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Útdráttur 

Ferðahandbækur eru taldar hafa mikil áhrif á ferðahegðun ferðamanna og að þeir fylgi 

nákvæmlega ráðleggingum bókanna. Það leiðir af sér að ferðamenn verða ósjálfstæðir og 

þeir heimsækja eingöngu þá staði sem nefndir eru í bókunum. Ritgerð þessi fjallar um 

eigindlega rannsókn á notkun franskra ferðamanna á ferðahandbókum um Ísland og áhrif 

bókanna á ferðahegðun þeirra. Markmið rannsóknarinnar er að skilja betur ferðahegðun 

Frakka hér á landi og sjá að hvaða marki þeir fylgja ráðleggingum bókanna. Rannsóknin 

byggir á viðtölum sem tekin voru í janúar og febrúar 2016. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að franskir ferðamenn á Íslandi velja þá útgáfu sem samræmist þeirra 

viðhorfum til ferðamennsku. Þeir gera þá kröfu til handbókanna að þær gefi hentugar 

upplýsingar sem aðstoði þá við skipulagningu ferðarinnar og daglegt líf þeirra þegar á 

staðinn er komið. Ferðahandbækur þykja góð stoð, bæta ferðalagið og spara tíma. Þær 

benda á staði sem vert er að skoða og ekki má missa af. Ferðahandbækur stýra ferðahegðun 

ferðamannanna og hafa þannig áhrif á val þeirra á áfangastöðum. Ferðamennirnir telja þó 

að þeir fylgi ekki  bókunum í blindni og ferðist einnig eins og andinn blæs þeim í brjóst. 

Ferðamennirnir treysta almennt því sem skrifað er í ferðahandbókunum og trúa að 

áfangastaðirnir sem nefndir eru í bókunum séu þess virði að heimsækja.  

Lykilorð: Ferðahandbækur, franskir ferðamenn, ferðamennska á Íslandi, áhrif á 

ferðahegðun, hlutverk ferðahandbóka. 
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Abstract 

Travel guidebooks are considered to have a major impact on travel behavior, such that 

tourists strictly adhere to their recommendations. As a result, tourists become dependent on 

their guidebooks and only visit destinations mentioned therein. This thesis presents the 

results of a qualitative study which investigates French tourists’ use of their guidebooks in 

Iceland and the effect of these books on their travel behavior. The objectives of the study 

are to better understand the travel behavior of French tourists in Iceland and to identify the 

extent to which they follow the suggestions in their guidebooks. The study is based on 

qualitative interviews with French tourists in January and February 2016. It reveals that 

French tourists choose guides that best conform to their attitudes to tourism. They expect 

these handbooks to offer practical information to assist them in planning their trip 

managing day-to-day life in the destination country. Guidebooks are believed to provide 

good support, improve the trip, and save time. They highlight places that are worth visiting 

and should not be missed. Travel books influence tourists’ travel behavior as well as their 

selection of destinations. The tourists maintain that they do not blindly adhere to their 

guides but also rely on their own instincts. They generally trust in their travel guides and 

believe the destinations mentioned in the books are worth visiting. 

Keywords: Travel guides, french tourists, tourism in Iceland, impact on travel behavior, 

role of guidebooks.  
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Résumé  

On dit que les guides touristiques exercent une influence considérable sur les habitudes de 

voyage des touristes, qui se contentent de suivre à la lettre les conseils prodigués par ces 

manuels. Il en résulte naturellement pour les voyageurs une perte d'indépendance et un 

itinéraire limité aux lieux qui leur sont recommandés. Le présent mémoire est 

l'aboutissement d'une recherche qualitative qui porte sur l'utilisation des guides de voyage 

sur l'Islande par les touristes français et sur l'impact de ces ouvrages sur leurs habitudes de 

voyage. Cette étude se fixe comme objectif de mieux cerner le comportement des 

voyageurs français en Islande et de déterminer jusqu'à quel point ils suivent les 

recommandations de leurs manuels. Elle s'appuie sur des entretiens effectués en janvier et 

en février 2016. D'après les résultats de cette enquête, les touristes français choisissent des 

guides qui s'accordent avec leur conception du voyage. Ils attendent de ces ouvrages qu'ils 

leur fournissent des informations pratiques susceptibles de les aider dans l'organisation de 

leurs déplacements et dans la gestion de leur vie quotidienne dans le pays d'accueil. 

D'après leurs dires, les guides touristiques leur sont d'un grand soutien et leur permettent 

d'améliorer leur voyage et d'économiser du temps. Ils leurs signalent les lieux qui méritent 

d'être visités et qu'il faut absolument voir. Les guides touristiques ont un réel effet sur le 

comportement des voyageurs et, de ce fait, sur le choix des destinations. Mais les touristes 

affirment qu'ils ne suivent pas les manuels aveuglément et qu'ils voyagent aussi en se fiant 

à leur intuition. Ils ont généralement confiance en ce qui est écrit dans ces ouvrages et sont 

convaincus de la nécessité de visiter les destinations mentionnées. 

Mots-clés:Guides touristiques, touristes français, tourisme en Islande, influence sur le 

comportement touristique, rôle des guides touristiques. 
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1 Inngangur 

Hver hefur ekki séð ferðamann grúfa sig yfir lestur ferðahandbókar á gatnamótum í borg, 

inni í kirkju, í safni eða úti á víðavangi? Stundum lítur ferðamaðurinn upp eins og til að 

átta sig á aðstæðum og snýr jafnvel bókinni á haus, kannski til að skilja betur hvernig kort í 

bókinni snýr í samanburði við staðinn þar sem ferðamaðurinn er staddur. Að hverju er 

hann að leita? Vel innrættur heimamaður gæti þarna komið ferðamanninum til liðsinnis og 

boðið aðstoð. Eflaust kannast einhverjir við sig í þessum aðstæðum. Ferðahandbækur eru 

bækur sem allir þekkja og margir kaupa og varla er til það heimili þar sem ekki leynist 

ferðahandbók í hillu. Þessar litlu bækur láta lítið yfir sér en lestur þeirra hefur kannski 

meiri áhrif en virðist við fyrstu sýn.  

Íslendingar tóku á móti 1,3 milljónum erlendra ferðamanna af mörgum þjóðernum 

árið 2015 (Ferðamálastofa, 2016a). Síðustu áratugina hafa ferðamenn í auknum máli sóst í 

að ferðast á eigin vegum í stað þess að njóta leiðsagnar í hópferð. Fyrir 20 árum ferðuðust 

jafnmargir í hópferð og á eigin vegum. Sumarið 2011 ferðuðust 20% ferðamanna í 

skipulagðri hópferð og 80% á eigin vegum (Ferðamálastofa, 2014b). Aukning á 

fjölbreytileika og titlum ferðahandbóka, jafnvel til hinna fjarlægustu staða endurspeglar 

þessa breytingu á ferðahegðun. Útgefendur ferðahandbóka telja að bækurnar hvetji til 

frjálsari ferðahegðunar fremur en að þær stýri henni (Peel & Sørensen, 2016).  

Árið 2015 komu hingað til lands 65.800 Frakkar sem er 5% af heildarfjölda erlendra 

ferðamanna. Frakkar skipuðu 4. sæti erlendra gesta á eftir Bandaríkjamönnum, Bretum og 

Þjóðverjum (Ferðamálastofa, 2016b). Frakkar koma flestir yfir sumarmánuðina, eða 

35.521 manns, sem þýðir að Frakkar voru þá 8,1% af erlendum gestum (Ferðamálastofa, 

2016c). Frakka dvelja hér lengur en flestar aðrar þjóðir en að meðaltali dvelja Frakkar hér 

9 daga að vetri (Ferðamálastofa, 2013-2014) og 13 daga að sumri (Ferðamálastofa, 2014a) 

á meðan ferðamenn almennt dvelja 10 daga að sumri og 6 daga að vetri (Ferðamálastofa, 

2015). Samkvæmt könnun Ferðamálastofu fá tæplega 6% erlendra gesta hugmynd að 

Íslandsferð af ferðabæklingum eða ferðahandbókum (Ferðamálastofa, 2014b). Um 34% 

erlendra ferðamanna afla upplýsinga úr ferðahandbókum og bæklingum en 80% þeirra afla 

sér upplýsinga með því að lesa af netinu. Frakkar skera sig algjörlega frá meðaltalinu því 
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63% þeirra afla sér upplýsinga úr ferðahandbókum og bæklingum en 76% af netinu 

(Ferðamálastofa, 2013-2014, 2014b)  

Ferðahandbækur eru forvitnilegt viðfangsefni sem vekur upp ýmsar spurningar svo 

sem: Hvernig ætli höfundar ferðahandbóka skrifi um Ísland? Hvaða stöðum mæla þeir með 

að lesendur þeirra heimsæki? Fylgja ferðamenn sem lesa ferðahandbækur öllum 

ráðleggingum þeirra? Þótt spurningarnar séu áhugaverðar hefur þeim ekki verið svarað og 

eru áhrif erlendra ferðahandbóka á ferðamennsku á Íslandi lítið sem ekkert þekkt. 

Ferðahandbókum hefur ekki verið gefinn gaumur á Íslandi hvorki meðal fræðimanna né af 

ferðaþjónustunni. Hvorki er til rannsókn á efnistökum og stíl þeirra né lestrarháttum og 

áhrifum á ferðahegðun. Sömu sögu er ekki að segja þegar komið er út fyrir landsteinana. 

Erlendir fræðimenn hafa velt fyrir sér áhrifum ferðahandbóka á hegðun ferðamanna og 

ferðaþjónustuna almennt. Til dæmis hefur því verið haldið fram að ferðamenn fylgi 

ferðahandbókunum í blindni og þeir skoði einungis þá staði sem nefndir eru í bókunum og 

þess vegna fari of margir ferðamenn á sömu staðina (Boorstin, 1964; Dann, 1996; 

MacCannell, 1999; Þorsteinn Ásgrímsson, 2015). Vinsælir staðir á Íslandi eins og 

Gullfoss, Geysir og Reynisfjara gætu verið dæmi um þetta. Algengt er að mælt sé með 

gistingu og veitingastöðum í ferðahandbókum og mörg nöfn upptalin. Lítið er vitað um 

hvort ferðahandbækur hafa markaðslegt gildi í þessu sambandi hér á landi. Erlendis hefur 

hefur það þótt mikill heiður fyrir veitingastað að vera nefndur í leiðsögubókum og margir 

leggja á sig mikið erfiði til að komast á blaðsíður þeirra. Peel og Sørensen (2016) og 

Garfors (2013) benda hins vegar á þann möguleika að veitingastaður sem mælt er með í 

ferðahandbók dali, þjónustan versni og verð hækki því of margir ferðamenn sæki staðinn.  

Rannsóknir á erlendum ferðahandbókum um Ísland gæti orðið viðamikið verkefni 

því hægt er að nálgast efnið frá ólíkum sjónarhornum. Við vinnslu þessarar ritgerðar var 

sjónarhornið einskorðað við franska ferðamenn hér á landi og þær frönsku ferðahandbækur 

um Ísland sem þeir höfðu meðferðis. Í gegnum viðtöl sögðu þeir frá því hvenær og hvernig 

þeir lásu bækurnar sem og sína skoðun á ferðahandbókum almennt. Bækurnar sem slíkar 

voru sem sagt ekki aðalrannsóknarefnið heldur notkun þeirra og áhrif á ferðamennina. 

Ástæðan fyrir því að ég kaus að tala við Frakka er sú að ég tala og skil frönsku ágætlega og 

hef kennt tungumálið lengi. Auk þess hef ég starfað sem leiðsögumaður með franska 

ferðamenn um landið. 

„Ferðahandbókum hefur, í meira en eina og hálfa öld, verið kennt um að hafa veruleg 

áhrif á framvindu ferðamennsku og hin vaxandi alþjóðaferðamennska ásamt útgáfu 
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ferðahandbóka frá því um 1960 hefur einungis styrkt þetta orðspor.“ (Peel & Sørensen, 

2016, bls. 1, þýðing höfundar). Neikvæð viðhorf gagnvart ferðahandbókum hafa sprottið 

upp af þeirri kenningu að þær beini ferðamönnum á sömu áfangastaðina sem hafa í 

kjölfarið breyst til hins verra. Þess vegna gætir andúðar hjá sumum á notkun 

ferðahandbóka því þær beri merki um ósjálfstæði neytandans. Barthes og Boorstin (1964) 

skrifuðu frægar greinar sem fjalla um þetta. Barthes (1957/1982) færði rök fyrir því 

hvernig hin franska Le Guide Bleu ferðahandbók um Spán sé málsvari blindunnar, tákn 

gamaldags borgaralega gilda í ferðamennsku þar sem ferðamenn eru leiddir milli 

minnisvarða. Boorstin (1964) og síðar MacCannell (1999) og Dann (1996) tóku í sama 

streng þegar þeir líktu ferðahandbókum við handrit sem ferðamenn fylgdu 

samviskusamlega. Afstaða þessara fræðimanna hefur verið ráðandi í vísindalegri umfjöllun 

um ferðahandbækur. Jafnvel hafa sumir höfundar  ferðabóka sjálfir haft það á orði að 

ferðamenn treysti ferðahandbókunum of mikið og sýni hjarðhegðun (Iaquinto, 2011). Þess 

ber þó að geta að kenningar þessar byggja ekki á empírískum gögnum. Lítið hefur verið 

um rannsóknir sem byggja á viðhorfum ferðamanna til ferðahandbóka og um lestur og 

notkun þeirra.  

1.1  Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á notkun franskra ferðamanna á 

ferðahandbókum um Ísland sem þeir hafa með sér í ferðalaginu og viðhorf þeirra til 

bókanna. Ætlunin er að skoða að hvaða marki ferðahandbækurnar hafa áhrif á ferðahegðun 

og hvort þær stýri ferðamönnum á sömu staðina. Einnig eru einkenni þeirra ferðahandbóka, 

sem þátttakendur í rannsókninni höfðu í sínum fórum, skoðuð með hliðsjón af þeirri ímynd 

sem dregin hefur verið upp af ferðahandbókum almennt í fræðaheiminum. Í ritgerðinni 

verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvaða hlutverki þjóna franskar ferðahandbækur í ferðalagi franskra 

ferðamanna á Íslandi sem ferðast á eigin vegum?  

 Hvernig er lestri franskra ferðamanna á ferðahandbókum háttað?  

 Hafa ferðahandbækur áhrif á ferðahegðun franskra ferðamanna? Og ef svo 

er að hvaða marki? 

Til að svara þessum spurningum var beitt eigindlegri viðtalsrannsókn með þátttöku 27 

franskra ferðamanna.  
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Eftir inngangskafla er einkennum ferðahandbóka lýst áður en 

fjallað er um akademískar og félagsfræðilegar rannsóknir á ferðahandbókum almennt. Sýnt 

er fram á að dregin hefur verið upp mjög neikvæð mynd af ferðahandbókum í 

fræðaheiminum. Áhrifamáttur bókanna hefur verið gerður ábyrgur fyrir því að ferðamenn 

leiti allir á sömu staðina. Í þriðja kafla er saga ferðahandbóka og ferðalýsinga rakin og 

gerður samanburður á því hvað greinir þessar tvær bókmenntategundir að. Þá er sagt frá 

upphafi ferðamennsku á Íslandi og á hvaða staði ferðamenn fóru helst. Í fjórða kafla er 

aðferðafræði rannsóknarinnar lýst en hún er í anda hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism) 

og gengið er út frá þeirri verufræðilegu sýn að ferðahandbækur móti hegðun 

ferðamannanna á ferðalagi. Líta má svo á að ferðahandbækur séu fulltrúar áfangastaðarins 

og sé milliliður ferðamannsins og áfangastaðar. Til að leita skilnings á þessu sambandi er 

byggt á hugmyndum fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology). Í fimmta kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum viðtalanna við frönsku ferðamennina og þær aðgreindar eftir notkun og 

gildum ferðahandbókanna. Í sjötta kafla eru niðurstöður metnar og settar í samhengi við 

þær kenningar sem fræðin hafa haldið á lofti um ferðahandbækur og færð eru rök fyrir því 

að tengsl ferðamanna við ferðahandbækur eru flóknari en fræðimenn hafa hingað til haldið 

fram, og feli í sér persónulega sköpun ferðalagsins.  

Í lokaorðum sjöunda kafla er litið yfir farinn veg í rannsókninni og möguleikar 

framhaldsrannsókna reifaðir. 
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2 Ferðahandbækur frá sjónarhorni 
fræðanna 

Í þessum kafla er sagt frá því hvernig fræðimenn hafa fjallað um ferðhandbækur, einkenni 

þeirra, gildi og áhrif. Gerð er grein fyrir kenningum um ferðahandbækur og rannsóknum 

sem gerðar hafa verið erlendis á notkun þeirra. Kaflanum lýkur á umfjöllun um þróun 

ferðahandbóka í ljósi rafrænnar miðlunar. 

2.1 Einkenni og skilgreiningar  

Peel og Sørensen (2016) segja að fyrir rannsóknir í ferðamálum skorti skýrar skilgreiningar 

um það hvað átt er við þegar talað er um ferðahandbækur. Einkennum ferðahandbóka er 

stundum lýst í vísindagreinum en oftast er orðið ferðahandbók notað án útskýringar eins og 

hún liggi í heitisins eðli og stundum er látið nægja að vísa í Lonely Planet til að gefa dæmi. 

Með vaxandi notkun ýmissa samfélagsmiðla eins og vefsíðna og símaforrita sem auðvelda 

notendum að deila rafrænu efni, er þessi skilgreiningarvinna enn flóknari en jafnframt enn 

nauðsynlegri. Það er ekki aðeins fjölbreytileiki og vaxandi útgáfa ferðahandbóka sem gerir 

vísindamönnum erfitt fyrir að ná utan um fyrirbærið sem heilstætt hugtak, heldur er erfitt 

að henda reiður á ferðahandbókum vegna flókinnar samsetningar þeirra, en þær bera 

einkenni ferðasagna, landkorta, landafræðibóka, lista- og sögubóka, veitinga- og 

hótelbæklinga, ferðabæklinga, adressubóka og bæklinga um borgaraleg gildi (Koshar, 

2000). Undir þetta tekur Noyoux (2011): 

Skoðum ferðahandbók í heild sinni (inngangur, pratískar upplýsingar og 

heimilisföng). Markmiðið er að þjappa á 300-500 síður öllu sem hægt er að 

finna um land einungis með þarfir ferðamannsins í huga: matargerðarlist, 

saga, menning, umhverfismál, hótel, siðir, áætlanir lesta, verð á frímerkjum 

og þannig fram eftir götunum. Ferðahandbók er fyrst og fremst safnrit 

nytsamlegra upplýsinga (bls.19, þýðing höfundar).  

Þannig eru ferðahandbækur ekkert eitt heldur heildstæð eining sem inniheldur allt sem 

snertir áfangastaðinn, einskonar verkfærakista sem ferðamenn róta í eftir þörfum og draga 

upp það sem þá vanhagar um til að búa til sína eigin ferðasögu. Ferðahandbækur eiga sér 
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uppruna í hefðbundnum ferðalýsingum sem breyttist síðan í nytjatexta, forskrift og 

kynningartexta aðlagaðan að ferðaþjónustunni (Gritti, 1967; Kerbrat-Orecchioni, 2005). 

Devantéry (2008) útskýrir muninn á ferðalýsingum (ferðasögum) og ferðahandbókum. 

Ferðalýsingar greina frá einstakri ferð sem er lokið og sem ekki er hægt að endurtaka á 

sama máta. Ferðahandbók stingur upp á ferð sem mun eiga sér stað í framtíðinni þar sem 

ferðamenn munu geta upplifað ferðina hver á sinn máta. Devantéry gefur yfirlit yfir þennan 

greinarmun (tafla 1): 

 

Tafla 1. Samanburður á ferðalýsingum og ferðahandbókum. (Devanthéry, 2008, þýðing 

höfundar). 

 Ferðalýsingar Ferðahandbækur 

Ferðatími Lokið Í framtíðinni 

Ferðalag Lokið 
Einstakt 
Ekki hægt að endurtaka eins  

Í framtíðinni 
Mögulega mörg 
Hægt að endurtaka 
 

Reynsla Lokið Á eftir að upplifa 

Hlutlægni Mikil  Milduð, jafnvel hlutlaus 

Gerð texta Eigin hugsmíð Útbreiðsla þekktra staðreynda 

Kynning á rými Línuleg Í köflum 

Lestur Línulegur Í köflum 

Leit að upplýsingum Línuleg Í köflum 

 

Enn eitt einkenni ferðahandbókanna er ritstíll þeirra. Dann (1996) segir ferðamennskuna 

hafa komið sér upp sínu eigin tungumáli sem sé notað bæði af atvinnumönnum og 

ferðamönnunum sjálfum. Tungumál ferðamennskunnar sé meira en myndlíkingar. Í 

gegnum myndir, bæklinga og aðra miðla reynir ferðatungumálið að sannfæra milljónir 

manna um að verða ferðamenn og því næst stýra viðhorfi og hegðun. Noyoux (2011) hefur 

á þessu ólíka skoðun og bendir á kosti textans sem eru þess eðlis að ekki þarf að lesa frá 

fyrstu síðu til þeirrar síðustu því á ferðahandbók er enginn endir. Það veltur á 

ferðamanninum hver endalok bókarinnar verða því hann mótar sögulokin sjálfur þegar 

staðurinn er yfirgefinn. McGregor (2000) tekur í sama streng og Noyoux og telur að allir 
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textar þar með taldir textar ferðahandbóka hafi áhrif. Höfundar texta hlaða þá merkingu og 

skilboðum en ef enginn er til að túlka þessi skilaboð eru þeir meiningarlaus hluti af 

efnisheiminum. Merking verður til við móttöku skilaboðanna og lesandinn er framleiðandi 

merkingar (McGregor, 2000, bls. 29). Lestur textans er ekki línulegur frá byrjun heldur í 

stökkum fram og aftur um bókina. Lestur fer heldur ekki endilega fram á áfangastaðnum 

því hann fer einnig fram heima á undan ferðalaginu (Elissalde, 1986). Hinn væntanlegi 

ferðamaður bregður sér frá sínu heimaumhverfi og sekkur sér niður í annan heim, heim 

ferðahandbókanna, áður en hann heldur af stað. Þetta er staðan milli tveggja heima sem 

mörgum finnst spennandi og er hluti af upplifun af ferðalaginu (Viallon & Gaham, 2011). 

Jack og Phipps (2003) líta á ferðahandbækur sem vestrænar aðheimanbókmenntir (e. 

apodemic litterature) sem hafa fræðandi hlutverk og þær ota félagslegum skilningi af 

nútímanum að ferðamönnum. 

Á frönsku heita ferðahandbækur guide touristique eða guide de voyage. Guide þýðir 

leiðsögumaður, leiðbeinandi, leiðarvísir. Voyage þýðir ferðalag. Sama orð er þannig haft 

bæði fyrir leiðsögumann og ferðahandbók. Nafnið á því að gefa til kynna hvert innihald 

bókanna er og hlutverk þeirra. Þær eru skrifaðar fyrir ferðamenn og fjalla um frægustu 

staðina en innfæddir hafa sjaldnast áhuga á að lesa þær (Elissalde, 1986). Í formála 

Gallimard (2014) ferðahandbókarinnar um Ísland segir að ágæti hennar einkennist af 

þekkingu og skarpskyggni en markmið hennar sé að upplýsa, leiða og sýna. Frá 

sjónarhorni útgáfufyrirtækisins hljóta þær þó fyrst og fremst að vera söluvara. Höfundur að 

bók um Ísland verður að sannfæra væntanlegan ferðamann um ágæti áfangastaðarins. 

Mikið er í húfi fyrir útgefendur ferðahandbóka að selja útgefnar bækur því aldurinn vinnur 

ekki með þeim. Þær úreldast fljótt og krefjast stöðugrar uppfærslu. Le Routard (2015, bls. 

2, þýðing höfundar) segir í tilkynningu til lesenda: „Le Routard er ekki eins og góð vín, 

hún eldist illa. Við viljum ekki hvetja til neyslu en haldið ekki af stað með gamla útgáfu. 

Breytingar eru oft miklar.“  

Ólíkt öðrum bókum bera ekki allar ferðahandbækur höfundarnafn á titilsíðu heldur er 

algengara að þar standi nafn útgáfufyrirtækis og nafn áfangastaðarins. Gloaguen, höfundur 

fyrstu Le Routard ferðahandbókanna árið 1972, stýrir enn í dag útgáfu Le Routard hjá hinu 

virta útgáfufyrirtæki Hachette. Hann er bæði titlaður útgáfustjóri og höfundur Le Routard 

um Ísland en tólf manns eru í ritnefndinni. En hann er einnig titlaður höfundur flestra 

annarra Le Routard ferðahandbóka, hver sem nú áfangastaðurinn er. Gallimard aftur á móti 

tilgreinir níu nöfn þeirra sem standa að baki hvers kafla bókarinnar. Lonely Planet kynnir 
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tvo höfunda í stuttu máli á síðustu síðu bókarinnar sem reynda ferðamenn, aðdáendur 

Íslands, og höfunda fjölda ferðahandbóka.  

Spyrja má hversu mikilvægt er að höfundur þekki vel landið sem hann skrifar um.  

 

Höfundur þarf ekki að þekkja land eða hérað eins og vasann sinn til að 

skrifa um hann ferðahandbók. Óþarfi að vera grískur til að skrifa um 

Cyclades eyjar. [...] Innfæddur skrifar ekki betri bók. Þvert á móti. Hann 

hefur lifað of lengi í návígi við landið sitt og það getur villt fyrir því 

hvernig hann metur gildi hlutanna, auk þess sem persónulegir hagsmunir 

geta spilað inn í ráðleggingar um hótelgistingu eða veitingastaði [...] 

(Noyoux, 2011, bls. 20, þýðing höfundar). 

 

Noyoux telur að gesturinn komi inn með gleggri sýn og hér sé um að ræða eina starfið í 

heiminum þar sem þekkingarleysi er kostur. Zillinger (2006) sem rannsakaði þýskar 

ferðahandbækur um Svíþjóð segir mikilvægt að Þjóðverjar skrifi þær. Ímyndin af Svíþjóð 

passar við það sem Þjóðverjar þekkja nú þegar. Þetta stuðlar að ferðalagi um Svíþjóð sem 

er byggt á þýskum staðalhugmyndum um landið. Þetta getur verið dæmt sem jákvætt þar 

sem höfundar vita hvað Þjóðverjar vilja og þeir hafa mikla þekkingu á landinu. Ekki deila 

allir þessari skoðun og þó Gallimard (2014) sé að mestu skrifuð af erlendum höfundum þá 

segir í formála ferðahandbókarinnar að þekking og dómgreind höfundar, heimildamanna 

og ljósmyndara sé gæðastimpill og fjöður í hatti ferðahandbókanna. Viallon og Gaham 

(2011) velta því fyrir sér hvort bækurnar lýsi eins mikið höfundinum sjálfum og því sem 

bókin á að koma á framfæri. Þau spyrja sig til dæmis hvað gerist þegar ein menning eins og 

hin vestræna gerir grein fyrir öðrum menningarheimi, til dæmis hinum austrænu þjóðum.  

Allur fróðleikur í ferðahandbókum er fáanlegur annars staðar frá (Bonin, 2001). Eitt 

af einkennum ferðahandbóka er naumhyggjuleg uppbygging þeirra sem felst í samantekt 

upplýsinga sem þegar eru til um staðhætti, til dæmis frá eldri útgáfum, ýmsum 

ferðabókmenntum, öðrum ferðahandbókum, sögu og landfræði staðarins (Bonin, 2001). 

Viallon og Gaham (2011) segja óvísindalegan texta einkenna ferðahandbækur þar sem 

staðhæft er án tilvísana í heimildir. Þar er ákefð í að skipa niður, flokka heiminn í tegundir. 

Heimsmyndinni er lýst á afar rökvísan hátt og til þess er notað sérstakt tungumál, stjörnur 

eða annað táknrænt eins og „þess virði að sjá“ eða „forðist, því fullt af ferðamönnum“.  
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Ef ferðabækur eru óvísindalegar eins Viallon og Gaham segja er þá hægt að reiða sig 

á þær í ferðalagi? Starfsmaður Le Routard segir það vera raunina. Bækurnar eru sannarlega 

traustsins virði þar sem þær eru skrifaðir af sérfræðingum sem vinna á vettvangi, eru 

hoknir af reynslu og þekkja áfangastaðina afar vel. Hins vegar heldur hann því fram að 

ferðaupplýsingar á netinu séu óáreiðanlegar sökum þess að þar skrifar fólk sem er ekki 

sérfræðingar um ferðamál (Francetvinfo, 2015). Nú þegar ferðalög eru orðin auðveld og á 

hvers manns færi þá má gera ráð fyrir því að kaupandi ferðahandbókar trúi því að höfundur 

þekki staðinn vel sem hann skrifar um, hafi sannreynt öll veitingahús, dvalið á öllum 

hótelum og ferðast á þá staði sem nefndir eru í bókunum. Ferðahandbókahöfundurinn 

Noyoux gerir játningu í bók sinni: „Það að ætlast til að höfundur höndli þetta allt einsamall 

án utanaðkomandi hjálpar er eins og að biðja hjólreiðamann að keppa í Tour de France og 

brynna honum með vatninu einu saman“ (Noyoux, 2011, bls. 19, þýðing höfundar). 

Ferðabókahöfundar verða að afla sér heimilda, segir Noyoux, þeir lesa það sem 

keppinautarnir hafa skrifað og liggja í gagnaöflun á internetinu. „Ekki erum við höfundar 

fæddir með Encyclopædia Universalis í höfðinu“ (Noyoux, 2011, bls. 19, þýðing 

höfundar). Hann réttlætir þetta svona: „Er það ekki styrkur listamanna: Þeir sýna meiri 

hæfni þegar þeir skálda raunveruleikann frekar en þegar þeir lýsa honum“ (Noyoux, 2011, 

bls. 19, þýðing höfundar). Gloaguen, ritstjóri Le Routard staðhæfir að höfundar fara huldu 

höfði í starfi sínu en viðurkennir að þeir sannreyni ekki alla hótelgistingu en þess í stað 

beiti þeir ýmsum öðrum matsaðferðum (Dupuis, 2011). Iaquinto (2011), höfundur hjá 

Lonely Planet útgáfunni, rannsakaði viðhorf kollega sinna til ferðahandbóka bæði með 

viðtölum og spurningalistum. Í greininni þar sem hann birti niðurstöður kom fram að 

höfundar ferðahandbóka voru sammála því að ferðahandbækur endurspegluðu viðhorf 

ritstjórnar útgáfufyrirtækisins sem oft hafði ekki ferðast til landsins sem bækurnar fjölluðu 

um. Höfundurinn hefur lítið um þetta að segja og verður að beygja sig undir kröfur 

ritstjórnarinnar. „Óþolandi fólki er lýst sem sjarmerandi, hin leiðinlegustu söfn eru 

forvitnileg og þess virði að heimsækja, ógnarstjórnir meina vel, og svo framvegis“ 

(Iaquinto, 2011 bls. 13, þýðing höfundar). Ferðahandbækur vilja sveipa hið hversdagslega 

dulúð, auka hið exotíska, draga úr neyð, réttlæta óróleika, og setja rómantískan blæ á hið 

furðulega (Weightman, 1987, bls. 229 í Iaquinto, 2011, þýðing höfundar). Útgefendur eru 

ósveigjanlegir á jákvæðni ferðahandbóka, lítið pláss gefið fyrir neikvæðni og þess vegna 

gæti þetta leitt ferðamenn í hættu (Iaquinto, 2011). Viallon og Gaham (2011) líkja stóru 

alþjóðlegu útgáfufyrirtækjunum við lokaðan alþjóðlegan klúbb. Þau vekja athygli á því að 
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ferðahandbækur eru aðallega gefnar út á þremur tungumálum, ensku, frönsku og þýsku. 

Allar aðrar útgáfur eru þýðingar. Tæplega tólf útgefendur frá hinum stóra vestræna 

menningarheimi segja hinum hvernig heimurinn er en margir fagna aukinni notkun netsins 

í ferðaheiminum sem mun setja persónulegra yfirbragð á allar ferðaupplýsingar. 

Hér hefur verið fjallað um þætti sem þykja einkenna ferðahandbækur. Peel og 

Sørensen (2016) segja formlega skilgreiningu á ferðahandbókum hafi hingað til vantað. Í 

bók þeirra um ferðahandbækur leggja þau til nákvæma skilgreiningu á ferðahandbókum 

(bls. 26-28). Þau byggja skilgreininguna á fimm þáttum sem einkenna ferðahandbók (tafla 

2). Þessi skilgreining á ferðahandbókum var lögð til grundvallar í viðtölunum við franska 

ferðamenn á Íslandi.  

Tafla 2. Skilgreining á ferðahandbókum. Byggt á Peel og Sørensen (2016).  

Frumþættir Séreinkenni 

1  Notagildi 
 Hægt er að nota bækurnar á vettvangi.  

 Bækurnar eru afmörkuð eining, heildstætt verk. 

2  Innihald 

 Efni er valið og kynnt en ekki ítarlega.  

 Bækurnar eru alhliða og koma ekki á móts við sérleg áhugamál eins og golf, 

hjólreiðar eða göngur. 

3  Hverfulleiki  
 Skammvinnt stefnumót notenda, lýsinga og staða.  

 Gerðar fyrir erlenda ferðamenn þó heimamenn geti notað þær. 

4  Heimild  

 Höfundar eru þekktir, oft undir nafni útgefenda.  

 Upplýsingar og ráð undir höfundarnafni greinir bækurnar frá nafnlausu 

markaðssettu efni um áfangastaðinn.  

5  Hjálp 
 

 Skera sig frá línulegum leiðarlýsingum. Ferðahandbækur geta stungið upp ferðum 

til að fylgja eins og handriti en þær ná út fyrir línulegan framgang handrits því 

hægt er að lesa þær á ýmsa vegu.  

 Staðir og atburði eru metnir, ekki endilega á hlutlausan hátt en þar sem matið 

tengist höfundi greina ferðamenn bækurnar frá markaðstengdu auglýsingaefni.  
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2.2 Kenningar um áhrif ferðahandbóka á 

ferðamenn 

„Ferðahandbækur eru gerðar til að fylgja þeim, aukalega til að lesa þær og sjaldan til þess 

að þær séu krufnar til mergjar“ (Elissalde, 1986, bls. 28). Tilfellið er að fáir fræðimenn 

hafa gert ferðahandbækur að meginrannsóknarefni sínu en margir minnast á 

ferðahandbækur í tengslum við önnur málefni í ferðamálafræði eða í sambandi við önnur 

málefni. Til dæmis hafa sagnfræðingar, landfræðingar, félagsfræðingar og mannfræðingar 

gert sér það ljóst nýlega að ferðahandbækur eru upplýsinganáma bæði í sögu, land- og 

félagsfræði (Devanthéry, 2008). Eitt af gildum ferðahandbóka er vitnisburður þeirra um 

breytingar á veröldinni. Þær segja okkur hvernig Kabúl var árið 1973 þegar borgin var 

sjóðandi túristapottur „fly in, fly out tourist trap” eða hvernig var hægt að ferðast á 

puttanum frá Bagdad til Sýrlands (Iaquinto, 2014).  

Swensen og Daugstad (2012) notuðu ferðahandbækur sem heimild til að vísa í sögu 

ferðamennsku eða staðarins sem ferðahandbækurnar fjalla um og hafa skilið eftir spor frá 

mismunandi tímabilum. Fyrir Toulier (1998) voru ferðahandbækur dýrmæt heimild við 

rannsóknir á tilurð strandbæja í Frakklandi sem urðu vinsælir ferðamannastaðir í byrjun 20. 

aldar. Ýmsir hafa fjallað um myndir og texta til að varpa ljósi á fjölbeyttar hliðar 

ferðamennsku (Bhattacharyya, 1997; Kelly, 1998; Lew, 1991; Roungtheera, 2014; Scott, 

1998; Siegenthaler, 2002). Til dæmis leggur Roungtheera tvær franskar ferðahandbækur 

um Thailand til grundvallar textagreiningu til að sýna fram á klisjur og sleggjudóma sem 

þar finnast um Thailendinga. Ollivier, Geniaux, Napoléone og Paoli (2012) skoðuðu 

umfang umfjöllunar sem vinsælir staðir fengu í ferðahandbókum um Korsíku og settu 

niðurstöður í sérstakt tölvuforrit sem sýndi sjónrænt með litum um hvaða staði var mest 

fjallað.  

Oftar en ekki snýst þó hluti rökræðunnar um þá hugmynd að ferðahandbók sé handrit 

sem stýri ferðahegðun. Ferðahandbækur hafa legið undir gagnrýni allt frá byrjun útgáfu 

þeirra um miðja 19. öldina fyrir að vera lítið meira en upplýsinga- og forskriftarbækur 

(Devanthéry, 2008). Lestur ferðahandbóka er ekki endilega léttvægur, leiðsögubækur hafa 

áhrif og bjóða upp á fyrirmyndir sem sumir fara nákvæmlega eftir (Courant, 2012). Þannig 

geta ferðahandbækur ýtt undir hjarðhegðun ferðamannsins og ýmsar myndrænar líkingar 

um hjarðhegðun eru tíndar til í fræðigreinum, eins og hið fræga atvik úr fjórðu bók 

Rabelais (1483-1553) þar sem Panurge, vinur Pantagruel, kaupir kind af kaupmanni úr 

hjörð hans. Panurge þessi hafði horn í síðu kaupmannsins og þekkjandi hegðun kinda 
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(franskra) þá kastaði Panurge jarmandi kindinni á haf út. Stökk þá öll hjörðin á eftir henni 

og drukknaði. Hópsálin, hjarðhegðunin hefur þá hvimleiðu tilhneigingu að fylgja bókunum 

orð fyrir orð, þær leggja til fordæmi sem fyrir suma verða ófrávíkjanleg (Courant, 2012).  

Aðrir hafa borið ferðahandbækur saman við guðsorðabækur sem leiða ferðamenn um 

ákveðna staði líkt og pílagrímar. Dufferin lávarður sem kom til Íslands um miðja 19. öld 

líkti skál Geysis við fornan heilagan bikar sem gestir kæmu að sjá (Sumarliði Ísleifsson, 

1996, bls. 152). Hér snýst ferðin um að staðfesta textann frekar en leita að nýrri reynslu 

(Courant, 2012). Viallon og Gaham (2011) segja ferðahandbækur gefa fyrirmynd af 

fullkomnu ferðalagi. Ferðamenn þurfi því ekki annað en fylgja leiðbeiningunum.  

Skrif Boorstin (1964), MacCannell (1999) og Dann (1996) um ferðahandbækur hafa 

verið leiðandi í fræðilegri umfjöllun um ferðahandbækur til dagsins í dag. Þeir segja að eitt 

af einkennum fræðilegrar umfjöllunar um ferðahandbækur séu niðrandi viðhorf og 

ályktanir þeirra sem um þær skrifa. Ferðahandbækur hafa bæði verið kallaðar örverpi eldri 

ferðabókmennta Upplýsingastefnunnar og líkt við handrit fyrir ósjálfstæða ferðamenn sem 

láta þær leiða sig í blindni. Meginstef í hugmyndum þeirra er að ferðahandbækur og 

notendur þeirra séu dæmigerð fyrir allt sem er yfirborðslegt í ferðamennsku (Peel & 

Sørensen, 2016). Boorstin (1964) setti til dæmis fram áhrifamiklar hugmyndir um nútíma 

sjálfsblekkingu bandarísks þjóðfélags og hvernig tækninýjungar og yfirgengileg 

sölumennska geta fjarlægt fólk frá raunveruleikanum. Hann færir rök fyrir því að margir 

atburðir séu sviðsettir í auglýsingaskyni eins og forsetakappræður. Boorstin kallar þetta 

gerviatburð (e. pseudo-event), atburð sem er framleiddur í þeim tilgangi að vekja umtal. 

Hann segir stjörnur vera fólk sem er þekkt fyrir að vera frægt. Stjörnur koma í stað 

raunverulegra hetja og ferðamenn (e. tourist) koma í stað ferðalanga (e. traveler) og 

ímyndir koma í stað hugsjóna. Lestir eða veikleiki nútímamannsins er ekki það sem hrjáir 

hann heldur tálmyndin (e. illusion). Hér ber að geta þess að Boorstin fyrirleit persónuna 

sem hann kallaði óvirkan ferðamann sem fer í skoðunarferðir og væntir þess að eitthvað 

skemmtilegt komi fyrir. Ferðalangurinn hins vegar er virkur, leitar ævintýra, reynslu og að 

hitta fólk. Þannig líkir Boorstin ferðahandbókum við handrit eða forskrift sem vísar á 

atburði sérstaklega setta upp fyrir ferðamenn. Þessir atburðir líta út eins og þeir hafi orðið 

til af sjálfum sér en eru gerviatburðir. Hann segir nútímaferðahandbækur draga upp 

tálmyndir og þær geymi langan lista yfir það hvers ætlast er til af heimamönnum sem 

breyta hegðun sinni til koma á móts við óskir ferðamanna. Undir þetta síðasta tekur 

Bhattacharyya (1997) og segir áhrif Lonely Planet slík meðal ungs ferðafólks að 
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leigubílstjórar í Calcutta bjóða allir að fyrra bragði að fylgja fólki til Sudder Street, 

götunnar sem Lonely Planet vísar á ódýra gististaði. McGregor (2000) tekur í sama streng 

þegar hann segir að lýsingar á menningu heimamanna geti valdið því að heimamenn lagi 

sig að því sem erlendu gestirnir vilji heyra. Þannig leiðast innfæddir út í að ýkja margt um 

gamla siði og trúarathafnir til að geðjast ferðamönnunum sem hafa minni áhuga á að 

kynnast nútíma heimamönnum.  

Ráðleggingar til ferðamanna í formi stjörnugjafar gerir þá að stjörnuglápurum frekar 

en könnuðum. Í stað þess að upplifa staðinn merkir hann bara við í ferðahandbókinni 

(Boorstin, 1964; Therkelsen & Sørensen, 2005). MacCannell (1999) tengir 

ferðahandbækur við hugmyndir um ferðamennsku sem felast í flótta frá einangrun 

nútímaþjóðfélagsins og leitinni eftir því ósvikna fjarri heimahögunum. MacCannell eins og 

Boorstin er óvæginn á ferðahandbækur sem hann segir hafa vald yfir ferðamanninum. 

MacCannell sér ferðahandbók sem leiðarmerki (e. marker) sem skapar áfangastað eða gerir 

einstaklingsviðburð merkilegan fyrir ferðamanninn. Þetta tvennt kallar hann sýn sem á 

bæði við hlut og leiðarmerki. Leiðarmerkið gefur hlutinum merkingu með því að veita 

upplýsingar um hann og með því að segja hann aðlaðandi og þess virði að eyða í hann 

tíma. Hvaða staður sem er getur á þennan hátt orðið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. 

MacCannell nefnir þetta upphafningu eða helgun staðar (e. sight sacralization). Í gegnum 

þessa upphafningu stýrir ferðahandbókin vali ferðamannsins. Þessari helgun skiptir hann í 

þrjá hluta. Fyrsti hlutinn hefst með vali hlutarins eða náttúrunnar og hann þykir meira virði 

en aðrir staðir, til dæmis þjóðgarður eða málverk. Annað þrep felst í því að setja hlutinn á 

stall eða í ramma og auka gæslu og annað umstang. Að ramma hlut felst bæði í því að 

vernda hlutinn og gera hann áhrifaríkari, til dæmis með því að nota flóðlýsingu. Mona Lisa 

sem sýnd er í Louvresafninu er dæmi um römmun. Í lokin kemur stig endurgerðar hins 

heilaga hlutar: myndir, póstkort og styttur sem aftur eru hlaðin verðgildi og sett á stall eða í 

hillur (MacCannell, 1999). McGregor (2000) bendir á það að MacCannell hafi gert ráð 

fyrir því að ferðamenn væru einsleitur hópur og þeir myndu allir afhjúpa þessar óekta 

ímyndir ferðahandbókanna á meðan þeir ferðuðust. Cohen (1988) hélt því fram að þráin 

eftir að sjá hið ekta hafi svo mikil áhrif á ferðamenn að þegar þeir horfa á stað þá reyni 

hugur þeirra að greina hið ekta frá hinu óekta. Fyrir Dann (1996) hafa ýmsir textar, þar 

með taldir textar ferðahandbóka, tengdir ferðamennsku áhrif á ferðahegðun. Áhrifavald 

texta er slíkt að ferðamaðurinn fer að sjá og reyna aðeins þá staði sem minnst er á í 

bókinni. Textar koma því inn hjá ferðamönnum hvernig eðlilegt frí á að vera á hverjum 
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stað, skipandi fyrir hvað skal sjá og hvað skal gera og þannig er ferðamaðurinn að eltast 

við ímyndir. Líkt og Boorstin þá heldur Dann því fram að ferðahandbækur hafi þannig 

félagslega stjórnun á ferðamanninum gegnum notkun á stjörnugjöf sem gefur einkunn fyrir 

áfangastað. Á þennan máta eru staðir losaðir frá menningu og safnavæddir. „Ferðamenn 

standa í þeirri trú að þeir séu frjálsir en í raun eru þeir þvingaðir og ginntir, þeir eru 

fangelsaðir af Baedeker [ferðahandbókunum], það er ráðskast með þá á Machiavellískan 

máta og þeir eru bundnir í hlekki af kapítalísku hagkerfi“ (Dann, 1996, í Therkelsen og 

Sørensen, 2005, bls. 51). Noyoux (2011) segir að eitt af loforðum ferðahandbóka sé að 

kynna hið ósvikna fyrir lesendum. Þetta sé ein af mótsögnum bókanna sem erfitt er að eiga 

við. Kynna eigi gamlan bar, gamalt þorp og fáfarna staði. Höfundur ferðahandbókar 

hleypur eftir þessari tálsýn til að bjóða lesendum sínum sérstaka ferð:  

 

Það er mikilvægt að lesandinn hafi álit á sjálfum sér. Að hann taki sig fyrir 

sannan heimshornaflakkara. Að hann haldi að hann sé á fáfarinni slóð 

þegar hann er í raun á hraðbraut. Að hann haldi að hann sé að uppgötva 

ósnertan stað þegar þrjár milljónir manna traðka þar árlega. Blekkingunni 

er haglega haldið við. Mótsögnin heldur áfram: Lesandinn vill ferðast 

öðruvísi en aðrir ferðamenn en ferðahandbókin hans stingur upp á 

samskonar ferðum fyrir alla (bls. 202, þýðing höfundar). 

 

Franski heimspekingurinn Roland Barthes (1957/1982) skrifaði frægan kafla um 

ferðahandbókina Le Guide Bleu (Bláa ferðahandbókin) um Spán. Hann segir Le Guide 

Bleu bera vitni um gamaldags smáborgaraleg og kristileg viðhorf 19. aldar sem viðurkenna 

ekki önnur sjónarhorn landslagsins en það myndræna (f. pittoresque) og hið upphafna. 

Dæmi um það er mítan um Alpana, þegar ferðamaðurinn nýtur móralskrar fullnægingar þar 

sem hann stendur andspænis fjallstindum í hreinu lofti. Bókin þekki ekki annað rými en 

það sem finnst inn á milli trúarlegra minnisvarða, kirkna og krossa. Kristindómur er fyrsti 

söluaðili ferðaþjónustunnar og maður ferðast til að skoða kirkjur. Hann svarar engri 

spurningu sem nútíma ferðamaður spyr sig að þegar hann ferðast um landslagið. Le Guide 

Bleu verður þannig aðgerð blekkingar, andstæðan sjálf við fyrirætlanir ferðahandbókar eða 

málsvari blindunnar. Með því að draga landafræðina niður í óbyggðan heim minnisvarða 

túlkar Le Guide Bleu úr sér gengna goðafræði, predikandi trúarlega list sem undirstöðugildi 

menningar, en lítur fram hjá auðæfum og fjársjóðum safna sem bókin túlkar sem notalegt 
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samansafn söluvöru. Í formála ferðahandbókar um Ísland segir Jean-Paul Sartre það vera 

ljóst að: 

  

Ferðahandbækur sem upplýsa nútíma ferðamanninn ættu að taka tillit til 

nýrra óska hans. Án þess að fórna sögu- og menningarlegum fróðleik þá 

ætti að útlista nánar um líf líðandi stundar, um hagfræðina til að byrja 

með. Borg státar af rómanskri kirkju; mjög gott. En á hverju lifir borgin? 

Hver er staða hennar í landinu? [...] Hvaðan koma íbúar hennar? Er eilíf 

togstreita milli fólks, stétta, iðnaðar, þessarar borgar og annarra borga? 

[...] og eins og Camus segir þá þekkjum við ekki land fyrr en við vitum 

hvernig fólk landsins elskast og deyr [...] (Sartre, 1952:VI). 

 

Kringum 1980 kom enn og aftur sterk gagnrýni á ferðamennsku í sama anda og hjá 

Boorstin þegar franski heimspekingurinn Jean Baudrillard (1981/1985) yfirfærði 

hugmyndir um ofurraunveruleikann (e. hyperreality) yfir á ferðamennskuna. 

Ofurraunveruleikinn lýsti sér í óljósum skilum milli raunveruleika og blekkingar, til dæmis 

þegar eftirmyndir raunveruleikans eins og ljósmyndir verða raunverulegri en veruleikinn 

sjálfur. Disneyland er hvorki sönn né fölsk veröld en telur okkur trú um að veröldin sem 

við lifum í dags daglega sé raunveruleg. Skemmtigarðurinn viðheldur þeirri blekkingu að 

til sé raunveruleg veröld (Baudrillard, 1981/1985; Jón Gunnar Þorsteinsson, 2002). Oft 

segir fólk um fallegt landslag sem það virðir fyrir sér að þetta sé bara eins og á póstkorti! 

Það má spyrja sig hvort átt sé við með þessum orðum að landslagið sem horft er á sé 

blekking en póstkortið raunveruleiki.  

Margir aðrir fræðimenn þessa tíma líktu ferðamennsku sem ventli fyrir einstaklinga 

sem þjóðfélagið hafði gert vitfirrta eða þá að ferðaþjónustan væri súrefniskútur fyrir 

innfædda sem kapítalískt kerfi heimsins misnotaði. Hin alþjóðlega ferðavél kom í veg fyrr 

bein samskipti milli gests og gestgjafa. Í einu orði sagt þá var ferðamennska eitt af meinum 

nútímasamfélagsins (Viallon & Gaham, 2011). Holdgervingur þessarar iðkunar var 

ferðahandbókin, miðill hugmyndafræði borgarastéttarinnar þar sem hugtak eins og 

„markverður hlutur til að sjá“ kom inn og benti auðvitað á það sem ferðamaðurinn átti að 

sjá. Ferðahandbækur koma inn samviskubiti hjá lesanda og taka frá honum sjálfstæðið. Því 

hlutur „að sjá“ er ekki bara þess virði að sjá heldur er krafa um að hann sé séður (Gritti, 
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1967). Alain de Botton tekur í sama streng bæði í bók sinni (2003) Listin að ferðast og 

samnefndum heimildaþætti (2005). Ferðahandbækur gefa ferðafólki menningarlegt 

samviskubit þegar það kemur þreytt heim á hótelið sitt og getur ekki höndlað fleiri 

markverða staði til að sjá. Ferðahandbækur, afskræmi forvitni okkar, standa fyrir heimssýn 

þar sem allt er þegar þekkt, mælt og hafið upp. Umsagnir eru ekki endilega rangar en 

staðreyndir þeirra eru skaðlegar, í líkingu við lista frá hinu opinbera sem segir okkur hvað 

á að gera í ferðalaginu. Sá er furðulegur sem ekki er sammála bókinni.  

Hin áhrifamiklu skrif MacCannells (1999), Dann (1996), Boorstin (1964), Barthes 

(1957/1982) og fleiri, ganga út frá ferðahandbókum sem eina ferðagagninu sem fólk hafði 

á ferðalaginu. Þetta er nauðsynlegt að hafa í huga þegar þær eru gagnrýndar (Iaquinto, 

2012). Greinarnar eru skrifaðar á upphafstímum fjöldaferðamennsku þegar ferðamenn 

höfðu takmarkað magn heimilda til að styðjast við. Nú hefur fólk úr fleiri 

upplýsingamiðlum að moða, bæði frá netmiðlum og fjölbreyttari útgáfu efnis um ferðamál. 

Það er mikilvægt að missa ekki heildarsýnina þó ferðahandbókin sé rannsóknarefnið, 

heldur verður að horfa á niðurstöðurnar í heildarsamhengi.  

Pearce (1988) segir að empírískar rannsóknir vanti um tengsl milli þess sem er talið 

vera ekta og lýsinga af því ekta. Ferðamenn hafa sem sagt sjaldan verið spurðir hvernig 

þeir sjálfir líti á málin heldur hafa fræðimenn tekið sér vald til að segja lesendum hvað 

ferðamennska þýðir og hvernig sú þýðing er menningarlega uppbyggð, miðluð og túlkuð 

(Squire, 1994). Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr fjórum empírískum 

rannsóknum á ferðahandbókum þar sem ferðamenn voru meðal annars spurðir um notkun á 

ferðahandbókum. 

2.3 Félagsvísindalegar rannsóknir á notkun 

ferðahandbóka 

Therkelsen og Sørensen (2005) efast um að ferðahandbókum megi líkja við handrit sem 

stýri lestri og ferðahegðun ferðamanna eins og Boorstin (1964), MacCannell (1999), Dann 

(1996) og fleiri fræðimenn hafa haldið fram. Þau færa rök fyrir því að ferðamenn séu virkir 

og að þeir bæti sinni eigin útsjónarsemi og túlkun við lestur bókanna sem leiði af sér 

mismunandi niðurstöður lesturs. Þau styðja mál sitt með niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar sem þau gerðu í Kaupmannahöfn. Þar tóku þau viðtöl við ferðamenn um lestur 

þeirra á ferðahandbókum. Sama tegund bókar virtist lesin og notuð á mismunandi hátt sem 

bendir til að ferðamenn geti nýtt sér sömu tegund ferðahandbókar en uppskorið ólíka 
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reynslu. Therkelsen og Sørensen halda því fram að ferðamenn fylgi ekki 

ferðahandbókunum í blindni. Þó þeir geti orðið fyrir áhrifum af bókunum þá virðast þeir 

stýra vel lestri og notkun þeirra auk þess sem flestir leita að viðbótarupplýsingum annars 

staðar frá. Viðtölin leiddu í ljós að allir notuðu pratískar upplýsingar en færri lásu sér til 

um menningu og sögu en hjá sumum skipti menningin mestu máli. Þó einsleitni í lestri 

væri ekki augljós gáfu viðtölin möguleika á að sjá út nokkur hegðunarmynstur hjá 

ferðamönnunum. Þannig skiptu greinarhöfundar ferðamönnum í þrjú lestrarstig eftir ákafa 

við lestur ferðahandbókanna. Fyrst voru það lestrarhestarnir (e. The Information Addict) 

sem vildu öðlast djúpan skilning á landi og þjóð og leituðu viðbótarupplýsinga til að leita 

svara við ýmsum spurningum. Annar hópurinn las einungis praktískar upplýsingar (e. 

Planner) og lagði áherslu á að vita hvað væri hægt að gera og hvernig best væri að ferðast 

um. Þriðji hópurinn notaði bókina sína sem uppflettirit (e. The Functional Minimalist) til 

að leita að pratískum upplýsingum og sem bjargvætt ef þeir komust í vandræði. 

(Therkelsen & Sørensen, 2005). 

McGregor (2000) gerði eigindlega rannsókn á Tanja Toraja í Indonesíu. Markmið 

rannsóknarinnar snerust um að skilja áhrifamátt texta og mynda á ferðareynslu (e. tourist 

experiences), sýn og skynjun á stað. Hin ekta ferðareynsla er mikilvægt hugtak í 

rannsókninni. Leitin að því ekta, að kunna að lesa á milli línanna í ferðatextum er 

mikilvægt fyrir suma ferðamenn þegar aðrir gera sig ánægða með það sem 

auglýsingabæklingur lýsir sem ósvikinni endurgerð (Bruner, 1991). McGregor gengur því 

út frá því að því minna sem ferðamönnum er annt um að kynnast því ekta þeim mun meiri 

líkur séu á að ferðatextar hafi áhrif á þá. Hann telur áhugavert að athuga áhrif texta 

ferðahandbóka á þá sem leita að ekta upplifun (e. authentic experience) og eru því síður 

líklegir til að láta slíka texta hafa áhrif á sig. Þessir ferðamenn kalla sjálfa sig ferðalanga (e. 

traveler) og rannsóknin byggir á viðtölum við þá. Viðtölin gáfu ekki sömu niðurstöður og 

hjá Therkelsen og Sørensen (2005). Ferðamennirnir ákváðu að fara til Tanja Toraja bæði 

vegna áhrifa frá vinum og vegna ferðahandbóka. Textar ferðahandbókanna höfðu mjög 

sterk áhrif á notendur bæði hvað varðar túlkun á stað og val á stöðum til að heimsækja. Þó 

ferðalangar létu sem svo að þeir væru frjálsir virtust þeir engu að síður fara eftir því sem 

ferðahandbókin mælti með að sjá eins og hinar frægu trúarathafnir. Þeir komust heldur 

ekki í mikið návígi við heimamenn. Textar ferðahandbóka virtust ekki aðeins hafa áhrif á 

hvað svarendur horfðu á heldur einnig hvernig þeir túlkuðu landslag Tania Toria. 

McGregor byggir athuganir sínar á skrifum Urry (1990) um áhorfið (e. gaze) sem sagði að 
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ekki væri til eitt áhorf, heldur breyttist það eftir þjóðum, þjóðfélagshópum og tímabilum í 

sögunni. Ferðamannaáhorfið byggðist á því sem væri í andstæðu við það sem ferðamenn 

væru vanir að sjá heima hjá sér. McGregor taldi að ferðahandbækurnar veldu ekki aðeins 

sjónarhorn áfangastaðar fyrir ferðamenn, heldur leiðbeindu þeim líka hvernig þeir ættu að 

horfa. McGregor taldi að áhorfið breyttist eftir því hversu ítarlega ferðamenn læsu um 

áfangastaðinn. Hann greindi nokkur stig áhorfs hjá ferðamönnunum í Tanja Toria. Í fyrsta 

lagi hið þekkta, sem ferðamenn hafa kynnst í gegnum myndir og texta og urðu sjaldnast 

hissa á því sem þeir sáu þar sem þeir þekktu staðinn af mynd. Hjá sumum var upplifun af 

því að sjá trúarathöfn ekki vegna athafnarinnar sjálfrar heldur vegna þess að atburðurinn 

var orðinn svo frægur. Önnur tegund áhorfs er hið ímyndaða sem ferðamenn hafa óljósa 

mynd af vegna umtals og lesturs og ljósmyndir af efninu vantar í bókina. Þriðja tegund 

áhorfs er hið óþekkta, það sem ferðamenn rekast á daglega en veita ekki sérstaka eftirtekt 

því ekki er vakið máls á þessum þáttum í ferðahandbókinni.  

McGregor (2000) kemst að þeirri niðurstöðu að textar sem hann hélt að hefðu ekki 

mikil ítök hjá ferðamönnum voru í raun ekki bara menningarlegir verðir heldur einnig 

áhrifavaldar (e. dynamic objects) í þeim skilningi að þeir bæði vörðuðu leiðir sem átti að 

fylgja og mótuðu áhorfið á áfangastöðum eða á athöfnum samkvæmt vestrænum gildum. 

Þarna aðhyllist McGregor kenningu Barthes (1957/1986) um að ferðahandbókin snúist upp 

í andstæðu þess sem bókin telur sig vera þ.e. hún verður málsvari blindunnar. Það þýðir að 

í stað þess að vera ráðgefandi ferðagagn verða bækurnar ráðandi og ferðamenn fylgja þeim 

blindandi í ferðalaginu. 

Roberson (2015) beitti bæði eigind- og megindlegri rannsóknaraðferð til að 

skilgreina hlutverk ferðahandbóka á ferðaupplifun í Króatíu. Niðurstöður sýndu að 

ferðamönnum fannst bækurnar vera hvetjandi fyrir ferðalag, gefa hentugar upplýsingar, 

fitja upp á nýjum hugmyndum og hjálpa við skipulagningu ferðarinnar og ýta þannig undir 

sjálfstæði ferðamannsins. Bækurnar höfðu menntagildi þar sem ferðamenn lærðu um 

söguna, menningu eða líf íbúa. Þar sem tungumál var vandamál þá kom ferðhandbókin, 

skrifuð á tungumáli ferðamannsins, að góðu gagni. Ferðahandbækur stuðluðu semsagt að 

bættri ferðaupplifun. Einnig komu neikvæð sjónarmið fram eins og þeim að ferðamönnum 

fannst bækurnar beina þeim á yfirfulla ferðamannastaði, upplýsingar væru oft rangar, kort 

illa gerð og að bækurnar drægu úr frjálsræði. 

Iaquinto (2012) rannsakaði áhrif Lonely Planet ferðahandbókarinnar með 

megindlegri rannsókn meðal bakpokaferðamanna í Ástralíu. Niðurstöður leiddu í ljós að 
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aðalupplýsingaveita ferðamannanna eru umsagnir (e. word of mouth) annarra 

bakpokaferðamanna og frá heimamönnum. Hlutur ferðahandbóka er minni og er á pari við 

netið.  

2.4 Framtíð ferðahandbóka 

Sala á vinsælustu ferðahandbókunum í Englandi dróst saman um 46% milli áranna 2005 og 

2014 og um 40% í Bandaríkjunum. Bókaútgefendur hafa byrjað útgáfu handbóka á netinu 

en einnig fleiri sérhæfðra ferðahandbóka (Peel & Sørensen, 2016). Útgáfustýra Lonely 

Planet, telur ferðamenn ekki lengur óða í að skoða minnisvarða heldur njóta góðrar stundar 

með fólki. Staðir sem þú verður að sjá eru ekki lengur nóg heldur verður að finna nýjar 

hugmyndir og bjóða eitthvað frumlegt, eins og ratleiki og gátur. Það sem gengur best eru 

gönguferðahandbækur og hjólaferðahandbækur. Fólk vill snúa aftur til náttúrunnar. 

Útgáfustjóri Gallimard útgáfunnar segir að ferðahandbók verði að hafa mörg líf, að þeir 

geti ekki lengur samið leiðsöguhandbók eins og verk sem aðeins á heima í hillum 

bókaverslana (Vignon, 2010). Útgáfustjóri Le Routard bókanna hefur trú á framhaldslífi 

ferðahandbóka því pappírinn er mesta flökkuafurð sem til er, hann þarf ekki skjá eða 

rafhlöður og maður getur skrifað á hann (Francetv info, 2015).  

Fáar rannsóknir eru til um það hvernig ferðamenn nota hinar mismunandi 

ferðaheimildir, sérstaklega hvernig þeir tengja saman upplýsingar af netinu og úr 

ferðahandbókunum. Hyde (2009) er einn af fáum sem hefur rannsakað þennan þátt, 

sérstaklega notkun internetsins og ferðahandbóka. Niðurstöður sýna að í staðinn fyrir að 

velta ferðahandbókum úr sessi þá þjónar internetið sem viðbót við þær. 

Framtíð útgefinna ferðahandbóka á pappír er afar óljós. Bæði í blaðagreinum og 

vísindagreinum hefur endalokum þeirra lengi verið spáð vegna vaxandi notkunar 

ferðamanna á internetinu þar sem þeir nálgast hvaða upplýsingar sem er um ferðalagið. 

Netið er að þróast frá viðmótinu upplýsingar-móttaka í viðmótið upplýsingar-framleiðsla 

(Grossman, 2006). Hinn nýi Web 2.0 hefur gert milljónum einstaklinga kleift að eiga 

samskipti á bloggum, í gegnum heimasíður, á facebook, á twitter, á instagram, á linkedin 

og svo framvegis. Hið smáa framlag frá þessum fjölda fólks skiptir máli. Þetta þýðir að í 

stað þess að vera eingöngu sá sem innbyrðir upplýsingar af netinu er neytandinn sjálfur 

orðinn framleiðandi upplýsinga og meðal-Jóninn getur tekið þátt í þessari byltingu 

nýsköpunar og verið meðal þeirra sem hnýta netið (Han, 2010).  
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3 Franskar ferðabækur um Ísland 

Í þessum kafla verður sjónum beint að frönskum ferðahandbókum um Ísland. Í byrjun 

kaflans er haldið aftur í tímann og fjallað um ferðalýsingar Frakka um Ísland, þegar 

ferðafrásagnir þurftu að vera skemmtilegar frekar en sannleikanum samkvæmt. Breytingar 

verða á þessum skrifum með meiri þekkingu á landinu og aukinni vísindalegri hugsun í 

Evrópu. Í kjölfar betri samgangna í lok 19. aldar fjölgaði ferðamönnum hingað og aukin 

þörf fyrir upplýsingar um landið fyrir þessa ferðamenn varð til þess að um Ísland voru 

skrifaðar handbækur strax upp úr miðri 19. öld.  

3.1 Gamlar ferðalýsingar á Íslandi eftir franska 

höfunda 

Öldum saman var Ísland utan alfaraleiðar, erlendir ferðamenn voru sjaldséðir og oft liðu 

mörg ár á milli heimsókna þeirra. Á síðari hluta átjándu aldar voru þeir gestir sem hingað 

komu flestir vel efnum búnir og menntaðir karlmenn sem ferðuðust nokkrir saman. Þeir 

lögðu í vísindalega könnunarleiðangra um landið og margir skrifuðu um ferðir sínar 

(Arnþór Gunnarsson, 2015). Mörgum þessara fyrstu sagna svipar frekar til 

vísindaskáldskapar en raunsærra frásagna. Talsvert er til af slíkum ferðasögum um Ísland 

skrifaðar af ferðamönnum af ýmsum þjóðernum eins og Dönum, Þjóðverjum, 

Englendingum og Frökkum.  

Frásagnir af fjarlægum löndum og íbúum þeirra hafa alltaf verið vinsælt lestrarefni. 

Höfundar ferðabóka ferðast á fjarlægar slóðir og skrifa um þjóðir, lönd og heilu 

heimsálfurnar sem eru ekki þeirra eigin. Sumarliði Ísleifsson (1996) segir að viðhorf þeirra 

sem skrifa slíkar bækur geta átt þátt í ímyndarsköpun annarra á þjóðinni. Hann segir 

ennfremur að afstaða til lands sem skrifað er um litist bæði af stærð landsins og fjarlægð. 

Þannig fær lítið land jákvæðari umsögn en stórt og því minna sem vitað er um viðkomandi 

land því meiri líkur eru á að frásögnin fái á sig ævintýrablæ. Ferðalýsingar og skáldskapur 

tengdust náið og höfundar tóku sér mikið frelsi við skrif sín. Dæmi um þetta er frásögn 

franska læknisins Pierre Martin de la Martinière sem ferðaðist um á dönsku skipi um lönd í 

Norður-Evrópu og gaf út rit um ferðir sínar í París 1671. Skáldagáfa Martinière var slík að 

bókin varð geysivinsæl og margútgefin á fjölmörgum tungumálum. Í bókinni eru tveir 
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kaflar um Ísland. Hann segir meðal annars frá því hvernig þeir ferðafélagar hrepptu óveður 

á leið frá Grænlandi en sáu eldglæringar frá Heklu og gátu loks tekið land á Cap Hori en 

þaðan héldu þeir til Kirkjubæjarklausturs (Martinière,1682). De la Martinère sagðist hafa 

gengið á Heklu ásamt fylgdarliði. Þar óðu þeir ösku og vikur upp á mið læri á leiðinni upp. 

Á tindi fjallsins flugu hrægammar og hrafnar yfir hreiðrum sínum en skyndilega tók jörðin 

að titra, með miklum skarkala og upp úr fjallinu stóðu bláir logar. Þeir tóku til fótanna en 

öskuskýið var svo mikið að það huldi sólina og þá sjálfa. Eldi og brennisteini og vikri 

rigndi yfir þá eins og hríð þar sem þeir hlupu niður fjallið og féllu sem örendir niður við 

fætur samferðamannanna sem biðu þeirra. Ekki jöfnuðu þeir sig fyrr en þeir höfðu verið 

nuddaðir upp úr ediki og gefið vín að drekka. Síðar kom ferðahópurinn að tveimur 

uppsprettum nálægt Heklu þar sem önnur var sjóðandi en hin svo köld að allt sem sett var 

ofan í hana varð að steini. Martinière greinir einnig frá Íslendingum sem bjuggu í hellum 

eða kofum úr fiskbeinum til að verja sig köldum norðanstormum. Sumarliði Ísleifsson 

(1996) telur ólíklegt að Martinière hafi komið til Íslands og að bókin hafi haldið við 

ranghugmyndum um Ísland erlendis á 17. og 18. öld. Isaac de la Peyrère, guðfræðingur og 

rithöfundur, kom aldrei til Íslands en studdist við ýmsar frásagnir, erlendar og innlendar, 

sérstaklega við Crymogæu Arngríms Jónssonar (1609) til að skrifa ferðabókina Relation de 

l’Islande sem kom fyrst út 1663. Bókin er í formi bréfaskipta til La Moth de Vayer, 

heimspekings í þjónustu konungs Frakklands. Peyrère tekur saman ítarlega frásögn um 

Ísland, íslenskar fornbókmenntir og norræna goðafræði. Þó margt í lýsingum Peyrère sé 

hreinn skáldskapur átti verk hans þátt í að kynna íslenska sögu og norræna goðafræði 

erlendis (Sumarliði Ísleifsson, 1996, bls. 66). Úr slíkum skáldskap dregur þó smám saman 

eftir því sem evrópskir ferðamenn fræðast almennt meira um landið og eftir því sem líða 

tekur á upplýsingaöldina. 

Lok átjándu aldar og nítjánda öldin var tími mikilla breytinga á flestum sviðum 

mannlífs í Evrópu og víðar um heim. Vísindahyggja aldarinnar varð hvati ferðalaga og 

leiðangra á nýjar slóðir. Langir og miklir leiðangrar stórþjóða eins og Frakka tengdust 

þekkingarleit en ástæðurnar voru einnig pólítískar, hernaðarlegar, efnahagslegar og jafnvel 

trúarlegar eða siðferðislegar. Leiðangrar Frakka voru oftast farnir fyrir tilstilli virðulegra 

vísindastofnana (María Þ. Gunnlaugsdóttir, 2014). Kerguélen-Trémarec, höfuðlautinant á 

konunglegu freigátunni La Folle, sigldi hingað til að aðstoða frönsk fiskiskip en einnig til 

að skrifa um Ísland. Hann hafði hér stutta viðdvöl og safnaði upplýsingum, einkum á 

Patreksfirði og studdist við skrif ýmissa annarra höfunda eins og forverar hans höfðu gert. 
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Um ferðir sínar um nokkur lönd í norðri gaf hann út ritið Relation d’un voyage dans la Mer 

du Nord. 

Árið 1835 kom Paul Gaimard læknir og náttúrufræðingur hingað við annan mann og 

kynnti sér land og þjóð en ári síðar kom Gaimard aftur með þekkta vísindamenn sér til 

stuðnings eins og Eugène Robert, náttúrufræðing sem skrifaði ferðalýsingu, og Xavier 

Marmier, bókmennta-og málfræðing, sem og málarann Auguste Mayer. Markmiðið var að 

gera ítarlega vísindalega úttekt á náttúru Íslands, sögu og menningu á ferðinni um landið. 

Útkoman var ítarlegt tólf binda verk um Ísland sem kom út milli 1838 og 1852 og hét 

Voyage en Islande et au Groënland executé pendant les années 1835 et 1836. Náttúran fær 

mikið lof og mikið er um myndlíkingar í það sem fólk þekkir heiman að frá sér eins og til 

dæmis það að líkja fjöllum við heilagt skrín í dómkirkju. Ferðalýsingar Roberts og 

Marmier eru áhugaverð heimild um Ísland, eflaust meira fyrir Íslendinga en fyrir franska 

ferðamenn í dag. Hér er brot af sögu þeirra frá ferðinni að Geysi, Robert segir fyrstur frá: 

 

Undir beru lofti borðuðum við lóur sem M. Anglès hafði veitt í 

nágrenninu [...] og þar sem tjöld og búnaður hafði verið sendur til Geysis 

sváfum við í kirkjunni á Þingvöllum (Robert, 1850, bls. 206). 

 

Þá segir Marmier, samferðamaður Roberts, einnig frá ferðinni til Geysis:  

 

Kirkjur eru hið vanalega næturskjól fyrir ferðamenn. En fyrir prestinn 

kemur hún í góðar þarfir sem aukaherbergi þar sem hann situr þar við 

skriftir og konan hans hengir þarna ullarþvott til þerris (Marmier, 

1840/1844 bls. 53).  

Eftir tveggja daga bið eftir gosi úr Geysi tóku leiðangursmenn til sinna ráða: 

Eftir tveggja daga bið létum við Strokk gjósa með því að velta út í hann 

miklu magni af grjóti og skjóta svo á allt saman með riflum. Vatnið 

öskraði skyndilega eins og það hefði fundið djúpt í iðrum sér fyrir þessari 

svívirðingu sem það hafði orðið fyrir af okkar hálfu. Vatnið kastaði sér 

upp í ofsafengnum stökkum um leið og það henti út frá sér öllu því sem 

við höfðum troðið í skálina og umhverfið huldist froðu og gufuskýi 

(Marmier, 1840/1844, bls. 56).  
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Heklugosið árið 1845 vakti áhuga erlendra vísindamanna og Des Cloizeaux sigldi til 

Íslands þetta ár með eftirlitsskipi franska flotans. Frá þessum leiðangri komu fyrstu 

ljósmyndir frá Íslandi sem varðveist hafa (Æsa Sigurjónsdóttir, 2000). 

  

Ólíkt ferðahandbókum nútímans áttu ferðasögur erindi til allra sem höfðu 

gaman af slíkum bókmenntum en það var ekki ætlast til að lesendur 

tækju sér ferð á söguslóðir, slíkt var enn aðeins á færi útvalinna. 

Lesandinn sem heima sat gat nú lagt upp í ímyndaðar og heillandi 

bókmenntalegar og myndrænar ferðir á vit hins óvenjulega, hins 

leyndardómsfulla, hins fáránlega og þess, sem var raunverulegt, en þó 

framandi (Ponzi, 1986, bls. 15).  

 

En á þessu varð breyting þegar líða tók á 19. öldina með batnandi samgöngum í 

Evrópu og betri farartækjum eins og gufuskipum. Þá byrjuðu erlend fyrirtæki 

reglulegar skipaferðir til Íslands og fjöldi ferðamanna jókst verulega. Um 

eiginlega skemmtiferðamenn var naumast að ræða fyrr en upp úr miðri nítjándu 

öld. Eftir því sem næst verður komist voru Bretar í miklum meirhluta og þýsku- 

og frönskumælandi ferðamenn næstfjölmennasti hópurinn (Arnþór Gunnarsson, 

2015). 

3.2 Fyrstu leiðarlýsingarnar um Ísland 

Ferðamennska náði til Íslands á síðari hluta 19. aldar (Sumarliði Ísleifsson, 1996, bls. 151). 

Batnandi lestar- og skipasamgöngur auðvelduðu flutning stórra hópa fólks sem ferðaðist 

sér til skemmtunar á milli staða. Flestir ferðamenn komu úr millistétt í Vestur-Evrópu sem 

vildi ferðast eins og fámenn yfirstétt hafði gert áður. Ísland varð þekkt meðal ákveðins 

hóps fólks vegna sérstakrar náttúru, frumstæðra siða íbúanna og sögunnar. Bent var á ferð 

um Ísland sem hvíld frá firrtum lífsháttum iðnaðarþjóðanna. Ferðast var á hestum eða 

fótgangandi á ótroðnar slóðir sem var ólíkt því sem tíðkaðist í Evrópu þar sem fólk 

ferðaðist með hestvögnum og járnbrautum. Enga hótelgistingu var að fá nema í Reykjavík 

og utan þéttbýlisins urðu ferðamenn að gista hjá bændum, í tjöldum eða í kirkjum eins og 

áður er getið. Eftir smánarlega umgengni ferðamanna í Þingvallakirkju 1879 bannaði 

biskup ferðamönnum að nota guðshús til næturgistingar (Sumarliði Ísleifsson, 1996). 

Lestur ferðasagna frá þessum tíma, hvort sem þær eru eftir franska eða höfunda af 
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öðrum þjóðernum, upplýsir lesanda um það að orðspor ákveðinna áfangastaða á Íslandi er 

ekki tískusveifla dagsins í dag heldur má greina svipuð stef langt aftur í aldir, eða allt frá 

um 1760 þegar ferðamenn fóru að koma hingað. Til að byrja með þóttu Geysir, Þingvellir 

og Hekla framandi staðir og þess virði að skoða. Enskur ferðabæklingur frá síðari hluta 19. 

aldar auglýsir þrjár 24 daga ferðir til landsins í júlí og ágúst. Þar er siglt frá Liverpool til 

Reykjavíkur og þaðan er haldið til Þingvalla, Geysis, Heklu og Krísuvíkur. Þetta voru 

heilmikilir leiðangrar á hestum sem skildu eftir sig spor. Segir í frásögn ensks ferðamanns 

að reiðgötur hafi verið svo djúpar að fætur reiðmanna rákust í bakkana beggja vegna. Hann 

sagðist hafa einu sinni talið 16 samsíða reiðgötur (Sumarliði Ísleifsson, 1996, bls. 157). 

Þegar nálgaðist aldamótin 1900 var mælt með öðrum stöðum að heimsækja. Í enskri 

ferðahandbók frá 1893 voru settar fram fimm leiðarlýsingar um Ísland sem sagt er stuttlega 

frá hér. 

Fyrsta leiðarlýsingin var 12-16 daga ferð um Gullna hringinn. Þá átti að halda á 

Þingvelli, Geysi, Gullfoss og ganga á Heklu. Gullfoss varð vinsæll eftir 1880. Flestir 

ferðamenn sem komu hingað fóru á þessar slóðir og lofuðu náttúruna. Sumir kvörtuðu 

undan slæmri umgengni og sóðaskapur varð vandamál við Geysi og fleiri staði (Sumarliði 

Ísleifsson, 1996). 

Í öðru lagi var mælt með ferð um Reykjanesskaga, Krísuvík, Grindavík, Njarðvík og 

Kálfatjörn. Aðdráttaraflið fólst í því hve andstyggileg leiðin var til Krýsuvíkur og 

umhverfið allt.  

Þriðja ferðaleiðin, um Norðurland, stóð yfir í 8-9 daga. Hér átti að stíga af skipi á 

Akureyri og halda síðan um Öxnadal til Skagafjarðar, heimsækja Bjarg í Miðfirði vegna 

Grettissögu, Surtshelli og að síðustu Þingvelli. Teikning af Surtshelli hafði birst í Atlas 

historique Gaimards og varð hellirinn smásaman vinsæll ferðamannastaður. 

Fjórða leiðarlýsingin var þriggja vikna ferð um austanvert Norðurland. Frá Akureyri 

var vísað á Goðafoss, Húsavík, Uxahver í Reykjahverfi, kallaður Geysir norðursins, og 

Ásbyrgi. Þaðan átti að fara um Hljóðakletta að Dettifossi, „frægasta fossi Íslands“. Síðan 

átti að halda að Mývatni til fuglaskoðunar og heimsækja hverasvæðin. Í lokin þótti tilvalið 

að fara um Ódáðahraun til Öskju og til baka til Akureyrar. 

Fimmta leiðin, um Vesturlandið, var mánaðarlöng og þá var riðið um Borgarfjörð og 

meðal annars gist í Reykholti áður en lagt væri út á Snæfellsnes. Mælt var með gistingu á 

Búðum ef ganga átti á Snæfellsjökul. Eftir skoðun Snæfellsnessins var haldið vestur á firði, 

Drangajökull klifinn og endað á Ísafirði (Sumarliði Ísleifsson, 1996, bls. 163-169). Benda 
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má á hina geysivinsælu sögu Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, sem kom út 1864 

en sagan gerist að hluta til á Íslandi og leiðin að miðju jarðar hefst einmitt í Snæfellsjökli.  

Umhugsunarvert er hversu lítið ferðalýsingar í ferðahandbókum dagsins í dag hafa 

breyst frá lokum 19. aldar. Það er helst að í þessum fyrstu útgáfum er meira vísað í söguna 

og Íslendingasögurnar. Til dæmis virðast ferðahandbækur í dag ekki sérstaklega vísa á 

Bjarg, fæðingarstað Grettis Ásmundarsonar, biskupssetrið að Hólum eða jafnvel Heklu þar 

sem Eyjafjallajökull virðist nú hafa velt Heklu af vinsældarlistanum.  

3.3 Frá ferðalýsingum til ferðahandbóka 

Með stækkun ferðamarkaðarins, hættu leiðsögubækur að líkjast ferðafrásögnum sem voru 

oft fyrirferðamiklar og þungar, og línuleg umfjöllun þeirra um landslagið krafðist lesturs 

bókarinnar frá byrjun til enda. Ferðahandbækur eins og við þekkjum þær í dag komu út í 

byrjun 19. aldar með Murray bókunum (1836) í Englandi, Baedeker (1832) í Þýskalandi og 

Joanne í Frakklandi (Géoconfluences, 2013). Þessar fyrstu ferðahandbækur voru litaðar 

tíðaranda nýlenduþjóða sem leyfðu sér að kasta rýrð á aðrar þjóðir. Bækurnar endurspegla 

heimsveldisleg viðmót sem væri í dag óhugsandi. Í Baedeker er meðal Egyptinn álitinn 

einfaldur eins og barn og þar í landi má berja vagnstjóra með göngustafnum sínum, Grikkir 

eru óhreinir og vínið þeirra er ódrekkandi, Ítalir eru óheiðarlegir, Spánverjar latir, England 

er land klerka, kjölturakka og furðulegs fólks og Austurlandaþjóðir eru jafn kjánalegar og 

börn (Freeman, 2014).  

Erfitt er að sjá hverjir voru allra fyrstir að gefa út ferðahandbækur í Evrópu, það fer 

eftir því hver skrifar um tilurð þeirra. Í Frakklandi kom út La guide des chemins de France 

eftir Charles Estienne (orðið guide er í dag karlkynsorð) árið 1552 og var jafnframt fyrsta 

bókin sem fjallaði eingöngu um Frakkland. Áður höfðu verið gefnar út handbækur fyrir 

pílagríma til dæmis fyrir þá sem fóru til Saint Jean de Compostelle. Hér er ekki um að ræða 

ferðahandbók eins og við þekkjum þær í dag en Estienne stingur upp á gistimöguleikum og 

ferðaleiðum þar sem ferðamennirnir geta fræðst um áhugaverða staði, minnisvarða og 

einkenni héraðanna sem ferðast var um (Liaroutzos, 2011). Seinna, eða frá 1660, skrifuðu 

hinir ungu ensku hefðarpiltar um námsferðir sínar, sem kallaðar voru Hringferðin mikla (e. 

Le Grand Tour), þegar þeir ferðuðust um Evrópu og víðar til að mennta sig og sem aðrir 

ferðamenn lásu í kjölfarið (Viallon & Gaham, 2011).   

Fjöldaferðamennska hefst eftir seinna stríð þegar farið var að líta á ferðalög sem 

félagslega athöfn. Með fjöldaferðamennsku er átt við markaðsvædda ferðamennsku sem 
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tekur takmarkað tillit til þarfa heimamanna en hefur talsverð áhrif á þjóðlífið og náttúruna 

(Arnþór Gunnarsson, 2015). Stærstu löndin gáfu út ritraðir sem urðu að vörumerki eins og 

t.d. Lonely Planet í Ástralíu og Michelin og Le Guide bleu í Frakklandi. Allir höfðu metnað 

til að segja hvað átti að heimsækja og samkeppni myndaðist innan sama tungumálasvæðis 

(Viallon & Gaham, 2011). 

Upp frá þessu byrjar hæg breyting sem endar á verkum sem við þekkjum betur í dag 

sem sérhæfar ritraðir, bækur hlaðnar svokölluðum „praktískum upplýsingum“ eins og 

opnunartímar, verð, gistimöguleikar, nöfn veitingastaða o.s.frv. Með sífelldri kröfu um 

tæmandi upplýsingar leiðist textinn út í athugasemda- og skeytastíl, með notkun titla, og 

stjörnumerkinga, sem lesinn er eins og tafla í stað línulegs lesturs (Lavenir, 1999; 

Vandendorpe, 1999; Vergopoulos & Flon, 2013).  

3.4 Útgáfa og notkun ferðahandbóka meðal 

Frakka  

Þótt útgáfa ferðahandbóka hafi dregist saman, eins og fram hefur komið, þá virðist það 

ekki almennt eiga við um bækur á frönsku um Ísland. Í íslenskum verslunum fást fjölmörg 

rit sem fjalla um Ísland á frönsku eins og þjóðsögur, ljósmyndabækur, matreiðslubækur, 

gönguhandbækur, bækur um Íslendinga, um íslenska hesta og margt fleira. Bækurnar eru 

ýmist íslenskar þýðingar eða eftir franska höfunda. Meðvitaðir um vinsældir Íslands meðal 

frönskumælandi ferðamanna (Frakkar, Belgar, Svisslendingar, Kandamenn, 

Lúxemborgarar) hika útgefendur ferðahandbóka í Frakklandi ekki við að gefa út 

ferðahandbækur um Ísland. Árið 2015 voru gefnar út fimm bækur um Ísland í Frakklandi 

og tvær um Reykjavík (Thomas, 2015) sem falla undir þá skilgreiningu að vera kallaðar 

ferðahandbækur (sjá kafla 2.1) 

Vinsælustu ferðahandbækurnar um Ísland í Frakklandi eru gefnar út undir merkjum 

Le Routard, Lonely Planet, Petit Futé, Le Guide Vert og Gallimard. Í Frakklandi árið 2014 

voru gefnir út 1734 nýir titlar, 204 færri titlar en 2013, sem er það minnsta síðan 2005. 

Besta salan er enn í bókum um evrópska áfangastaði með Ítalíu í fararbroddi á undan 

Frakklandi. Á fyrsta ársfjórðungi 2015 komu út 1101 ferðahandbókatitill. Því hefur verið 

haldið fram að á tíundu hverri sekúndu seljist ferðahandbók í Frakklandi þar sem gefnar 

eru út 10 milljón ferðahandbóka árlega (Francetv info, 2015). Meira að segja 

ferðahandbækur til áfangastaðanna Molvanie og San Sombrèro, sem reyndar eru ekki til, 

seljast ágætlega (Guide de voyage, 2013). En óstöðugt stjórnmálaástand margra vinsælla 
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áfangastaða hefur breytt ferðamynstri Frakka sem leita annað í frí eins og til Grikklands, 

Portúgals og Íslands sem vekur forvitni sífellt fleiri franskra ferðamanna eins og 

ferðahandbókaútgáfan ber vitni um (Thomas, 2015).  

Niðurstöður könnunar gerðar af L’institut GfK (GfK, 2010) í Frakklandi sýna að 

ferðahandbókamarkaðurinn er enn stöðugur og 60% Frakka, sem ferðast, kaupa eina 

ferðahandbók eða fleiri fyrir fríið. Þá kaupa 18% alltaf bók og 42% stundum. Merkjanlegur 

munur er á vissum atriðum: 62% karla kaupa ferðahandbækur en 58% kvenna. Samkvæmt 

tungutaki markaðsins eru 70% neytenda í CPS+ flokki en það eru forstjórar, 

handverksmenn, kaupmenn, stjórnendur og háskólagengið fólk í ýmsum störfum. Aldur 

skiptir líka máli þar sem 69% þeirra sem eru 50-64 ára kaupa bók en 50% þeirra sem eru á 

aldrinum 18-24 ára. Þá kaupa 42% Frakka ferðahandbók áður en þeir ganga frá 

farmiðakaupum en flestir, 59%, kaupa bók fyrir brottför. Internetið er mikilvægt ferðagagn 

í dag og nærri 30 milljón Frakka (62%) sóttu í heimasíður á netinu áður en ferðalagið hófst 

árið 2013 (Lefranc, 2014). Bókin virðist þó enn skipta miklu máli fyrir franska ferðamenn 

þegar þeir ákveða sig og skipuleggja ferð sína.  

Útgáfuheimurinn lítur á ferðahandbækur sem góðar mjólkurkýr og kannski er það 

þess vegna sem bækurnar hafa ekki mikið breyst (Devanthéry, 2008) en áætlað var að 6,1 

milljón ferðahandbækur hafi verið seldar árið 2009 fyrir 86 milljónir evra (GfK, 2010) eða 

tæplega 12 milljarða króna. Þessar tölur styðja það sem fram kemur í könnunum 

Ferðamálastofu (2013-2014 og 2014a) sem varðar notkun Frakka á ferðahandbókum sem 

segir að 63% Frakka noti ferðahandbækur að sumri en 46% að vetri. Þar kemur einnig fram 

að 80% ferðamanna nýta netið, sem er hærri tala en franska skýrsla gefur til kynna. En líkt 

og í GfK skýrslunni eykst notkun netsins með lækkandi aldri og notkun ferðahandbóka 

minnkar. Ferðamenn sem nýttu sér mest upplýsingar úr ferðahandbókum höfðu svipaðan 

bakgrunn í báðum skýrslunum, höfðu talsverða framhaldsmenntun og yfirleitt góða stöðu á 

atvinnumarkaðnum.
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4 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegum viðtölum meðal franskra ferðamanna á Íslandi sem tekin 

voru í janúar og febrúar 2016. Í þessum kafla verður byrjað á að ræða þær fræðilegu 

forsendur sem rannsóknin byggir á, áður en rannsóknaraðferðum eru gerð skil. Þessum 

kafla lýkur með yfirliti yfir franskar ferðahandbækur um Íslands sem viðmælendur höfðu í 

fórum sínum. 

4.1 Veru- og þekkingarfræðilegar forsendur 

Í anda hugsmíðahyggjunnar, var gengið út frá þeirri verufræðilegu sýn að ferðahandbækur 

ættu þátt í mótun hegðunar ferðamanna á ferðalagi. Líta má svo á að ferðahandbækur séu 

fulltrúar áfangastaðarins og milliliður ferðamannsins og áfangastaðarins. Ferðamenn geta 

því lagt traust sitt á túlkun bókanna á áfangastað og tengst ferðahandbókunum sínum náið.  

Til að leita skilnings á þessu sambandi er byggt á hugmyndum fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology). Eitt megineinkenni fyrirbærafræðinnar er það að hún beinist að 

mannlegri upplifun og gerir bæði vitund mannsins og viðfang hennar að umfjöllunarefni 

sínu, hvort sem það er að efnislegum toga eða ekki. Þannig aflar maðurinn þekkingar á 

heiminum í gegnum upplifun sína (Edda R. H. Waage, 2011). Fyrirbærafræðin byggir 

upphaflega á hugmyndum Husserls (1913/1980) sem vildi komast að eðli atburða sem oft 

er hulið sjónum okkar vegna þess að þekking úr umhverfi okkar hefur áhrif á hvernig við 

högum okkur í daglegu lífi. Husserl skilgreindi merkingu orðsins fyrirbæri (e. 

phenomenon) sem „það sem birtist í sjálfu sér“ (Husserl 1909, í Dermot 2010, bls. 203) eða 

með öðrum orðum allt sem birtist þar með talið hugsanir og tákn (Dermot, 2000/2010, bls. 

127). Husserl vildi útiloka allt áreiti umhverfisins og komast að hreinni vitund mannsins. 

En sá sem framfylgir rannsókninni verður einnig sjálfur að koma að málinu skilyrðis- og 

fordómalaust „sneyddur vitneskju“ frá umhverfinu (Dermot, 2000/2010). Veigamikill 

þáttur í greiningunni er frestunin (e. epoché) sem þýðir að litið er framhjá öllum 

staðhæfingum sem taldar eru góðar og gildar um rannsóknarefnið og viðfangsefnið er 

nálgast á eigin forsendum. Það þýðir þó ekki að niðurstöðum vísindalegra rannsókna sé 

afneitað heldur er frestað að taka þær með á meðan á rannsókninni stendur til að gera 

rannsóknina eins hlutlausa og hægt er (Edda R. H. Waage, 2011).  
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Í þessu ljósi er leitað skilnings á sambandi ferðamanns og áfangastaðar í gegnum 

notkun ferðahandbókarinnar. Þetta viðfangsefni er skoðað út frá sjónarhóli ferðamannsins, 

fremur en fræðimannsins. Sjónum er beint að reynslu þátttakenda í rannsókninni eins og 

þeir upplifa hana; upplifun þeirra á notkun ferðahandbókar. Gengið er út frá því að þekking 

finnist í túlkun hvers og eins á reynsluheimi sínum sem er háður tíma og stað og samspili 

hvers og eins við umhverfi sitt (Kristín Þórarinsdóttir & Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Bakgrunnur rannsóknarinnar og spurninganna sem lagðar voru fyrir í viðtölum 

rannsóknarinnar byggir engu að síður á fyrirframgefnum hugmyndum mínum um 

ferðahandbækur. Bæði kemur þar til persónuleg reynsla, lestur vísindagreina og áhrif frá 

viðteknum gildum um ferðahandbækur. Í viðtölunum var hvorki reynt að sanna eða 

afsanna þá kenningu að ferðahandbækur hefðu áhrif á ferðahegðun né reynt að finna einn 

sannleik eða þekkingu sem treysta má um aldur og ævi eins og viðmótið var á tímum 

Upplýsingastefnunnar (Kvale, 1996). Frekar var reynt að fá betri skilning á sjónarhorni 

ferðamannanna gagnvart bókunum og opna þannig umræðuna um ferðahandbækur. Sú 

þekking sem fæst t.d. þegar hlustað er á frásagnir ferðamanna um reynslu sína af ferðalagi 

er ekki algild. Því reynsla endurspeglar og mótast af þeirri orðræðu sem er í hávegum höfð 

á hverjum tíma (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 272). Hegðun ferðamannsins, þar með talin 

notkun hans á ferðahandbókum orsakast ekki á vélrænan hátt, heldur er hún í sífellu 

smíðuð og endursmíðuð á grundvelli túlkunar fólksins á aðstæðum sem það er í hverju 

sinni (Punch, 2014). McGregor (2000), segir mestu áskorunina í textarannsóknum snúa að 

pælingunni um móttöku texta. Textar eru ekki vörður sem varða leiðina fyrir lesandann 

eins og margir fræðimenn hafa haldið fram heldur eru þeir síbreytilegir í þeim skilningi að 

lesandinn túlkar þá með sínu lagi. Áherslan er á hið persónulega og það sem er hér og nú, 

að leggja skilning í efni með því að eyða góðum tíma í gagnagreininguna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b).  

4.2 Val á viðmælendum 

Viðmælendur í rannsókninni voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) og 

sjálfboðaliðaúrtaki (e. voluntary participation) (Hennink, Hutter & Bailey, 2011; Katrín 

Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Grundvallarskilyrði beggja aðferðanna var að 

viðmælendur væru franskir ferðamenn sem væru hér í afþreyingarskyni, hefðu með sér 

franskar ferðahandbækur um Ísland og ferðuðust á eigin vegum.  



31 

Mér þótti líklegt til árangurs að finna ferðamenn í Reykjavík þar sem frá París koma 

tvö flug daglega í janúar og febrúar og 97% ferðamanna, af öllum þjóðum, staldra við í 

Reykjavík (Ferðamálastofa, 2015). Í byrjun beitti ég sjálfboðaliðaúrtaki (e. voluntary 

participation) (Hennink o.fl., 2011) sem er stundum notað þegar hópurinn er ekki þekktur 

fyrirfram eða fólk þekkist ekki sín á milli. Með því að setja upp auglýsingar á frönsku á 

ýmsa ferðamannstaði í Reykjavík eins og í upplýsingamiðstöðvar og gistihús treysti ég því 

að einhverjir viðmælendur gæfu sig fram. Í auglýsingunni var tekið fram hvert 

umræðuefnið var og áhugasömum boðið að hafa samband með tölvupósti. Þetta bar 

árangur með aðstoð starfsstúlku gistihúss sem benti frönskum gestum á auglýsinguna mína. 

Þannig var hún einskonar hliðvörður (e. gateway keeper) verkefnisins. Hún skrifaði mér ef 

einhver var til í viðtal og þannig gat ég haft samband við ferðamennina til að mæla okkur 

mót í viðtal. Samhliða þessari aðferð var beitt tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) 

(Hennink o.fl., 2011) en þá eru valdir einstaklingar sem hafa reynslu af umræðuefninu og 

einnig það sem kalla mætti ódæmigerða reynslu af því og þannig er meðvitað reynt að 

koma í veg fyrir að úrtakið sé einsleitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Leitin að 

viðmælendum fór fram á Þingvöllum og í Reykjavík. Reynt var að hafa upp á frönskum 

ferðamönnum með því að fara inn í byggingar höfuðborgarinnar sem eru vinsælir 

viðkomustaðir ferðamanna eins og Hörpu, Hallgrímskirkju og Sjóminjasafnið í Reykjavík. 

Þar voru þeir ferðamenn mældir út sem væru hugsanlega af frönsku þjóðerni. Þessi aðferð 

reyndist ágætlega þó hún væri frekar tímafrek, suma daga fundust engir Frakkar þó margir 

ferðamenn væru ávarpaðir. Hins vegar voru þeir Frakkar sem fundust mjög til í að setjast 

niður og tala við mig um ferðahandbækurnar.  Á Þingvöllum reyndist auðveldara að finna 

viðmælendur því margir voru á ferli um Almannagjá.  

4.3 Viðmælendur 

Tekin voru 18 viðtöl við 27 Frakka sem komu til Íslands í vetrarfrí í janúar og febrúar 

2016. Hópurinn samanstóð af 16 konum og 15 körlum eða níu hjónum, systkinum, fimm 

vinapörum en þrír ferðuðust einir. Þau voru frá 24 ára til 75 ára, meðalaldur 45 ára. Í 

hópnum voru skrifstofumenn, lyfjafræðingur, bankastarfsmaður, rafvirki, verkfræðingur, 

kokkur, kvikmyndagerðarfólk, fasteignasali, kennarar, kennslustjóri, húsmóðir, bóndi, 

sjúkraliði, tölvufræðingur og lögfræðingur. Ferðamennirnir ferðuðust á eigin vegum en 

sumir höfðu þó keypt skoðunarferðir til dæmis um Gullna hringinn og um Suðurströndina 

eða í norðurljósaferð þar sem þeir óttust að keyra í hálku og vondu veðri. Þeir dvöldu á 
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landinu frá fjórum upp í fimmtán daga. Sumir höfðu komið hingað áður að sumri en vildu 

sjá Ísland að vetri líka. Allir nema tveir sem ég talaði við reyndust hafa eina eða fleiri 

ferðahandbækur meðferðis en tveir notuðu upplýsingar úr ferðahandbókum af netinu eða 

annars staðar frá og settu saman í gagnabanka í símann eða á rafbók. 

4.4 Framkvæmd viðtala 

Viðtölin fóru fram á frönsku og voru þau hljóðrituð. Ýmist var talað við einn einstakling 

eða tvo í senn. Viðtölin í Reykjavík, alls 13 talsins, fóru fram í Hörpu, á Mokkakaffi, 

Súfistanum, í Sjóminjasafninu í Reykjavík, á Hótel Natura og í Hallgrímskirkju, á 

Downtown Hostel og eitt viðtal var tekið í gegnum skype. Þau vöruðu frá 15 upp í 93 

mínútur. Viðtölin á Þingvöllum voru fimm talsins og vöruðu frá ellefu til fimmtán mínútur. 

Sum voru tekin á göngu um Þingvöll þar sem ferðamenn nýttu tímann til hins ýtrasta í 

strangri ferðadagsskrá. Ein hjón gáfu sér þó tíma til að setjast niður við Öxarárfoss og 

spjalla. Eftir viðtölin bauð ég viðmælendum ýmist í bíltúr eða ég færði þeim eitthvað 

smávægilegt eins og íslenskt súkkulaði eða lax og rúgbrauð. Það féll vel í kramið. 

Viðtölin voru hálf stöðluð (e. semi-structured) (Helga Jónsdóttir, 2013) og byggðu 

lauslega á atriðaorðlista (sjá viðauka A) sem hafður var til viðmiðunar. Ég reyndi að hafa 

umræðuna opna og láta ferðamennina leiða samtalið eins og hægt var en gætti þess að leiða 

viðmælendur aftur að efninu ef þörf þótti. Byrjað var með almennu spjalli um 

ferðahandbækur, lestur þeirra fyrir brottför, notkun í ferðinni og við heimkomu. Í lokin 

spurði ég um álit viðmælanda á þeirri kenningu að ferðahandbækur hefðu áhrif á 

ferðahegðun. 

Tæki viðtalsins er tungumálið og í formi upptöku á segulband og afritunar er það líka 

tæki túlkunarinnar (Kvale, 1996). Í þeim fyrri rannsóknum á notkun ferðahandbóka sem ég 

hef fjallað um að framan (Iaquinto, 2012; McGregor, 2000; Roberson Jr, 2015; Therkelsen 

& Sørensen, 2005), kemur fram að samskipti viðmælenda og rannsakenda fóru fram á 

ensku, jafnvel þótt viðmælendur væru af ýmsu þjóðerni. Þetta má gagnrýna, meðal annars 

á þeirri forsendu að viðtöl á ensku útiloki markvisst þá sem ekki tala hana, eða tali hana 

lítið, og dragi þar með úr gæðum rannsóknarinnar. Af þessum sökum þótti mér 

grundvallaratriði að viðtölin færu fram á frönsku, móðurmáli viðmælenda. Það var ekki 

síður mikilvægt í þessu samhengi að ég sjálf tala og skil vel frönsku og þekki vel til 

franskrar menningar. Meðan á gagnaöflununni stóð styrktist ég í þessari afstöðu minni því 

margir viðmælendur minntust á takmarkaða getu sína til að tjá sig á öðru tungumáli en 
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frönsku. Í viðtölum mínum tjáði fólk sig áreynslulaust, var ófeimið og þakka ég það þeirri 

staðreynd að milli okkar voru ekki höft sem skapast þegar fólk tjáir sig á tungumáli sem 

það hefur ekki vald á. Bæði rannsakandi og viðmælandi verða að hugsa saman um 

umræðuefnið og skapa sameiginlegan skilning. Tungumálið endurspeglar menningu, fyrra 

líf einstaklingsins, reynslu, þekkingu og færni og stýrir með flóknum hætti hugsunum, 

skynjunum og hegðun þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144). Rannsakandinn og 

viðmælandi eru leiddir áfram af umræðuefninu við að hugsa saman og skapa 

sameiginlegan skilning. 

Góð hlustun er eitt lykilatriða árangursríkra viðtala. Hlustun er sú færni að skilja 

bæði tilfinningar og orð, ásamt því að endurvarpa til viðmælanda með eigin orðum hvað 

rannsakandi telur hann eiga við. (Kvale, 1996) Þannig túlkar rannsakandi tjáningu með og 

án orða. Óyrt tjáning er eins mikilvæg og sú yrta og geta andlitsviprur og raddblær haft 

meira vægi en það sem sagt er (Helga Jónsdóttir, 2013). Þetta fannst mér mikilvægt atriði 

að hafa í huga í viðtölunum. Sumir Frakkar nota líkamsmál talsvert jafnhliða talmálinu. 

Þeir leggja áherslu á mál sitt með handahreyfingum eða með andlitinu eða hreinlega gefa 

merki með höndum í stað munnlegs svars. Þeir vísa talsvert í sína menningu til að gefa 

dæmi og svo framvegis.  

4.5 Greining viðtalsgagna 

Við greiningu viðtalsgagnanna var stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory) þar sem rannsakandinn leitast kerfisbundið við að þróa kenningu sem útskýrir ferli, 

hegðun eða gagnkvæm áhrif efnis (Creswell, 2013). Kenningin myndast á grundvelli 

gagnanna fremur en að rannsakandinn byggi á fyrirfram gefnum hugmyndum (Unnur G. 

Óttarsdóttir, 2013) og hentar þannig vel með hinni fyrirbærafræðilegu nálgun. Kenningin 

er sett fram með aðleiðslu (e. inductive) þ.e.a.s röksemdafærslan byggir á almennri athugun 

en sértækar ályktanir eru síðan dregnar af þeim (Punch, 2014). Öll viðtölin voru vandlega 

afrituð og síðan lesin og endurlesin. Kóðun viðtalanna var gerð með forritinu Atlas.ti sem 

auðveldaði mjög vinnuna. Byrjað var að greina viðtölin í fáa efnisflokka eða þemu með 

opinni kóðun (e. open coding) (Punch, 2014). Sem dæmi um efnisflokka má nefna: Notkun 

bókarinnar áður en ferðin hófst, notkun bókarinnar í ferðinni, notkun bókarinnar við 

heimkomu. En eftir því sem viðtölin voru lesin oftar fjölgaði efnisflokkunum til muna. Við 

þessa efnisflokka voru tengd setningabrot, setningar eða málsgreinar úr viðtölunum eins og 

við átti (e. topic coding) (Punch, 2014). Í framhaldinu var öxulkóðun (e. axial coding) beitt 
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þegar þeir efnisflokkar sem líktust voru sameinaðir (Creswell, 2013). Þrátt fyrir færri 

efnisflokka var efnið ennþá umfangsmikið og lokavinnan lá í endanlegu vali úr 

viðtalsgögnunum (e. selective coding) og þýðingu þeirra á íslensku til að setja í 

niðurstöður.  

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir þeim ferðahandbókum sem ferðamennirnir 

höfðu með sér til Íslands. Þá er átt við ferðahandbækur samkvæmt skilgreiningu Peel og 

Sørensen sem greint var frá í kafla 2.1.  

4.6 Ferðahandbækur viðmælenda 

Flestir viðmælendur mínir notuðu Le Routard, eða átta og sex voru með Lonely Planet. 

Fjórir höfðu Petit Futé með sér, þrír Gallimard, tveir Michelin og einn átti Lonely Planet, 

Reykjavík á nokkrum dögum (tafla 3). Sumir viðmælendur áttu tvær bækur, jafnvel þrjár  

Í bókunum um Ísland er mjög mikið safn upplýsinga. Allar bækurnar stinga upp á 

ferðaáætlun, eftir landshlutum eða eftir tímanum sem ferðamenn hafa fyrir sér. Í öllum 

bókunum eru kort af landinu eða landshlutum en flest eru frekar ónákvæm og smá í 

sniðum. Gefinn er nafnalisti yfir flugfélög sem fljúga til Íslands frá frönskumælandi 

löndum, ferðaskrifstofur, bílaleigur og rútufyrirtæki svo dæmi séu nefnd. Ýmislegt er tínt 

til um staðhætti, siði, ökuskilyrði, almenningssamgöngur, hættur, mat, veður, sögu og 

menningu. Listinn er langur. 

Uppsetning texta er í flestum tilfellum í dálkum og líkist töflu sem augu lesanda 

lesa bæði lóðrétt og lárétt. Tungumál ferðahandbóka er meira en textinn (Dann, 1996). 

Augað þarf að grípa og túlka ýmis merkjamál og setningabrot og fyrirsagnir, t.d.: Hvar á 

að sofa? Hvar á að borða? Ýmisskonar tákn flýta fyrir lestri, dollaratáknið gefur til kynna 

verðlag vöru. Einn dollari þýðir ódýr veitingastaður. Þrjú dollaramerki er dýr staður. 

Textinn er hólfaður í kassa. Allt er gert til að flýta fyrir lestri og spara tíma ferðamannsins. 

Eins og títt er um ferðahandbækur þá er mælt með stöðum sem áhugavert er að 

heimsækja. Bæði Lonely Planet og Le Routard lýsa stöðum sem þeir mæla með að 

ferðamenn skoði. Höfundar gefa einnig einkunn eftir því hversu merkilegir staðirnir þykja. 

Þeir kalla þessa kafla Hinir ómissandi staðir, Við kolféllum fyrir, Þess virði að sjá, Þess 

virði að gera, Það besta fyrir vestan, Bestu útúrdúrarnir. Gallimard af hógværð leggur til í 

smáu letri: Missið ekki af. Í bókunum er ennfremur bent á kaffi-, veitinga- og öldurhús í 

köflunum Sælkerahvíld, Hvar á að fá sér í glas? Hvert á að fara út? 
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Tafla 3. Ferðahandbækur viðmælenda.  

Ferðahandbók Nafn Útgáfa 
Útgáfuár 

Tungumál 
Lengd 
Þyngd í 
grömmum 

Þeir 
sem 
áttu 
bókina  

Höfundar 

 

Le Routard 
 
Islande 

Hachette 
 
2015 

Skrifuð á 
frönsku 
 
303 bls. 
 
228 g 

8 Gloagen 

 

Lonely Planet 
 
Islande 

En voyage 
 
2015 

Þýðing úr 
ensku 
 
415 bls. 
 
431 g 

6 Bain 
Averbuck 

 

Le Petit Futé 
 
Islande 

Les Nouvelles 
Editions de 
l’Université 
 
2015 

Skrifuð á 
frönsku 
 
360 bls. 
 
329 g 

4 Auzias 
Labourdette 
Buhrig 
Bluman 
Sichet 
Gossart 

 

Gallimard 
 
Islande 

Gallimard 
 
2014 

Þýðing úr 
ensku 
 
327 bls. 
 
738 g 
 

3 Parnell 
Proctor 
Perrotet 
Scudder 
Yates 
Harlow 
Cremora 
Birna Helgad. 

 

Michelin 
 
Islande 

Le Guide Vert 
 
2013 

Skrifuð á 
frönsku 
 
360 bls. 
 
318 g 

2 Sichet 
Guerard 
Decoudin 
Detay 

 

Lonely Planet  
 
Reykjavík en 
quelques jours 

En Voyage 
 
2015 

Þýðing úr 
ensku 
 
144 bls. 
 
158 g 

1 Averbuck 
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Le Routard bækurnar gefa stöðum einkunnir í formi teikningar af ferðamanni með 

bakpoka, allt frá engum karli upp í þrjá karla. Til að gefa dæmi þá fær Harpa þrjá karla, 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur einn karl og Hið íslenzka reðasafn einn karl. Lonely Planet 

notast við hjörtu til að tákna virði staðarins, eitt eða ekkert, Harpa fær hjarta en 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur ekkert hjarta, Hið íslenzka reðasafn fær hjarta. Le Guide Vert 

notar stjörnur, Harpa fær þrjár, Ljósmyndasafnið enga, Reðasafnið enga. Petit Futé notar 

enga einkunnagjöf. Kaflinn Við kolféllum fyrir í Le Routard tekur saman nokkrar 

uppástungur sem höfundum finnst vert að gera eins og að fara um helgi á tónleika á 

kaffihúsum Reykjavíkur og dansa til morguns, fara með börnin í Nauthólsvík að sumarlagi, 

kaupa reyktan silung og rúgbrauð og neyta úti í náttúrunni, koma aftur að vetri og sjá 

norðurljós. Dæmi um þá staði sem í Lonely Planet eru taldir ómissandi í Reykjavík eru 

Reðasafnið, Laugardalurinn, Þjóðminjasafnið, Ásmundarsafn og Nýlistasafn Reykjavíkur. 

Ritstíll bókanna er yfirleitt mjög jákvæður en augljóst er að höfundar reyna þó að 

gæta hlutleysis. Le Routard sker sig úr með kumpánlegri textagerð en þekkist í hinum 

bókunum. Í Le Routard er ferðamaðurinn náinn félagi sem hægt er að slá á létta strengi við. 

Þannig er Bar 7 lýst : 

Kósí, rólegur til að skrifa póstkortin sín, innan um innréttingar sem minna á 

lítið safn af skrani (eldspýtnastokkar, peningaseðlar, hjólkoppar). 

Einkennilegt, en fyrir ofan barinn hangir lok af líkkistu (skilaboð um að 

drekka ekki of mikið?)! (Le Routard, 2015, bls. 106, þýðing höfundar). 

Það skal tekið fram að textar eru ekki neinir skoptextar heldur skrifa höfundar yfirleitt 

góða, skýra texta í nokkuð léttum stíl. Til dæmis er sögu landsins, stjórnmálum, 

efnahagsmálum, íslenskri menningu og lífsstíl yfirleitt gerð góð skil í hnitmiðuðum texta.  

En hvaða ímynd draga erlendir ferðahandbókahöfundar upp af Íslandi fyrir lesendur 

sína í nýjustu frönsku ferðahandbókunum? Le Routard lofar að ferð til Íslands, land 

öfganna og andstæðnanna, við heimskautsbaug, gefi tækifæri til að sitja frábærar 

kennslustundir í jarðfræði. Eldfjöll, jöklar, hraun, háhitasvæði og svartur sandur einkenni 

landslagið sem, eftir veðri og birtuskilyrðum, minnir á byrjun og lok heimsins. Lonely 

Planet segir kraftinn vera áþreifanlegan á þessari töfraeyju þar sem náttúran fyllir gestrisna 

og hugvitssama íbúa landsins andagift. Höfundur segist enn hrærast yfir fegurð 

landslagsins sem örvar löngun í að verða allt í senn, jarðfræðingur, fuglafræðingur og 

tónlistarkona. Gallimard teflir fram andstæðum þegar sagt er að Ísland sé land eldsins, land 
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íssins, prýtt jökulhettum en um leið standi landið á bræðsluofni. Le Guide Vert segir 

Íslendinga hafa kunnað að byggja upp farsælt land á óstöðugri eyju með sinni gjöfulu en 

ógnandi náttúru. Þeir viðhaldi sérkennum sínum, eins og hinu forna tungumáli, sem sé eitt 

af þjóðargersemunum. En ekki megi líta fram hjá óteljandi nýjungum á sviði samfélagsins, 

stjórnmála og menningarmála. Eftir kreppuna leiti menn jafnvægis milli friðunar og 

nýtingar hinna náttúrulegu gersema landsins. Petit Futé er tíðrætt um náttúruna eins 

félagarnir hér að ofan og tilbreytinguna sem ferðin til Íslands tryggir:  

 

Ísland var á allra vörum árið 2008 þegar kreppan reið yfir og svo 2010 og 

2014 vegna hömlulausra eldsumbrota í Eyjafjallajökli og í Bárðarbungu. 

Síðan hefur Ísland haft hægt um sig en tekur á móti fleiri og fleiri 

ferðamönnum sem koma til að heimsækja Móður Náttúru. Engar hallir, 

frægar borgir eða stór söfn. En fjársjóðir eru annars staðar og óteljandi. 

Að fljúga af stað til þessa töfrandi lands tryggir kærkomna tilbreytingu 

og tilfinningar sem maður hefur ekki fundið fyrir áður. Tilfinningin að 

tilheyra forréttindahópi, sem hefur lifað í landi sem er engu líkt (Petit 

Futé, 2015, bls. 1, þýðing höfundar). 

Hér verður ekki dregið úr þeirri staðreynd að ferðahandbækurnar eru mikil 

upplýsinganáma. Engu að síður er spurning hvernig og að hvaða marki þessar upplýsingar 

nýtast ferðamönnunum sem ferðast um landið. En fyrir þessu verður gerð grein í næsta 

kafla þegar frönsku ferðamennirnir tjá sig um sýn þeirra og notkun á ferðahandbókum á 

ferðalagi um Ísland.  
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5 Niðurstöður 

Í fyrsta hluta kaflans verður gerð grein fyrir hvatanum sem liggur að baki ferðinni, þætti 

ferðahandbókanna í undirbúningi ferðarinnar, hvernig ferðahandbækurnar nýtast í ferðinni 

og að lokum hvert hlutverk ferðahandbókanna er þegar heim er komið. Í öðrum hluta 

kaflans er dregin upp heildarmynd af viðhorfum viðmælenda til ferðahandbóka. Sagt er frá 

kostum þeirra og göllum, óttanum við það að missa af einhverju markverðu að sjá og þátt 

bókanna í því sambandi. Að lokum er því lýst hvernig þeir skynja sig sem virka ferðamenn 

og þörfinni fyrir að kynnast heimamönnum. 

 

5.1 Notkun á ferðalaginu 

5.1.1 Íslandsferðin ákveðin 

Þótt Ísland sé stutt frá Frakklandi í flugklukkustundum talið mátti lesa það úr orðum flestra 

viðmælanda að Ísland orkaði sem fjarlæg, dularfull eyja. „Ísland sker sig úr“ sögðu tveir 

viðmælendur sem höfðu látið hrífast af heimildarmyndum um Ísland í franska sjónvarpinu. 

Ferðasögur frá vinum og ættingjum og af bloggsíðum áttu einnig þátt í því að ferðin til 

Íslands var ákveðin. Aðeins ein ung kona lét sannfærast af ferðahandbókum eftir að hafa 

skoðað netið í þaula „en það var fyrst og fremst þegar ég fór í bókabúðirnar sem ég ákvað 

að uppfylla drauminn“ sagði hún ánægð og lýsti landinu sem mjög framandi. Hún hafði 

orðið fyrir sterkum áhrifum af kvikmyndum eins og Game of Thrones og 

Hringadróttinssögu og vildi heimsækja land þar sem landslagið minnti á þessi ævintýri, 

óvenjulegt, dularfullt, sem gerir mann dálítið skelkaðan og fær mann til að dreyma. Flestir 

viðmælendanna sögðust hafa haft augastað á Íslandi lengi. Einn komst svo að orði: „Fyrir 

mér er Ísland gamall draumur. Þegar ég var ung í skólanum sá ég Geysi og eldfjöll, það var 

mjög aðlaðandi.“   

Norðurljósin áttu ríkan þátt í því að ferðamenn tóku þá ákvörðun að koma. Þannig 

sagði einn viðmælandi frá því hvernig heimildarmynd um norðurljós sem þau hjón höfðu 

séð í sjóvarpinu hefði haft afgerandi áhrif á val þeirra á áfangastað: „Já, einmitt, það er 

þangað sem við viljum fara. Við tókum þáttinn upp“. Nokkrir aðrir höfðu einnig sannfærst 

um að þau væru á leið á rétta staðinn eftir að hafa séð heimildarmynd um norðurljós. 
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Viðmælandi skrifaði í tölvupósti eftir heimkomuna til Frakklands: 

 

Ísland er í tísku. Við sáum spennuþættina Trapped [Ófærð] eftir Baltasar 

Kormák [...]. Og hér er mikið rætt um Ísland, af fólki sem fór eða fólki sem 

dreymir um að fara, stuttir fræðsluþættir og ferðavinningar til Íslands eru gefnir 

í sjónvarpsleikjum. 

 

Margir höfðu líka orðið fyrir miklum áhrifum af ljósmyndum á netinu til dæmis af 

norðurljósum og landslagi. Kuldinn þótti nokkrum ferðamönnum eftirsóknarverður. Unga 

fólkinu fannst spennandi að vera svo nálægt norðurheimskautsbaug. „Við leituðum að 

áfangastað þar sem væri kalt“, sögðu ung hjón í brúðkaupsferð. Nokkrir voru hér í annað 

eða þriðja sinn og vildu sjá landið að vetri til. Undantekningarlaust vildu allir sjá 

norðurljós og ímyndin um Ísland að vetri var „kuldinn og norðurljósin, það vorum við með 

í hausnum“ svo vitnað sé í orð bónda frá Suður-Frakklandi.  

Viðmælendur sögðust leita að kærkominni nýbreytni með Íslandsferð. Landslagið 

væri fjölbreytt, fossar, klettar, jarðhiti „það er meira við að vera en í Noregi“ fannst einum 

viðmælanda. „Ég elska lönd þar sem er landslag.“ Nokkrir þeirra sögðust hrífast af 

norrænu innræti sem þeim finnst dálítið dularfullt. Einum var tíðrætt um íslenskan 

þjóðsagnaheim og fannst þessi tröll og álfar gera landið að þjóðsögu. „Þetta eyðilega 

landslag ýtir undir ímyndunaraflið“. Hér væri afslappandi að dvelja í náttúru sem hefði 

verið vernduð og væri laus við mengun. Sex viðmælendur komu hingað í afmælis- eða 

brúðkaupsferð „til að deila einhverju stórkostlegu“. Ódýrt flug til Íslands hafði gert 

mörgum kleift að uppfylla loksins óskina um Íslandsferð.  

Af þessu má draga þá ályktun að hvatinn að Íslandsferð kom ekki frá 

ferðahandbókum. Hins vegar þótti mörgum að lestur þeirra heima í Frakklandi hefði 

endanlega sannfært þau um að Íslandsferðin hefði verið rétt ákvörðun. Aukið umtal í 

fjölmiðlum virðist hafa ýtt undir gamla drauma um að koma hingað eða einfaldlega verið 

kveikjan af því að vilja koma hingað. Draumurinn um að sjá norðurljós er skiljanlegur 

þegar hver heimildarþátturinn eftir annan sýnir ævintýraleg norðurljós yfir óvenjulegu og 

eyðilegu landslagi.  
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5.1.2 Val á ferðahandbók og Íslandsferðin undirbúin 

Skilja mátti af viðtölunum að kvíðablandin tilhlökkun hefði gripið marga úr hópi 

viðmælenda þegar ferðin hafði verið ákveðin og því eins gott að undirbúa sig vel og 

vandlega til að lenda ekki í vandræðum í ferð til svo framandi eyju. Gilti einu hvort fólk 

hafði leigt bíl eða treysti á dagsferðir með leiðsögumanni. Undirbúningurinn fyrir 

Íslandsferðina hófst með kaupum á ferðahandbók, sumir keyptu tvær eða fleiri, og að 

skoða netið. Tveir höfðu búið sér til sín eigin rafrænu ferðagögn sem þeir vistuðu á síma 

eða á rafbók með upplýsingum af heimasíðum ferðahandbóka eða af öðrum þess háttar 

síðum. Ung hjón höfðu það stutta viðkomu að þau tímdu ekki að kaupa bók eins og 

venjulega. Þau söknuðu þess að ekki væri til nokkurra síðna ódýr ferðahandbók fyrir svona 

stutta ferð. Almennar kröfur voru þær að bækurnar áttu að svara nánast öllum spurningum 

um áfangastaðinn og gefa upp nöfn frægustu staðanna sem ekki mátti missa af. Að öðru 

leyti sýndist sitt hverjum og þarfir og kröfur til ferðahandbókanna voru margvíslegar. Þetta 

undirstrikaði það hvað ferðamennirnir voru sundurleitir. Til dæmis virtust margir undirbúa 

sig afar vel fyrir ferðina og skipuleggja hverja mínútu. Aðrir kusu frekar að halda lestri í 

lágmarki til að skemma ekki fyrir upplifun, frekar að lesa jafnóðum þegar á staðinn væri 

komið.  

Bæði fengu viðmælendur bækurnar lánaðar frá vinum, keyptu eða tóku að láni á 

bókasafni. Val á bók virtist ekki handahófskennt heldur þurfti að ígrunda valið á 

ferðahandbókinni og kaupa það besta. Flestir voru hollir einhverju útgáfufyrirtækinu og 

keyptu oftast sömu tegund bókar þegar þeir ferðuðust. Bæði gat ritstíll, myndmál, stærð og 

þyngd bókarinnar skipt máli við kaupin. Auk þess þótti þægilegt að þekkja inn á 

uppbyggingu bókanna sem er alltaf svipuð innan sömu útgáfu. Þannig kusu sumir 

eingöngu Le Routard því viðhorf viðmælenda til ferðahegðunar samræmdist þeim 

viðhorfum sem kemur fram í bókaflokknum; að vera léttir og gamansamir og 

ferðamaðurinn hefur á tilfinningunni að hann sé dálítið „hipp og kúl“. Ferðakona segir það 

einmitt vera þannig hjá sér: „Le Routard hefur þennan bakpokalega hugsunarhátt og leikni 

í að telja manni trú um að maður sé sá fyrsti að uppgötva staðinn. Til dæmis þegar þeir 

segja: „Stígurinn liggur að einstakri strönd milli tveggja kletta, takið fjórðu beygju til 

vinstri og á krossgötunum aðra til hægri“. Að vera ótrúr sinni útgáfu gat haft sínar 

afleiðingar og valdið gremju eins og eldri hjón sýndu gagnvart Petit Futé sem þeim þótti of 

rýr og þau skildu ekki hvers vegna þau höfðu ekki keypt Le Routard eins og venjulega. 

Aðrir völdu Gallimard eða Le Guide Vert vegna þess að þeir kjósa að ferðast með sögu og 

menningu landsins í huga og þessar bækur þóttu koma á móts við þennan lesendahóp með 
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því að leggja mikla áhersla á sögu og menningu áfangastaða, sérstaklega þó Gallimard. 

Nokkrum viðmælendum þótti Le Guide Vert dálítið gamaldags og höfða til eldri 

menntamanna, „fyrir úrvalshópinn sem ferðast“ og viðurkenndu að slíkar bækur væru ekki 

að þeirra smekk. Eldri karl gaf lítið fyrir of djúpar ferðahandbækur og sagði: „Stundum er 

maður alveg týndur, þessar bækur flækja frekar en þær útskýra.“  

Kumpánlegur ritstíll Le Routard féll þó ekki öllum viðmælendunum í geð og töluðu 

þeir um „algjörlega óheflaðan og yfirlætislegan ritstíl“. Texti Lonely Planet þótti nokkrum 

lesendum hlutlausari og meira traustvekjandi bókaflokkur. „Þar er ekki þessi tónn þar sem 

við erum allir vinir. Það er ekki það sem ég ætlast til af ferðahandbók“. 

Misjafnar skoðanir voru uppi um mikilvægi ljósmynda í bókunum. „Þær gefa 

hugmynd en svo upplifir maður staðinn. Eins og Seljalandsfoss. Við fórum á bakvið og við 

fengum fossinn í æð.“ Margir velja ferðahandbækur með myndum sem gefa tóninn og 

hjálpa til við val á stöðum til að heimsækja. Yngsti viðmælandinn sagðist hvorki myndi 

kaupa Le Routard, sem væri eins kynþokkafull og símaskrá, né Gallimard því sú væri eins 

og sögubók. Aftur á móti vildu aðrir alls ekki sjá alla áfangastaði fyrirfram og láta 

ljósmyndir spilla fyrir upplifun og þótti Le Routard þess vegna henta vel. Þar eru engar 

myndir nema á forsíðunni. Einni konu þótti ljósmyndir gera bækurnar þungar og eins gott 

að skoða myndir á netinu. Hún sagði Gallimard til dæmis vera of þunga og svoleiðis bók 

væri fínt að lesa heima áður en farið væri af stað.  

Undirbúningur fyrir Íslandsferðina var einstaklingsbundinn. Flestir lásu sér til um 

Ísland fyrir ferðalagið, meðal annars til að skilja betur hugsunarhátt Íslendinga og söguna. 

Einhver hafði orð á því að ógjörningur væri að lesa bækurnar frá byrjun til enda því það 

væri svo mikið af upplýsingum af ólíku tagi að það myndi algjörlega rugla lesanda í 

ríminu. Algengt var að lestur takmarkaðist við þau landsvæði sem ferðast var til. En það 

var ekki alltaf svo. Sú sem undirbjó sig einna mest fyrir ferðina um Suðurland tók 

undirbúninginn föstum tökum og sagði svo frá: 

Ég nota ferðahandbækur mest á undan ferðinni. Ég fór á bókasafnið og 

fékk Gallimard ferðahandbókina lánaða. Hún er mjög góð og vel upp 

byggð. Upplýsingarnar eru vel unnar og ítarlegar. Síðan eru textar í 

ramma með skemmtilegum stuttum sögum. Ég tók niður glósur í litlu 

bókina mína til að muna betur. Ég þurfti að endurnýja lánstímann þrisvar 

sinnum. Ég fékk líka lánaða ljósmyndabók með textum en ég man ekki 

hvað hún heitir.“  
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Hún sagði að til að byrja með leiti hún að markverðum stöðum sem ekki er hægt að líta 

framhjá. Hún sekkur sér niður í sögu landsins, uppruna, stríð, siði og það sem landið táknar 

fyrir hana. Hin áhugasama kona sendi mér síðar glósubókina sína að gjöf sem sannaði að 

hún hafði ekki verið að ýkja með undirbúninginn. Hún hafði skrifað reiðinnar ósköp af 

upplýsingum upp úr leiðsögubókinni um menningu og náttúru Íslands, einnig um staði og 

fyrirbæri sem hún sá aldrei, Grímsey, Kröflu, Herðubreið, Glaumbæ og farfugla. Til dæmis 

hafði hún lesið um álfa og hafði fyrir satt að þeir væru glysgjarnir. Hún trúði mér fyrir því 

að hún hefði haft með sér eðalsteina að heiman til að færa álfunum og faldi hún þá í 

klettaskoru nálægt Reynisfjöru. Konan taldi að með þessu myndi heppnin fylgja henni í 

ferðinni.  

Aðrir létu sér nægja góðan lestur í ferðahandbókinni til að setja sig í stellingar fyrir 

ferðina, komast betur inn í andrúmsloftið og auka skilning á landi og þjóð þegar til Íslands 

væri komið. Vinsælastir voru kaflarnir um sögu, landafræði, fólkið og „um kreppuna sem 

þið upplifðuð og hvernig þið komust út úr henni“ eins og einhver orðaði það. Yngri kona 

hafði mætur á kaflanum um íslenska tungu og fannst gaman að læra nokkur orð á íslensku. 

Best þótti fólkinu að hafa nokkrar ferðahandbækur til að fá mismunandi sjónarhorn á efnið. 

Ferðakona, alvön notkun ferðahandbóka, gaf dæmi um verklag við heimsókn til 

Reykjavíkur. Hún las sér til í bókunum heima hjá sér og skrifaði á miða nöfn staða sem 

hún vildi sjá, einn miða fyrir hvern dag. Síðan strikaði hún undir og merkti inn í bókina 

með merkimiða blaðsíðurnar þar sem staðurinn var nefndur til að vera fljót að fletta upp 

með vettlingum í kuldanum.  

Allir skoðuðu netsíður og blogg um Ísland meðfram lestri ferðahandbókanna. Einn 

viðmælandi nefndi að honum þætti mjög gaman og mikilvægt að undirbúa sig fyrir ferðina 

því það var hluti af ferðaupplifuninni. Hann sleppti því í fyrsta sinn að kaupa bók en 

undirbjó sig smávegis daglega í þrjár vikur með lestri blogga og upplýsinga af netinu. Þetta 

setti hann snyrtilega saman í möppur í símann sinn. Hann fékk þó lánaða Le Routard 

ferðahandbókina til vara og í fluginu kynnti hann sér kaflana um íslenska menningu því þar 

var fróðleikur sem hann hafði ekki fundið á netinu. Eldri hjón sem dvöldu fjóra daga og 

fóru í dagsferðir, vildu ekki láta vanþekkingu á landi og þjóð setja sig í vandræði þegar til 

Íslands væri komið. Þau keyptu því ferðahandbókina Petit Futé að vel athuguðu máli sex 

mánuðum fyrir brottför og byrjuðu að lesa um Ísland. Það þótti þeim notalegri aðferð en 

lestur af netinu. Í kaflanum Hagnýtar upplýsingar sögðust þau venjulega fá allar 

upplýsingar um landið eins og hvort vatnið væri drykkjarhæft, um trúna, verðlag, hvernig 
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ætti að haga sér eða pappíra sem þyrfti að hafa með sér. Konan hafði allt á hornum sér 

gagnvart Petit Futé. „En í þessari bók er ekkert minnst á hraðbanka og ég sagði sem svo að 

það hlytu að vera hraðbankar í svona landi svo ég fór á heimasíðu Le Routard og fann þetta 

strax. Ég veit ekki af hverju ég keypti ekki Le Routard eins og venjulega, kannski lét ég 

glepjast af ljósmyndunum.“ Karlinn virtist afar vel lesinn og kunni bókina utan að, innihald 

og blaðsíðutöl en lýsti sig óánægðan með Petit Futé eins og eiginkonan: „Sjáðu á blaðsíðu 

93, það er ósköp lítið skrifað um Reykjavík. Það mætti halda að hér væri ekkert að sjá.“  

Gagnstæð sjónarmið komu fram um undirbúning ferðar. Nokkrir ferðamenn vildu 

hvorki horfa á heimildarmyndir né lesa of mikið í ferðahandbókum til að skemma ekki 

fyrir upplifun, frekar að lesa smám saman á áfangastaðnum og þá í bók án ljósmynda. 

Ungur ferðalangur og áhugamaður um útivist naut óbeinna áhrifa af bókunum án þess að 

hafa keypt þær sjálfur. Hann vildi sem minnst vita fyrir Íslandsferðina og undirbjó sig 

ekkert, vitandi að ferðafélagar höfðu skipulagt ferðina í þaula með hjálp mismunandi 

ferðahandbóka. Hann virtist þó hafa notið þess vel að fylgja félögunum eins og hver önnur 

ferðataska, mundi ekki vel nöfn staða, ekki einu sinni Geysis og þurfti að hugsa sig um 

áður en hann rámaði í hafa verið þar „já, þar sem allir biðu með myndavélarnar, já ég sá 

það“. Þetta ber vitni um það að þó viðmælendur leituðu flestir í að sjá sömu staðina þá 

upplifði hver og einn staðinn á sínum forsendum og það hefði ekki verið hægt að draga þá 

alla í sama ferðamanna-dilkinn.  

Fæstir höfðu keypt ferðabók til að nýta sér upplýsingar um gistingu. Flestir pöntuðu 

gistingu gegnum netið með TripAdvisor eða hotel.com. Sumir hræddust það að gisting sú 

sem getið væri í bókinni væri kannski dýr vegna vinsælda sem ferðahandbækurnar hefðu 

skapað henni. Ef nafn hótels þeirra kom fram í ferðahandbókinni voru þeir engu að síður 

ánægðir og sannfærðir um að hafa valið rétt.  

5.1.3 Notkun ferðahandbókanna á Íslandi 

Mjög fáir viðmælenda voru með bókina með sér þegar ég hitti þá á förnum vegi. Bækurnar 

voru á hótelinu eða í bílnum. Tvær ferðakonur voru þó að glugga makindalega í 

ferðahandbók þegar ég tók þær tali við norðurglugga Hörpunnar. Þær sögðust vera að spá í 

það hvernig væri best að fara hringinn í kringum landið. Hvort þær ættu að leigja bíl, fara á 

puttanum eða taka strætó. Hvort þær ættu að fara austur fyrir eða vestur fyrir. Svörin vildu 

þær finna í ferðahandbókinni. Þær sögðust nota tvær ferðahandbækur, Lonely Planet og Le 

Routard, því þær bættu hvor aðra upp. Önnur væri uppfull af upplýsingum um gisti- og 
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matsölustaði, hin meira almenns efnis og hlutlaus. „Við styðjumst dálítið við dálkinn Hvar 

á að borða?, Hvert á að fara út að skemmta sér?“ Til að byrja með væru þess háttar kaflar 

hentugir til að leita í. Aðrir gerðu það sama en sögðust ekki hika við að prófa veitingastaði 

sem ekki væru nefndir í bókunum. Það þótti líka hentugt að hafa lista yfir veitingastaði 

eftir því hversu dýrir þeir væru eins og Lonely Planet gerir og Le Routard.  

Yngsti viðmælandinn hafði lesið alla bókina sína fyrir brottför til að fá 

heildarmyndina. Það var ekki fyrr en hún hafði komið sér fyrir á hostelinu og sá snjóinn að 

hún guggnaði á að leigja sér bíl, breytti því um ferðatilhögun og ákvað að treysta á 

skoðunarferðir. Hún lagðist í mikla rannsóknarvinnu með Lonely Planet og útfærði 

hugmyndir bókarinnar með því að leita á netinu, spyrjast fyrir, skoða bæklinga eða fara á 

upplýsingamiðstöð ferðamanna í Reykjavík. Eins og hinir ferðamennirnir nefndi hún 

Hagnýtar upplýsingar sem sérlega góðan kafla. Þarna voru upplýsingar sem hún fann ekki 

auðveldlega á netinu. Hagnýtar upplýsingar fjalla um allt milli himins og jarðar eins og 

verðlag, mat, glæpatíðni og veðurfar. Annar ferðalangur nennti ekki að lesa mjög mikið í 

bókinni, þetta var nú þriðja ferðin til Íslands. Hún nýtti sér einungis upplýsingar um 

opnunartíma safna, aðgangseyri og áhugaverða staði að sjá.  

Ein hjón fóru í skoðunarferðir með enskumælandi leiðsögumönnum, því annað var 

ekki í boði. Þar sem hjónin skildu enskuna illa kom ferðahandbókin að góðum notum í 

ferðunum því þau gátu lesið sér til á frönsku jafnóðum og leiðsögumaðurinn talaði á ensku, 

það þótti þeim mjög hentugt. Önnur hjón höfðu ekki keypt ferðahandbók en eiginmaðurinn 

hafði viðað að sér einhverju efni af netinu um Ísland og sett á rafbók. Það einkennilega 

gerðist með þau í kynnisferð um Gullna hringinn að þau virðast hafa misst af Strokki þar 

sem þau skildu ekki leiðsögumanninn, en hann gekk ekki með farþegum um svæðið. „Jæja, 

maður getur ekki séð allt,“ varð karlinum að orði þegar hann sá að ég horfði á hann í 

forundran.  

Notkun handbóka á staðnum virtist ekki felast í því að labba um með bókina í 

hendinni og glugga í hana á hverju götuhorni eða við hvern foss. Viðmælendur lásu á 

kvöldin eða á morgnana þannig að þegar út var farið var dagskrá dagsins tilbúin og þeir 

notuðu þá frekar bæjar- eða landakort. Kuldinn virtist einnig eitthvað draga úr löngun í 

lestur á götum úti. Einhverjir skildu bókina eftir á hótelinu til að geta haft hendur í vösum. 

Eins og áður hefur verið sagt frá skipulagði kona sig þannig að hún var búin að merkja við 

helstu staði við í bókinni til að vera fljót að fletta þeim upp í kuldanum. Önnur kaus að 

skjótast inn á hlýtt kaffihús til að fletta upp í bókinni og sjá hvar hún væri stödd. 
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Undirbúningurinn borgar sig. Kona sagði hrifin frá því þegar þau hjónin röltu um höfnina 

og stöldruðu við eimreiðina. Þá rifjaðist upp fyrir henni að hún hafði lesið eitthvað um 

sögu eimreiðarinnar og hún gat sagt manninum frá þeirri sögu.  

Það kom á óvart hversu fáir gengu um með bækurnar á sér. Margir sem ég spjallaði 

við heimsóttu einnig upplýsingamiðstöðvar ferðamanna eða sögðust hafa nýtt sér 

upplýsingar af netinu í ferðalaginu. Þannig fannst mér erfitt að átta mig á því hversu mikið 

viðmælendur notuðu ferðahandbækurnar sínar. Ég bað því átta viðmælendur að reyna að 

meta hlutfallslega hversu mikið þeir reiddu sig á upplýsingar úr ferðahandbókunum. Að 

meðaltali leituðu þeir upplýsinga úr bókunum í vel rúmlega helmingi tilfella. Upplýsingar 

frá vinum, öðrum ferðamönnum, og starfsfólki gististaða má ekki vanmeta heldur. Hvað 

sem því líður þá virðist ferðahandbókin fyrst og fremst vera lesin áður en fólk fer út að 

skoða en ekki í göngutúrnum sjálfum. En nú skal skoðað hvað verður um 

ferðahandbækurnar þegar heim er komið. 

5.1.4 Ferðahandbækur eftir ferðina 

Þegar spurningin var borin upp um það hvað yrði um ferðahandbókina að ferð lokinni 

ypptu flestir öxlum og sögðust setja bækurnar sínar í hillu eða lána þær. Margir litu svo á 

að þegar þær væru of gamlar væri ekki hægt að nota þær lengur því upplýsingar úreldust 

fljótt. Fyrir suma halda þó bækurnar áfram að þjóna tilgangi og yngsti viðmælandinn sagði 

frá sinni hlið á málinu þannig: 

 

Ferðahandbækur þjóna tilgangi eftir ferðina þegar maður segir vinum og 

fjölskyldu frá ferðinni og sýnir þeim myndir. Svo man ég ekki nöfnin á 

stöðunum og þegar ég kem heim hjálpar bókin mér að rifja upp staðina 

sem ég fór að heimsækja og nöfn þeirra. 

 

Ein ferðakonan sagði mikið gagn í lestri ferðahandbókarinnar eftir ferðina: 

 

Ég elska líka að endurlesa ferðahandbókina eftir ferðina af því að maður 

skilur betur viss fyrirbæri eftir að hafa séð þau, upplifað eða smakkað. 

 

Nokkrir litu á bækurnar sem minjagrip af því að þeir höfðu krotað athugasemdir, brotið 

upp á blaðsíðuhorn eða strikað undir staði þar sem þeim hafði verið vel tekið. Þetta frískaði 
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seinna upp á minnið þegar bókin var opnuð og gat nýst sem ráð til vina sem fengju bókina 

að láni. Þeir sem tóku mikið af myndum fannst gott að leita í bókina til að rifja upp 

stafsetningu íslenskra heita.  

5.2 Gildi ferðahandbókarinnar 

5.2.1 Kostir og ókostir ferðahandbóka 

Kostir ferðahandbóka voru ótvíræðir sögðu Íslandsfararnir allir sem einn. Ferðahandbækur 

„gefa allar upplýsingar sem ferðamaðurinn þarfnast“. Bókin opnaði skilning á landi og 

þjóð og lesturinn „setur mann í rétt andrúmsloft“ áður en haldið væri af stað. Á staðnum 

vísuðu þær veginn en hver og einn yrði að laga ferðina að eigin smekk og þörfum. Það ætti 

ekki að treysta ferðahandbókum eins og reiðufé sagði viðmælandi. Kona benti á að orðið 

ferðahandbók (f. guide) væri lýsandi. Ferðahandbækur gæfu leiðandi línu til að fylgja og 

annað hvort hentaði hún eða ekki. Ferðahandbók væri samantekt á því sem á að sjá og gera 

á staðnum sem sparaði fólki „að gera vitleysur.“ Þrátt fyrir að vera neysluvara og 

yfirborðslegar, eins og önnur ferðakona gaf til kynna, væru þær nauðsynlegar, alveg 

ómissandi fyrir styttri ferðalög. Þegar tíminn væri af skornum skammti nýttist hann betur 

með aðstoð bókanna á þann veg að þær bentu á markverða, fallega staði og ferðamennirnir 

eyddu því ekki tíma í að leita að upplýsingum um þá. „Með bókinni getur maður séð strax 

hvert á að fara og gera.“ Hjón voru sammála því að bækurnar spöruðu tíma: 

 

Við höfum ekki of mikinn tíma. Þannig að maður þyrfti að spyrja fólkið 

hérna en það er nú ekki augljóst. Maður reynir að gera samantekt af því 

sem á að sjá og það sem okkur líkar við. Það eru hlutir sem bent er á að 

skoða en við höfum ekki áhuga á því t.d. eins og „Typpasafnið“. Við 

eltumst ekki við allt bara af því að bókin segir okkur að fara þangað. Hún 

gerir okkur kleift að leggja dóm á þetta sjálf. 

 

Það þótti líka gott að leita í bókinni til að yfirfara það að „maður hafi ekki gleymt neinu 

merkilegu að sjá eða gera“.  

Annar kostur ferðahandbóka fólst í örygginu sem hún veitti ferðamönnunum. 

Vinkonur sem leigðu bíl til að fara hringinn viðurkenndu að án ferðahandbókanna væru 

þær ekki brattar. Bækurnar gæfu grunninn „til að missa ekki fótanna“ eins og þær útskýrðu 
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það. Bækurnar kæmu að góðum notum í ferð sem væri alls óundirbúin, eins og var í þeirra 

tilfelli.  

Eins og flestum er kunnugt er netið orðið mikilvægur upplýsingamiðill í 

nútímaferðamennsku. Mörgum, einnig yngra fólkinu, þótti þó ferðahandbækur hafa marga 

kosti fram yfir netið þar sem magn upplýsinga væri oft yfirþyrmandi. Þá kæmi bók í góðar 

þarfir til að skera úr um vafamál. Yngsti viðmælandinn orðaði þetta þannig:  

Á tímabili var ég með 40 síður opnar á símanum á sama tíma! Ég sneri 

mér aftur að ferðahandbókinni og þannig gat ég síað frá.  

 

Einfaldleiki bókanna þótti öllum kostur og hversu auðvelt væri að lesa þær, betra en lestur 

af skjá. Ung hjón notuðu netið mikið en töldu bækurnar hafa nokkra yfirburði:  

 

Skjáinn á símanum þarf að stækka og fletta án afláts, það er auðvitað 

hentugt að hafa netið en það er ekki notalegt eins og bókin. Bókin verður 

aldrei rafmagnslaus, má blotna og hún er alltaf tiltæk.  

 

Ekki þótti öllum bót í því að fara á heimasíður sjálfra ferðahandbókanna eins og Lonely 

Planet eða Le Routard. „Þá er nú alveg eins gott að hafa bókina í höndunum.“  

Ferðahandbækur þóttu alls ekki heftandi heldur gæfu þær innblástur við 

skipulagningu og „við sjáum hvað við getum gert daginn eftir, hvernig við getum skipulagt 

daginn“. Sumir sögðu að með hjálp Le Routard gætu ferðamenn einnig sneitt hjá 

dæmigerðum túristaveitingastöðum og bækurnar bentu á veitingastaði í öllum verðflokkum 

sem væri gott. Aðrir voru á öndverðum meiði og sögðu ferðahandbækurnar leiða 

ferðamenn á sömu veitingastaðina og því væri gott að hafa þessi nöfn í bókinni til þess 

einmitt að forðast að snæða þar. Ungur ferðalangur efaðist um heiðarleika sumra höfunda 

Le Routard eftir að foreldrum hennar hafði verið boðið pláss í bókinni gegn greiðslu og 

treysti frekar meðmælum Lonely Planet um veitingahús. 

Almennt treystu viðmælendur því sem höfundar ferðahandbóka mæltu með að sjá og 

gera. Vinkonurnar sem ég ræddi við í Hörpu voru, jú, á þeirri skoðun að „um leið og staður 

er nefndur í ferðahandbókum þá er hann þess virði að sjá hann“. En auðvitað væru líkur á 

því að þegar bók eins og Le Routard mælti með stað með þessum orðum „okkar uppáhalds 

staður“ þá væri allt eins víst að þar hittust ferðamenn. Hjónin sem ég ræddi við á Mokka 
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sögðust hafa fengið ábendingu um að þetta væri huggulegt kaffihús en þegar þau ráku 

augun í nafnið Mokka í Petit Futé sannfærðust þau um að það væri ábyggilega þess virði 

að prófa staðinn og bragða á vöfflum eins og Petit Futé mælti með að gera. Þau lýstu sig 

almennt ánægð með Le Routard og Petit Futé sem samkvæmt þeim bentu á staði sem væru 

ekki ofhlaðnir túristum, staði sem væru óvenjulegir og það væri gott. 

 

Þegar þeir segja að kaffihús sé ódýrt og gott, þá getur maður farið þangað 

blindandi. Við verðum aldrei fyrir vonbrigðum. 

 

Viðmælendum fannst einkunnagjöf höfunda ferðahandbókanna klárlega hafa áhrif en ekki 

fóru allir eftir henni í blindni. Einni fannst þetta besta mál: „Mér finnst betra að hafa álit en 

ekkert álit. Ég fer á staðinn og mynda mitt eigið álit.“ Allnokkrir voru á sama máli og 

fannst þægilegt að hafa einkunnagjöf því „þannig veistu hvort heimsóknin er áhugaverð, í 

meðallagi eða ekki“. Einum viðmælanda fannst gaman að lesa kaflann í Le Routard, Við 

kolféllum fyrir. Aftur á móti sögðust aðrir ekki horfa á þessa einkunnagjöf því hún hlyti að 

endurspegla smekk höfundar og ein ferðakona sem blaðaði í Lonely Planet sagði 

hneyksluð: „Ég fer nú ekki að eltast við alla þessa staði merkta hjörtum!“ Hún sagðist sjálf 

vita hvað hún vildi sjá. Hver og einn yrði að dæma eftir sinni tilfinningu og áhugasviði. 

Hún hefði áhuga á ljósmyndun og benti á að Ljósmyndasafnið hefði til dæmis ekkert 

hjarta, hún hefði merkt það með hjarta mætti hún ráða. Ferðamennirnir sögðu að þessar 

einkunnir segðu ekki alla söguna og maður yrði að lesa textann sem fylgdi. Ferðavana 

konan hafði ákveðnar skoðanir á spurningunni um hvort leiðbeiningar ferðahandbókanna 

væru traustsins verðar og hækkaði tóninn og bankaði í bókina þegar hún sagði: 

 

Fyrir stutta heimsókn, tíminn af skornum skammti og þú þekkir ekkert. 

Hvað geturðu gert? Þá verðurðu að treysta ferðahandbókunum, þú 

verður! En það er satt, við fylgjum stjörnugjöfinni. Við erum algjörlega í 

greipum þessa fólks. Eru þau ekki mörg sem skrifa bókina? En þetta er 

einkenni nútíma ferðalaga. Þess vegna er nauðsynlegt að hafa fleiri en 

eina ferðahandbók. 

Nokkrir sögðust vilja kaupa tvær til þrjár bækur til að bera saman heimildir, kíkja á netið 

eða spyrjast fyrir. Flestir lýstu sig ánægða með Lonely Planet sem gæfi „réttar uppýsingar“ 

og hingað til höfðu þeir ekki sagt „neina vitleysu“. Aðrir treystu frekar Le Routard sem 
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skrifuð væri af fólki sem ferðaðist með bakpoka og segði frá sinni reynslu.  

Ókostir ferðahandbóka um Ísland tóku minna rými í umræðunni en kostirnir. Nokkrir 

viðmælendur kvörtuðu yfir upplýsingafæð fyrir vetrarferðir í bókunum. „Það mætti halda 

að ekki sé hægt að koma til Íslands á veturna“ sögðu tveir vinir sem ég talaði við á 

Þingvöllum. Þeir reiddu sig þess vegna meira á bloggsíður á netinu sem veittu upplýsingar 

um Ísland að vetri. Mælt væri með í bókunum að koma utan sumartímans ef tilgangurinn 

væri að forðast ferðamenn. „En svo er hér fullt af ferðamönnum,“ sagði ein kona sem hafði 

komið hér fyrst í kringum 1970. Einhverjir rifjuðu upp að Le Routard sem upprunalega var 

samin fyrir bakpokaferðamenn hafði verið gleypt af markaðsfræðunum. Það kepptust nú 

allir að því sama, „hvernig á að græða á þessu öllu saman“. Fyrir djúpt þenkjandi 

ferðamenn þá þóttu ferðahandbækur ekki dýpka þekkingu neitt verulega því þær væru 

mjög almennar, einmitt til að geðjast fjöldanum. Stúlka fór í Game of Thrones ferð á 

Þingvöll með leiðsögumanni því ferðahandbókin skýrði ekkert slíkt, til þess var hún of 

almenn. Nokkrum yngri viðmælendum þótti Le Routard stíla of mikið inn á ferðamenn á 

bíl. „Þeir tala um gönguferðir sem maður getur farið í en svo er bara hálf blaðsíða.“ 

Sumum þótti of mikið lagt upp úr upplýsingum um veitingastaði og gistingu í Le Routard 

en of lítið um ráðleggingar um það sem væri gaman að gera. 

Af ofangreindu má sjá að viðmælendur höfðu miklar skoðanir á ferðahandbókum. 

Nær öllum bar saman um að ferðahandbækur þær sem þeir hefðu valið væru mjög vel 

gerðar og áreiðanlegar. Ferðhandbækurnar nýttust sem nauðsynlegur grunnur til að 

skipuleggja sig eftir sínum eigin hugmyndum. Ég gat ekki greint að viðmælendur hefðu 

neina sérstaka andúð á stjörnugjöf sem staðir fengu í bókunum. Það þótti frekar gefa góða 

hugmynd um hversu áhugaverðir staðir væru. Margt í umræðunum gaf til kynna að 

aðalkostir ferðahandbóka fælust í úrvali fallegustu staðanna sem í landinu væri að finna og 

þannig misstu ferðamenn ekki af þeim. En næsti kafli fjallar nánar um þessa Markverðu 

staði að sjá sem má ekki missa af.  

 

5.2.2 Óttinn við að missa af markverðum hlutum 

Ferðamönnunum var tíðrætt um markverða hluti að sjá og hina klassísku staði en fóru 

undan í flæmingi þegar þeir voru beðnir að skilgreina þetta nánar. Kona gaf dæmi um 

Hallgrímskirkju.  
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Þú getur ekki verið í Reykjavík og sleppt því að fara inn í kirkjuna. Það 

er hluti Reykjavíkur. Ég kýs frekar að lesa kaflana Markverðir hlutir að 

sjá frekar en kaflana um sögu Íslands og menningu. 

Einn vitnaði í dæmið um Gullna hringinn. Allir færu þangað því allir töluðu um hann. 

Hann sagði sömu staðina nefnda í ferðahandbókum, á netinu eða á bloggum. Að baki þessu 

stæðu evrópsk gildi eða tilfinninganæmi. Þetta væri listi með fimm til sex stöðum eða 

fyrirbærum; á sumrin Mývatn, annars væru norðurljósin, Bláa lónið, Gullfoss, Geysir, 

Þingvellir, Skógarfoss, Jökulsárlón og Reynisfjara á listanum. Þetta væru hinir klassísku 

staðir sem ferðamönnum væri bent á að skoða. Nokkrir sögðust vera hissa á fjölda 

ferðamanna sem kæmu hingað. Kona sem hafði baðað sig í Bláa lóninu fyrir 10 árum og 

aftur eftir stækkunina í janúar 2016 varð fyrir vonbrigðum og sagði Bláa lónið núna vera 

bara peningaverksmiðju. Allir virtust meðvitaðir um spurninguna um „túristalega staði“, en 

létu það ekki á sig fá og sögðu að það væri þeirra mál að dæma hvort staðurinn væri 

„túristalegur“ eða ekki. Fæstir vildu missa af markverðum hlutum að sjá.  

 

Ferðahandbókin kemur að góðum notum. Hún leiðbeinir okkur, sem 

segir okkur hvar markverðir staðir eru. Hún gerir okkur kleift að 

skipuleggja það sem vert er að sjá og gera. 

  

Sumir notuðu netið talsvert en kíktu svo í ferðahandbókina til að vera vissir um að þeir 

hefðu ekki gleymt að heimsækja frægustu náttúruperlurnar  eða „hvort við höfum 

örugglega séð hitt og þetta“.  

Það má velta því fyrir sér hvers vegna svo margir ferðamenn fara Gullna hringinn. 

Allir viðmælendurnir höfðu farið hringinn eða voru á leið þangað. Tölvufræðingurinn fór 

tvisvar á Gullfoss og Geysi því í fyrra skiptið naut hann ekki staðanna nógu vel vegna 

leiðinda veðurs og sneri því aftur í betra veðri. Hann sagði alla tala um Gullna hringinn, 

bæði ferðahandbækur og síður á netinu. Ekki kæmi til greina að sleppa Gullna hringnum. 

Allir hinir viðmælendurnir voru sammála þessu því hringurinn sameinaði marga þætti og 

það væri synd að sjá ekki þessa staði þótt þar hittust margir ferðamenn. Sumir höfðu lesið 

um hringinn í ferðahandbókunum, aðrir af netinu eða heyrt frá vinum. Elstu hjónin höfðu 

þetta að segja: 
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Að vita hvað er fallegt að sjá í landi er nauðsynlegt. Fossarnir í gær voru 

mjög fallegir. Og sjáðu til, hefði einhver farið á netið og skoðað Geysi og 

hann hefði ekki vitað að Gullfoss væri rétt hjá. Hann hefði misst af 

honum. Það hefði verið synd. Þannig að ef þú hefur ekki lesið um fossinn 

geturðu ekki fundið það á þér að hann sé þarna nálægt. Þannig að 

ferðahandbókin þjónar einhverjum tilgangi.  

 

Ein ferðakonan sagði frægðina ekki vera tilkomna vegna ferðahandbókanna heldur væru 

þetta staðir sem allir vildu fara á og skiljanlega kæmu þar saman margir ferðamenn. Það 

kom sem sagt ekkert annað til greina hjá viðmælendum en að sjá Geysi eins og þeir 

kölluðu hann (en ekki Strokk). Ungir sem eldri viðmælendur sameinuðust um það sem 

vinkonurnar í Hörpu sögðu um Gullna hringinn:  

 

Við viljum sjá Geysi, svo er fossinn fallegur. Það þarf að sjá hann. Þetta 

er eitthvað sem maður má ekki sleppa, allir tala um Gullna hringinn.  

 

Þeir viðmælendur sem leigðu bíl virtust heimsækja sömu staði og hinir sem keyptu sér 

dagsferðir. „Við verðum á bíl og gerum það sem við viljum. En við sjáum Geysi, við 

komum meðal annars til að sjá hann.“ Ung hjón höfðu þegar séð Gullfoss og Geysi en nú 

vildu þau snúa þangað aftur með börnin til að sýna þeim mikilfenglega staði og þau vissu 

að börnin yrðu hrifin af Geysi. 

Af máli ferðamannanna mátti skilja að þörfin fyrir að sjá markverða staði eða 

markverð fyrirbæri væri alveg réttlætanleg því þannig væri eðli ferðalaga. Óttinn við missa 

af því helsta virtist blunda með þeim öllum og af þeim sökum hjálpuðu 

ferðahandbækurnar. Höfundar þeirra hefðu skoðað alla staðina og valið úr það besta fyrir 

komandi ferðamenn. Þannig væru þau örugg um að sjá allt það áhrifaríkasta án þess að 

þurfa að eyða tíma í að leita heimilda. Lestur einnar ferðahandbókar nægði en best væri að 

hafa fleiri en eina bók til að bera innihald þeirra saman .  

Í framhaldi af ofangreindu leiddist talið að þeirri gagnrýni fræðimanna að 

ferðahandbækur séu ekki annað en handrit sem ferðamenn fara nákvæmlega eftir í 

ferðalaginu. Um þetta sýndist sitt hverjum. 
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5.2.3 Handrit að ferðalagi 

Eins og vikið var að í 2. kafla þá hafa fræðimenn fundið ferðahandbókum flest til foráttu, 

þeim hefur verið líkt við handrit sem ferðamenn fylgja í blindni þannig að þeir tapi löngun 

í ævintýri. Varla er skrifuð grein um efnið nema vitnað sé í setningu frá hinum franska 

Barthes úr stuttri grein frá 1957 um Le Guide Bleu um Spán. Þessa ferðahandbók taldi 

hann vera málsvara blindunnar þar sem Spánarferð fólst því að elta uppi hverja 

kirkjubygginguna og hvern minnisvarðann eftir annan og þessar bækur túlkuðu gamaldags 

goðafræði hins óbyggða heims sem borgarstéttin sóttist eftir að kynnast. Einn viðmælandi 

og fyrrum aðdáandi Le Guide Bleu kom fyrir þær vörnum með þessum orðum:  

 

Nú verður þetta að vera auðvelt, aðlaðandi en fyrst og fremst auðvelt. Þú 

verður að sjá Bláa lónið annars hefurðu ekkert séð. Nú ferðast maður sem 

neytandi, pizzur, knæpur, ómissandi staðir. 

 

Þetta var öðruvísi fyrir tíma Le Routard, þá keypti hún Le Guide Bleu sem voru dýpri 

ferðahandbækur og höfðuðu til vitsmuna ferðamannsins. Hún sagðist hafa heimsótt allar 

kirkjur frá París til Saint-Jean de Compostelle. En letrið í bókunum væri svo smátt að nú 

ætti hún erfitt með að sjá það. Svo mikill áðdáandi ferðahandbókanna hafði hún verið um 

ævina að sonurinn hótaði að binda hana niður í hjólastól, þegar hún yrði öldruð, með Le 

Guide Bleu á hnjánum framan við einhverja kirkjuna og þannig léti hún hina 

fjölskyldumeðlimina í friði! Hún tók það fram að sonurinn, sem nú væri fjölskyldufaðir, 

keypti ferðahandbækur og væri hann þó tölvunarfræðingur.  

Viðmælendur vildu fæstir taka svo djúpt í árinni að líkja ferðahandbók við handrit 

þar sem texta væri fylgt í blindni. Enginn viðurkenndi að hann persónulega fylgdi 

ferðahandbókum því ekki dygði að eyða öllum sínum tíma með ferðahandbókum. „Maður 

verður að sleppa hendinni af þessu og horfa með eigin skilningarvitum“. Ferðamönnunum 

fannst fínt að gera hvort tveggja, lesa í bókinni og ýta henni frá til að kynnast og uppgötva 

hluti. Hins vegar trúðu allir því að aðrir ferðamenn væru vísir til að fylgja ferðahandbókum 

náið. Þeir undirstrikuðu nauðsyn þess að gæta að sér og láta ekki stýrast af bókunum. 

Annars gerðu þeir ekki neitt nema það sem allir hinir gerðu og þannig væru allir í hóp. Ung 

kona sagði frá því þegar hún gekk um borgina bókarlaus:  
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Svo á meðan ég labba um dett ég óvart niður á stað sem ég hafði lesið um 

í bókinni. Þá verð ég hissa en kannski var þetta ekki óvart. Maður les 

bókina og er með nokkur nöfn í hausnum og þegar maður rekst á þessa 

staði þá er maður ánægður. Maður heldur að maður sé sjálfstæður en það 

er kannski ekki alveg satt. 

 

Viðmælandi var mjög ánægð með val sitt á Lonely Planet ferðahandbókinni og fannst „fínt 

að hafa þennan grunn úr bókinni“. Bent væri á staði sem vert er að sjá en ef staðurinn var 

mikill túristastaður þá kom til greina að fara annað. 

Einhverjir höfðu uppi mótsagnakenndan málaflutning eins og ungi ferðamaðurinn 

sem ferðaðist með vinum sem höfðu með hjálp ferðahandbóka skipulagt ferð um 

Suðurland út í ystu æsar. „Ég hefði nú ekki haft þetta svona, ég vil ekki vita allt fyrirfram, 

það er dapurlegt að fylgja leiðum sem ákvarðaðar hafa verið fyrirfram.“ Engu að síður 

þótti honum ferðahandbækur hentugar þegar tíminn væri knappur „til að missa ekki af 

hlutum“. Hefði hann verið einn á ferð hefði hann gert eins og margir á farfuglaheimilunum 

og farið í dagsferðir með leiðsögumanni. Eldri hjón sögðust alltaf ferðast á eigin 

forsendum því þau vildu ekki endilega sjá það sama og ferðamenn í hóp. Engu að síður 

pöntuðu þau sér norðurljósaferð og ferð í Gullna hringinn og hefðu farið í Bláa lónið hefði 

það ekki verið lokað. Þau höfðu þetta að segja um að ferðast á eigin vegum: 

 

Okkur líkar að ferðast svona. Einmitt með ferðahandbókunum getum við 

undirbúið okkur mjög vel og sett upp nákvæma dagskrá alveg í 

smáatriðum. Eftir á getur maður farið á netið og skoðað betur og dýpkað.  

 

Ferðamennirnir bægðu frá orðinu „handrit“ en vísuðu í orð eins „stuðningur“, „hækja“, 

„verkfæri“, „grunnur“, „frjáls vilji“ þegar þeir lýstu einkennum ferðahandbóka. Einn 

náttúruunnandi sagði ferðabækurnar gæfu henni frelsi til að fara út í náttúruna og haga sér 

eins og hún vildi. Kona á Þingvöllum veifaði ferðahandbókinni um leið og hún sagði: 

„Þetta er nú bara bók, eitt af mörgum hjálpartækjum eins og húfan mín eða vettlingarnir. 

Við fylgjum þeim ekki orð fyrir orð eins og handriti.“ Ein ferðakonan sagði: 

„Ferðahandbók heitir ferðahandbók af því að það segir það sem þarf, hún gerir manni kleift 

að fara eitthvað.“ Bókin nýttist til að skipuleggja sig í stórum dráttum en auðvitað kæmi 

ekki til mála að láta ferðahandbók heltaka sig. 
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Aðrir voru sammála því að ferðahandbækur hefðu stýrandi áhrif á lesanda. Konan 

sem elskaði Le Guide Bleu þótti þrátt fyrir allt samlíking við handrit vera á rökum reist því 

ferðahandbækurnar héldu ferðafólki í gíslingu að nokkru leyti. En um leið velti hún því 

fyrir sér hvers konar ferðahandbók þyrfti að semja sem hefði ekki þessi áhrif. 

Ferðahandbókin er stýrandi en „svo verður maður að reyna að gera persónulega rannsókn, 

sjá það sem þú átt ekki endilega að sjá.“ Hjón sem höfðu keypt margar ferðahandbækur 

sögðust meðvituð um það að bókunum svipaði til handrits. Þau sögðust þó ferðast eins og 

andinn blési þeim í brjóst og kunna að forðast helstu ferðamannastaðina. Ungu konurnar í 

Hörpu voru sammála því að lýsingar í Le Routard væru mjög stýrandi og einnig augljóst 

þegar höfundar hefðu ekki áhuga á stað. Þá segja þeir til dæmis: „Við setjum nafnið á 

þessum stað hér inn... en, jæja“. Einn viðmælandinn hafði nýtt vikurnar á undan 

Íslandsferðinni í skipulagningu hennar einungis eftir upplýsingum af netinu. Hann 

viðurkenndi í lok viðtalsins að hafa hagað sér eins og hver annar „túristi“ þræðandi alla 

klassísku staðina á jeppanum. Þegar upp var staðið var allra staða sem hann skoðaði getið í 

Le Routard. Elsti viðmælandinn taldi samanburðinn við handrit góða: 

 

En það þarf samt ferðahandbók til þess að í framhaldinu sé gerð 

persónuleg rannsókn en það væri kjánalegt að koma til Íslands, horfa í 

kringum sig og segja: Jæja hvað er hægt að gera hér?  

 

Eins og minnst hefur verið á þá hefur ferðahandbókum ekki einungis verið gefið að sök að 

vera stýrandi heldur einnig að draga úr ævintýralöngun. Þegar þessa spurningu bar á góma 

fórnaði miðaldra karl höndum:  

 

Ævintýramennska! Við erum á 21. öldinni! Við verðum að vera raunsæ. 

Við förum ekki lengur að heimsækja Papou þjóðflokkinn! Ég er ekki 

svekktur yfir því að ferðast án bakpoka eða velja ekki heimagistingu. 

 

Eiginkonan bætti því við að kannski væru þau orðin of gömul fyrir ævintýri. Fyrir konu 

fólust ævintýri í því að kafa niður í hið óþekkta, vera óhrædd við erfiðleika og vera viðbúin 

að meiða sig. Ævintýrin fólust líka í því að halda akandi af stað út í óvissuna þó með 

ferðahandbókina til þess að lenda ekki í klandri einhvers staðar. Önnur hjón sögðu 

ferðamennsku á eigin vegum ekki endilega auðvelda þegar þau þekktu ekkert til landsins 

og þökkuðu handbókunum fyrir að koma þeim inn í ævintýrið. Vinkonur sem keyrðu 
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hringinn í kringum landið spurðu hvers vegna ferðahandbækur ættu að koma í veg fyrir 

ævintýramennsku því notkun og túlkun á ferðahandbókunum ylti á þeim sem ferðaðist.  

 

Við förum að sjá staði sem eru fallegir en líka staði sem eru ekki í 

bókinni, látum okkur týnast. Það finnst mér gaman í ferðalagi. Bókin er 

öryggið. Ef við erum í vandræðum og við finnum ekkert, þá erum við 

með síma, við getum hringt og pantað gistingu og svo framvegis eftir 

bókinni. 

 

Yngsti viðmælandinn vildi smá ævintýri og pantaði bara gistingu fyrstu þrjár næturnar áður 

en hún kom til landsins. Hún lagði hins vegar ekki í að „halda ein á bíl á vit ævintýranna“ 

því allt væri svo „stórt“ hér. Fyrir henni var auðveldara að vera ókunnugur í stórborg en á 

Íslandi. Þess vegna fór hún í skoðunarferðir með leiðsögumanni.  

Spurningin um vald ferðahandbókanna yfir ferðamönnum skipti viðmælendum í tvo 

skoðanahópa. Í fyrri hópnum voru þeir sem þótti ferðahandbækur vera grunnur og gefa 

dæmi um mögulega ferðahegðun. Það væri af og frá að þeir sjálfir fylgdu bókunum í 

blindni. Nær væri líkja þeim við verkfærakistu þar sem hægt væri að velja tólið sem 

hentaði. Síðan voru þeir sem viðurkenndu óbeinan og beinan mátt bókanna og að líkja 

mætti ferðamönnum við gísla í haldi þeirra. Óbein áhrif gæti það kallast þegar ferðamaður 

heldur að hann sé að ganga um án bókar sinnar en svo rennur upp fyrir honum ljós að hann 

hafði lesið um þessa staði fyrir löngu síðan í bókinni, sem segir okkur kannski að áhrifin 

frá lestrinum hafi verið ómeðvituð. Um þetta ætti fólk að vera meðvitað og kunna að skilja 

bækurnar við sig, fara út fyrir það sem þar stendur og halda út í óvissuna. Spurningin um 

að ferðahandbækur dragi úr ævintýraþörf fékk einnig mismunandi viðbrögð hjá 

viðmælendum. Sumir sáu smá sannleikskorn í þessu en öðrum þótti ferðahandbækur hjálpa 

til við að koma þeim inn í ævintýrin. Misjafnt var hvað fólk kallaði ævintýri á ferðalagi, 

það þurfti ekki endilega að vera eitthvað stórkostlegt, það gat þess vegna falist í því að 

kynnast heimamanni og spjalla. Í næsta kafla er áhuga viðmælenda fyrir að kynnast 

Íslendingum gerð nokkur skil. 

5.2.4 Áhuginn á að kynnast Íslendingum 

Í kaflanum Hvar á að fá sér í glas / Hvert á að fara út? hjá Le Routard segir að maður 

komi til Íslands til að sjá náttúruna en ekkert komi í veg fyrir það að skemmta sér, hlusta á 

kjarngóða tónlist og blanda geði við Íslendinga. Eftir fylgir listi af 14 vínveitingastöðum í 
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miðbænum sem þeir mæla með. Vinkonur sögðust ekkert endilega flýja ferðamennina en 

það væri gaman að hitta Íslendinga og spjalla. Önnur þeirra hafði lesið kaflann í Le 

Routard um íslenskt mál og reynt að læra nokkur orð á íslensku. Þær hafi þó mest hitt aðra 

ferðamenn í þeim götum sem flestu barirnir og veitingastaðirnir væru og þótti það miður. 

Þær höfðu, eins og fleiri, pantað gistingu á Airbnb í Reykjavík og vonuðust til að komast í 

kynni við Íslendinga. Þannig sáu þær málin: 

 

Það sem er í bókinni er dýrt. Við viljum líka vera meðvitaðar um að finna 

aðrar leiðir en í bókinni. Okkur finnst gaman að dvelja hjá innlendum til 

að deila hugmyndum þegar það er möguleiki. 

 

En síðan voru eigendurnir ekki endilega á staðnum en skildu lykil eftir hjá nágranna eða 

eitthvað í þá áttina. Annars  virtust viðmælendur sækja mismikið í að kynnast Íslendingum. 

Að sögn sumra komu þar inn tungumálaörðugleikar því enn beita fáir Frakkar fyrir sig 

enskunni. Ungt par hafði líka heyrt að Íslendingar væru kaldir í viðmóti og lokaðir. Það er 

ekki augljóst hvaðan þau höfðu þessar upplýsingar. Ferðahandbækurnar lýsa Íslendingum 

ekki þannig. Petit Futé segir að þrátt fyrir fjarlæga framkomu sýni Íslendingar frábæra 

gestrisni þegar um er að ræða gistingu á sveitabæ eða í heimagistingu og þeir hiki ekki við 

að fara með og sýna gestum það helsta í nærumhverfinu. Le Routard mælir líka með þess 

háttar gistingu úti á landi sem bestu aðferðinni til að kynnast Íslendingum. Þetta umrædda 

par hafði svo hert sig upp í að spyrja Íslendinga upplýsinga og fengið vinsamleg svör þeim 

til óvæntrar ánægju. Ung kona sem ferðaðist ein sagði að yfirleitt væri erfitt að kynnast 

heimamönnum á þeim stöðum þar sem væri mikið um ferðamenn eins og á Íslandi. En hún 

var ánægð með stutta viðkynningu af eigendum lítils hótels sem hjálpuðu til við að leysa úr 

smávægilegu vandamáli fyrir hana. Athyglisverður punktur kom frá vinkonum sem sögðu 

ferðahandbækur draga úr þörfinni fyrir að eiga samskipti við heimamenn: „Maður les 

ferðahandbókina og spyr ekki Íslendinga mikið.“ En eitt af því minnistæðasta hjá þeim í 

ferðinni á Íslandi var að hafa hitt íslenskan mann á Norðurlandi sem útskýrði og leiddi þær 

um safn þó komið væri fram yfir lokunartíma. Ferðavön kona á eftirlaunum hafði notfært 

sér kaflann Bækur að hafa með sér í Le Routard bókinni, sem birtir dágóðan lista af 

íslenskum bókatitlum sem þýddir hafa verið á frönsku. Hún notaði bækur til að „tæla 

innfædda“ eins og hún hafði gert í Noregi þegar hún las norska bók í Noregi og þá 

nálgaðist norsk kona hana til að spyrja út í bókina. Þannig spunnust áhugaverðar 
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samræður. Hér hafði hún ekki haft tíma til að beita sama bragði en talaði við fólk sem beið 

á stoppustöðinni við hótelið. „Maðurinn minn segir að ég geti talað við hvern og hvað sem 

er, jafnvel kílómetraskilti ef því er til að skipta!“  
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6 Umræður og ályktanir 

Í byrjun þessarar ritgerðar var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar: Hvaða hlutverki 

þjóna franskar ferðahandbækur í ferðalagi franskra ferðamanna á Íslandi sem ferðast á 

eigin vegum? Hvernig er lestri ferðahandbóka háttað? Hafa ferðahandbækur áhrif á 

ferðahegðun franskra ferðamanna? Og ef svo er að hvaða marki? Hér á eftir verður 

þessum spurningum svarað út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, og þær ræddar í fræðilegu 

samhengi. 

6.1  Hlutverk ferðahandbóka 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ferðahandbækur veiti hámarks upplýsingar 

um þau efni sem snerta áhugamál franskra ferðamanna og að þeir fái þar svör við þremur 

lykilspurningum sínum sem mætti orða eitthvað á þessa leið: Hvernig er menningu Íslands 

háttað? Hvað get ég gert á Íslandi? Og hvernig fer ég að því?  

Í hnotskurn má segja að hlutverk ferðahandbóka sé mikilvægt þar sem ferðamenn 

fara af stað með hugmynd um það sem þeir vilja sjá og gera. Ferðahandbókin á að 

auðvelda þróun þessarar hugmyndar með því að kynna staði og gefa dæmi um afþreyingu. 

En síðan fínpússa ferðamenn hegðun sína á áfangastaðnum eftir hrifningu eða vonbrigðum. 

Í öllu falli er daglega leitað ráða í ferðahandbókinni til að breyta um stefnu eða halda áfram 

dvölinni á staðnum áður en haldið er af stað á nýjan áfangastað.  

Þannig styðja niðurstöður rannsóknarinnar að einhverju leyti við það sem fræðimenn 

hafa sagt um hlutverk ferðahandbóka þ.e. að þær séu fyrst og fremst safnrit nytsamlegra og 

fræðandi upplýsinga fyrir ferðamenn (Koshar, 2000; Noyoux, 2011; Peel & Sørensen, 

2016). 

Þetta hlutverk ferðahandbókarinnar má brjóta niður í nokkra þætti: 

Tími - Að hjálpa til við að skipuleggja tímann heima og að heiman virðist vera eitt 

af lykilhlutverkum ferðahandbóka. Þannig virðist það vera þýðingarmikið að þær spari 

ferðamönnunum tímann við að leita sjálfir að áhugaverðustu stöðunum til að heimsækja 

eða að skemmtilegri afþreyingu. eða taka saman heimildir um menningarsögu landsins. 

Með þessu dregur úr óttanum við að fara á mis við eitthvað áhugavert og ferðamennirnir 

hafa meiri frítíma á milli þess sem þeir heimsækja þessa markverðu staði. Þetta samræmist 
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ekki því sem de Botton (2005) hefur haldið fram um að ferðamenn finni sig knúna til að 

hlaupa á eftir öllu markverðu sem ferðahandbækur mæli með og það geri ferðamenn 

úrvinda og pirraða. Niðurstöður sýna hinsvegar að það er mikilvægur hluti ferðalaga að sjá 

markverða staði. En auðvitað er ekki mögulegt að sjá allt sem ferðahandbækur fjalla um 

heldur þarf hver og einn að velja út frá sínu áhugasviði, þeim tíma sem viðkomandi hefur 

fyrir sér, með hverjum viðkomandi ferðast og tilgangi ferðarinnar. Þegar tíminn er knappur 

virðist það afar mikilvægt að undirbúa sig vel. Einnig þarf sá tími sem fer í að leita í 

bókinni þegar á áfangastað er komið að vera skammur og upplýsingar aðgengilegar.  

Val - Niðurstöður samtalanna gefa eindregið til kynna að bækurnar verði að kynna 

allar náttúruperlur Íslands, auk úrvals veitingastaða, verslana, kaffihúsa og safna svo 

eitthvað sé nefnt. Þannig geti ferðamenn valið eftir tíma sem þeir hafa fyrir sér og 

áhugasviðum. 

Traust - Af máli viðmælenda mátti draga þá ályktun að eitt af hlutverkum 

ferðahandbóka sé að vera ferðagagn sem hægt er að treysta. Bækurnar eru meira 

traustvekjandi en netið þótt margir viðmælendur skoði netið jafnhliða ferðahandbókunum. 

Hyde (2009) komst að svipaðri niðurstöðu um það að öflun gagna af netinu sé hrein viðbót 

við upplýsingar úr ferðahandbókum sem víkja ekki enn fyrir tækninni.  

Milliliður og túlkur - Ferðahandbækur sem ritaðar eru á móðurmáli ferðamanna geta 

verið mikilvægur milliliður ferðamanns og áfangastaðar, ekki síst meðal þeirra sem hafa 

litla kunnáttu í erlendum tungumálum. Í þessari rannsókn var það tilfellið meðal 

þátttakenda af eldri kynslóðinni. 

Öryggi - Bækurnar veita öryggi, ekki einungis tungumálsins vegna. Öryggið felst 

ekki síst í því að þær tryggja það að ferðamennirnir missi ekki af helstu náttúruperlum 

Íslands, svokölluðum ómissandi stöðum að sjá.  

Staðfesting - Ferðahandbækurnar sannfæra notendur um að þeir séu að gera rétt í 

ferðalaginu. Hafi þeir pantað hótel á netinu, farið á veitingastað, heimsótt stað án þess að 

hafa skoðað ferðahandbækurnar en uppgötvað eftir á að staðirnir eru í ferðahandbókunum 

þá eru þeir ánægðir og finnst þeir hafa valið rétt.  

Menntun - Fyrir mörgum er undirbúningur mikilvægur hluti af ferðinni m.a. til að 

reyna að skilja Íslendinga og Ísland betur við upphaf ferðarinnar. Vandaður útdráttur úr 

sögu, menningu, stjórnmálasögu og jarðfræði Íslands bæði í fortíð og nútíð er því eitt af 

hlutverkum ferðahandbóka. 
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Ráðleggingar - Hlutverk ferðahandbókanna virðist einnig vera það að bera á borð 

allar þær hagnýtu upplýsingar sem ferðamenn mögulega óska eftir við undirbúning 

ferðaáætlunar hvort sem hún er gerð á undan brottför eða jafnóðum og ferðast er. 

Ferðamenn vænta þess að í bókinni finni þeir ráðleggingar af ýmsu tagi eins og „fullt af 

ferðamönnum á sumrin“, „mætið snemma“, „þarna er best að taka myndir snemma 

morguns“, „best að leigja bíl hjá íslenskri bílaleigu“. Ráðleggingar vantar fyrir vetrarferðir 

eins og „við vörum við gönguferðum á vetrum án leiðsagnar“ eða ráðleggingar um það 

hvað er mögulegt að hafa fyrir stafni að vetri. Þetta þýðir að leita þarf upplýsinga af netinu, 

til dæmis af bloggum annarra ferðamanna og vægi bókanna í ferðalaginu minnkar. 

Minjagripur - Ferðahandbækurnar eru áþreifanlegt gagn um Íslandsferðina, til dæmis 

þegar vinir koma í heimsókn, þá er bókin dregin fram. Þær framlengja ferðalagið í huga 

ferðamannanna og þegar ljósmyndir Íslandsferðarinnar eru teknar saman er flett upp í 

ferðahandbókinni til að rifja upp íslensk nöfn sem flestum finnst erfitt að muna. Enn aðrir 

finna ferðahandbókunum lítið hlutverk eftir ferðina nema að lána þær eða setja í hillu þar 

sem þær enda ferilinn og jafnvel henda þeim þegar þær eru orðnar úreltar. 

Þessar niðurstöður samræmast nokkuð niðurstöðum tveggja eigindlegra rannsókna 

(Roberson Jr, 2015; Therkelsen & Sørensen, 2005) þar sem ferðamönnum fannst bækurnar 

vera hvetjandi fyrir ferðalag, gefa hentugar upplýsingar, fitja upp á nýjum hugmyndum og 

hjálpa við skipulagningu ferðarinnar og ýta þannig undir sjálfstæði ferðamannsins. Aukin 

tilhneiging ferðamanna að vilja ferðast sjálfstætt eykur vægi ferðahandbóka (Peel & 

Sørensen, 2016). Þetta er áhugavert í ljósi þess að ferðahandbækur í pappírsformi standa 

frammi fyrir mikilli samkeppni við margbreytilegt efni um ferðamennsku á netinu þar sem 

ferðamenn sjálfir geta deilt reynslu sinni með því að skrifa inn á netsíður og eru þannig 

komnir í hlutverk ferðahandbókahöfunda (Noyoux, 2012). 

6.2 Lestur ferðahandbóka 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að lestrarhegðun viðmælenda virðist eins 

fjölbreytt og ferðamennirnir eru margir. Lestur ferðahandbóka er ekki línulegur, frá hinni 

fyrstu blaðsíðu til hinnar síðustu því á slíkum bókum er enginn einn endir. En þegar litið er 

til baka er hægt að greina mynstur sem skiptir viðmælendum í þrjá hluta eftir ákefð í lestri. 

Fyrir það fyrsta virðast margir viðmælendur miklir lestrarhestar og kafa djúpt í öll málefni 

Íslands. Annar hópurinn les mikið en leitar frekar að nytsömum upplýsingum til dæmis um 

opnunartíma safna eða um staði sem áhugavert er að heimsækja. Þriðji hópurinn les lítið en 
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velur úr nokkur praktísk atriði og hefur bókina til taks ef vandræði steðja að. Þetta svipar 

til niðurstaða úr rannsókn Therkelssen og Sørensen (2005). Einnig túlka lesendur efnið á 

mismunandi hátt. McGregor (2000) hefur bent á að þeir sem skrifa texta hlaði þá merkingu 

og skilaboðum en þessi skilaboð hafi þó ekki merkingu fyrr en lesandi túlkar þau. Tveir 

höfundar ferðahandbóka benda á að ritstjórnir gefi höfundum lítið frelsi til að dæma staði, 

allur texti verði að vera á hlutlausum eða á jákvæðum nótum (Iaquinto, 2011; Noyoux, 

2011). Í rannsókninni felast vísbendingar um að ferðamenn lesi á milli línanna og skynji 

hvenær höfundar eru ekki hrifnir af staðnum sem þeir skrifa um. Noyoux (2011) segir texta 

bókanna þannig gerða að lesandinn haldi að hann sé að uppgötva ósnertan stað þegar 

milljónir manna ganga þar um árlega. Þetta sé ein af mótsögnum bókanna og 

blekkingartækni. En ferðamenn láta ekki blekkja sig. Nokkrir hafa meira að segja gaman af 

þessum ritstíl og ímynda sér að þeir séu þeir fyrstu sem koma á áfangastaðinn. Höfundar 

Le Routard fá hrós fyrir það hversu vel þeim tekst að láta fólk gleyma að það sé í sporum 

þúsunda ferðamanna. Þetta ber merki um að lesendur virðast alveg meðvitaðir um einkenni 

ferðatexta (Dann, 1996, 2001; Viallon & Gaham, 2011) og greini ekta frá óekta, betur en 

fræðimenn hafa haldið fram (Pearce & Scott, 2004). Þegar litið er til allra efnisflokka 

rannsóknarinnar bendir allt til þess að franskir ferðamenn kunni inn á sínar bækur og viti 

að lestur þeirra muni gefa þeim hugmyndir. Leiðsögn af einhverju tagi er það sem þeir vilja 

og þess vegna er ferðahandbókin keypt.  

Munur er á skilningi á texta ferðahandbóka sem lesinn er fyrir ferðina, í ferðinni og 

eftir ferðina. Því þegar er komið til Íslands, í rétt umhverfi, birtast nýjar víddir og túlkun 

textans getur breyst mikið eftir að hafa séð hlutina, upplifað eða smakkað.  

Tungumál ferðahandbóka felst einnig í táknum og töflum (Dann, 1996, 2001) og 

myndmáli. Á staðnum leita ferðamenn að hagnýtum upplýsingum til dæmis um 

opnunartíma eða verð. Hér er mikilvægt að lesturinn sé auðveldur, fljótlegur og uppsetning 

blaðsíðna skipulögð. Þetta er einn af þáttunum sem ráða því hvort ferðamenn aðhyllast 

þetta eða hitt útgáfufyrirtækið. Þegar þeir kunna á eina bók og eru ánægðir þá halda þeir 

áfram að kaupa sömu útgáfu. Ferðahandbækur eru síður hentugar til lesturs utandyra í 

myrkri vetrarins á Íslandi. En ferðamennirnir laga sig að aðstæðum og annaðhvort merkja 

með miðum staðina sem þeir vilja heimsækja eða lesa áður en hótelið er yfirgefið og skilja 

bókina eftir til að geta haft hendur í vösum. 

Niðurstöður gefa mismunandi vísbendingar á túlkun myndefnis í ferðahandbókunum. 

Bæði gefa þær hugmynd af stað og geta sparað tíma sem er jákvætt. Ferðamenn „lifa“ 
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ljósmyndirnar með öllum skilningarvitunum þegar þeir koma á staðinn þar sem þeir finna 

ilm, hljóð og snertingu við jörðina. En ef myndin höfðar ekki til áhugasviðs ferðalangsins 

sleppir hann að fara á staðinn. Ljósmyndir geta einnig eyðilegt upplifun þannig að 

ferðamenn verði síður uppnumdir þegar þeir koma á staðinn sem ljósmyndin var af 

(Baudrillard, 1981/1985; McGregor, 2000). Þess vegna vilja margir ferðahandbækur án 

mynda. Þessi atriði væri áhugavert að skoða nánar, sérstaklega í ljósi þess að margir virðast 

ekki vilja sjá myndir áður en ferðin er farin. 

6.3 Áhrif ferðahandbóka á ferðahegðun  

Niðurstöður gefa fastlega til kynna að áhrifin af lestri ferðahandbóka eru talsverð, meiri en 

viðmælendur vilja af láta og engir vilja viðurkenna að þeir fari algjörlega eftir tillögum 

bókanna. Þó ber að fara varlega með orð eins og handrit, hjarðhegðun eða ósjálfstæði til 

að lýsa ferðahandbókum og áhrifum þeirra á ferðamenn eins og margir fræðimenn hafa 

gert í skrifum sínum (Barthes, 1957/1982; Boorstin, 1964; Courant, 2012; de Botton, 

(2005). Þetta er ekki svona einfalt. Áhrifin eru mismikil eftir því hvernig fólk vill ferðast, 

persónuleika, bakgrunni, aldri, tegund ferða, ferðafélögum og árstíð. Ferðamennirnir 

sækjast eftir ráðleggingum af ýmsu tagi sem þeir fylgja síðan eða fylgja ekki eins og 

Therkelssen og Sørensen (2005) komust að í sínum rannsóknum. Bækurnar um Ísland hafa 

greinileg áhrif á skipulagningu og framvindu ferðarinnar. Þær hafa einnig áhrif á val á 

dægrastyttingu, val á veitingastöðum, auka öryggistilfinningu en hugsanlega draga úr 

samskiptum við heimamenn. Hér eru þessi atriði sundurliðuð og útskýrð nánar:  

Áður en ferðin er farin – Af niðurstöðunum má ráða að flestir viðmælendur 

skipuleggi sig áður en ferðin hefst. Hugmyndir fæðast við lestur bókanna sem auðveldar 

skipulag ferðarinnar. Örfáir vilja frekar gera ferðaáætlun á síðustu stundu, í flugvélinni eða 

þegar til landsins er komið. Þá koma ferðahandbækur til góða sem fljótlegt og 

yfirgripsmikið upplýsingagagn.  

Í ferðalaginu – Eftir að til Íslands er komið nýtast bækurnar til upprifjunar, betri 

skilnings eða til að fá hugmyndir ef breyta þarf ferðadagskránni.  

Dægrastytting – Umsagnir, lýsingar og fróðleikur um söfn landsins er vinsæl lesning 

meðal margra. Það er fróðlegt að komast að því að margir ferðamenn vilja álit 

bókarhöfunda á öllum sköpuðum hlut því álit er betra en ekkert.  

Veitingastaðir – Franskir ferðamenn sem eiga ferðahandbók skiptast í þrjá hópa hvað 

varðar áhrif bókanna á vali veitinga- og kaffihúsa. Fyrst eru þeir sem reiða sig á bókina 
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sína og velja veitingastaði eftir henni. Aðrir leita í bækurnar ef þeir geta ekki gert upp við 

sig hvaða stað þeir eigi að velja. Þriðji hópurinn notar ferðahandbækurnar til að sneiða hjá  

veitingastöðum sem nefndir eru í bókinni þar sem þeir eru sannfærðir um að þar verði 

samankominn fjöldi Frakka, nokkuð sem þeir virðast flestir forðast. 

Ótti og ævintýri – Sú orðræða að lesendur taki bækurnar of bókstaflega, ýti undir leti 

og þeir nenni ekki að leita uppi ævintýri (Boorstin, 1964; Dann, 1996; Iaquinto, 2011; 

MacCannell, 1999; Noyoux, 2011) kemur ekki heim og saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þær gefa það frekar til kynna að bækurnar dragi úr óvissu og hræðslu við 

Ísland. Þannig opnast leið að ævintýrum, lesendur sjá hvað hægt er að gera og hvað ekki og 

þessi vitneskja eykur kjark til að leita út í náttúruna þar sem fólk finnur sig frjálst og 

öruggt.  

Kynni af Íslendingum – Kynning milli Íslendinga og Frakka voru fátíð. Það kemur 

fram í niðurstöðum að hugsanlega séu tungumálaörðugleikar helsti dragbítur á samskipti 

þjóðanna. Þó má hugsa sér að þar sem ferðahandbækur gefa nánast öll svör þá minnki 

þörfin fyrir samskipti og stuttur ferðatími gefur færri færi á að kynnast. Nokkrir 

Íslandsfarar hafa fyrir því að læra íslenska orðalista úr bókunum til að geta heilsað 

heimamönnum eða leita uppi kaffihús eða veitingastaði sem sagðir eru vinsælir af 

Íslendingum í von um að hitta Íslendinga. Sumir kjósa líka að dvelja á Airbnb til að vera 

nær íslensku andrúmslofti og jafnvel að komast þannig í kynni við Íslendinga. 
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7 Lokaorð 

Þessi ritgerð segir frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar um hlutverk, lestur og áhrif 

franskra ferðahandbóka á Frakka sem heimsækja Ísland. Þetta er fyrsta rannsóknin á 

Íslandi sem vitað er til að hafi verið gerð um þetta efni og leggja niðurstöður til nýja 

fræðilega þekkingu á þessu sviði ferðamálafræða. Úrtakið var nægilega stórt til að gefa 

nokkuð ítarlegan skilning á efninu, þótt aðferðafræðin leyfi ekki að alhæft sé út frá 

niðurstöðunum. Seinlegt reyndist þó að finna viðmælendur á þessum árstíma og stöðva 

þurfti marga ferðamenn áður en Frakki fannst. Hins vegar auðveldaði það rannsóknina að 

þeir frönsku viðmælendur sem fundust tjáðu sig afar fúslega um ferðahandbækurnar sínar, 

sumir mjög ítarlega. Fyrirbærafræðileg nálgun (Edda R. H. Waage, 2011) við öflun gagna 

gaf góða raun þar sem ferðamennirnir veittu viðtal nánast þar sem þeir voru staddir og 

höfðu ekki tíma til að mynda sér skoðun um efnið fyrirfram. Þannig komu þeir með 

hugann hreinan að umfjöllunarefninu. Helstu agnúar á rannsókninni voru þeir að viðtölin 

fóru fram á aðeins tveimur stöðum, í Reykjavík og á Þingvöllum og eflaust má finna að því 

líka að viðtölin voru gerð um hávetur þegar Frakkar halda sig helst við Suð-Vesturland. Ef 

vel á að vera þyrfti einnig að gera rannsókn á áhrifum og notkun ferðahandbóka á meðal 

franskra ferðamanna sem koma hingað á eigin vegum að sumarlagi. Þá ferðast margir 

lengur og víðar um landið. Það myndi styðja vel við þessa rannsókn og án efa varpa nýju 

ljósi á þetta viðfangsefni. 

Vinnan við þessa rannsókn vakti upp fjölmargar hugmyndir að nýjum 

rannsóknarverkefnum um ferðahandbækur sem dýpkað gætu skilning á ýmsum hliðum 

ferðamennsku. Fyrir það fyrsta væri áhugavert að komast að því með megindlegri 

rannsókn hversu stórt hlutfall ferðamanna hefði með sér ferðahandbækur um Ísland, hvort 

ein þjóð skeri sig þar úr og hvers vegna. Ef í ljós kæmi að meirihluti ferðamanna kaupir 

ferðahandbækur þá gæti verið áhugavert að fá frekari skýringar á vinsældum þessara 

bókmennta með eigindlegri rannsókn, til dæmis í líkingu við þessa rannsókn hér. Einnig 

væri hægt að greina innihald ferðahandbókanna eins og ýmsir erlendir fræðimenn hafa gert 

(Bhattacharyya, 1997; Roungtheera, 2014; Viallon & Gaham, 2011; Zillinger, 2006). Að 

öðlast þekkingu á því hvað og hvernig erlendir höfundar skrifa um Íslendinga og Ísland 

gæti haft þýðingu fyrir ferðaskipuleggjendur og aðra sem að ferðamennsku koma. Til 
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dæmis væri hægt að athuga hvort einhver þáttur í ferðahandbókunum geti hugsanlega verið 

valdur að því að sumir Íslendingar hafi breytt að einhverju leyti hegðun sinni til að koma á 

móts við það sem ferðamenn vilja sjá, eins og Battacharyya (1997) sýndi fram á í rannsókn 

sinni á Lonely Planet á Indlandi. Einnig væri áhugavert að beita textagreiningu til að 

komast að því hvernig skrifað er um ferðamannastaði og með hvaða stöðum er mælt með 

að heimsækja. Sú greining gæti mögulega varpað ljósi á hina heitu umræðu um það hvers 

vegna ferðamenn flykkjast að sömu náttúruperlunum. Hverjum er um að kenna, 

ferðaskipuleggjendum eða ferðahandbókunum? Eða hvorugum? Ferðaskrifstofueigandi á 

Íslandi kennir ferðahandbókunum um það að ferðamenn sæki allir á sömu staðina 

(Þorsteinn Ásgrímsson, 2015). Hins vegar telur ferðabókahöfundur af og frá að 

ferðahandbækur seljist í nógu miklu upplagi til að hafa slík áhrif (Noyoux, 2011). Textar 

ferðahandbóka gætu legið til grundvallar tölfræðirannsóknum í líkingu við rannsókn 

Ollivier og félaga (2012) sem mældu magn umfjöllunar ferðabóka á vinsælum 

ferðamannastöðum á Korsíku. Hér væri hægt að mæla hversu mikið væri skrifað um 

Gullna hringinn, Reynisfjöru, Skógarfoss eða Mývatn, svo dæmi séu nefnd, miðað við aðra 

staði á landinu. 

Áhugavert væri að gera markaðskönnun á því hvort gisti- og veitingastaðir njóti góðs 

af því að vera á listum í ferðahandbókum. Margt bendir til að ferðamenn noti netið mikið 

til að velja gisti- og veitingastaði en þetta atriði þyrfti að skoða nánar. Í þessari ritgerð er 

einmitt minnst á vaxandi mikilvægi netsins sem upplýsingamiðils í ferðamennsku og sumir 

spá endalokum prentaðra ferðahandbóka (Noyoux, 2012; Peel & Sørensen, 2016; Vignon, 

2010). Þess vegna væri einnig áhugavert að rannsaka til dæmis blogg ferðamanna, 

upplýsingar af heimasíðum ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa. Slík rannsókn gæti líka 

varpað ljósi á þær menningarlegu breytingar sem gætu hafa átt sér stað hin síðustu ár í 

ferðamennsku. 

Þótt ferðahandbækur hafi hlotið takmarkaða athygli meðal fræðamanna í 

ferðamálafræði eru þær tvímælalaust tannhjól í flóknu kerfi ferðamennskunnar þar sem eitt 

hjólið tengist í það næsta eða eins og Sartres (1952, bls. V, þýðing höfundar) orðaði þetta 

fyrir margt löngu:  

Ég held að við höfum breyst. Við trúum ekki lengur að í borg, í þjóð, séu 

sumir hlutar göfugir og aðrir smánarlegir. Við álítum að land sé flókin 

skipulagsheild gerð úr fjölmörgum einingum þar sem hver eining útskýrist af 

öllum hinum. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

 Kynning 

o Nafn, aldur og starf 

o Hvernig hefur gengið í ferðinni? 

o Heimsóttir staðir 

o Ertu með ferðahandbók /bækur? 

o Af hverju kaupir þú ferðahandbók? 

 Fyrir ferðina 

o Segðu mér frá undirbúningi Íslandsferðarinnar 

o Hvenær var ferðahandbók keypt? 

o Mikilvægi útgáfufyrirtækisins 

 Kostir ferðahandbókarinnar - / Ókostir 

 Lestrarhættir ferðahandbókarinnar 

o Spjaldanna á milli [omnibus reader] 

o Valdir kaflar [selective reader] 

o Nánast enginn lestur [close-to-zero readers] 

o Hvaða kaflar mest lesnir. Mikilvægi... 

 veitingastaða og gistingar, bílaleigur 

 texta um menningu 

 ljósmynda 

 korta 

o  Bókin sem 

 nytjabók 

 innblástur 

 Í ferðinni 

o Skipulagning ferðar eftir bókinni. 

o Skipulagning bók og netið [Le Routard á netinu] 

o Persónulegar athugasemdir 

o Ertu ánægð(ur) með val staða í Le Routard? 

o Alltaf /stundum/ aldrei með bókina í hendinni? 

o Viðmót til ferðahandbókarinnar 

o Ferðahandbókin ill nauðsyn - björgunarvesti? 

o Tilfinning fyrir að vera frjálsari eða bundin (með bókinni) 

o Hvað vantar í ferðahandbókina? 

o Hlutfallstala: Mikilvægi upplýsinga 1. Ferðahandbók 2. Netið (heimasíður eða blogg)  3. 

Fólkið 4. Bæklingar 

 Traust á bókina. Miða við netið. 

 Eftir ferðina 

o Gæði ferðahandbókarinnar 

o Öll bókin lesin 

o Nýting á bók eftir ferðina, í flugvélinni, heima,  

 Það sem sagt hefur verið um ferðahandbækur. Álit ferðamanna. 

o Módel fyrir ferðamennsku 

o Tæki til að beina ferðamönnum á gervi atburði búna til fyrir ferðamenn. 

o Dregur úr ævintýramennsku. 

o Stjörnugláp (Boorstin) 

o Hið ekta (authenticity) (MacCannell). Leit að því ekta. 

o Ferðahandbókin setur upp stikur og býr þannig til staði og viðburði með lýsingum. Dæmir 

hvort vert er að skoða. Staðurinn er helgaður (sacralization). Ferðahandbókin er endurgerð 

(reproduction) af hinu raunverulega. (MacCannell 1999) 

o Ferðahandbókin segir hvernig normið er í ferðalaginu.  

o Í eltingaleik við ímyndir (chasers of images) Dann 1996. 

o Ferðamaðurinn er óvirkur (passif)  


