfræðin grunninn sem 

hún notar við vinnu sína á sviði skynjana. Feld (2005) orðar mikilvægi skynjananna vel þar 
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sem hann segir að líkaminn sé miðja upplifunarinnar og landslagsins sem við skynjum. 

Samkvæmt hugmyndum Merleau-Ponty (1962) og fyrirbærafræði skynjunar er maður 

ómeðvitaður um skynjanir sínar sem eru alltaf hreinar og ótengdar því sem við vitum um 

heiminn en menningin virkar sem innbyggt forrit sem stýrir því hvernig við skiljum þessar 

skynjanir. Þessar hugmyndir ganga út frá því að skynjanirnar séu skráðar á hvítt blað þar sem 

utanaðkomandi áhrif eigi stærstan þátt í því hvað gert er við þessar skynjanir. Gibson (1983) 

gengur einnig út frá áþekkum hugmyndum en hann segir menn (og önnur dýr) hafa 

náttúrulegan meðfæddan hæfileika til að skilja skynjanir sínar án nokkurrar umhugsunar en 

hann gefur menningu ekki slíkt ákvörðunarvald líkt og Merleau-Ponty gerir. Ýmsar 

félagslegar kenningar byggja á svipuðum grunni en hver og ein hefur sína túlkun á því 

hvernig slík úrvinnsla fer fram. Félagsleg mannfræði hefur það eftir Mary Duglas að við 

veljum úr því áreiti sem við verðum fyrir og sköpum þá heimsmynd sem við túlkum, en frá 

Durkheim hefur hún þá hugmynd að allt okkar mat á skynjunum sé félagslegt og án nokkurs 

frjáls vilja einstaklinga. Menningarleg mannfræði telur það vera menninguna sem gefi táknum 

og áreiti merkingu sem móti skilning fólks á umhverfinu. Kenningin um starfshætti (theory of 

practice) segir ólík viðbrögð fólks af ólíkum uppruna koma til vegna þess að það hefur vanist 

ólíku athæfi, ólíkri líkamstjáningu og vöðvaminni. Hugræn vísindi segja menninguna vera 

form sem hjálpi heilanum við að flokka og túlka allt sem við upplifum en fyrirbærafræðin 

hins vegar telur okkur vera mun tengdari umhverfinu og skiljum því tilveruna í gegnum 

tengingu líkamans og viðfansefnisins (subject) og svo í gegnum þá táknrænu merkingu sem 

við leggjum í umhverfi okkar (Ingold, 2000). Gibson (1983) vill hinsvegar greina á milli 

skynhugsunar (perceptual cognition), það er eðlislægs skilnings okkar á umhverfinu í gegnum 

beinar skynjanir, og svo táknrænnar hugsunar (symbolic cognition), það er skilnings á 

merkingarbæru áreiti frá öðru fólki. Þá telur hann einnig að kenningar um skynjanir þurfi að 

gera ráð fyrir rangskynjunum svo sem hyllingum, speglunum og fleiru sem á sér stað í okkar 

daglega lífi og við lærum að þekkja sem slíkar en samt geta skynfærin ekki leiðrétt slíkar 

skynvillur þrátt fyrir að vinna af bestu getu enda hafi þau ekki fullnægjandi upplýsingar til að 

skynja af fullri nákvæmni.  

Skynfærin  

Þegar upplifanir fólks á skynjunum þess eru skoðaðar er þörf á að líta á þau „tæki“ sem 

við notum til að upplifa, eins og Howes (2005a) orðar það. Það er að segja skynfærin. Susan 

Stewart (2005) skilgreinir þau og þeirra eðli á greinagóðan hátt en hún segir:  
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Visual and auditory senses depend upon relations to external objects and their 

properties; sounds and smells are public and external; tastes are private, yet 

external to the skin and membranes in that they require stimulation; feelings of 

heat or cold or warmth are partly internal and partly dependent on contact with 

external forms (bls. 60).1 
 

Howes (2005a) segir mannfræðina hafa lengi verið bundna því að horfa á heiminn sem 

utanaðkomandi sérfræðingar og leggja þannig of mikla áherslu á gildi sjónrænna skynjana á 

kostnað annarra skynfæra og skynjana. Hann segir þetta koma til vegna þeirrar hefðar að líta á 

sjónina sem mikilvægasta skynfærið innan stéttskipts kerfis fimm skynfæra. Á svipuðum 

nótum segir Jenks (1995) fólk innan vestrænnar menningar mynda flestar sínar skoðanir á 

hinum ytri heimi í gengum sjónina. Hún er menningarlega túlkuð og endurtúlkuð svo að 

jafnvel niðurstöður raunhyggjumanna eru sífellt endurmetnar. Eðli sjón skynjana er óhlutstætt 

og erfitt að henda reiður á en það gerir það að verkum að í sumum tilfellum dugar sjónin ein 

ekki til að styðja sig við. Það er þar sem hin skilningarvitin koma til skjalanna og gefa okkur 

raunsærri og heildstæðari mynd af veruleikanum (Tuan, 1974). Sem dæmi um þetta nefnir 

hann þegar keyrt er fram hjá illa lyktandi skólplögunum en það er ekki fyrr en gluggarnir eru 

opnaðir sem við finnum hversu ógeðfelldur staðurinn er. Þessa áherslu á sjónina má að 

einhverju leiti rekja til þeirra grunn einkenna mannlegrar sjónar sem hann talar um. Það er, 

þrívíddarsjón og litasjón en þrátt fyrir að við mennirnir höfum ekki eins skarpa sjón og mörg 

dýr þá gera þessi einkenni okkur það kleift að vinna mikið magn almennra upplýsinga í 

gegnum sjónina. Meðal þess sem rennir stoðum undir hina sterku vestrænu áherslu á hið 

sjónræna eru samlíkingar í orðatiltækjum sem vísa í sjónræna eiginleika hluta og/eða lifandi 

vera. (Ritchie, 1991). Þetta birtist einnig í túlkun sjónrænna tákna í umhverfi okkar (Jenks, 

1995). Það er svo í gegnum þetta ferli sem landslag, sem dæmi, hefur orðið sérstaklega 

sjónrænt fyrirbæri (Feld, 2005). Sýn okkar á heiminn takmarkast hins vegar af sjónarhorninu 

hverju sinni sem síðan sameinast fyrri sýn frá öðru sjónarhorni sem saman mynda þann heim 

sem við þekkjum en við erum frekar ómeðvituð um þessi takmörk á þekkingu okkar 

(Merleau-Ponty, 1962). Gibson (1979) setur það fram á þann hátt að augun séu aðeins tæki til 

                                                 

1 Sjónrænar og hljóðrænar skynjanir ráðast af tengingum við ytri hluti og eiginleika þeirra; hljóð og lykt eru 

opinberar og útrænar; bragðið er persónulegt, en utan á húð og himnum á þann hátt að það þarfnast örvunar; 

tilfinningar hita, kulda eða hlýju eru að hluta innrænar og að hluta háðar snertingu við útræn form.  
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að sjá en við sjáum með öllum líkamanum að því leyti að það er líkaminn sem snýr höfðinu, 

hreyfir sig og beinir sjóninni að því sem skoða skal.   

Hin skynfærin fjögur hafa ekki fengið eins mikla athygli innan mannfræðinnar frekar en 

í öðrum greinum. Um heyrnina segir Tuan (1974) að hún sé sérstaklega tengda tilfinningum 

en það má tengja hugmyndum Feld (2005) um það hvernig hljóð láta líkamann nötra sem 

gerir það að verkum að við finnum líkamlega fyrir því hvernig allur líkaminn meðtekur 

hljóðin og tekur þar að auki þátt í því að mynda röddina og önnur hljóð sem við gefum frá 

okkur. Hann bendir einnig á að hljóðheimur staða eigi þátt í því að gefa fólki dýpri skilning á 

umhverfi sínu og því sem á sér stað í umheiminum. Svo nefnir Gibson (1983) einnig 

hljóðbylgjur af lágri tíðni sem við heyrum ekki en finnum samt sem áður fyrir vegna titrings 

bylgnanna. Þá eiga hljóðin heima í tíma og rúmi og eru því nátengd upplifun fólks af slíku. 

Ingold (2000) segir að öfugt við sjónina þá sé heyrnin félagsleg og eigi mikinn þátt í 

samskiptum fólks á meðan sjónin sé miklu frekar einangrandi og sjálfstæð. Það er einmitt á 

grunni þess að það er í gengum heyrnina sem tjáskipti tungumálsins berast. Eins og Hausa 

þjóðflokkurinn er dæmi um þá getur góð heyrn skipt sköpum þegar greina þarf fín blæbrigði í 

málrómi til þess að skilja það sem sagt er (Ritchie, 1991). Þau skilningarvit sem eftir eru hafa 

lengst af talist óæðri (Howes, 2005a) og hefur snertingin sem dæmi lengi verið skilin útundan 

í umræðunni. Gibson (1983) bendir á að snertiskynið er sérstakt að því leiti að það er eina 

skynfærið sem nær yfir allan líkamann en Mazzio (2005) segir þetta skynfæri einnig vera það 

eina sem skynjar án milliliða, það er að segja án þess að berast fyrst um loftið líkt og t.d. 

ljósgeislarnir sem veita okkur aðgang að sjóninni og hljóðbylgjurnar sem berast að eyrum 

okkar. Snertingin er því mjög næm á smáatriði skynjana og veitir okkur einstaka tengingu við 

þá hluti og einstaklinga sem snertir eru. Gibson (1983) bendir þó á að bragðskynið er nátengt 

snertingunni og hefur þessa beinu tengingu á sama hátt þó það sé ekki síður óaðskiljanlegt 

lyktarskyninu enda greini bæði þessi skynfæri efnasambönd (chemoreceptors). Lyktarskynið, 

sem líkt og snertiskynið og bragðskynið hefur litla athygli fengið, á sterkan þátt í að vekja upp 

minningar (Tuan, 1974). Þá er það einnig bundið við öndun sem gerir það að verkum að það 

er óhjákvæmilegt að nota það jafnvel þegar lyktin er óviðkunnanleg (Gibson, 1983). En 

skynfærin fimm eru ekki ein að leik. Sem dæmi talar Ingold (1993) um hreyfiskynjun 

(kinestetic) sem leið fólks til að staðsetja sig í umhverfinu í gegnum athafnir sínar. Þá leggur 

Howes (2005a) fram margar hugmyndir að sjötta skilningarvitinu og nefnir meðal annars 

samruna skynfæra (synaesthesia) og almenna skynsemi (common sens) sem möguleg 

tengiskynfæri en svo talar hann einnig um tungumálið sem mögulega samtengingu skynjana 

enda notar fólk það til að ræða um skynjanir sínar, upplifanir og tilfinningar. Að sama skapi er 
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tungumálið takmarkandi í þeim efnum þar sem erfitt getur verið að tjá í orðum það sem 

skynjað er. Howes (2009) bendir einnig á að þeir menningarheimar sem ekki hafa orðið fyrir 

áhrifum vestrænnar menningar hafi fjölbreyttari skilgreiningar á skynjunum og segir hann að 

þetta hafi einnig átt við um vestræna menningu áður fyrr. Skilgreiningar eins og þær sem eru 

hér að framan byggja á hugmyndum um að hægt sé að leggja áherslu á ákveðin skynfæri í 

rannsóknum og hugsa lítið um önnur á sama tíma. Tim Ingold (2000) gagnrýnir Howes fyrir 

einföldun þegar Howes talar um áherslu vissra menningarhópa á ákveðin skynfæri. Ingold 

telur samskipti og tengingu skynjana vera meira einstaklingsbundna og felast meðal annars í 

æfingu og þjálfun. Það gerir það að verkum að tveir einstaklingar innan sama 

menningarhópsins geta beitt skynfærum sínum á mjög ólíkan hátt og haft ólíkan skilning á 

tilverunni.  

Samkvæmt hugmyndum Gibson (1983) skarast það sem hann kallar skynkerfin fimm en 

útiloka þó ekki hvert annað. Hann flokkar skynkerfin nokkuð ólíkt öðrum en hann talar um 

jafnvægiskerfið sem eitt kerfi skynjana, heyrnarkerfið, snertikerfið (haptic system), bragð- og 

lyktarkerfið, sem hann sameinar, og svo sjónkerfið. Ólíkt flestum setur hann þarna saman 

bragð- og lyktarskyn í einn flokk og bætir jafnvægisskyni í hóp grunnskynjana. Corbin (2005) 

heldur svo fram að þessar skynjanir séu svo skilgreindar og miðlað út frá öðrum 

skynupplifunum, en það er í takt við hugmyndir Feld (2005) um að líkaminn komi alltaf með 

fyrri upplifanir á nýja staði sem hann kemur á og noti þær til þess að túlka það sem fyrir augu 

ber á þeim stað þó ekki sé það í anda Gibson. Howes (2005b) túlkar Feld sem svo að án 

skilnings á því hvernig menningin og samfélagið hefur mótað skynjanir fólks er ómögulegt að 

átta sig á því hvaða upplýsingar þessar skynjanir færa því og hvað það mun gera við þær. 

Stewart (2005) bendir á að Proust túlki það jafnvel sem svo að skilningur og túlkun hvers og 

eins á skynjunum sínum geri þær óskiljanlegar fyrir aðra en þann hinn sama. Það að hafa 

reynslu af stað eða hlut er því forsenda þess að geta gert grein fyrir honum. Þannig er oft 

gerður greinarmunur á milli vestræns skilnings á umhverfinu og „frumstæðs“ skilnings, þar 

sem hinn fyrrnefndi einblínir á notagildi og efnahag þar sem við mannfólkið erum ótengd og 

óháð náttúrunni en hinn síðarnefndi gerir ráð fyrir að við séum hluti af henni (Tilley, 1994). 

Þessi munur er einmitt dæmi um það sem hann vill benda á að skilningur vissra hópa eða 

einstaklinga getur verið óskiljanlegur öðrum. Staðir hafa merkingu fyrir hvern og einn og gefa 

athöfnum fólks samhengi og merkingu (Tilley, 1994). Hugmynd Ingold (2000) segir að við 

búum (dwell) í umhverfinu og erum óaðskiljanleg því, þar sem aðgerðir okkar og lífið allt er 

hluti af eðlilegu ferli náttúrunnar og umhverfisins. Í tengslum við veru okkar í heiminum segir 

Jackson (1995) að það að eiga heima og tilheyra einhverjum stað felist í því að manni finnist 
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maður frjáls til að vera maður sjálfur og geti sagt án vafa að maður vilji hvergi vera 

annarstaðar (jafnvel þó það sé aðeins tímabundið). Að því sögðu talar hann um að við lifum 

mörgum lífum á einum líftíma þar sem sjálfið breytist meðal annars á grunni hinna ólíku 

upplifana sem við verðum fyrir. Þetta getur þá einnig breytt tilfinningu okkar fyrir stöðum og 

hvort okkur finnst við eiga þar heima. Þá segir Bourdieu (1977) og kenning hans um 

starfshætti að hið liðna hafi áhrif á upplifanir okkar og stýri þeim. En þannig býr sagan til 

félagslega skilyrtar athafnir sem móta hegðun og söguna. Eins og hér má sjá spila skynfærin 

og hreinar skynjanir stóran þátt í því hvernig við skiljum umheiminn en fyrri reynsla, þekking 

og menning veitir þeim svo ramma sem sker endanlega úr um það hvað af þeim verður. 

Selstad (2007) bendir svo á að skilningur fólks á upplifunum breytist og þróist eftir því sem 

talað er um þær en í því ferli tapast einnig hluti af minningunum á meðan lögð er áhersla á 

aðeins lítinn hluta þeirra minninga og tilfinninga sem upphaflega áttu sér stað.     

Skynjun ferðamanna  

Skynjanir eru ferðamönnum mikilvægar enda eru þeir oft að koma á staði sem þeir 

þekkja ekki fyrir og treysta alfarið á skynjanir sínar til skilnings á umhverfinu (Selstad, 2007). 

Eitt það helsta sem ferðamenn koma til að upplifa á Íslandi er náttúran og landslagið og því er 

ekki fjarri lagi að byrja á því að skoða hvernig landslag og umhverfi hefur verið skilgreint í 

mannfræðinni.  

 Barbara Bender (2006) skilgreinir landslag sem heiminn utanvið okkur eins og hann er 

túlkaður í meðvitund okkar en einnig á þann hátt sem við tengjumst honum í aðgerðum. Í 

annarri grein segir Bender (2002) að í augum ríkra vesturlandabúa er landslagið skilgreint sem 

sjónræn róandi sveit en það sjónarhorn er stéttskipt enda er hugsunin önnur hjá þeim sem 

þurfa að lifa og strita í þessu sama umhverfi. Þarna bendir hún einnig á að landslagið tekur 

sífelldum breytingum sem byggjast á því sem áður hefur verið en stendur aldrei í stað. Það er 

þess vegna sem ólíkir einstaklingar túlka landslagið á ólíkan hátt við sömu aðstæður og sami 

einstaklingurinn getur skynjað það á misjafnan hátt á ólíkum tíma og jafnvel haft andstæðar 

tilfinningar gagnvart því samtímis (Bender, 2006). Áþekka hugmynd má sjá hjá Katrínu Önnu 

Lund (2013) sem vill frekar líta á landslagið sem einskonar atburð sem á sér stað frekar en 

fasta óbreytanlega mynd. Slíkar hugmyndir aðhyllist hún í andstöðu við eldri hugmyndir um 

náttúruna sem eitthvað ótengt manninum og stendur alfarið utan við hinn félagslega heim. 

Hún álítur að til þess að upplifa náttúruna sem er á sífelldri hreyfingu þurfi maður að hreyfast 

með henni og tengjast henni frekar en að horfa á hana utanfrá.  
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Umhverfið er hins vegar ekki það sama og landslag. Ingold (2000, bls. 20) skilgreinir 

umhverfi sem, hlutlægt. Það er, umhverfi hvers og eins er það sem í kring um hann er og tekur 

merkingu út frá honum, í stöðugum breytingum og aðskilið frá hugmyndinni um náttúru enda 

geti utanaðkomandi horft á umhverfið sem ótengda náttúru en ekki sem umhverfi sitt líkt og 

vísindamaður myndi gera. Þannig er spurning hvort við sjáum okkur sem hluta af staðnum eða 

staðsett utan við hann. Ingold leggur valið í hendur einstaklingsins um það hvort hann vilji 

verða hluti af umhverfinu en Tuan (1974) lítur hinsvegar á það sem svo að hinn 

utanaðkomandi ferðamaður hafi aðeins takmarkað, einfalt sjón- og myndrænt sjónarhorn á 

landslagið og umhverfið á meðan heimamenn hafi dýpri sýn, á svæðið, sem þeir eiga erfitt 

með að tjá. Þessar tilfinningar og skynjanir felast í hegðun þeirra, hefðum og þjóðtrú. Hjá 

honum er ekki til staðar þessi möguleiki á að hinn utanaðkomandi helli sér inn í umhverfið og 

taki það djúpt inn á sig líkt og hugmyndir Ingold gefa færi á. Tuan (1977) bendir réttilega á að 

fólk þekkir nærumhverfi sitt vel á meðan fjærumhverfið er aftur á móti fullt af óstaðfestum og 

jafnvel röngum hugmyndum sem koma til vegna vanþekkingar hvers og eins einstaklings á 

því svæði sem um er rætt. Þá er hinu óþekkta líkt við aðra og þekktari hluti. Sem dæmi má 

nefna þjóðsögur þar sem náttúrunni er líkt við mannslíkamann sem við skiljum betur. Okkar 

nærtækasta dæmi hér á landi væri upprunasaga norrænnar goðafræði. Þá má skilgreina staði 

sem sjáanleg tákn í umhverfinu svo sem áberandi kennileiti í landslagi, bæi, bæjarhluta 

o.s.frv. en einnig leitast listaverk og arkitektúr við að fá þá stöðu í umhverfinu (Tuan, 1977). 

Sem dæmi um slíka staði má nefna Ásbyrgi eða Perluna hér á Íslandi.  

Eins og fram kom hérna að framan eru skynjanir nokkuð sem hver og einn skilur á 

persónulegan hátt en í því ferli á menningin einnig sinn þátt, enda er menningin hluti af fyrri 

upplifunum okkar og skilningi sem hefur svo aftur áhrif á skilning okkar af því sem við 

upplifum síðar (Pink, 2009). Þannig eru líkur á því að ólíkir menningarhópar leggi ólíka 

merkingu í sömu fyrirbærin (Howes, 2009) Dæmi um ólíkar áherslur milli menningarheima er 

það að á vesturlöndunum eru sjónvörp auglýst fyrir góð myndægði en á Indlandi er áherslan á 

góð hljóðgæði (Howes og Classen, 2014). Ingold (2000) segir að meðal annars berist þessar 

upplýsingar milli fólks í gegnum menningarminni, þar sem eldri ættingjar flytji hinum yngri 

ýmsar upplýsingar og þekkingu sem það býr að alla sína ævi. Þessar upplýsingar nýtast svo til 

þess að meta nýjar aðstæður og átta sig á umheiminum í kring um sig. Hann tekur þó fram að 

ekki fari allur lærdómur fram í gegnum kennslu því nemandinn hafi fulla getu til að velta fyrir 

sé hlutunum og velja túlkun sína út frá eigin upplifunum og skoðunum. Connerton (1989) 

fjallar um það hvernig samfélag viðheldur þekkingu, sögum og menningu í gegnum 

sameiginlegt minni. Þá skiptir hann minni í þrjár gerðir, það eru persónulegt minni sem nær 



  

15 

yfir persónulega reynslu og atburði í lífi hvers og eins, hugrænt minni sem nær yfir hluti sem 

fólk lærir, sem dæmi má nefna merkingu orða, stærðfræðiformúlur og aðra þekkingu, og 

ávanaminni (habit-memory) sem er hæfnin til að endurtaka einhverja aðgerð svo sem að hjóla, 

lesa og fleira.  Það eru hinar seinni tvær sem eiga stærstan þátt í því að bera menningarbundna 

þekkingu á milli fólks og kynslóða en Connerton er einnig meðal þeirra sem taka undir þá 

skoðun að fyrri reynsla og þekking hafi áhrif á upplifun hvers og eins af nútíðinni.  

Atferli fólks og hvati til ferðalaga er einnig ólíkur á grunni menningar líkt og Vespestad 

og Mehmetoglu (2010) fjalla um í grein sinni. Í viðtölum sem þau tóku við ferðamenn í 

Noregi komust þau að því að hægt væri að flokka gestina upp í tvo megin hópa eftir því hvort 

þeir væru einstaklingsmiðaðir eða hópsinnaðir. Þær þjóðir sem voru fyrst og fremst 

einstaklingsmiðaðar höfðu mestan áhuga á náttúruupplifun, sjálfsskoðun, þekkingu og virkri 

ferðamennsku, svo sem gönguferðum og annarri útivist, á meðan hinir hópsinnuðu lögðu 

meiri áherslu á skemmtanagildi og þá félagslegu stöðu sem fengist með því að ferðast á 

vinsæla staði. Þeir nýttu sér frekar hvalaskoðun, veiðiferðir og fleiri félagslegar athafnir. 

Þannig er hægt að flokka ferðamenn eftir væntingum þeirra, hvata fyrir ferðum og hvernig 

þeir kjósa að ferðast. Dæmi um það eru hópferðamenn, ferðamenn á eigin vegum, þeir sem 

kjósa lúxusferðir o.s.frv. Hver og einn þessara hópa gerir ólíkar væntingar til staðanna sem 

þeir koma á og upplifa þá á mjög ólíkan hátt út frá því hvernig stöðunum gengur að uppfylla 

þessar væntingar (Smekal, 2006). Tuan (1977) tengir ólíka eiginleika þjóða við meðal annars 

umhverfi þeirra, veður og fleiri þætti í aðstæðum sem móta sjálfsmynd þeirra, hugmyndir um 

uppruna sinn sem og hugmyndir um utanaðkomandi fólk og staði. Hugmyndir Bourdieu 

(1977) eru nokkuð áþekkar þessum en hann segir lífsmynstur og umhverfi einstakra stétta 

og/eða menningarheima gera það að verkum að fólk er líklegra til að eiga sér sambærilega 

reynslu og skilning á heiminum innan hóps heldur en milli hópa. Þannig bendir Chambers 

(2000) á eðlislægan mun á vestrænum hugmyndum um yfirráð og völd mannsins yfir 

náttúrunni og svo austrænum hugmyndum um stöðu mannsins í náttúrunni sem hluti af henni. 

Hann segir vestræna hugmyndafærði einblína á þróun og það hvernig við getum breytt, 

„verndað“ og ekki síst „bætt“ náttúruna en  sumir aðrir menningarheimar horfa frekar á þetta 

sem hringlaga ferli og eru því þolinmóðari gagnvart eðlilegu ferli náttúrunnar sem fer í 

gegnum ferli hnignunar og uppbyggingar til skiptis. Þetta leiðir til ólíkrar upplifunar og 

túlkunar á náttúrunni og skynjunum sem og ólíkrar umgengni. Þessar ólíku skynjanir, 

væntingar og túlkanir speglast yfir í ímynd staða sem er nokkuð sem ferðaþjónustan áttar sig á 

að þörf er á að skoða, eins og sjá má á grein Önnu Dóru Sæþórsdóttur o.fl. (2001) en þar getur 

mannfræðin einmitt orðið að liði.  
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Algengast er að ferðamannastaðir séu kynntir á grunni þeirrar sjónrænu upplifunar sem 

þar gefst færi á að njóta, þar sem ferðamaðurinn fær tækifæri til að sjá hið ókunna, villta og 

frumstæða úr öryggi fjarlægðarinnar og skipulags leiðsögumanna (Little, 1991). Chambers 

(2000) fjallar um þessa gerð ferðamennsku sem fortíðarþrá enda lifum við ótengd náttúrunni 

og förum því að skoða hana en aðeins úr hæfilegri „fjarlægð“ og öryggi, þar sem hún tekur 

örugglega ekki frá okkur þægindin sem við höfum vanist. Þetta viðhorf tengist einnig 

áðurnefndum hugmyndum Tuan um lítil tengsl ferðamannsins við staðina sem þeir heimsækja 

en að sama skapi höfum við einnig séð hérna höfunda svo sem Ingold og svo Vespestad og 

Mehmetoglu sem benda á að markmið og viðhorf ferðamanna eru misjöfn og leiða því til mis 

sterkra og ólíkra tenginga við hina nýju staði. McIntyre (1998) talar um að jafnvel á stuttum 

ferðum í náttúruna megi hæglega ná djúpum tengslum við hana þó þau tengsli geti verið mis 

mikil og sterk eftir lengd ferðar og þátttöku fólks. Gross, Brien og Brown (2008) líta svo á 

málin að þátttaka fólks í umhverfinu og tenging þess við umhverfið hefur mikið að segja um 

það hvernig því finnst þjónustan á svæðinu og hversu ánægt það er með dvölina. Með 

aukningu ferðamanna á hefðbundnum ferðamannastöðum leggja aðrir í leit að paradís án 

kraðaks ferðamanna þar sem þeir geti náð þessari tengingu við staðina. Tengingu sem ekki 

fæst þegar maður er umkringdur stórum hópum fólks sem kemur eingöngu til að fljóta um 

svæðið í skoðunarferð (Smekal, 2006).  

Mynd 2. Við Svínafellsjökul. Ljósmynd: Hrefna I. Melsteð, 2014. 
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Þetta leiðir hins vegar út í spurningar um félagsleg þolmörk staða. Tuan (1977) spyr 

hversu margt fólk kemst fyrir á ákveðnum stað án þess að fólk líði fyrir þrengsl og þéttni á 

staðnum. Hvar eru mörkin? Hvenær fer ferðamannafjöldinn að hafa áhrif á upplifun 

ferðamanna? Til þess þarf að skoða hver eru lágmarks gæði upplifunar sem ferðamenn sætti 

sig við áður en þeir kjósi frekar að ferðast á aðra staði (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001). 

Þá bendir Tuan (1977) á að þolmörk fólks eru ólík. Það eru ólíkar félagslegar og 

umhverfisrænar aðstæður sem gera það að verkum að þrengsl valda fólki óþægindum, sem og 

ólíkar væntingar og félagslegt andrúmsloft. Þannig getur sumum þótt fámennt á svæðinu á 

meðan öðrum þykir of fjölmennt á sama stað. Eins og sjá mátti í grein Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur (2003) þar sem litlum hluta gesta Landmannalauga þótti of fámennt þar þó 

flestum þætti hæfilegur fjöldi en allt að 20% þótti of margt fólk þar. Slíkt getur til dæmis 

komið til vegna ólíks skilnings fólks á víðáttunni. Sumir sjá hana sem tákn um frelsi og 

tækifæri en aðrir sjá hana sem hættu og fyllast hræðslu og vanlíðan (Tuan, 1977). Þannig er 

stærsti hluti ferðamanna á Íslandi innan fyrri hópsins en þó mætti ætla að þeim sem þykir of 

fámennt á ferðamannastöðum hálendisins líki víðáttan og fámennið illa. Árið 2000 svöruðu 

flestir ferðamenn að þeir væru ánægðir með upplifun sína í Skaftafellsþjóðgarði, bæði hvað 

varðaði þjónustu og náttúruna sem þeir sögðu að lítið hefði látið á sjá vegna ágangs enn sem 

komið var (Anna Dóra Sæþórsdóttir, o.fl. 2001). Í Landmannalaugum töldu flestir svæðið 

vera náttúrulegt og óspillt en þó voru sumir sem kvörtuðu undan sóðaskap og rusli umhverfis 

laugarnar. Sumum þótti uppbyggingin of mikil en flestir voru mjög sáttir. Þegar gestirnir voru 

spurðir hverskonar uppbygging þeim þætti í lagi og hver ætti ekki heima á svæðinu þá sögðust 

flestri sáttir við fjallaskála, göngustíga, bæði lagða og troðna, sem og vegslóða en fæstum leist 

hins vegar á hótel og aðra markvissa uppbyggingu vegna ferðamanna eða rafmagnslínur og 

stíflur (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003). Hugmyndir ferðamanna um hinn fullkomna stað eru 

hins vegar stundum í andstöðu við sjálfar sig þar sem þeir leita að hreinni og óbreyttri náttúru 

eða menningu en ætlast samt til að öll þægindi séu til staðar þeim til handa (Selstad, 2007). 

Þetta er nokkuð sem Anna Dóra Sæþórsdóttir (2003) sá einnig í rannsókn sinni í 

Landmannalaugum þar sem sami viðmælandinn talar um að ekki mætti breyta neinu en vildi á 

sama tíma að ákveðnum hlutum væri breytt til að auka eigin þægindi. Erfitt hefur hinsvegar 

reynst að nota félagsleg þolmörk sem ástæðu til þess að takamarka fjölda fólks á svæðum sem 

hefur leitt til þess að oft er sökinni skellt á skort á innviðum þegar þörf er á 

fjöldatakmörkunum á svæði. Átroðningur og náttúruskemmdir af völdum mikils fjölda 

ferðamanna er viðsjárverður enda hefur hann áhrif á ímynd staðarins í gegnum upplifun 

gestanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001). Mat á náttúruskemmdum er hins vegar verk 
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fyrir sérfræðinga á því sviði en áhrif þeirra skemmda á upplifun fólks er aftur á móti hluti af 

viðfangsefninu hérna.    

Hjá stærstum hluta ferðamanna á Íslandi var náttúran einn helsti hvati ferðarinnar (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001). Á þeirri forsendu eiga ferðamenn mikilla hagsmuna að gæta í 

verndun náttúru þeirra staða sem þeir heimsækja. Það felst meðal annars í því að átta sig á því 

að stundum getur of mikil uppbygging, þar á meðal verndandi uppbygging stíga og 

þjónustuhúsa, haft neikvæð áhrif á upplifun fólks af náttúrulegum svæðum (Dodds. 2013). 

Það er nokkuð sem Íslendingar eru fyrst núna byrjaðir að hugsa til en þó aðeins í vissum mæli 

og vísa ég þar til viðtals Hólmfríðar Gísladóttur við Ólaf B. Schram (2014) sem telur sífellt 

vaxandi fjöldi ferðamanna á þekktustu stöðunum valda því að verið sé að skemma 

söluvöruna, það er að segja tenginguna við náttúruna og hætta á að landið verði óseljanlegt 

sem náttúruupplifun.  

Samskipti við heimamenn 

Þrátt fyrir að flestir ferðamenn sem koma til Íslands hafi valið viðkomustaðinn með 

stórbrotna náttúru í huga þá þurfa allir að eiga einhver samskipti við heimamenn. Því er ekki 

hægt að líta fram hjá því hvernig þau samskipti fara fram og hvaða áhrif þau hafa á heildræna 

upplifun ferðamannsins. Í rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur o.fl. (2001: 27-29) Kom í ljós 

að flestir vildu ferðamennirnir í Skaftafelli eiga samskipti við heimamenn og alls sögðu 75% 

aðspurðra það vera mikilvægt eða mjög mikilvægt að kynnast Íslendingum og flestum þótti 

einnig mikilvægt að kynnast lifnaðarháttum landsmanna. Þá þótti mörgum mikilvægt að 

kynnast sögu landsins en tæplega 30% svarenda fannst samskipti sín við heimamenn hefðu 

mátt vera meiri en þau voru. Í Landmannalaugum þótti flestum samskipti sín við heimamenn 

vera hæfileg en 40% þótti þau of lítil og 6% þótti þau of mikil (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2003: 66).  

Eins og í öðrum samskiptum ólíkra þjóða þá geta samskipti ferðamanna við heimamenn 

reynst bæði erfið og gefandi. Smekal (2006) skoðar samskipti ferðamanna og heimamanna á 

grískri eyju og gerir góða grein fyrir þeim. Þar segir hann að samskiptin séu stundum stirð, til 

dæmis ef heimamönnum finnst þeir vera eins og dýr í búri, eins og þegar fararstjórar sýna 

ferðamönnum fólkið sem dæmi um hinn hefðbundna eyjarbúa. Þetta hefur verðið kallað stara 

(gaze) ferðamannsins sem horfir en sér ekki fólkið sem persónur og einstaklinga. Það er 

hlutverk fararstjóranna að stuðla að góðum samskiptum, tryggja öryggi og sýna það sem er 

áhugavert en stundum fara þessi hlutverk ekki saman. Það er líka í þeirra höndum að gefa 
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rétta mynd af staðnum og menningunni en það hefur stundum gengið erfiðlega þar sem stór 

hluti fararstjóra á svæðinu er aðkominn og hefur í sumum tilfellum varla nema 

yfirborðsþekkingu á staðnum. Smekal heldur áfram og segir að eins og liggur í orðinu er 

ferðamannaiðnaðurinn iðnaður þar sem samskipti ferðamanna við heimamenn byggjast á 

viðskiptum og eru fyrir heimamönnum fyrst og fremst efnahagsleg. Fjöldaferðamennskan 

hefur auk þess gert það að verkum að erfitt er að veita almenna persónulega gestrisni sem 

heimamönnum þessarar grísku eyju er annars tamt að gera. Þannig verður það oft svo að stara 

ferðamannsins snýst við þegar heimamenn viðrast ekki „sjá“ þá sem versla við þá vegna 

stanslauss fjölda ferðamanna. Hann bendir líka á að þessi ópersónulegu tengsl eru ekki vegna 

illúðar eða afskiptaleysis og eru ekki illa meint en verða að ferli til að takast á við þann mikla 

fjölda fólks sem ferðast um svæðið. Annað vandkvæði í samskiptum myndast þegar 

samkeppni og rígur skapast á milli heimamanna, til dæmis vegna velgengni einhvers, sem 

skapar aftur ágegna hegðun gagnvart gestum til að lokka þá til sín eða reka burt frá 

samkeppnisaðilanum. En samskiptin eru auðvitað ekki öll neikvæð. Fyrir heimamenn eru létt 

og gamansöm samskipti við ferðamenn oft vel þegin tilbreyting frá hversdagslífinu eða 

hvetjandi dæmi um að láta draumana rætast. Fyrir ferðamennina eru þessi samskipti 

lærdómsrík dæmi um aðra menningu og annan lifnaðarhátt. 

Hluti af ástæðunni fyrir því að ferðalög eru svo gefandi er nýr skilningur og upplifun. 

Ucko og Layton (1999) tala um að ómögulegt sé fyrir hinn utanaðkomandi mannfræðing (og 

aðra utanaðkomandi) að skilja þá merkingu sem heimamenn hafa lagt í umhverfið nema með 

samskiptum við innfædda þar sem skilningur hinna innfæddu á umhverfinu byggist á því sem 

þar hefur gerst, jafnvel langt aftur í tímann. Þar kemur einnig til sögunnar tilfinning 

heimamanna fyrir notagildi staða en hún er mun persónulegri og næmari en tilfinning 

nýkominna af hinu sama (Cooney, 1999). Tuan (1977) telur að þessir hversdagslegu hlutir 

sem heimamenn nota og leggja merkingu í beri í sér vissa innri fegurð sem hefur róandi áhrif. 

Eins og nefnt var hér að framan er landslagið síbreytilegt en það gerir það að verkum að 

skilningur fólks á stöðum og merkingu þeirra breytist. Hið sama á sér stað þegar fólk færir sig 

úr stað og sér staðina og landslagið út frá öðru sjónarhorni (Cooney, 1999). Þar hafa samskipti 

við heimamenn mikla þýðingu við að veita gestinum innsýn inn í annan heim. Gamlar minjar 

gefa innsýn í það hvernig fólk skildi umhverfi sitt áður fyrr en gott getur verið að átta sig á 

samtímaskilningi heimamanna til að skilja sögunni (Cooney, 1999). Það skiptir hins vegar 

einnig máli að spyrja sig hvaða sögu er verið að segja ferðamönnum, á hvaða forsendum og 

fyrir hvern? Því sagan sem sögð er getur gefið bjagaða mynd af raunveruleikanum ef hún er 

rangt með farin (Bender, 2006). Carneiro og Eusébio (2012) segja að samskipti ferðamanna 
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við heimamenn aukist með aldrinum sem og aukinni ferðareynslu. Þá er hvatinn til ferðanna 

oft leit að nýrri og spennandi upplifun og geta samskipti við heimamenn talist til þess flokks.  

Samskipti fólks fara fram á ýmsan máta en Merleau-Ponty (1962) kemst vel að orði 

þegar hann segir: „No one will deny that here the process of expression brings the meaning 

into being or makes it effective, and does not merely translate it.” (bls. 183)2. Þá er beinasta 

form tjáskipta talmálið og talar Merleau-Ponty (1962) um að það sé einmitt stór þáttur í 

tengingunni manna á milli og þar með ferðamanna og heimamanna. Howes (2009) telur að 

það sé jafnvel hægt að flokka talmálið sem eitt skilningarvitanna, það er að segja hæfileikann 

til að skilja talað mál og koma frá sér skiljanlegum hugmyndum. En samskipti fara fram á 

fjölbreyttari hátt. Þar má nefna líkamstjáningu sem einn þátt sem og hljóðtákn önnur en 

talmál. Þessi tjáning er öll menningarbundin og fer fram í gegnum til dæmis venjur svo sem 

kurteisi, nánd, snertingu og augnsamband sem allt getur verið túlkað á ólíkan hátt meðal 

mismunandi menningarheima (Howes, 1991).    

Heildræn skynjun  

Hér að framan hefur verið rætt um skynjanir sem einstaka hluta, en það átta sig allir á 

því að upplifun okkar á heiminum væri allt önnur ef skynjanirnar næðu ekki að tengjast á 

merkingarbæran hátt. Maður sér ekki bara það sem gerist, maður upplifir það (Howes, 2005). 

Þannig er alltaf talað um að augun sjái og svo framvegis en sú hugmynd nær engan veginn 

utan um alla reynslu fólks eins og Merleau-Ponty (1962) segir. Hann telur í raun að í stað þess 

til dæmis að sjá með augunum þá upplifum við með öllum skynfærunum og þeirri 

menningarlegu skilyrðingu sem mótar skilning okkar á skynjunum. Hann nefnir einnig að í 

gegnum skynræna samblöndun (synaesthesia) finni til dæmis allur líkaminn fyrir hljóðum og 

hægt sé að sjá þau sem og að heyra liti. Tilley (1994) túlkar Merleau-Ponty sem svo að 

mannslíkaminn sé miðill á milli þess sem skynjað er og persónunnar sem skynjar. Þá segir 

hann einnig að skynjun á umhverfinu sé líkamleg tilfinning miklu frekar en meðvituð 

úrvinnsla skynjana. Merleau-Ponty (1962) bendir á að ekki sé hægt að einblína á einn þátt 

skynjana heldur þurfum við að skoða þær sem eina heild. Ef kosið er að brjóta skynjanirnar 

upp í hluta þá bjagast þekking okkar á því sem verið er að skoða. Howes (2009) talar um slíka 

samtvinnun skynjana sem sensorium eða skynjun líkamans í heild en það hugtak notar hann 

líkt og samnefnara fyrir heilann og hugsunina. Hann segir heilann eða þessa samskynjun 
                                                 

2 Enginn getur neitað því að ferli tjáningar gefi tilverunni hérna merkingu eða geri hana skilvirkari, og geri 

því meira en að þýða hana.   
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blanda saman ólíkum skynjunum og binda þær saman í eina skiljanlega heild. Þessi 

samskynjun getur síðan verið í formi tákna sem sameina skynjun fjölda fólks á vissum hlutum 

lífsins og samstilla þannig stóran hóp fólks og hjálpa þannig við myndun hópheildar þjóða eða 

þjóðarbrota. Hann talar einnig um almenna skynsemi (common sense) sem einskonar 

sameiginlegt skilningarvit sem sameinar og túlkar hin skilningarvitin. Öfugt við Merleau-

Ponty og Gibson er hér á ferð tvíhyggja líkama og hugar, skynjana og túlkana en allir tala þeir 

þó um að skoða verði meira en stök skynfæri og skynjanir.     

 

Til þess að sjá betur hvernig slík heildarskynjun eða samblöndun gæti litið út vil ég líta 

á höfunda svo sem Tilley, Gibson, Ingold og Merleau-Ponty. Tilley (1994) hefur mikinn 

áhuga á því hvernig náttúran er upplifuð umfram það sem skynfærin fimm geta með góðu 

móti útskýrt. Hann segir þekkingu á náttúrunni og landslaginu fela í sér mátt og anda 

staðarins. Þá talar hann um að til þess að fá dýpri innsýn í landslagið og skilja það fyllilega 

þarf að finna fyrir því, tala um það og túlka það.  Þannig hugsar hann um hæfni landslagsins 

til að vekja upp minningar og sögur því tengdu og það hvernig maður getur ekki verið á 

stöðum án þess að upplifa þá í gegnum skynfærin en það er saga þeirra, viðburðir og 

einstaklingar sem gefa þeim aukna merkingu. Ingold (1993) tekur í sama streng þar sem hann 

telur mannlegar athafnir og atburði vera það sem gefur stöðunum persónuleika og merkingu. 

Tilley (1994) bætir við að frásagnaraðferðin geti einnig haft áhrif á það hvernig tengsl nást við 

Mynd 3. Ein í heiminum. Ljósmynd: Hrefna I. Melsteð, 2014 



  

22 

þá sögu og þá þekkingu sem flutt er til þess sem upplifir í fyrsta sinn. Kennileiti og nöfn í 

landslaginu eru hluti af því hvernig við tengjum við umhverfið, rötum og áttum okkur á 

staðsetningum. Hann segir nöfnin ómissandi hluta ímynda, merkingar og sögu staðarins þar 

sem þau breyti þeim úr landfræðilegum hlutum í sögulega og félagslega hluti. Þannig er 

staður og rými skilið á grunni þeirra athafna og merkinga sem lagðar hafa verið í þá í gegnum 

tíðina. Á svipaðan hátt segir Morphy (1995) landslag samtímans standa fyrir sögur og sagnir 

fortíðarinnar af forfeðrum, goðum og atburðum. En með orðum Tilley (1994) þá er landslagið 

hluti af kerfi merkinga í hinum félagslega heimi: „Landscape is a signifying system through 

which the social is reproduced and transformed explored and structured.“ (bls. 34)3. Þessar 

hugmyndir falla þó ekki fyllilega að fyrirbærafræðinni en gefa hugmynd um skilning á 

umhverfinu umfram það sem greina má á eðlislægan hátt. Gibson (1979) er hinsvegar hallari 

að því að líta á skilning mannsins á umhverfinu út frá notagildi þess. Það er að segja hvaða 

möguleika hver hlutur, umhverfi, dýr eða persónur bjóða upp á gagnvart hverjum og einum. 

Hann telur að það sé í eðli manna og dýra að sjá og meta á ómeðvitaðan hátt notagildi 

umhverfis síns án þess að þörf sé á meðvitaðri túlkun þeirra skynjana sem bera upplýsingarnar 

um þetta umhverfi. Þetta notagildi getur verið ýmist af hinu góða og hinu slæma og geta sömu 

hlutirnir verið hvort tveggja í senn eftir aðstæðum. Þannig geta hnífar til dæmis nýst okkur vel 

til margra verka en geta einnig valdið okkur skaða. Meðal þess sem við metum ósjálfrátt er 

hvað yfirborð jarðar gefur okkur tækifæri til að gera til dæmis hefur stærð staða mikið að 

segja, hversu slétt eða hrjúft yfirborðið er og hvort þeir eru lokaðir eða opnir. Þá eru staðir mis 

hættulegir og aðrir veita mönnum fæðu og enn aðrir geta falið mann. Sömu sögu má svo segja 

um hluti, mismunandi efni, dýr sem og annað fólk. Gibson vill meina að efnislegur veruleiki 

beri ekki merkingarbæra hluti en það geri vistfræðilegur veruleiki hins vegar. Hann segir að 

hlutum sé gefin merking en merking vistfræðilegra ferla er hins vegar uppgötvaður. Á 

áþekkum nótum tala Hirsch (1995) um tvær gerðir af landslagi: það sem við greinum strax og 

það sem felur í sér merkingu sem þarfnast dýpri þekkingar til að átta sig á. Þessar hugmyndir 

fela í sér aðgreiningu á þeim skilningi sem er okkur eðlislægur og ósjálfráður og svo þeim 

sem er merkingarbær og þarfnast þekkingar eða úrvinnslu til að skilja en gerir ráð fyrir að 

báðar gerðir séu til staðar.     

Á Íslandi hefur Katrín Anna Lund skoðað landlag og upplifun fólks af því. Hennar skrif 

endurspegla meðal annars hvernig ímynd og fyrirframgefnar hugmyndir hafa áhrif á upplifun 

                                                 

3 Landslagið er merkingarhlaðið kerfi þar sem hið félagslega endurspeglast, umbreytist, er kannað og mótað.   
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fólks af stöðunum. Í grein sinni (2013) talar hún um það, hvernig það að friða landsvæði 

virkar sem staðfesting á sérstöðu og einstakleika þeirra og hækki þannig væntingar fólks til 

staðanna sem og upplifun þeirra þegar á staðinn er komið. Einnig talar hún um þær sterku 

tilfinningar sem koma oft yfir fólk þegar horft er á tilkomumikið landslag og hvernig þessir 

staðir og þá einkum fjöll eigi sér oft tengingu við eitthvað yfirnáttúrulegt í hugum fólks sem 

verður síðan að sérstakri upplifun fyrir suma ferðamenn. Í því samhengi veltir hún fyrir sér 

hugmyndum um óhefðbundnar skynjanir eða tengingu manna við náttúruna og krafta hennar. 

Þetta er tenging sem hverskonar vísindum hefur reynst erfitt að festa fingur á. Tuan (1977) 

talar einnig um huglægar hugmyndir fólks um heiminn sem erfitt getur reynst að staðfesta eða 

hrekja enda byggjast þær ekki á einni skírt skilgreindri skynjun frá ákveðnu skynfæri. Í 

skrifum sínum tengist Katrín Anna (2010) hugmyndum Ingold um umlykjandi, síbreytilegt 

umhverfi sem við erum öll hluti af. Þannig hafnar Ingold (1993) þeirri tvíhyggju sem lengi 

hefur aðskilið líkama og náttúru o.s.frv. og telur að við séum hluti af landslaginu og eigum í 

samskiptum við það. Tengsl fólks við landslagið segir hann sítengd aðgerðasviði (taskscape), 

það er upplifunum þess af eigin aðgerðum í umhverfinu. Þetta byggir á hugmyndinni að það 

sé aðeins með þátttöku í landslaginu sem við búum okkur til hugmyndir, skoðanir og 

tilfinningar um landslagið en ekki með því einu að horfa á það í gegnum hin fimm almennt 

viðurkenndu skynfæri. Megin inntak þessarar hugmyndar felst í því að náttúran er lifandi og 

síbreytileg. Þannig eru allar hreyfingar í náttúrunni svo sem vöxtur trjáa, hreyfing jökla og svo 

framvegis hluti af aðgerðasviðinu. Þátttaka í þessu ferli gerir það að verkum að við erum hluti 

af náttúrunni. Þessar hugmyndir leiða til þess að Ingold skilgreinir landslagið á nokkuð 

öðruvísi hátt en þær skilgreiningar sem áður voru nefndar: „...Landscape is the world as it is 

known to those who dwell therein, who inhabit its places and journey along the paths 

connecting them.“ (bls. 156)4. Kondo (2005) talar sem dæmi um framkvæmd te-athafnar í 

Japönsku samfélagi þar sem öll smáatriði, hlutir og hreyfingar, hafa táknræna merkingu og 

mynda sérstakt andrúmsloft. Slíka athöfn er aðeins hægt að læra í gegnum aðgerðir og 

þátttöku þar sem neminn gerist virkur þáttakandi í umhverfinu og ferlinu öllu. Í landslaginu 

eru staðir sem hver og einn hefur sín sérkenni og jafnvel nöfn en Ingold (1993) bendir á að 

þessir staðir eru alltaf í tengslum við umhverfi sitt en eru ekki afmarkaðir. Þá segir hann að 

veggir, fjöll, ár og fleira eru ekki aðskilnaðarmerki í landslaginu nema þá á félagslegan hátt í 

gegnum þá merkingu sem fólk hefur gefið þeim til dæmis sem landamæri. Á svipuðum nótum 

                                                 

4 Landslagið er veröldin eins og hún er séð af þeim sem þar dveljast, þeim sem búa á stöðum innan þess og 

ferðast eftir leiðum þess.  
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er Katrín Anna Lund (2012) þar sem hún talar um að á göngu um landslag, hvort sem það er í 

villtri náttúru eða borg, þá hafa aðstæður, hættur og þægindi áhrif á tilfinningu fólks fyrir 

umhverfinu og þegar það þarf að bregðast við því áreiti sem þar má finna verður það sjálft 

hluti af umhverfinu með þessum samskiptum við það. Til marks um eðli hugmynda Ingold 

(1993) þá segir hann „...the landscape tells – or rahter is – a story.“ (bls. 152)5. Þetta dregur 

enn frekar fram þá áherslu sem hann leggur á að við erum eitt með umhverfi okkar og því sem 

þar gerist. Tilley (1994) talar einnig um landslagið í tengslum við þær athafnir sem þar fara 

fram en hann hugsar ferlið á annan hátt. Hann segir ferlið að hreyfa sig um landslag fela í sér 

það að tapa þeim stöðum sem maður var á en græða tíma sem verður að minningu sem mótar 

væntingar til þeirra staða sem koma síðar. Hann segir einnig að það sé list að ganga á 

félagslega „réttan“ hátt. Okkur standa til boða ótal leiðir til að ganga um staði en aðeins lítill 

hluti þeirra telst félagslega ásættanlegur. Það er ekki endilega auðveldasta eða stysta leiðin 

heldur sú sem fengið hefur táknræna merkingu. Þannig segir hann að hreyfingar um landslag 

virki líkt og tungumál þar sem við notfærum okkur rýmið til að framkvæma athafnir líkt og 

við notum röddina til að framkvæma tungumálið. Á svipaðan hátt segja Vannini, Waskul og 

Gottschalk (2012) að á göngu aukist skynjun fólks á umhverfinu umfram til dæmis þá sem 

fæst á akstri vegna meiri nándar og virkari skynfæra þar sem hraðinn er minni og betra færi á 

að virkja fulla athygli.     

Annað atriði sem sumir hafa nefnt sem hlutaðeigandi í heildrænni skynjun fólks er 

tungumálið. Um það segir Classen (1993) að orð yfir skynjanir miðli og feli í sér þær 

skynjanir sem þau lýsa. Þannig eru tengsl tungumálsins við hreyfingar, sjón, snertingu, og lykt 

í gegnum virkjun skynfæra í samræðum þar sem talað er um þau. Einnig segir hún að orð 

hljómi sum líkt og þau hljóð sem þau lýsa. Í grein sinni um Songhay fólkið segir Stoller 

(1984) að kraftur galdra Songhay fólksins liggi í orðunum sjálfum, ekki í þekkingunni eða 

upplýsingunum heldur í orkunni og mættinum sem í þeim er fólginn. Hann segir að orðin séu 

óaðskiljanleg athöfnum enda myndast ávallt hljóð við athafnir og hljóðbylgjurnar bera 

kraftinn um rýmið. Þá segir Ihde (2007) að orð nái ekki fullri merkingu sinni fyrr en í gegn 

um röddina, tóna og blæbrigði sem gefa þeim líf umfram það sem hægt er að fá með skrifuðu 

máli. Talmálið er svo óneytanlega tengt sögum sem sagðar eru af stöðum og atburðum sem 

þar gerast. Ingold (1993) segir frá Apache indíánum sem líta svo á að sögur afmarki ekki sýn 

manna á landslagið heldur opni það fyrir upplifunum og innsýn.        

                                                 

5  ...landslagið segir – eða réttara sagt er – saga.  
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Lykt og bragð er einnig mikilvæg tenging fólks við umheiminn. Lykt sem dæmi er 

nátengd minningum fólks af stöðum eða fólki og þar sem það að borða er líffræðileg nauðsyn 

er bragðskynið óneytanlega stór þáttur í upplifun hins daglega lífs (Vannini, Waskul og 

Gottschalk: 2012). Sutton (2005) bendir þó á að erfitt sé að muna lykt og bragð fyrr en það er 

fundið aftur en það er þá sem það getur vakið sterkar minningar. Þetta fellur vel að því sem 

Stowe og Johnston (2012) tóku eftir á ferðalagi með nemendum sínum sem þeir báðu að lýsa 

upplifun sinni af mat. Þar sáu þau að upplifun nemendanna jókst þegar öll skynfærin voru 

virkjuð til dæmis með því að fylgjast með framleiðslu matar, finna lyktina, heyra glamrið við 

eldamennsku og svo framvegis.   

Niðurstöður og umræður 

Hér að framan hafa helstu stefnur í skynrænni mannfræði verið raktar með áherslu á 

upplifun fólks og ekki síst ferðafólks af landslagi og umhverfinu í kring um sig. Eins og sjá 

má af skrifum manna eins og Merleau-Ponty, Gibson, Ingold og Tilley eru þröngar 

skilgreiningar á því hvað má flokka sem skynfæri og skynjanir mjög takmarkandi fyrir  

skilning á raunverulegri upplifun fólks af skynjunum sínum. Þá er tvíhyggjan á milli mannsins 

og umhverfisins nokkuð sem þeir og fleiri hafa talað gegn í ljósi þess að maðurinn er 

órjúfanlegur hluti af umhverfinu sem hann dvelur í. Þó að aðkoma þeirra að hugmyndinni sé 

ólík þá byggist hún upp á því að við séum beintengd umhverfinu þar sem við erum, í gegn um 

athafnir okkar og sjálfa tilvistina.  

 Í upphafi voru settar fram nokkrar megin spurningar sem reynt hefur verið að leita 

svara hér að framan. Fyrsta spurningin var, hvernig skynjar fólk umhverfi sitt á heildrænan 

hátt? Ef horft er til Merleau-Ponty þá segir hann menninguna ramma inn fyrirfram gefin 

skynform sem skýri hvers vegna ólíkar menningar hafi ólíkan skilning á sömu skynjununum 

enda sé það ekki í höndum einstaklingsins að túlka skynjanirnar því við skiljum þær ósjálfrátt 

vegna menningarinnar sem veitir þeim umgjörð. Gibson, Ingold, Tilley og Jackson leyfa hins 

vegar fyrri reynslu hverrar persónu að fljóta með sem áhrifaþátt í mótun þessarar umgjarðar 

sem stýrir skilningi hvers og eins á umhverfi sínu. Eins og fram hefur komið telur Howes 

meðal annarra að ólíkir menningarheimar leggi áherslu á ólík skynfæri og/eða skynreynslu 

sem valdi því að þau upplifi umhverfi sitt á ólíkan hátt. En hann telur heildræna skynjun felast 

í samvinnu allra skynfæranna í gegnum eitthvað óljóst sjötta skynfæri sem sameinar öll hin 

skynfærin, tengir þau hvert við annað og flytur okkur heildstæða mynd af umhverfinu sem við 

síðan þurfum að túlka til að skilja. Samkvæmt fyrirbærafræðinni höfum við aftur á móti beina 
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tengingu við skilning á umhverfi okkar hvort sem litið er til Merleau-Ponty og 

menningarinnar eða Gibson og líffræðilegs eðlis manna og dýra til að skilja umhverfið, þá 

felst heildrænn skilningur í því að líta ekki fram hjá hluta af upplifun fólks þegar reynt er að 

skilja virkni hennar. Sjálf hallast ég að hugmyndum fyrirbærafræðinnar en tel þó að það þurfi 

ekki endilega að vera sterk skil á milli hugmynda Merleau-Ponty og Gibson um það hvort 

hinn eðlislægi skilningur sé til kominn vegna menningarlegrar formgerðar eða líffræðilegs 

eðlis enda hafa félagsvísindin lengi deilt um mikilvægi uppeldis og eðlis þó að ljóst sé orðið 

að bæði eigi þau þátt í mótun einstaklingsins. Önnur spurningin var, hvaða stað eiga 

tilfinningalegar- og/eða óhefðbundnar upplifanir í þessari heildrænu mynd? Þar koma til 

sögunar hugmyndir eins og þær sem sjá má í skrifum Katrínar Önnu Lund og Jackson. Katrín 

Anna vísar til óútskýranlegrar tilfinningar fyrir kröftum náttúrunnar í mikilfenglegu umhverfi 

og var Snæfellsjökull henni ofarlega í huga. Hennar máli til stuðning er frásögn konu sem ég 

leiðsagði um Ísland. Hún sagðist hafa heyrt um fjall sem ætti að hafa krafta en vissi ekki 

hvaða fjall það væri. Þegar ég sagði henni að Snæfellsjökull væri dæmi um slíkt þá sagði hún 

það útskýra tilfinningu sína fyrr um daginn þegar hún hafði fjarlægðist hópinn upp við 

Snæfellsjökul og stóð þar og virti hann fyrir sér ein og óáreitt. Jackson og hugmyndin að eiga 

heima lýsir einnig tilfinningum sem erfitt getur verið að festa innan ramma eins eða annars 

skynsviðs en ber samt sem áður mikinn þunga í upplifunum fólks af umhverfi sínu.  

En þá er komið að stóru spurningunni, hvernig getur mannfræðilegur skilningur á 

skynjunum fólks nýst ferðaþjónustunni til að auka og bæta þjónustu við einstaka hópa og bætt 

upplifun ferðamanna almennt? Það er kannski ekkert eitt fullkomið svar við þessari spurningu 

en þetta kemur allt niður á það að fólk almennt treystir á skynjanir sínar til að leggja mat á 

umhverfið og ekki síður á ferðalögum þar sem nýtt og framandi umhverfi gerir það að verkum 

að meira reynir á að skynfræin skili sínu svo ekki skapist vandræði í ferðinni. Af reynslu 

þessa sumars sem leiðsögumaður tel ég hraðann í íslenskri ferðaþjónustu skila sér í því að fólk 

nái varla að meðtaka allt það sem skynjað er þegar brunað er frá einum stórum fossi til þess 

næsta til þess að sjá „allt Ísland“ á einni viku. Eins og fram kom hér að framan hafa 

vangaveltur í íslensku samfélagi um stefnu ferðaþjónustunnar á Íslandi aukist, sem og 

áhyggjur af því hvort við stefnum perlum Íslands í hættu með eilífri áherslu á aukna fjöldatölu 

ferðamanna. Í takt við það sem fram kom í rannsóknum Önnu Dóru Sæþórsdóttur o.fl. þá 

hefur farþegum mínum þótt eðlilegt að mikið sé af ferðamönnum en að sama skapi hef ég 

fylgst með því þar sem verið er að brúa læki á leiðinni til Landmannalauga og get aldrei 

svarað farþegunum hvað við munum fara yfir margar ár þegar þau spyrja spennt í von um 

ævintýri. Þegar ég svara þeim heiðarlega að verið sé að brúa þá spyrja þau, jafn undrandi og 
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ég sjálf þegar ég sá þetta, hvort eðlilegt sé að gera fólksbílafært, á stað sem nú þegar er þétt 

setinn ferðamönnum, á kostnað upplifunarinnar af því að þurfa að leggja aðeins á sig til að 

komast á merkilega staði. Þá eru vangaveltur um rukkun aðgangseyris að ferðamannastöðum 

málefni þar sem mannfræði skynjunar gæti lagt sitt að liði við mat á þeim áhrifum sem 

breytingarnar hefðu á viðhorf gestanna og vilja þeirra til að koma aftur eða gefa meðmæli.     

Í anda Tilley og hugmyndar hans um að þekking á nöfnum í landslaginu sem og 

þekking á stöðum móti upplifun, þá hefur mér þótt upplifun fólks verða sterkari og viðbrögðin 

augljósari þegar fólk hefur eitthvað í sínum eigin þekkingarbanka til að tengja við. Og svo 

hugmynd Gibson um merkingarbæran vistfræðilegan veruleika sem við þurfum að uppgötva 

og læra að skilja. Þannig tengdi jarðfræðingur sterklega við hvern stokk og stein allan 

hringinn um landið vegna þekkingar á mótun umhverfisins og aðdáendur Hringadrottinssögu 

voru í draumaheimi í göngu um hraunið við Landmannalaugar vegna tengingar við sögu sem 

á sér stað í landslagi sem líktist því sem þau sáu. Þó að flestum þætti mikið til umhverfisins 

komið þá virtist tengingin ekki vera jafn sterk og hjá þeim sem ég nefni hérna. Að sama skapi 

benti Tuan á að sumum gæti þótt nándin við náttúruna erfið eða ógnvekjandi og sem dæmi um 

það talaði ég í fyrra við ferðamenn sem keyrðu yfir heiði, niður brattan og hlykkjóttan 

malarveg í mikilli þoku og þrátt fyrir það að á eðlilegum hraða miðað við aðstæður væri þeim 

engin hætta búin þá voru þau svo hrædd þegar niður kom að þau sögðust aldrei hafa komist 

eins nálægt dauðanum eins og þarna.  

Ég tel því að mannfræðin geti með viðurkenningu á því hversu eðlislægar og 

ósjálfráðar, en á sama tíma fjölbreyttar, upplifanir hinna ýmsu ferðamanna eru á sömu 

stöðunum, aðstoðað ferðaþjónustugeirann og stjórnvöld við mótun haldgóðrar stefnu í 

ferðaþjónustu með það að markmiði að viðhalda gæðum upplifunarinnar og ýta undir 

stöðuleika í grein sem annars ber þess merki að geta orðið sjálfri sér verst ef ekki er farið 

varlega í uppbyggingunni. Þá getur hún einnig stutt við verkefni sem nú þegar eru til staðar og 

hafa persónulega upplifun ferðamannsins að leiðarljósi og sjálfbæran rekstur.  
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