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Útdráttur 
Ferðamálafræðin hefur verið gagnrýnd fyrir skort bæði á rannsóknum þar sem fjallað er 
um upplifun starfsfólks og einnig þar sem áherslan er á konum. Í þessari ritgerð eru 
kvenkyns starfsmenn í kastljósinu en viðfangsefnið er upplifun mæðra sem starfa sem 
leiðsögumenn af starfi og samspili þess við einkalíf. Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er 
fjallað um tilfinningavinnu, þær breytingar sem hafa orðið á vinnumarkaðnum á síðustu 
árum og viðhorf til útivinnandi mæðra. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin 
voru þrjú einstaklingsviðtöl við leiðsögumenn sem eru mæður og hafa umtalsverða 
starfsreynslu. Í ljós kom að starf þeirra felur í sér mikið tilfinningalegt álag sem hefur áhrif 
á einkalíf þeirra og samband við fjölskyldu. Það eru ýmsar forsendur fyrir því að möglegt 
sé að tvinna saman móðurhlutverkið og starf leiðsögumannsins en konurnar hafa allar 
mikinn vilja til þess þar sem þeim þykir starfið mjög ánægjulegt. Það sem veitir þeim hve 
mesta gleði í starfi eru tækifærin sem þær fá til að mynda merkingarbær sambönd við 
viðskiptavini og gera þeim kleift að upplifa aðstæður sem leiðsögumönnunum sjálfum 
líður vel í. Það kom þó einnig fram að nauðsynlegt er að bæta réttindi leiðsögumanna á 
meðgöngu en þau eiga þátt í miklu brottfalli kvenna úr stéttinni eftir barnsburð. Auk þess 
ættu vinnuveitendur að fræða starfsfólk sitt um tilfinningavinnu og möguleg áhrif hennar 
en þannig væri mögulega hægt að auka vellíðan fólks í vinnu og einkalífi.  

Abstract 
It has been pointed out that there is a lack of research in the field of tourism both where the 
main focus is on employees and also where women are given prominence. The subject of 
this essay is the experience of mothers that are professional tour guides so female 
employees are in the spotlight. The theoretical basis of the research covers discussion on 
emotional labour, recent changes in the labour market and society’s attitude towards 
working mothers. A qualitative research was conducted where three female tour guides, all 
mothers with considerable guiding experience, were interviewed. The results indicate that 
guiding involves significant emotional stress that affects their private lives. There are 
certain necessary conditions so guiding and motherhood can be harmonized but the women 
all had great willingness to do so because they enjoy guiding. What the guides find most 
delightful about their job is the opportunity to form meaningful relationships with 
customers and enabling them to experience situations that the guides themselves enjoy. 
Though, it also became evident that it is necessary to improve the rights of female guides 
in relation to pregnancy but they influence high elision of women from the field after 
childbirth. Employers should also inform their employees about emotional labour since 
that would allow them to be alert to its negative effects which could improve their 
wellbeing in professional and private life. 
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Þakkir 
Í fyrsta lagi vil ég þakka öllum viðmælendunum mínum kærlega fyrir að hafa sýnt 
verkefninu áhuga og fyrir að hafa gefið sér tíma til að koma í viðtal. Án þátttöku þeirra 
hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. Fyrirtækinu sem þær starfa hjá kann ég að 
auki góðar þakkir fyrir ánægjulegt samstarf. Mig langar einnig að þakka Eddu, 
leiðbeinandanum mínum, kærlega fyrir leiðsögnina og gagnlegar ábendingar. Fjölskyldan 
mín fær að sjálfsögðu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð. 
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1 Inngangur 
„Það kostar ekkert að brosa“ er frasi sem flestir sem sinna þjónustustörfum hafa heyrt og 
verið sagt að tileinka sér. Hinir sömu kannast líklega einnig við að brosa sínu breiðasta í 
vinnunni þrátt fyrir að vera í raun í engu skapi til að brosa. Þarna er um svokallaða 
tilfnningavinnu að ræða en hún á sér stað þegar starfsfólki er gert að sýna ákveðnar 
tilfinningar út á við hvort sem þær samræmast þeirra sönnu tilfinningum eða ekki 
(Hochschild, 1983). Þó svo að bros í vinnunni kosti kannski ekki peninga þá getur 
tilfinningavinna haft ýmis áhrif á starfsfólk en slík vinna og áhrif hennar er eitt 
meginviðfangsefni þessarar ritgerðar. Markmiðið er að kynnast upplifun mæðra sem starfa 
sem leiðsögumenn og verður leitast við að svara þessum þremur rannsóknarspurningum:  

x Hver er upplifun mæðra sem starfa sem leiðsögumenn af tilfinningavinnu í starfi? 

x Hver er upplifun mæðra sem starfa sem leiðsögumenn af samfélagslegum aðstæðum 
og viðhorfum? 

x Hvaða áhrif hefur tilfinningavinna, viðhorf og aðstæður á líf mæðra sem starfa sem 
leiðsögumenn?  

Til að svara þessum spurningum gerði ég viðtalsrannsókn þar sem rætt var við þrjá 
leiðsögumenn sem eru mæður. Þær hafa allar umtalsverða starfsreynslu og gáfu viðtölin 
góða innsýn í líf og störf þeirra.  

Tvær ástæður liggja að baki því að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu. Í upphafi kviknaði 
áhugi minn snemma á síðasta ári þegar ég fór í dagsferð á Sólheimajökul með íslensku 
ferðaþjónustufyrirtæki en ferðin var hluti af verkefni í áfanganum Starfsþróun í 
ferðaþjónustu. Leiðsögumaðurinn í þeirri ferð var ung kona sem hafði nýlega byrjað aftur 
að leiðsegja eftir barneignarleyfi. Í ferðinni spjölluðum við um hvernig það væri að tvinna 
saman starf leiðsögumannsins og móðurhlutverkið. Hún sagði mér að þetta væri fimmta 
ferðin hennar í röð, hún væri orðin mjög þreytt og baðst í raun afsökunar á því að vera ekki 
hressari og skemmtilegri. Á þessum tíma hafði ég ekki kynnst hugtakinu tilfinningavinna 
en nokkrum vikum síðar las ég grein Veijola (2010) Gender as Work in the Tourism 
Industry sem er hin ástæða þess að ég ákvað að framkvæma þessa rannsókn. Veijola fjallar 
um tilfinningavinnu meðal kvenna í ferðaþjónustu og segir frá því hvernig slík vinna skapi 
virði úr kvenlegum eiginleikum og dragi úr möguleikum kvenna til að eignast börn. Mér 
þótti þessi umfjöllun Veijola vera dálítið dramatísk og ekki gefa nema mjög takmarkaða 
mynd af lífi og starfi kvenna í ferðaþjónustu. Fjölmargar konur starfa sem leiðsögumenn en 
eiga samt börn, og jafnvel maka og það er þeirra hlið sem ætlunin er að fjalla um í þessari 
ritgerð.  

Þar sem efniviður þessarar rannsóknar er sóttur í samfélagið má velta fyrir sér hver 
tilgangur hennar sé í stærra samhengi. Eigindlegra rannsóknir sem þessi viðurkenna að 
rannsóknir eru mannleg smíð og eiga sér stað í félagslegu samhengi. Hugtök og aðferðir 
sem rannsakendur nota eru leiðir til að lýsa félagslegum veruleika í ákveðnum tilgangi, þau 
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eru ekki bara fræðileg verkfæri (Punch, 2014). Í stefnu Háskóla Íslands 2016-2021 er 
fjallað um markmið Háskólans en þar segir meðal annars:  

Háskóli Íslands leggur áherslu á að þekkingarsköpun við skólann hafi sem 
víðtækust áhrif og að Háskólinn sé ábyrgur þátttakandi í samfélagi sem 
stuðlar að jafnrétti, fjölbreytni og sjálfbærni. Miklu varðar að rannsóknir og 
nám takist á við þær flóknu áskoranir sem heimurinn stendur frammi fyrir og 
að Háskólinn sé virkur þátttakandi í íslensku samfélagi og menningarlífi. 
(Háskóli Íslands, 2016, bls. 8).  

Tilgangur þessarar rannsóknar er einmitt að takast á við málefni og afla þekkingar um 
viðfangsefni sem hefur mikið til verið hunsað fram til þessa. Tilfinnanlegur skortur er á 
rannsóknum á sviði ferðamálafræði þar sem upplifun starfsfólks er í sviðsljósinu. Veijola 
(2010) bendir á að með því að skoða ferðaþjónustuna frá sjónarhorni starfsfólks geti það 
veitt nýja sýn sem felur í sér samspil milli tveggja nálgana í ferðamálafræði sem er annars 
vegar gagnrýnin nálgun og hins vegar nálgun frá sjónarhorni ferðaþjónustunnar. 
Ferðamálafræðin hefur einnig verið gagnrýnd fyrir skort á rannsóknum sem snúa að konum 
og fyrir það að ríkjandi orðræða í fræðunum sé mjög karllæg (Pritchard & Morgan, 2000). 
Hér er því ætlunin að leggja áherslu á viðfangsefni sem sem hingað til hefur fengið frekar 
litla athygli. Áhugavert er að þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið þar sem lögð er 
áhersla á konur og upplifun þeirra af starfi í ferðaþjónustu hafa verið framkvæmdar af 
konum (Hochschild, 1983; Veijola & Jokinen, 2008; Veijola, 2010). Þessar konur eru 
miklar fyrirmyndir sem hafa veitt mér sem rannsakanda innblástur í þessari rannsókn. Það 
virðist vera sem svo að konur þurfi að standa upp fyrir sjálfum sér og skapa þekkingu á 
sinni upplifun innan fræðanna. Ég bind vonir við að þessi rannsókn hafi því ekki einungis 
gildi fyrir mig og minn námsferil heldur geti hún líka haft gildi fyrir leiðsögumenn og þá 
sérstaklega kvenkyns leiðsögumenn. Við framkvæmd rannsóknarinnar hef ég upplifað 
mikinn áhuga og að leiðsögumönnum finnist þörf á því að þeirra rödd fái að heyrast.  

Til marks um hversu litla athygli leiðsögumenn og tilfinningavinna hefur fengið hingað til 
þá er þekking á þessu sviði innan Háskóla Íslands mjög takmörkuð. Enga rannsókn er að 
finna þar sem fjallað er um tilfinningavinnu en nokkrir hafa fjallað um leiðsögumenn. Allar 
þær rannsóknir eru mjög frábrugðnar þessari rannsókn. Helst ber að nefna rannsókn Harald 
Schaller (2016) þar sem hann skoðaði hlutverk jöklaleiðsögumanna á vernduðum svæðum. 
Auk þess gerði Ásrún Ásmundsdóttir (2016) meistararitgerð í mannauðsstjórnun þar sem 
hún fjallaði um þróun leiðsögumanna í starfi og hæfni í mannlegum samskiptum. Sú 
rannsókn sem gerð hefur verið á Íslandi og svipar hve mest til þeirrar sem hér um ræðir er 
BA-ritgerð Dagbjartar Þórðardóttur (2016) frá Háskólanum á Hólum. Hún skoðaði andlega 
líðan kvenkyns starfsmanna í ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi og tengsl við mikla 
fjölgun ferðamanna og komst að því að fjölgun ferðamanna hafði áhrif á andlega líðan 
kvennanna. 

Þessari ritgerð er skipt upp í nokkra kafla. Að þessum inngangi loknum er komið að 
fræðilegri umfjöllun um tilfinningavinnu, þar verður útskýrt hvað tilfinningavinna felur í 
sér, hver áhrif hennar geta verið og fjallað sérstaklega um slíka vinnu meðal 
leiðsögumanna. Einnig verður sagt frá því hvernig samhljómur á milli sjálfsmyndar 
einstaklinga og starfsins sem þeir sinna getur haft áhrif á afleiðingar tilfinningavinnu. 
Þriðji kafli ritgerðarinnar er helgaður umfjöllun um rannsóknina sjálfa en hún byggir á 
aðferðum grundaðrar kenningar. Þar verður sagt frá gagnaöflun og greiningu en einnig 
gefin mynd af aðstæðum leiðsögumanna á Íslandi.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í fjórða kafla hluta og skiptist hann í fjóra 
hluta. Í þeim fyrsta er fjallað um tilfinningalegt álag meðal leiðsögumanna og samspil 
þeirra við viðskiptavini. Í öðrum hlutanum er fjallað um það sem veitir konunum hamingju 
í starfi og jákvæð tengsl þeirra við viðskiptavini. Þar kom meðal annars fram að þrátt fyrir 
að tilfinningalegt álag væri meira í lengri ferðum þá gætu leiðsögumenn myndað 
merkingarbær tengsl við fólk í ferðinni sem þeim þótti eitt það ánægjulegasta við starfið. Í 
þriðja hluta er greint frá því hvernig vinna og einkalíf spila saman. Það er ekki sjálfgefið að 
vera móðir og starfa sem leiðsögumaður og starfið hefur áhrif á samband við fjölskyldu. 
Það viðhorf sem kvenkyns leiðsögumenn fá er viðfangsefni síðasta kafla niðurstaðna. 
Segja má að viðhorfið sé tvískipt, það getur verið mjög jákvætt en konurnar upplifa einnig 
vantraust og hneykslun, sérstaklega ef fram kemur að þær séu mæður. Í lok ritgerðarinnar 
eru niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilegan grundvöll og rannsóknarspurningum 
svarað. Í lokaorðum er bent á takmarkanir rannsóknarinnar og komið með tillögur að 
tengdum viðfangsefnum sem vert væri að rannsaka. Einnig eru settar fram ályktanir 
varðandi það hvernig ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi gætu nýtt sér niðurstöður þessarar 
rannsóknar til að bæta líðan starfsfólks.  
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2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 
Í þessum kafla verður fjallað um tilfinningavinnu, þá sérstaklega meðal leiðsögumanna, og 
þær breytingar sem orðið hafa á vinnumarkaðnum á síðustu árum með tilliti til 
kynjahlutverka og sambandsins á milli vinnu og einkalífs. Í kjölfarið verður fjallað um 
samspil vinnu og einkalífs meðal mæðra og viðtekin viðhorf samfélagsins gagnvart 
fjarveru mæðra frá heimili.  

2.1 Tilfinningavinna  
Samsetning starfa á heimsvísu hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum. Störfum 
í framleiðslugreinum hefur fækkað en á móti hefur þjónustustörfum fjölgað. Slík störf, þar 
á meðal í ferðaþjónustunni, fela í sér svokallaða tilfinningavinnu. Það var Arlie Russell 
Hochschild (1983) sem fyrst setti fram þetta hugtak í bók sinni The Managed Heart: 
Commercialization of Human Feeling. Bókin er sannkallað tímamótaverk en Hochschild 
byggði skrif sín að ákveðnu leiti á hugmyndum Erics Goffman um hlutverkaleik. Hann 
taldi að einstaklingar reyndu ætíð að leika hlutverk í samskiptum til að ná fram ákveðnu 
áliti (Goffman, 1959/1990). Hochschild skoðaði störf kvenna í ferðaþjónustu en 
viðfangsefni hennar voru störf flugfreyja. Hún fjallaði um hvernig störf þeirra fælu í raun í 
sér þríþætta vinnu. Auk líkamlegrar og andlegrar vinnu væri það þriðji þátturinn, 
tilfinningavinna, sem gerði starf þeirra einstakt og greindi það frá öðrum hefbundnum 
störfum. Tilfinningavinna vísar til þess þegar það að stjórna tilfinningum er hluti af starfi 
einstaklinga. Þá þurfa þeir að gera sér upp eða bæla niður tilfinningar til að viðhalda 
ákveðinni ytri ásýnd sem leiðir af sér huglægt ástand meðal annarra sem verið er að 
sækjast eftir. Það að skilgreina hvert þetta huglæga ástand ætti að vera er oftast álitið 
hlutverk vinnuveitanda (Hochschild, 1983). 

Megin einkenni tilfinningavinnu eru að hún á sér stað þegar starfsfólk hefur samskipti við 
viðskiptavini í rauntíma, tilfinningar sem sýndar eru fylgja ákveðnum viðmiðum og þeim 
er ætlað að hafa áhrif á hegðun, viðhorf og tilfinningar annarra (Hochschild, 1983; Morris 
& Feldman, 1997; Zapf, 2002). Markmið tilfinningavinnu er að styrkja samband 
viðskiptavinar við fyrirtæki auk þess sem henni er ætlað hafa áhrif á tilfinningar 
viðskiptavinarins þannig að upplifun hans af þjónustunni verði jákvæð (Ashforth & 
Humphrey, 1993). Hochschild (1983) bendir á að þær tilfinningar sem starfsmaðurinn 
sýnir viðskiptavini eru í raun hluti af vörunni sjálfri, ólíkt hefðbundunum 
framleiðslustörfum. Þegar um er að ræða þjónustu sem felur í sér tilfinningavinnu verður 
það að elska vinnuna sína hluti af starfinu og hefur áhrif á gæði vörunnar. Það að reyna að 
elska starfið í raun og hafa gaman af viðskiptavinunum hjálpar starfsmanninum að uppfylla 
hlutverk sitt. Árangur af tilfinningavinnu er ekki endilega í beinu sambandi við hversu 
mikið starfsmaður leggur sig fram við að sýna viðeigandi tilfinningavinnu. Ýmislegt annað 
spilar þar inn í, svo sem eiginleikar þeirra einstaklinga sem eiga í hlut og aðstæðurnar sem 
um ræðir (Ashforth & Humphrey, 1993).  

Starfsfólk þarf oft að sýna gleði, umhyggju, áhuga, ánægju og traust gagnvart 
viðskiptavinum þrátt fyrir að upplifa í raun enga af þessum tilfinningum. Þegar tilfinningar 
sem sýndar eru samræmast kröfum sem gerðar eru en ekki innri tilfinningum starfsmanns 
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er talað um tilfinningalegt ósamræmi (Rafaeli & Sutton, 1987). Hochschild (1983) talar um 
að tilfinningalegt ósamræmi geti leitt af sér tvenns konar hegðun. Í fyrsta lagi er það 
yfirborðshegðun (e.surface acting) en það er þegar starfsmaður sýnir tilætlaða hegðun og 
tilfinningar út á við en trúir sjálfur ekki að hún sé sönn. Það þýðir samt ekki að 
starfsmaðurinn vilji ekki í alvöru sýna umræddar tilfinningar en eitthvað kemur í veg fyrir 
að það sé mögulegt. Í öðru lagi er það djúphegðun (e. deep acting) en þá sannfærir 
starfsmaðurinn sjálfan sig um að þessar tilfinningar sem hann sýnir út á við séu sannar. 
Djúphegðun er skipt upp í tvennt. Í fyrsta lagi er það virk djúphegðun (e. active deep 
acting) en það er þegar starfsmenn beita þjálfun sinni eða fyrri reynslu til að kalla fram 
viðeigandi tilfinningar. Í öðru lagi er það óvirk djúphegðun (e. passive deep acting) en það 
er þegar stafsmaður upplifir sjáfkrafa þær tilfinningar sem honum er ætlað að sýna 
(Hochschild 1983). Þó að starfsfólk sýni raunverulegar tilfinningar með djúphegðun þá 
hefur verið sýnt fram á að hún felur samt í sér ákveðna áreynslu (Rafaeli & Sutton, 1987).  

Tillfinningavinna getur haft ýmis áhrif á starfsfólk, bæði jákvæð og neikvæð en mun meira 
hefur verið fjallað um þau neikvæðu. Hochschild (1983) taldi að tilfinningalegt ósamræmi 
gæti leitt til breytinga á persónuleika einstaklinga, þess að þeir misstu tengsl við sínar eigin 
tilfinningar og upplifðu andlega vanlíðan. Hún taldi að því oftar sem einstaklingar þyrftu 
að sýna tilfinningar sem þeir upplifðu í raun ekki, því alvarlegri yrðu afleiðingarnar. Hún 
hefur þó verið gagnrýnd fyrir þessa staðhæfingu sína þar sem nýrri rannsóknir hafa leitt í 
ljós að sambandið þarna á milli sé ekki svo einfalt (Zapf, 2002). Þó svo að Hochschild hafi 
verið gagrýnd á þennan hátt þá virðast fræðimenn nokkuð sammála um það að 
tilfinningalegt ósamræmi sé áhrifavaldur sem geti leitt til tilfinningalegrar uppgjafar 
(e.emotional exhaustion) og óánægju í starfi (Zapf, 2002). Nýleg rannsókn sem gerð var 
meðal starfsmanna í ferðaþjónustu sýndi til að mynda tengsl milli tilfinningavinnu og 
tilfinningalegrar uppgjafar (Naqvi, 2013). Starfsfólk sem er tilfinningalega uppgefið getur 
ekki fyrir nokkra muni gefið meira af sér (Ashforth & Humphrey, 1993). Niðurstöður 
ákveðinna rannsókna benda þó til þess að tilfinningavinna geti einnig haft jákvæð áhrif á 
starfsfólk. Svo sem aukið sjálfstraust þeirra og ánægju með frammistöðu í starfi (Wharton 
1993), dregið úr streitu og komið í veg fyrir óþægilegar uppákomur í starfi (Ashforth & 
Humphrey, 1993). 

2.1.1 Tilfinningavinna og áhrif sjálfsmyndar 

Ashforth og Humphrey (1993) fjalla um tilfinningavinnu og hvernig sjálfsmynd 
einstaklinga getur átt þátt í að segja til um hver áhrif þess að vinna slíka vinnu verði. Þeir 
byggja á skrifum Hochschild en skilgreina tilfinningavinnu á nýjan hátt. Þeir segja að 
tilfinningavinna sé athöfnin að sýna viðeigandi tilfinningar, það er að fylgja því sem þeir 
kalla hegðunarreglur (e.display rules). Þeir leggja meiri áherslu á hegðunina sjálfa frekar 
en þær tilfinningar sem eru taldar vera þar undirliggjandi. Í þessu samhengi kjósa þeir 
einmitt að tala um hegðunarreglur frekar en tilfinningareglur (e. feeling rules) sem 
Hochschild (1983) hafði áður notað. Ástæður þessa eru tvær, í fyrsta lagi er það er 
hegðunin sjálf og samræmið við hegðunarreglurnar sem aðrir verða vitni að og hefur áhrif 
á viðskiptavini. Í öðru lagi þá getur verið að einstaklingar semji sig að hegðunarreglum án 
þess að þurfa að stjórna tilfinningum sínum.  

Hegðunarreglur eru byggðar á félagslegum viðmiðum, viðmiðum starfsins sem um ræðir 
og viðmiðum fyrirtækis. Félagsleg viðmið endurspeglast í væntingum viðskiptavina um 
hvað sé góð þjónusta. Viðskiptavinir virðast vera nokkuð sammála um hvað einkenni góða 
þjónustu en helstu þættir eru góð viðbragshæfni starfsfólks, kurteisi, áreiðanleiki og traust, 
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að auðvelt sé að nálgast starfsfólk, góð samskiptahæfni og skilningur á viðskiptavininum 
og þörfum þeirra (Zeithaml o.fl, 1990 í Ashforth & Humphrey, 1993). Þó svo að 
viðskiptavinir séu almennt sammála um þessi atriði þá geta væntingar þeirra verið 
breytilegar eftir atvinnugreinum eða fyrirtæki, eðli þjónustunnar sem um ræðir og eftir 
bakgrunni og þörfum einstaklinga. Einnig ber að hafa í huga að félagsleg viðmið eru ólík 
eftir menningu. Viðmið sem eiga við ákveðið starf og viðmið fyrirtækja eða deilda eru 
oftast frekar stöðug (Ashforth & Humphrey, 1993).  

Ashforth og Humphrey (1993) telja skrif Hochschild (1983) vera mjög takmörkuð þegar 
kemur að umfjöllun um það þegar starfsfólk upplifir á sannan og áreynslulausan hátt þær 
tilfinningar sem þeim er ætlað að sýna út á við. Þeir vilja meina að ekki sé hægt að kalla 
slíkt djúphegðun þar sem hún krefjist alltaf áreynslu. Þeir vilja því bæta þessari sönnu 
tjáningu og upplifun við, sem þriðju leiðinni til að vinna tilfinningavinnu. Þeir benda 
einnig á að þrátt fyrir að tilfinningavinna feli oftast í sér að stjórna tilfinningum þá geti hún 
samt gefið starfsfólki tækifæri til tjáningar á sjálfsmynd. Líkt og önnur viðmið um hegðun 
sem við fylgjum í samfélaginu, geta þau verið heftandi en þrátt fyrir það eru persónulegir 
eiginleikar og gildi ekki með öllu falin. Þeir eru þó sammála Hochschild að 
tilfinningavinna geti haft neikvæð áhrif en færa rök fyrir því að alvarleiki áhrifanna 
stjórnist af því að hve miklu leyti kröfur starfsins eigi við sjálfsmynd einstaklingsins.  

Þeir Ashforth og Humphrey (1993) byggja skrif sín á kenningum Tjefel og Turners (1985) 
um félagslega samsemd (e. social identity theory). Samkvæmt þeirri kenningu er 
samfélagið byggt upp af félagslegum hópum sem einstaklingar samsami sig við. Fólk 
skilgreinir sig þannig út frá einkennum hvers hóps sem það telur sig tilheyra. Hversu vel 
fólk samsamar sig ákveðnum hópi ákvarðar löngun þess til að haga gjörðum sínum í 
samræmi við einkenni hópsins. Í þessu sambandi er talið að einstaklingar sem samsama sig 
vel að sínu í starfi, það er líta á starfið sem stóran og mikilvægan hluta af sjálfum sér, 
upplifi sanngildi þegar þeir haga sér í samræmi við væntingar starfsins og þær 
tilfinningareglur sem því fylgja. Þessu starfsfólki finnst það vera það sjálft þegar það sinnir 
sínu starfi og það nægir jafnvel til ef djúpstæð og mikilvæg einkenni persónuleika þeirra 
eiga við starfið, til dæmis það að vera félagsvera eða hafa samkennd með öðrum. Á móti 
kemur að því meira sem einstaklingar samasama sig við ákveðið starf og eiginleika þess, 
þeim mun síður eru þeir tilbúnir að samsama sig eiginleikum sem þeir telja að eigi ekki við 
starfið (Ashforth og Humphrey, 1993). 

Í grein sinni tengja Ashforth og Humphrey (1993) þessar hugmyndir við tilfinningavinnu 
og setja fram tvær tilgátur. Í fyrsta lagi, ef tilfinningavinna er í samræmi við mikilvæga og 
mikilsmetna eiginleka sjálfsmyndar (eða sjálfsmynda) þá mun hún leiða til aukinnar 
sálrænnar vellíðanar. Hin tilgátan er sú að ef tilfinningavinna er ekki í samræmi við þessa 
mikilvægu eiginleika sjálfsmyndar þá muni hún leiða til tilfinningalegs ósamræmis og/eða 
þess að einstaklingar glati sinni sönnu sjálfsmynd. Niðurstaða þeirra er sú að þessar tilgátur 
séu sannar og því skipti sjálfsmynd einstaklinga og tengsl hennar við starfið sem þeir sinna 
miklu máli þegar verið er að skoða áhrif tilfinningavinnu. Því betur sem sjálfsmynd passar 
við eiginleika starfs, þeim mun minni verða neikvæð áhrif tilfinningavinnu. Ef eiginleikar 
starfs eiga mjög vel við sjálfsmynd þá getur tilfinningavinna jafvel verið ánægjuleg og leitt 
til aukinnar vellíðanar.  
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2.1.2 Leiðsögumenn og tilfinningavinna 

Hlutverk leiðsögumanna er margslungið og hafa ýmsir fræðimenn leitast við að gera því 
skil. Cohen (1985) fjallaði um að hlutverk leiðsögumanna væri þríþætt. Þeir eru hjálplegir, 
hafa gagnvirk áhrif á viðskiptavininn, hafa félagslegt hlutverk og auðvelda samskipti. Pond 
(1993 í Carnicelli-Filho, 2013) byggir á hugmyndum Cohen og segir að leiðsögumenn 
þurfi að vera ábyrgir leiðtogar, sinna fræðsluhlutverki, hjálpa gestum að yfirstíga hindranir, 
sýna gestrisni, skapa þægilegt umhverfi fyrir gesti og auðvelda samskipti.  

Talsvert hefur verið skrifað um upplifun leiðsögumanna af tilfnningavinnu í starfi, þó með 
mismunandi áherslum. Guerrier og Adib (2003) fjölluðu um leiðsögumenn sem starfa 
erlendis en taka á móti samlöndum sínum. Niðurstöður þeirra voru að slíkir leiðsögumenn 
vinni mikla tilfinningavinnu og að skil milli vinnu og einkalífs séu nær engin. Þeir upplifðu 
tilfinningavinnu bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt og sýndu bæði djúp- og 
yfirborðshegðun. Tilfinningalegt ósamræmi og yfirborðshegðun sem því fylgdi hafði 
neikvæð og lýjandi áhrif á ánægju í starfi en aðrir lýstu því einnig að þær tilfinningar sem 
þeir sýndu viðskiptavinum væru sannar og að starfið veitti þeim bæði ánægju og 
lífsfyllingu.  

Einnig hefur töluvert verið fjallað um ævintýraleiðsögumenn (e. adventure tourism guides) 
í sambandi við tilfinningavinnu. Þeir þurfa að vera færir um að veita ferðamönnum 
einstaka upplifun en á sama tíma standa vörð um öryggi þeirra (Beedie, 2003). 
Ævintýraleiðsögumenn þurfa einnig að virkja viðskiptavini og gera þá að þátttakendum í 
ævintýrinu, ekki bara kaupendum. Þeir hafa auk þess fræðsluhlutverk og bera ábyrgð á að 
viðskiptavinir umgangist umhverfið á viðeigandi hátt (Priest & Gass, 2005 í Carnicelli-
Filho, 2013). Í ævintýraferðamennsku eru viðskiptavinir að leita að tilfinningalegri 
upplifun og það er hlutverk leiðsögumannsins að aðstoða þá við að ná því markmiði. 
Sharpe (2005) fjallar um að leiðsögumenn hafi þrjú hlutverk í tengslum við tilfinningar. 
Þau eru að tryggja öryggi, búa til skemmtun og skapa samkennd í hópnum. Þeir eiginleikar 
sem nauðsynlegt er að hafa til að uppfylla þessi hlutverk eru ekki meðfæddir heldur eru 
þeir hluti af starfinu og nauðsynlegir til að fullnægja þörfum viðskiptavina. 
Ævintýraleiðsögumenn vinna mikla tilfinningavinnu og starfsumhverfi þeirra er 
einstaklega krefjandi. Þeir upplifa mikið tilfinningalegt ósamræmi þegar þeir þurfa að sýna 
yfirvegun og bæla niður hræðslu í hættulegum aðstæðum þar sem annað gæti haft mjög 
neikvæðar afleiðingar fyrir upplifun og ánægju ferðamannanna. Ævintýraleiðsögumenn 
lýstu strangari kröfum frá vinnuveitanda um framkomu heldur en leiðsögumenn í þeim 
rannsóknum sem áður hefur verið minnst á. Þeir höfðu lítið svigrúm til að sýna sínar eigin 
tilfinningar og mikilvægi öryggishlutverks þeirra kom í veg fyrir að þeir næðu að tengjast 
viðskiptavinum á einlægan hátt (Sharpe 2005; Mackenzie & Kerr, 2013). 

Heimtum (2016) gerði nýlega rannsókn á tilfinningavinnu meðal leiðsögumanna í 
norðurljósaferðum í Norður-Noregi, Lapplandi og á Íslandi. Niðurstöðurnar voru að 
leiðsögumenn í norðurljósaferðum vinna mikla tilfinningavinnu, sérstaklega þegar 
norðurljós sjást ekki. Tilfinningavinnu meðal þessara leiðsögumanna mátti skipta í sex 
víddir sem voru þó ekki endilega aðskildar. Fyrsta víddin var að halda sig til hlés. Þegar 
norðurljósin sáust á himninum unnu þau tilfinningavinnuna fyrir leiðsögumanninn. 
Myrkrið og kuldinn skipti minna máli og leiðsögumaðurinn gat einfaldlega verið til staðar 
fyrir viðskiptavinina. Önnur víddin var miðlun þekkingar og væntingastjórnun. Þar sem 
norðurljósin láta ekki alltaf sjá sig notuðu leiðsögmennirnir mikinn tíma í að draga úr 
væntingum viðskiptavina með því miðla til þeirra vísindalegum fróðleik um norðurljós og 
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norðurljósaspá. Þriðja víddin var þegar leiðsögumenn reyndu að auka spennu í hópnum, 
eftir að hafa dregið úr væntingum hans varðandi norðurljósin sjálf, með því að setja leitina 
að ljósunum fram sem nokkurs konar veiðiferð. Þannig virkjuðu þeir viðskiptavinina sem 
gat aukið ánægju þeirra þrátt fyrir að engin norðurljós sæjust á himni. Fjórða vídd 
tilfinningavinnu var skemmtun, þá reyndu leiðsögumenn að hafa ofan af fyrir hópnum með 
ýmsum fánýtum fróðleik og bröndurum. Færni í gestrisni var fimmta víddin en 
leiðsögumenn þurftu oft að sýna umhyggju gagnvart köldum, þreyttum og pirruðum 
viðskiptavinum. Síðast víddin var ómeðvitund en einn leiðsögumaður í umræddri rannsókn 
virtist vera mjög ómeðvitaður um að starf hans fæli í sér tilfinningavinnu. Engin norðurljós 
sáust á himni í ferðinni en hann gerði enga tilraun til að koma til móts við þarfir gestanna, 
skemmta þeim eða draga úr vonbrigðunum. Þetta hafði mjög neikvæð áhrif á upplifun 
viðskiptavina og bendir okkur á hversu mikilvæg tilfinningavinna er (Heimtum, 2016).  

Tilfinningavinna meðal kvenna sem starfa í ferðaþjónustu og áhrif hennar á einkalíf var 
viðfangsefni Veijola (2010) í greininni Gender as Work in the Tourism Industry. Hún 
greinir frásagnir tveggja kvenna og er önnur þeirra leiðsögumaður. Báðar lýsa þær því 
hvernig skilin milli vinnu og einkalífs séu nær engin, lífið er vinnan og vinnan er lífið. 
Starf þeirra er mjög krefjandi og töldu þær fyrirkomulagið fara illa saman við fjölskyldulíf. 
Sú sem starfaði sem leiðsögumaður lýsti því hvernig hún upplifði létti þegar hún sleit 
ástarsambandi þar sem hún taldi það fara mjög illa saman við vinnu sína. Báðar konurnar 
voru barnlausar og Veijola fjallar um hvernig ferðaþjónustan og tilfinningavinnan sem 
henni fylgir skapi virði úr eiginleikum kvenna, svo sem umhyggju og ást sem í raun leiði 
til skerðingar á möguleikum kvenna til að skapa nýtt líf.  

2.2 Breytingar á vinnumarkaði 
Vinnumarkaðurinn hefur breyst mikið á síðustu áratugum þar sem þjónustustörfum hefur 
fjölgað og þar með starfsfólki sem vinnur tilfinningavinnu. Ýmsar aðrar breytingar hafa átt 
sér stað samhliða þessari þróun í tengslum við atvinnuþátttöku og hlutverk kynjanna á 
vinnumarkaði, samband milli vinnu og einkalífs og fleira. Gerð er grein fyrir fjórum 
færslum (e. shifts) sem lýsa þessum breytingum. Færslurnar taka ekki við hver af annarri í 
ákveðinni röð heldur eru þær allar til staðar hlið við hlið (Veijola, 2010). Fyrsta færslan 
vísar til þess þegar skýr skil voru á milli karla og kvenna og heimilis og vinnu (Goffman, 
1977 í Veijola 2010). Karlmenn unnu úti en konurnar voru heima og sinntu húsverkum og 
tilfinningavinnu tengdri uppeldi. Önnur færslan vísar til þess þegar konur fóru að vinna 
utan heimilis en vinna þeirra innan veggja heimilisins hélt einnig áfram (Hochschild, 1989 
í Veijola, 2010). Þriðja færslan einkennist af því að hlutverkum vinnu og heimilis hefur 
verið snúið við. Vinnustaðurinn er orðinn staðurinn þar sem einstaklingar vaxa og finna 
lífsfyllingu, sérstaklega konur, en heimilið er orðið byrði (Veijola, 2010; Hochschild, 
1997). Með fjórðu færslunni verða mörkin milli vinnustaðar og heimilis og vinnu og 
tómstunda afar óljós. Tómstundir jafnt sem vinnan er það sem veitir fólki lífsfyllingu og 
gerir einstaklingum kleift að njóta sín til fulls. Það sem einnig einkennir fjórðu færsluna 
sérstaklega er að eiginleikar sem taldir eru kvenlegir, svo sem umhyggja og góðvild, hafa 
fengið aukið vægi á vinnumarkaðnum. Verðmæti verða ekki lengur aðeins til með 
þrotlausum vinnustundum heldur er orðið mikils virði að geta skapað sambönd og tengst 
viðskiptavinum, með öðrum orðum að vinna tilfinningavinnu (Veijola, 2010). 

Það sem á sér stað með fjórðu færslunni hefur verið kallað nýja vinnan (e. new work). Það 
hugtak tvinnar flókna ferla nútíma hagkerfis, hnattvæðingar, einstaklingsmiðunar, 
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fólksflutninga, innleiðingar nýrrar tækni og nýfrjálshyggju saman í hugmyndafræði 
sveigjanlegs vinnumarkaðar frá sjónarhorni starfsfólksins. Nýja vinnan vísar til þess 
hvernig upplifun það er að vinna í hnattvæddu efnahagskerfi nútímans og hvaða viðhorf 
eru þar til staðar (Adkins & Jokinen, 2008). Nýja vinnan felur í sér mikil samskipti en 
getur þó verið þversagnakennd í því samhengi. Jussi Vähämäki (2003 í Veijola & Jokinen, 
2008) lýsir því sem svo að maður þurfi að vera jafn áhugasamur og áhugalaus um allt, að 
maður ætti ekki að skuldbinda sig neinu í of langan tíma og vera alltaf tilbúinn í eitthvað 
nýtt. Þversögnin felst einnig í því að þó að nýja vinnan sé mjög samskiptamiðuð þá hún er í 
raun einnig líkamlegri en framleiðslustörf sem oftast eru kölluð líkamleg vinna. Það er 
ómögulegt að skilja líkama starfsfólks sem vinnur nýju vinnuna frá persónuleika þeirra eða 
frá vörunni sem vinnunni er ætlað að veita.  

Með nýju vinnunni hafa átt sér stað víðtækar breytingar sem oft hafa verið kallaðar 
kvenvæðing vinnumarkaðarins (Veijola & Jokinen, 2008). Þessi kvenvæðing er ferli sem 
hefur ákveðin einkenni. Í fyrsta lagi þá eru störf sem áður voru fyrst og fremst unnin af 
konum, að verða algengari meðal karlmanna. Á móti hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist 
og eru konur, sérstaklega í Evrópu og Norður-Ameríku, farnar að sinna svokölluðum 
karlastörfum í auknum mæli. Einnig er einkennandi að starfsfólki er mögulegt, og í raun 
skylt að iðka og nýta kyn sitt og kynverund á ýmsan hátt til að ná árangri í starfi. Góður 
árangur er þá fyrst og fremst tengdur því að sýna kvenlega eiginleika, kyn er orðið að 
athöfn sem er bjargráð beggja kynja á vinnumarkaði (Adkins, 2001 í Veijola & Jokinen, 
2008). Hið sorglega er að körlum er frekar umbunað fyrir að sýna kvenlega eiginleika svo 
sem umhyggju heldur en konum þar sem slíkir eiginleikar eru taldir vera þeim eðlislægir 
(Veijola, 2010). Nýja vinnan storkar því vissulega viðteknum hugmyndum um 
karlmennsku og kvenleika en það er þó spurning hvort hún geti raunverulega stuðlað að 
auknu jafnrétti kynjanna (Veijola & Jokinen, 2008) 

Í umfjöllun um nýju vinnuna og kyn hafa Veijola og Jokinen (2008) einnig rætt hvernig 
heimurinn er að breytast í það sem þær kalla gestrisið samfélag (e. hostessing society). 
Samkvæmt þeim fer iðkun í nýju vinnunni fyrst og fremst fram með gestrisni sem er í 
þessu tilfelli gjörð eða athöfn. Bæði kynin framkvæma þessa athöfn en á sama tíma 
aðskilur hún gjörðina frá kyni gerandans. Í samræmi við það þá er gestrisni hæfni og 
framkoma sem nýja vinnan krefst af bæði konum og körlum. Nýja vinnan breytir 
sambandinu milli einkalífs og hins almenna og á milli tilfinningalífs og þess sem við 
sýnum í vinnunni. Allir þurfa að sýna gestrisni í einu og öllu en það felur í sér að 
einstaklingar þurfa að sýna umhyggju og hafa samskipti á máta sem áður var einungis að 
finna innan veggja heimilisins. Hegðun sem tengd er gestrisni á þannig uppruna sinn í 
einkalífi okkar en með nýju vinnunni beitum við henni í samskiptum við ókunnugt fólk á 
hverjum degi. Grunngildi gestrisinnar hegðunar eru samhæfing og það að vera sífellt við 
öllu búinn. Að fylgjast með hvað gæti vantað, þörfum hverja ætti að sinna fyrst og hvað 
krefst athygli samstundis. Til að uppfylla þetta er nauðsynlegt að hafa mikinn drifkraft og 
sýna framtakssemi. Einnig er nauðsynlegt að geta brugðist við öllu því sem búast má við 
að eigi sér stað og geta undirbúið sig innan þess tímaramma sem um ræðir. Það að sýna 
gestrisna framkomu felur auk þess í sér tilfinningavinnu þar sem starfsfólk þarf að stjórna 
tilfinningum sínum og hafa áhrif á tilfinningar annarra í samræmi við gestrisni. 
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2.2.1 Jafnvægi milli vinnu og einkalífs og viðhorf til útivinnandi 
mæðra 

Með aukinni atvinnuþáttöku kvenna hefur konum sem eiga börn og vinna úti einnig fjölgað 
mikið. Það virðast vera sem svo að meðal útivinnandi foreldra þá geti langir vinnudagar og 
krefjandi starf sett álag á samand við maka og börn og valdið streitu og andlegu álagi. 
Foreldrar upplifa togstreitu á milli vinnu og einkalífs og steita virðist magnast því meira 
sem foreldrar vinna. Konur virðast einnig upplifa meiri togstreitu en karlar þar sem 
samfélagið virðist enn tengja konur frekar við heimilið og telja að þar hafi þær skyldum að 
gegna gagnvart móðurhlutverkinu. Þrátt fyrir þær breytingar sem hafa átt sér stað á 
vinnumarkaðnum eru konur enn í veikari stöðu en karlar þar sem líkamlegt og félagslegt 
hlutverk þeirra sem mæður er enn nátengt þeim hugmyndum að konur ættu að sinna 
börnum og heimilisstörfum. Það eru því enn meiri kröfur gerðar til kvenna og getur það 
falið í sér mikla fyrirhöfn og steitu að sinna bæði móðurhlutverki og starfsferli (Amber & 
Ginn, 1995 í Gatrell & Cooper, 2008).  

Konur sem eiga börn og eru í fullu starfi geta þannig upplifað mikið álag við að sinna 
báðum þessu hlutverkum. Það sem eykur álagið enn frekar er að mæður fá meiri gagnrýni 
heldur en feður þar sem samfélagið ætlast frekar til þess að þeir skuldbindi sig börnum og 
heimili. Fjallað hefur verið um hvernig konur með ung börn upplifa að aðrir verði mjög 
hneykslaðir þegar þeir komast að því að þær séu að tvinna saman móðurhlutverkið og fulla 
vinnu. Þeir telja að þær séu að bregðast börnunum sínum með því að verja ekki nægilega 
miklum tíma með þeim (Gatrell & Cooper, 2008). Mæður í fullu starfi eru nú þegar 
viðkvæmar fyrir neikvæðum streitueinkennum og neikvætt viðhorf sem þetta gerir illt 
verra. Þeim finnst þær hvorki vera nægilega góðir starfsmenn eða mæður sem getur leitt til 
óöryggis og vanlíðunar í báðum hlutverkum. (Desmarais & Alksnis, 2005 í Gatrell & 
Cooper, 2008). 

Vinnumynstur leiðsögumann er mjög óhefðbundið en það er þáttur sem talinn er geta haft 
áhrif á streitu vegna samspils vinnu og heimilis. Hinsvegar hefur niðurstöðum rannsókna 
ekki borið saman um hvort óhefðbundinn vinnutími dragi úr eða auki streitu. Tveir þættir 
eru þó taldir vera mikilvægir í þessu samhengi en það eru sveigjanleiki, það er hversu 
mikið starfsmaðurinn getur stjórnað sinni vinnu, og hvort skipulag vinnu sé fyrirsjánlegt, 
það er hvort starfsmaðurinn viti með fyrirvara á hvaða tíma hann á að vinna. Til að skilja 
til fulls hvort óhefðbundið vinnuskipulag geti aukið eða dregið úr upplifun af streitu þarf 
einnig að taka kyn með inn í myndina. Það er einmitt vegna þess að samfélagið gerir meiri 
kröfur til kvenna varðandi umönnun barna og heimilisstörf og þær virðast því upplifa meiri 
streitu (Lozano, Hamplová & Le Bourdais, 2016). 

Rannsókn Lozano, Hamplová og Le Bourdais (2016) meðal tæplega 2000 vinnandi 
foreldra í Kanada benti til að upplifun feðra og mæðra, sem hafa óhefðbundið 
vinnuskipulag, af streitu sé ólík. Feður sem hafa óhefðbundið vinnufyrirkomulag upplifa 
meiri streitu en hjá mæðrum var þessu öfugt farið. Niðurstöðurnar benda til að konur nýti 
sér slíkt vinnufyrirkomulag til að ná betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Hinsvegar 
komust þær einnig að því að þessi ávinningur takmarkaðist við tilfelli þar sem skipulag 
vinnustunda var fyrirsjáanlegt þannig að þó svo að skipulagið sé ekki líkt og hjá flestum þá 
geta konunar skipulagt sig út frá því með góðum fyrirvara.  

Það er þó ekki sjálfgefið að konur fari aftur að vinna eftir að þær verða mæður þar sem 
forgangsröðun getur breyst mikið. Samkvæmt nýlegri rannsókn (Woolnough & Redshaw, 
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2016) sem byggir á viðtölum við 15 konur sem eignuðust börn á árunum 2006 til 2011 
höfðu allar þeirra nema ein í hyggju að snúa aftur til starfa á sama vettvangi. Þær ætluðu þó 
allar að minnka starfshlutfall sitt til að geta sinnt móðurhlutverkinu meira samhliða vinnu. 
Á þessu stigi voru fáar þeirra meðvitaðar um að það yrði raunin að þær þyrftu annað hvort 
að skipta um vinnu eða sætta sig við lægri stöðu innan fyrirtækis svo hlutastarf væri 
mögulegt. Konurnar sem rætt var við gerðu grein fyrir ákveðnum þáttum sem höfðu áhrif á 
hvort þeim fannst þær geta tvinnað saman vinnu og það að hugsa um börnin sín. Þættirnir 
voru sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, stuðningur frá yfirmanni og samstarfsfólki, maki sem 
tekur virkan þátt í uppeldinu og ánægja með möguleika á umönnun, til að mynda leikskóla 
og dagforeldra. Ekki gátu allar konurnar haldið áfram í sínu starfi eftir barnsburð sem olli 
þeim óánægju þar sem starf þeirra hafði í mörgum tilfellum meiri þýðingu en að vera 
einungis leið til að afla tekna (Woolnough & Redshaw, 2016). 
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3 Um rannsóknina 
Rannsóknin sem um ræðir er eigindleg en megin einkenni slíkra rannsókna er að 
niðurstöðurnar byggja ekki á tölfræðigögnum eða tölulegum mælingum (Strauss og 
Corbin, 1998) heldur er fyrst og fremst reynt að öðlast heildstæðan skilning á eðli og 
samhengi ákveðins fyrirbrigðis eða aðstæðna sem eru til staðar í samfélaginu. Rannsóknin 
byggir á hugmyndum og aðferðum grundaðrar kenningar sem þó var ekki fylgt í einu og 
öllu. Með grundaðri kenningu er reynt að búa til eða uppgötva kenningu sem byggir á þeim 
gögnum sem safnað hefur verið. Aðferð grundaðrar kenningar hentar vel þegar 
fullnægjandi kenning um viðfangsefnið er ekki til staðar og rannsakandi telur að hann hafi 
ekki þá þekkingu sem þarf til að setja fram tilgátu áður en gagnaöflun hefst. Þetta á mjög 
vel við í rannsókninni sem hér um ræðir þar sem takmörkuð þekking er til staðar um 
viðfangsefnið. Með grundaðri kenningu er enn fremur reynt að greina hvernig einstaklingar 
bregðast við ákveðnu atriði í ákveðnum aðstæðum. Í þessu tilfelli er atriðið 
tilfinningavinna og aðstæðurnar eru að vera starfandi leiðsögumaður og móðir (Creswell, 
1997). Það að byggja á grundaðri kenningu hefur ýmis áhrif á framkvæmd 
rannsóknarinnar, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu og hér að neðan er gerð grein fyrir 
þessum þáttum. 

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með þegar unnið er með grundaða kenningu hefur 
þann tilgang að skerpa á áherslum og beina athygli rannsakandans að því sem er 
mikilvægt. Í upphafi þarf rannsóknarspurningin að vera opin og sveigjanleg svo 
rannsakandinn hafi færi á að kynna sér viðfangsefnið gaumgæfilega. Þó er líklegt að 
rannsóknarspurningin muni taka breytingum og mótast af þeim gögnum sem aflað er 
(Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Þannig var rannsóknarspurningin sem lagt var upp með 
í upphafi þessarar rannsóknar frekar opin og almenn en hún var, hvaða áhrif hefur starf 
kvenkyns leiðsögumanna á samband þeirra við fjölskyldu? Rannsóknarspurningin tók þó 
talsverðum breytingum í gagnaöflunar og -úrvinnsluferlinu og að lokum urðu þær þrjár 
talsins.  

Notkun fræðilegra heimilda þegar aðferðum grundaðrar kenningar er beitt er oftast haldið í 
lágmarki þar til á síðari stigum þegar áherslur í gögnunum sem safnað hefur verið eru 
komnar í ljós. Í þessari rannsókn hafði ég þó kynnt mér talsvert af fræðilegu efni, tengdu 
viðfangsefni rannsóknarinnar, áður en gagnaöflun fór fram og því hafði það ákveðin áhrif á 
bæði gagnaöflun og -úrvinnslu. Samt sem áður höfðu þær áherslur sem komu fram í 
gögnunum áhrif á fræðilega umfjöllun og er frekar litið á hana sem viðbót við gögnin, líkt 
og í grundaðri kenningu (Punch, 2014).  

3.1 Gagnaöflun 
Viðtöl og athuganir eru ríkjandi aðferðir við gagnaöflun í grundaðri kenningu. Í þessari 
rannsókn byggði gagnasöfnunin aðeins á viðtölum. Í aðferðafræði grundaðrar kenningar er 
talað um að gagnasöfnun skuli haldið áfram þar til mettun er náð (Creswell, 1997). Í 
þessari rannsókn var hins vegar ekki unnt að framkvæma nema takmarkaðan fjölda viðtala 
vegna þess tímaramma sem unnið var eftir. Tekin voru þrjú hálfstöðluð einstaklingsviðtöl 
en þau voru þó nær því að vera óstöðluð en stöðluð. Í hálfstöðluðum viðtölum er 
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viðtalsrammi útbúinn fyrirfram en hann felur sér þau atriði sem rannsakandi vill koma inn 
á auk hugmynda að spurningum. Engu máli skiptir í hvaða röð er rætt um þessi atriði í 
viðtalinu og rannsakandinn er auk þess opinn fyrir því að kafa dýpra ofan í ný og 
áhugaverð atriði sem koma fram. Í þessari rannsókn var útbúinn viðtalsrammi fyrir 
viðtölin, sem fól í sér atriði sem ætlunin var að koma inn á auk svokallaðrar 
inngangsspurningar (Brinkman & Kvale, 2015). Ekki þótti viðeigandi að setja fram 
fastmótaðar spurningar fyrirfram þar sem markmið viðtalanna var ekki að draga fram 
staðreyndir heldur að fá viðmælendur til að tala um upplifun sína á eigin forsendum. 
Viðtalsramma viðtalanna má finna í viðauka.  

Áður en gagnaöflun hófst voru viðmælendur valdir en notast var við tilgangsúrtak (e. 
purposeful sampling). Til eru nokkrar gerðir tilgangsúrtaka en í þessari rannsókn er um að 
ræða fræðilegt úrtak sem er mikið notað í rannsóknum sem byggja á grundaðri kenningu. 
Þá eru valdir einstaklingar sem hafa sérstaka reynslu og þekkingu á því sem verið er að 
rannsaka. Í upphafi er valinn einn einstaklingur og síðan er fleiri viðmælendum bætt við 
eftir því sem rannsóknin þróast og rannsakandi áttar sig á hvaða upplýsingum hann vill ná 
fram (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn var þessi háttur 
hafður á, þar sem útkoma fyrri viðtala hafði áhrif á þau skilyrði sem síðari viðmælendur 
þurftu að uppfylla.  

Viðmælendur eru allar mæður sem starfa sem leiðsögumenn hjá sama fyrirtæki og komst 
rannsakandi í samband við þær í gegnum mannauðsstjóra fyrirtækisins. Fyrsta konan sem 
tekið var viðtal við átti að uppfylla ákveðin skilyrði. Hún þurfti að hafa talsverða 
starfsreynslu sem leiðsögumaður, hafa verið barnlaus í upphafi starfsferils síns, eignast 
barn og haldið áfram að vinna eftir það. Þó kom í ljós í viðtalinu að viðmælandinn sem var 
valinn uppfyllti í raun ekki þessi skilyrði þar sem konan var ekki barnlaus þegar hún hóf að 
starfa sem leiðsögumaður. Þrátt fyrir það veitti viðtalið miklar og góðar upplýsingar og 
skipti þessi misskilningur í raun ekki máli fyrir lokaútkomu verkefnisins. Annar 
viðmælandinn þurfti að uppfylla þessi sömu skilyrði og gerði hann það. Þriðji og síðasti 
viðmælandinn þurfti einnig að uppfylla áðurnefnd skilyrði en að auki þurfti starf hans að 
fela í sér nokkurra daga fjarvistir frá heimili. Þetta skilyrði var sett eftir að byrjað var að 
greina fyrri tvö viðtölin þar sem áherslur í þeim gáfu tilefni til að afla ítarlegri upplýsinga 
um upplifun af því að fara í nokkurra daga ferðir.  

Í niðurstöðum verður vísað til viðmælanda sem viðmælanda A, B og C. Viðmælandi A er 
27 ára móðir rúmlega ársgamals barns. Hún hefur starfað sem leiðsögumaður í um fimm ár 
og þar af í fullu starfi í um þrjú ár. Hún er menntaður gönguleiðsögumaður en hefur 
reynslu af ýmiskonar ferðum bæði löngum gönguferðum, ýmsum dagsferðum og leiðsögn 
á jöklum. Viðmælandi B er 26 ára gömul og hefur að mestu starfað við leiðsögn á jöklum 
og í dagsferðum. Hún hefur sex ára starfsreynslu og hefur nær allan þann tíma verið í fullu 
starfi. Hún er einstæð móðir barns á þriðja ári. Sú sem kölluð er viðmælandi C er 45 ára 
gömul kona sem hefur starfað við leiðsögn í yfir fimmtán ár. Hún hefur mest verið að 
leiðsegja í löngum gönguferðum bæði hérlendis og erlendis en hefur auk þess farið í 
dagsferðir og styttri jöklagöngur inn á milli. Leiðsögn hefur alla tíð verið hlutastarf en hún 
hefur þó starfað talsvert mikið og var fjarverandi yfir 60 nætur á ári þegar mest lét. Í dag er 
hún ekki svo virk en fer þó alltaf í nokkrar lengri ferðir ár hvert. Hún er einstæð móðir 
barns sem í dag er rúmlega tvítugt og flutt að heiman.  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 7. - 22. febrúar 2017, fyrsta og þriðja viðtalið voru um 50 
mínútur en annað viðtalið nokkuð styttra eða um 25 mínútur. Viðtölin voru öll hljóðrituð 
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með samþykki viðmælenda. Þeir stjórnuðu því hvar viðtölin fóru fram, fyrsta viðtalið átti 
sér stað á vinnustað viðmælanda en seinni tvö á heimilum viðmælenda. Fram að 
viðtölunum fóru samskipti viðmælenda og rannsakanda fyrst og fremst fram í gegnum 
tölvupóst en rannsakandi hafði þó samband símleiðis við tvo viðmælendur skömmu fyrir 
viðtölin.  

3.2 Greining og úrvinnsla gagna 
Greining gagna hófst strax að fyrsta viðtalinu loknu en eitt megineinkenni grundaðrar 
kenningar er að greining gagna hefst á meðan gagnaöflun er enn í gangi og hefur áhrif á 
gagnaöflun sem fram fer síðar í ferlinu (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Þannig hafði 
það sem fram kom í fyrri viðtölum áhrif á það sem ég lagði áherslu á í seinni viðtölum. 
Strax að hverju viðtali loknu skrifaði ég hjá mér hugleiðingar um þau og það sem þar kom 
fram. Þetta er mikilvægt þar sem viðtölin og þær tilfinningar sem þau vöktu upp eru enn í 
fersku minni og geta gagnast við úrvinnslu síðar í ferlinu (Brinkman & Kvale, 2015). Öll 
viðtölin voru afrituð eins fljótt og auðið var. Við afritunina skrifaði ég niður athugasemdir í 
skjalið, svo sem hugmyndir að áhersluatriðum og vangaveltur um hvaða merkingu mætti 
leggja í orð viðmælenda. Eftir að viðtölin voru afrituð voru þau lesin yfir og ég skráði, 
bæði á sérstakt minnisblað og á spássíu viðtalana, hugmyndir um mögulega túlkun. 

Í framhaldinu var hafist handa við að kóða viðtölin, fyrst var notast við opna kóðun en þá 
voru dregin fram þemu og efnisflokkar. Flokkarnir og þemun, sem voru 14 talsins, spruttu 
úr viðtalsgögnunum sjálfum en voru ekki ákveðin fyrirfram. Þó ber að hafa í huga að ég 
hafði kynnt mér talsvert af fræðilegu efni áður en greiningarvinnan hófst og hafði það áhrif 
á kóðunina. Samhliða opinni kóðun var haldið áfram að skrifa niður hugmyndir að 
mögulegri túlkun, á spássíu skjalanna. Að þessu loknu var komin ágætis mynd á 
megináherslur. Með öxulkóðun voru efnisflokkarnir 14 tengdir saman og þeim skipt upp í 
fjögur megin þemu sem lögðu grunninn að köflunum fjórum sem niðurstöður 
rannsóknarinnar skiptast í. Þannig var reynt að öðlast dýpri skilning á innihaldi viðtalanna, 
túlka þau og tengja efnisflokka við meginþemun (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Þegar 
þessari kóðun var lokið var hafist handa við að skrifa niðurstöður rannsóknarinnar sem 
byggja alfarið á þessum viðtalsgögnum.  

3.3 Leiðsögumenn á Íslandi og kjör þeirra 
Þessi rannsókn var framkvæmd meðal íslenskra leiðsögumanna og því er vert að gera grein 
fyrir nokkrum grundvallaratriðum um leiðsögumenn á Íslandi sem skipta máli fyrir 
samhengi rannsóknarinnar. Það er fremur erfitt að segja til um fjölda þeirra sem starfa sem 
leiðsögumenn á Íslandi þar sem ekki er um lögverndað starfsheiti að ræða og getur því 
hver sem er ákveðið að gerast leiðsögumaður. Félag leiðsögumanna er fagfélag fyrir 
leiðsögumenn sem hafa lokið menntun leiðsögumanna sem er viðurkennd hjá 
Menntamálaráðuneytinu (Félag leiðsögumanna, 2016). Í félagið eru skráðir 873 
fagmenntaðir félagsmenn, hlutfall karla og kvenna er nokkuð jafnt en konur eru þó heldur 
fleiri (Félag leiðsögumanna, á.á.). Félag leiðsögumanna er einnig stéttarfélag og geta allir 
þeir sem starfa við leiðsögn erlendra ferðamanna á Íslandi og fararstjórn erlendis öðlast 
stéttarfélagsaðild (Félag leiðsögumanna, 2016). Félag leiðsögumanna er með kjarasamning 
við Samtök atvinnulífsins og Samtök ferðaþjónustunnar (Félag leiðsögumanna, 2015). Þar 
sem fjallað er um mæður í þessari rannsókn er áhugavert að skoða hver sé réttur 
leiðsögumanna í tengslum við meðgöngu.   
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Engar upplýsingar er að finna í kjarasamningnum sem snúa sérstaklega að barnshafandi 
konum. Ef konur geta ekki unnið við leiðsögn alla meðgönguna þurfa þær fyrst að nýta sér 
veikindarétt sem þær hafa unnið sér inn hjá viðkomandi fyrirtæki. Samkvæmt 
kjarasamningi Félags leiðsögumanna (2015) er veikindaréttur misjafn og fer eftir því hvort 
starfsmaður sé með ótímabundna eða tímabundna ráðningu. Starfsmaður með ótímabundna 
ráðningu missir ekki laun í tvo daga fyrir hvern unninn mánuð á sínu fyrsta starfsári hjá 
fyrirtæki. Eftir að hafa starfað samfellt í heilt ár hjá sama fyrirtæki á starfsmaður rétt á 
einum mánuði í veikindaleyfi, eftir þrjú ár bætist við einn mánuður að auki á 
dagvinnulaunum og eftir fimm ára samfellt starf bætist annar mánuður við. Starfsfólk getur 
þó samið um annan veikindarétt í ráðningarsamningi. Réttur til vera frá vinnu vegna 
veikinda barns er tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð fyrstu sex mánuðina en eftir sex 
mánaða starf verður rétturinn 12 dagar á 12 mánuðum. Meirihluti leiðsögumanna er ekki 
með ótímabundna ráðningu hjá einu fyrirtæki heldur tekur að sé verkefni fyrir ýmsa aðila. Í 
þeim tilfellum vinnur starfsmaður sér ekki inn veikindarétt og fær aðeins greitt fyrir fyrstu 
8 daga ferðarinnar ef hann veikist daginn fyrir ferð eða í ferð. Eftir að kona hefur nýtt sér 
veikindarétt, sem getur eins og sést verið mjög misjafn, getur hún að læknisráði sótt um að 
fara fyrr í fæðingarorlof eða óskað eftir greiðslum úr sjúkrasjóð þess stéttarfélags sem hún 
borgar í þar til hún fer í fæðingarorlof (Donna Kristjana, starfsmaður Félags 
leiðsögumanna, munnleg heimild, 11. maí 2017).  
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4 Niðurstöður 
Viðtalsrannsóknin leiddi ýmislegt áhugavert í ljós sem hér verður fjallað um. Fyrst verður 
sagt frá upplifun kvennanna af tilfinningalegu álagi í starfi og hvernig samspil 
leiðsögumanns og viðskiptavina kemur þar við sögu. Þar á eftir verður fjallað um það sem 
veitir viðmælendum ánægju og lífsfyllingu í starfi og þá sérstaklega jákvæða 
tengslamyndun á milli leiðsögumanns og viðskiptavina. Því næst er komið að umfjöllun 
um samspil vinnu og einkalífs. Þar verður til að mynda fjallað um forsendur þess að vera 
móðir og starfa sem leiðsögumaður og hvaða áhrif starfið getur haft á fjölskyldulíf. Að 
lokum verður sagt frá því viðhorfi sem viðmælendur upplifa í sínu starfi.   

4.1 Tilfinningalegt álag í starfi og samspil 
leiðsögumanns og ferðamanna 

Allar konurnar lýstu tilfinningalegu álagi í starfi og voru sammála um að andlegt álag vægi 
þyngra en líkamlegt. Í starfinu hafa þær engan til að reiða sig á og þurfa að treysta á eigin 
útsjónarsemi, skipulagshæfni og getu til að bregðast við óvæntum aðstæðum. Þær bera 
mikla ábyrgð, bæði varðandi öryggi og vellíðan viðskiptavina.  

Þetta er lang mest andlegt, þó þetta séu mjög líkamlega krefjandi ferðir sem ég er að 
fara þá er það einhvernvegin aðal. Að leiða fólk yfir erfitt landslag í þoku, þetta er 
bara rosaleg ábyrgð, að enginn detti á jöklinum, enginn fari ofan í sprungu [...] það 
er bara lang mest álag. (Viðmælandi C).  

Viðmælendur lýstu einnig að það fylgdi því andlegt- og tilfinningalegt álag að þurfa að 
stjórna sínum eigin tilfinningum og einnig að reyna að halda uppi góðum anda í hópnum. 
Þær upplifa sjálfar kvíða, hræðslu, ergelsi og þreytu en þurfa þrátt fyrir það að sinna sínu 
starfi sem felst í því að halda viðskiptavinunum öruggum og ánægðum. 

Tíminn áður en lagt er af stað í ferð getur valdið umtalsverðum kvíða en þegar á hólminn 
er komið má hann ekki hafa áhrif á frammistöðu í starfi. Leiðsögumaðurinn þarf alltaf að 
sýna af sér yfirvegun og ró og geta tekist á við það ef kvíðvænlegar aðstæður koma upp. Þá 
þarf leiðsögumaðurinn að hafa áhrif á tilfinningar ferðamannanna og koma í veg fyrir að 
þeir fyllist sjálfir hræðslu eða ótta. Til að mynda lýsti ein konan því þegar hún festist með 
hóp vegna slæmra veðuraðstæðna og þurfti bregðast við til að halda góðum anda í hópnum: 

Við festumst í viku og þá bara varð að fela suman mat til að maður gæti átt eitthvað 
surprise [...] og bara láta allt endast, og passa, reyna að koma í veg fyrir að fólk 
panikki. (Viðmælandi C).  

Fyrirhöfn sem þessi þar sem leiðsögumaðurinn leggur mikið á sig, bæði andlega og 
tilfinningalega, til að tryggja vellíðan og ánægju hópsins getur þó gefið mjög mikið til 
baka. Í þessari umræddu ferð kvaðst viðmælandinn aldrei hafa verið með ánægðari hóp, 
þrátt fyrir að ferðaáætlunin hafi öll farið úr skorðum. Í öðrum tilfellum þar sem allt hefur 
gengið samkvæmt áætlun þá geta samskiptin við hópinn tekið á þrátt fyrir mikinn 
undirbúning og reynslu.  
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Maður kannski hugsar með sér, ég er búin að fara í þessa ferð núna nokkur skipti í 
röð, þetta er allt solid, en svo bara hittir þú hóp sem er bara einhvernvegin rosa 
erfiður. (Viðmælandi C).  

Eitt af því sem viðmælendur minntust sérstaklega á og getur haft áhrif á hversu mikið 
samskiptin við hópinn reyna á leiðsögumanninn er það viðmót sem þær fá frá karlkyns 
viðskiptavinum. Viðmótið getur verið mjög misjafnt, stundum er það jákvætt og þær 
upplifa aðdáun og traust en það getur einnig verið alveg öfugt sem reynir mikið á. Þó svo 
að þær stjórni alltaf sínum eigin tilfinningum og láti gremjuna ekki í ljós þá geta þær þurft 
að vera mjög ákveðnar og jafnvel að koma fram á annan hátt en þær myndu ella gera. Þetta 
er eitthvað sem þær telja karlkyns leiðsögumenn nær aldrei lenda í en sé frekar algengt 
meðal kvenna.  

Ég hef lent með þrjóskan karlmann sem treystir þér ekki í byrjun, þá ertu fyrstu 
dagana einhvernvegin að öðlast traust þeirra. Það reynir rosalega á því þú ert 
eitthvað svona, hvað á ég að þurfa að verja sjálfa mig? og einhvern vegin að standa 
miklu meira upp fyrir sjálfri þér þegar þú ættir að fá virðingu bara sjálfkrafa. 
(Viðmælandi A).  

Viðskiptavinirnir gera auknar kröfur um persónulega athygli samkvæmt viðmælanda C 
sem hefur starfað sem leiðsögumaður í yfir fimmtán ár. Það getur verið mjög erfitt, eða 
jafnvel ómögulegt, að standast væntingar þeirra. Þetta hefur haft neikvæð áhrif á 
starfsánægju hennar þar sem hún getur ekki komið til móts við fólk á þann hátt sem það fer 
fram á.  

Ég er kannski með fimmtán manns og þeir vilja bara fá prívat athygli, ofsalega mikla 
og þetta er öðruvísi. Annað hvort hafa hóparnir aðeins breyst, að ég er með aðeins 
aðra viðskiptavini, eða að væntingar ferðamanna hafa breyst líka. (Viðmælandi C).  

Konurnar þurfa að halda andliti hvað sem á gengur. Þær fara í hlutverk leiðsögumannsins 
sem er sífellt á tánum og lætur ekkert á sig fá en það felur í sér að setja eigin langanir og 
tilfinningar til hliðar.  

Ég hef upplifað þegar ég er komin í aðstæðurnar, komin í gönguskóna og þá bara 
breytist ég, þú ferð í hlutverk. Þú bara verður að halda andliti, þú tekur bara 
ábyrgðina, þú ert alltaf að plana og plotta og græja og gera og ferð í eitthvað svona 
svolítið selfless. Þú ert ekkert að pæla hvað finnst mér eða hvað langar mig? 
(Viðmælandi C).  

Starf sem þetta tekur mikið á og konurnar lýstu allar andlegri þreytu sem orsakast helst af 
löngum og samfelldum vinnustundum og sífelldu áreiti. Þær sem fara í nokkurra daga 
ferðir eru þá í raun öllum stundum í vinnunni, þurfa að sýna mikla umhyggju og eru sífellt 
með hugann við vellíðan ferðamannanna.  

Þú ert að pæla í næsta degi, þessi er með meiðsli þarna, hvernig höndlum við það, 
þú ert alltaf í vinnunni, þú ert ekkert í fríi eiginlega, bara á meðan þú ert sofandi.” 
(Viðmælandi A).  

Þessi andlega þreyta byggist upp og að loknum löngum ferðum eða vinnutörnum tekur 
tíma fyrir þær að koma til baka og jafna sig. Ein þeirra lýsti því sem svo að þó að hún væri 
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komin heim þá tæki lengri tíma fyrir sálina að koma til baka. Þær sem fara í lengri ferðir 
voru sammála um að það væri erfitt að þurfa strax að takast á við ný verkefni þegar heim er 
komið. Ein tekur til að mynda heilan dag hvíld eftir að hún kemur heim, þar sem hún 
slakar á og safnar kröftum til að sinna sínu daglega lífi.  

Andlegt álag í styttri ferðum er með öðrum hætti en í lengri ferðum. Viðmælendur voru 
sammála um að andlega álagið þar væri minna þar sem áreitið er ekki eins stöðugt. Þeir 
bera einungis ábyrgð á sama hópnum í nokkra klukkutíma og fara heim til sín eða í 
starfsmannabúðir að þeim tíma loknum. Í stuttum ferðum er megin uppspretta andlegs 
álags fjöldi þeirra gesta sem leiðsögumennirnir hafa samskipti við á stuttum tíma. 
Vinnudagarnir geta verið svipaðir dag frá degi og viðmælendur lýstu því hvernig það getur 
verið þreytandi að vera sífellt að segja frá svipuðum atriðum og svara sömu spurningunum. 
Þær hafa þó ákveðið frelsi og möguleika á að breyta til, til dæmis með því að velja 
mismunandi leiðir á jöklinum og leiðsegja nokkrar gerðir ferða. Leiðsögumaðurinn þarf 
alltaf að gefa mikið af sér og sýna hverjum einasta gesti áhuga og vinalegt viðmót. 
Markmið þeirra er að fólk fari brosandi í burtu, líði eins og hann hafi upplifað ævintýri, 
lært eitthvað nýtt. Vinalegt viðmót þýðir þó ekki að allir leiðsögumenn vilji í raun vingast 
við eða mynda náið samband viðskiptavininn. 

Maður verður alltaf vinalegur það er bara svona einhvernvegin starfið og þau 
eðlilega upplifa þetta sem svo að þú sért vinur, en eftir mörg ár af þessu þá er rosa 
þægilegt að geta farið heim til sín og bara ekki pælt í einu né neinu. (Viðmælandi B).  

Í styttri ferðum eru viðskiptavinir að leita sér að afþreyingu í skamman tíma og gera sér 
frekar væntingar um sýningu eða skemmtun af hálfu leiðsögumannsins. Allir viðmælendur 
höfðu orðið varir við þetta en voru sammála um að þær legðu meira upp úr skemmtilegri 
fræðslu heldur en einhverskonar skemmtiatriðum. Þær gegna mikilvægu öryggishlutverki 
og telja að of mikið glens dragi úr fagmennsku og sé í raun eitthvað sem leiðsögumenn 
leiðast ómeðvitað út í að gera. Önnur lýsti sambærilegu viðhorfi, hún er fyrst og fremst í 
löngum ferðum en tók meðvitaða ákvörðun um að hætta öllum hlutverkaleikjum sem hún 
hafði áður leiðst út í til að halda uppi stemmingu í hópnum. Þær voru sammála um að 
svona framkoma væri ekki eftirsóknarverð og tæki meira á andlega heldur en fagleg 
framkoma í takt við þeirra persónuleika.  

4.2 Ánægja af starfi og jákvæð tengsl 
leiðsögumanns og ferðamanna 

Þó svo að starf leiðsögumannsins sé augljóslega krefjandi þá er það einnig mjög gefandi og 
ánægjulegt. Ýmsar ástæður liggja að baki þess að viðmælendur völdu sér þetta starf og 
hafa haldið því áfram í mörg ár. Allar eiga þær það sameiginlegt að vera í grunninn miklar 
útivistarkonur, hafa áhuga á fjallamennsku, verið í björgunarsveit eða æft vetrarsport í 
fjölda ára. Með leiðsögn fundu þær starf sem hentar þeirra lífsstíl og sameinar áhugamál og 
atvinnu.  

Ég er mikil útivistarmanneskja [...] það heillaði mig bara strax að geta verið virk og 
í útivist og tengt þetta allt saman [...] ég held að það hentir mér bara miklu betur að 
vera í svona aktívri vinnu. (Viðmælandi A).  
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Starfið hvetur þær einnig til að viðhalda og auka þekkingu sína á útivist og fjallamennsku 
og til að halda sér í líkamlega góðu formi. Þær verða að vera í það góðu formi að ef 
eitthvað kemur upp á þá hafi þær alltaf næga orku og líkamlega getu til að glíma við það. 
Þær fara á námskeið til að verða hæfari í starfi og hrærast í samfélagi leiðsögumanna sem 
býr yfir mikilli þekkingu. Innan þessa samfélags hafa þær einnig eignast marga af sínum 
bestu vinum sem deila áhuga og ástríðu fyrir útivist.  

Þetta er gríðarleg hreyfing og hvatning til að halda sér í formi, fylgjast með og fara 
á námskeið. Svo líka er ég búin að kynnast alveg ótrúlega mikið af fólki og bara 
mjög mikið af mínum vinum er fólk sem ég hef kynnst í gegn um starfið. (Viðmælandi 
C).  

Meðal þeirra sem fara í lengri ferðir virðast skilin milli vinnu og áhugamáls vera óljósari. 
Fyrir þeim er vinnan meira en bara vinna, hún er leið til að tjá sjálfsmynd og finna sjálfa 
sig. Sú sem fer eingöngu í stuttar ferðir er engu að síður útivistarkona og það að starfa sem 
leiðsögumaður passar vel við hennar sjálfsmynd. Hún nýtur þess að fara í gönguferðir og á 
jökul með sínum vinum en það að leiðsegja ferðamönnum er einungis vinna fyrir henni, 
enda líkist hennar vinnufyrirkomulag mest hefðbundinni vaktavinnu.  

Það er ýmislegt við starfið sem veitir þeim ánægju og meðal þeirra sem fara í lengri ferðir 
er sambandið við viðskiptavinina og tengslin sem þær mynda við þá eitt það ánægjulegasta 
við starfið. Þær læra inn á einstaklinga í hópnum og mynda dýpri vinatengsl, ólíkt 
yfirborðskenndari samskiptum í styttri ferðum. 

Þú ert ekkert að opna skelina of mikið, manni finnst ekki taka því að segja þeim allt 
um líf sitt þegar þú ert að fara að kynnast manneskjunni í tólf tíma og ég held að það 
sé svolítið svoleiðis til baka. Þannig að þetta verður allt yfirborðskenndara en mér 
finnst þegar maður er kominn með fleiri daga og sérstaklega í gönguferðum, búin að 
ganga lengi og það reynir á þá sérðu að fólk opnar sig á annan hátt og maður 
kynnist því einhvernvegin nánar. (Viðmælandi A).  

Þær konur sem rætt var við og hafa reynslu af bæði styttri og lengri ferðum voru sammála 
um það að þó að andlegt álag sé meira í lengri ferðum þá séu það einmitt þessi tengsl sem 
eru nánari og sannari en í styttri ferðum sem gera það að verkum að álagið er þess virði. 
Einnig lýstu viðmælendur því hvernig þeim þykir ánægjulegt að gefa viðskiptavinum 
tækifæri til að upplifa aðstæður sem þeim líður sjálfum vel í og veita þeim lífsfyllingu. Í 
þessum aðstæðum finna þær sjálfar sig best og vilja hjálpa fólki við það sama.  

Mér finnst svo gott að vera í þessu aðstæðum eins og bara í náttúrunni, þar finn ég 
best sjálfa mig. Þannig að það er kannski það sem mig langar til að draga fram í 
fólki líka. (Viðmælandi A).  

Það er þó einnig margt við styttri ferðir sem veitir leiðsögumönnunum ánægju og þær sem 
starfa við styttri ferðir eru einnig mjög ánægðar með það starf. Einn viðmælandi lýsti því 
þannig að þó svo að ferðirnar geti verið keimlíkar þá hafi hún frelsi til að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir varðandi leiðaval sem sé mjög skemmtilegt. Hún hefur gaman að því að að 
rannsaka nýjar leiðir og fara þær með ferðamönnum. Í þessu samhengi bar hún vinnuna 
saman við það að vinna á safni:  
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Þetta er ekki eins og að vinna á safni, eins og ég get ímyndað mér, að labba alltaf 
sama hringinn og segja frá sömu hlutunum og það er mjög þreytandi. Á jöklinum þá 
stjórnar þú því hvert þú ferð þú getur alltaf farið og rannsakað sjálf. (Viðmælandi 
B).  

Viðmælendum finnst einnig ánægjulegt að fá tækifæri til að fræða ferðamenn, til dæmis 
um jökla, jarðfræði og hnattræna hlýnun. Þær eru fulltrúar lands og þjóðar og alltaf tilbúnar 
að svara spurningum. Einn viðmælandinn kvaðst einnig hafa gaman að því að storka 
viðteknum hugmyndum um kynjahlutverk. Það kemur sumum spánskt fyrir sjónir að vera 
leiddir áfram á jökli af konu sem hefur í þokkabót ekið þeim þangað á stórum bíl.  

Ég hef gaman að því að breyta skoðunum karla og líka kvenna sem treysta manni 
jafnvel bara ekki eins vel, bara svona aðeins að rugla í hausnum á þeim, koma þeim 
aðeins í nútímann. (Viðmælandi A).  

Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt að starf leiðsögumannsins hentar þeim vel vegna 
þess að það veitir tækifæri til að starfa við útivist auk þess að þær eru félagsverur og hafa 
gaman að mannlegum samskiptum, þó að þau geti verið mjög krefjandi.  

4.3 Samspil vinnu og einkalífs  
Hvernig ætli það sé að vera móðir samhliða því að sinna krefjandi starfi leiðsögumannsins? 
Viðmælendur voru sammála um að það væri alls ekki sjálfgefið heldur væru ýmsar 
forsendur fyrir því að það gæti gengið upp. Sú forsenda sem kom mjög greinilega fram hjá 
öllum viðmælendum er stuðningur frá fjölskyldu. Þó svo að þær búi eða hafi búið við 
mismunandi fjölskylduaðstæður þá skiptir sá stuðningur sem þær fá höfuðmáli. 
Viðmælandi C sem fer nær eingöngu í lengri ferðir fékk mjög lítinn stuðning frá 
barnsföður sínum. Hún gat hinsvegar leitað til foreldra sinna og vinkvenna og dvaldi 
barnið hjá þeim á meðan hún var í burtu en þegar mest lét voru það um sextíu nætur á ári. 
Mikilvægastur var þó ef til vill stuðningurinn sem hún fékk frá barninu sínu sem sýndi 
starfi móður sinnar alltaf mikinn skilning og tók þessum fjarvistum ekki illa. Þessi sama 
kona hefur þó upplifað það að vera í sambandi með manni sem hafði neikvætt viðhorf til 
þess að hún væri að fara í lengri ferðir. Það hafði neikvæð áhrif á andlega líðan hennar og 
hún lýsti því að hafa upplifað létti þegar því sambandi lauk.  

Viðmælandi A sem fer bæði í lengri ferðir og dagsferðir frá Reykjavík er í sambúð með 
barnsföður sínum, hann tekur jafnan þátt í uppeldinu og er tilbúinn að haga sinni vinnu 
þannig að hún passi við starf konu sinnar. Þau þurfa að skipuleggja sig vel en hans 
skilningur og stuðningur er samkvæmt viðmælanda ómetanlegur.  

Þessar [löngu] ferðir á sumrin, það eru ferðir sem eru mjög mikilvægar því það eru 
þær sem ég vil virkilega taka og hef mikla ástríðu fyrir. Þannig að hann bara sýnir 
mér mesta svigrúm í heimi til að geta farið í svoleiðis. (Viðmælandi A).  

Viðmælandi B sem fer aðeins í dagsferðir frá Reykjavík er ekki í sambandi með barnsföður 
sínum en þau hafa komið sér upp fyrirkomulagi sem hentar mjög vel svo þau geti bæði 
sinnt sinni vinnu. Barnið hennar tekur í raun ekki eftir því að hún starfi sem leiðsögumaður 
þar sem það dvelur hjá föður sínum þann hluta vikunnar sem hún er á vöktum. Þá daga sem 
barnið er hjá henni er hún í fríi eða tekur vaktir á skrifstofu fyrirtækisins sem hún starfar 
fyrir. Hún sagði að það væri í rauninni mun auðveldara að vera leiðsögumaður með barn 
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eftir skilnaðinn þar sem nú skapaði starfið enga togstreitu þegar kemur að samveru með 
barninu.  

Annað sem virðist vera forsenda þess að það gangi upp að vera móðir og leiðsögumaður er 
jákvætt hugarfar og virkilegur vilji til að láta það ganga. Allir viðmælendur voru mjög 
duglegir við að finna jákvæðar hliðar aðstæðna sem mörgum gætu þótt erfiðar. Til að 
mynda talaði ein kvennanna um hvernig það styrkti samband hennar við barnið sitt að vera 
í ferð á svæðum þar sem væri lítið eða ekkert símasamband. Þá hringir hún alltaf heim áður 
og segir barninu sínu hvað henni þykir vænt um það. Önnur talaði um hvað það hefði haft 
góð áhrif á samband mannsins hennar við barnið þeirra að hún hafi farið í nokkura daga 
ferðir.  

Ég er að vissu leyti mjög fegin að hafa farið svona í burtu, því ég sé samband þeirra 
í dag blómstra, því hann fékk þetta tækifæri til að í rauninni að þurfa að treysta á 
sjálfan sig. (Viðmælandi A).  

Þó svo að konurnar hafi mjög jákvætt viðhorf og vilji láta líta út fyrir að þeim þyki ekki 
tiltökumál að vera mæður og starfa sem leiðsögumenn mátti greina að þær draga ákveðin 
mörk þegar kemur að því að láta aðra hugsa um börnin. Viðmælandi A sem á barn sem er 
hjá dagmömmu reynir til að mynda oft að sækja það fyrr ef hún hefur tök á. Viðmælandi B 
sem á í dag barn á leikskólaaldri sagði að hún hefði frekar farið og unnið á skrifstofu 
fyrirtækisins ef vinnufyrirkomulag hennar og föður barnsins hefði ekki passað þannig 
saman að barnið þurfti ekki að fara mjög snemma til dagmömmu. Það kom einnig fram að 
konurnar eru meðvitaðaðri um mikilvægi þess að vinna ekki of mikið eftir að þær urðu 
mæður. Svo lengi sem fjárhagsleg staða þrýstir ekki á þær um of þá þá vilja þær gefa sér 
tíma til að njóta samverustunda með fjölskyldunni.  

Sú hugsun hefur breyst að ég hef ekki þessa þörf fyrir að fá eins mikið útborgað [...] 
ég vil frekar njóta þess að verja tíma með henni. (Viðmælandi A).  

Þær kvennanna sem höfðu verið barnlausar í upphafi starfsferils síns sem leiðsögumenn 
sögðu frá fleiri áhrifum sem það að verða móðir hafði á fyrirkomulag þeirra í starfi. Báðar 
hættu þær alfarið að fara og dvelja í nokkra daga á starfsstöðvum úti á landi. Önnur færði 
sig alfarið í dagsferðir frá Reykjavík, hin fer einnig í slíkar ferðir en hefur haldið áfram að 
fara í nokkurra daga ferðir við og við. Þær voru þó báðar ánægðar með þessar breytingar 
sem höfðu í raun jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra. 

Útlegðin öll, það að vera í burtu í viku eða tvær, það kláraðist sem var bara fínt, líka 
því ég er ekki unglingur lengur. Ég nenni eiginlega ekki að hanga þarna í tvær vikur 
og búa með samstarfsmönnum, maður verður pínu þreyttur á því. (Viðmælandi B).  

Þó svo að vinnutími geti verið óhefðubundinn vita konurnar almennt með nokkuð góðum 
fyrirvara hvernig vinnufyrirkomulagi þeirra verður háttað og geta skipulagt sig út frá því. 
Stór kostur við það að starfa sem leiðsögumaður er að þær fá líka góð frí inn á milli og 
hafa meira frelsi en aðrir til að njóta þeirra með börnum og öðrum fjölskyldumeðlimum. 
Þær vilja og reyna að láta vinnuna hafa sem minnst áhrif á tímann með fjölskyldunni en 
óhjákvæmilega er það ekki alltaf hægt.  

Ég reyni einmitt að passa mig að taka vinnuna ekki of mikið heim en auðvitað þarf 
maður undirbúning fyrir rosa mikið af ferðum, eitthvað sem maður þarf að vinna 
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heima en ég reyni allavega að vera ekki eins mikið að því þegar ég er með henni 
[dóttur sinni].(Viðmælandi A).  

Áhrif starfs á fjölskyldulíf virðist fyrst og fremst vera vegna tilfinningalegs álags, 
sérstaklega ef leiðsögumaðurinn lendir í erfiðum aðstæðum. Þá er erfitt að slíta hugann 
alveg frá slíku þegar heim er komið. Einn viðmælandinn velti því fyrir sér hvort hún tæki 
svona upplifun of nærri sér. Hún taldi að móðureðlið spilaði þar inn í og að hún ætti 
sérlega erfitt með að glíma við aðstæður þar sem öryggi viðskiptavinanna hefði verði 
ógnað. Þetta væri eitthvað sem hún tæki með sér heim og hefði rætt talsvert við maka sinn 
um það að hún gæti gefið minna af sér í ferðum sem mundi þá draga úr þessum 
afleiðingum. Að hennar mati er þetta andlega álag bæði í ferðum og þegar heim er komið 
hinsvegar þess virði vegna tengslanna við viðskiptavininn.  

Andlegt álag veldur þreytu sem getur haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börnin sín. 
Þar sem vinnudagarnir þegar farið er í dagsferðir frá Reykjavík eru mjög langir gefst lítill 
tími með barninu að kvöldi. Þessi stutti tími getur einnig veirð mjög krefjandi þar sem 
bæði móðir og barn eru úrvinda eftir daginn. Einn viðmælandi lýsti þessu þannig:  

Ég fann alveg að ég hafði minna tolerance, ég þurfti alveg að minna mig á það að ég 
fæ bara þessa tvo tíma með henni í dag, að njóta þess. (Viðmælandi A).  

Einnig kom fram að fjarvistir frá ungu barni sem er að þroskast hratt getur tekið á þar sem 
móðirin getur upplifað það að missa af áföngum í þroskaferlinu. Það er sérlega erfitt þegar 
ferðast er um svæði þar sem síma- og netsamband er takmarkað og móðirin hefur því ekki 
tækifæri til að fá fréttir af barninu.  

Eftir að maður kemur úr ferð þá svona finnst manni meira eins og maður hafi misst 
af einhverju, hún er kannski allt í einu farin að sitja eða gera eitthvað. (Viðmælandi 
A).  

Þessi sami viðmælandi byrjaði að fara í lengri ferðir þegar dóttir hennar var um sex 
mánaða gömul og þá þótti henni það ekki mjög erfitt þar sem dóttirin áttaði sig í raun ekki 
á því að móðir hennar væri að fara. Með tímanum fór henni að þykja erfiðara að fara frá 
dóttur sinni í svona langan tíma.  

Hún er komin með meira vit og þá einhvernvegin sé ég að henni finnst það sárt að ég 
fari og sama þegar ég kem heim þá er hún með stæla við mig, hunsar mig og bara að 
sýna að henni var ekki sama að ég fór. (Viðmælandi A).  

Þetta hefur haft þau áhrif að viðmælandinn hefur dregið mikið úr því að fara í lengri ferðir 
og einbeitir sér frekar að dagsferðum og í mesta lagi tveggja daga ferðum. Henni finnst 
mikilvægara fá meiri tíma með dóttur sinni og er tilbúin að fórna lengri ferðum, sem eru 
hennar ástríða, fyrir meiri tíma og betra samband við hana.  

Starfið og álagið sem því fylgir hefur auk þess ýmiskonar áhrif á einka- og fjölskyldulíf 
leiðsögumannanna. Sú sem fer aðeins í dagsferðir frá Reykjavík lýsir því hvernig viðhorf 
hennar til ferðamanna hefur breyst. 

Áður en ég byrjaði að vinna þarna, ef ég myndi hitta útlending niðri í bæ þá hefði ég 
farið að spjalla við hann, hey hvaðan ertu, því þetta er ótrúlega áhugavert allir hafa 
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sína sögu að segja. Núna þá er ég bara, ég vil ekki tala við ykkur, ég ætla ekki að 
segja ykkur hvar Geysir er. (Viðmælandi B).  

Fjarvistirnar fela einnig í sér talsverðar fórnir sem geta haft áhrif á samband kvennanna við 
fjölskyldu sína. Þær eru oft mikið fjarverandi yfir sumartímann og missa af ýmsum 
viðburðum og ferðalögum með fjölskyldu og vinum.  

4.4 Viðhorf til kvenkyns leiðsögumanna  
Allir viðmælendur lýstu ákveðnu viðhorfi sem þær upplifa í samfélaginu og frá 
viðskiptavinum. Upplifun þeirra er ekki nákvæmlega eins en þó er ákveðinn samhljómur 
sem greina má. Konurnar hafa bæði upplifað mjög jákvætt og neikvætt viðhorf sem 
kvenkyns leiðsögumenn. Jákvæða viðhorfið snýst fyrst og fremst um aðdáun ferðamanna 
sem þykir mjög magnað að kona sé að leiðsegja, oft í erfiðum aðstæðum. Aðeins einn af 
viðmælendunum starfaði við leiðsögn á meðan hún var ófrísk en þá upplifði hún hve mesta 
aðdáun.  

Fólk var virkilega hissa, bæði að ég væri kvenmaður og hvað þá ólétt á jöklinum. Þú 
færð alveg svona extra hrós fyrir það. (Viðmælandi A).  

Konurnar skynja þó einnig neikvætt viðhorf. Áður hefur verið fjallað um viðmótið sem þær 
fá stundum frá karlkyns gestum sem treysta þeim ekki. Einn viðmælandi taldi að orsökin 
væri sú að körlum væri ógnað af því að vera stjórnað af konu. Þetta viðhorf virðist vera 
algengara því yngri sem leiðsögumaðurinn er og töldu viðmælendur einnig að þetta væri 
eitthvað sem karlkyns leiðsögumenn lentu ekki í.  

Viðhorf ferðamanna þegar þeir fá að vita að leiðsögumaðurinn þeirra sé móðir getur verið 
einnig verið mismunandi. Viðmælendur telja þó að þær séu spurðar meira út í börnin sín og 
hvernig það sé að vera leiðsögumaður og eiga barn heldur en karlarnir. Það sé vegna 
viðhorfsins í samfélaginu sem hallist enn að því að mæður ættu frekar að vera heima með 
börnum sínum en feður. Einnig kom fram að þjóðerni fólks skiptir máli, þeir sem koma frá 
löndum þar sem hefðbundin kynjahlutverk eru ríkjandi hafa frekar neikvætt viðhorf í 
þessum efnum. Einn viðmælandi sagðist hafa mjög gaman að því að storka viðhorfi 
íhaldssamra viðskiptavina en annar sagði frá því að hún óttaðist einmitt viðhorf sem þetta 
og þau áhrif sem það getur haft á samband og samskipti við viðskiptavini. Til að forðast 
slíkt segði hún stundum að hún væri annað hvort barnlaus eða gift þegar hún er í raun 
einstæð móðir.  

Aðeins einn viðmælandi hefur upplifað neikvætt viðhorf vegna fjarvista frá fjölskyldu. 
Fyrrverandi sambýlismaður hennar var mjög ósáttur og sýndi henni fjandsamlegt viðmót 
sem mætti jafnvel kalla andlegt ofbeldi. Hann faldi ekki gremju sína þegar hún var að fara í 
ferð og beitti hana jafnvel andlegum refsingum þegar hún reyndi að hafa samband eða 
þegar hún kom heim. Hún lýsti því að innan samfélags leiðsögumanna væri hún langt frá 
því að vera eina konan sem upplifði svona viðmót. Hún taldi að í raun væri það 
undantekning frekar en regla að konur sem eru í löngum ferðum væru í löngum 
samböndum.  

Að sitja heima meðan kærastan er á fjöllum það er einhvernvegin eins og það séu 
ekki allir tilbúnir til þess og jafnvel þó að það sé sú manneskja sem þeir heillast af. 
(Viðmælandi C).  
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Hún taldi jafnframt að karlkyns starfsfélagar hennar fengju meiri skilning frá mökum 
sínum. Þó ber að hafa í huga að þetta er ekki algilt og til að mynda fékk annar viðmælandi í 
þessari rannsókn mjög mikinn og góðan stuðning frá sínum maka.  

Svo fer maður á árshátíðirnar þá eru þessir fjallastrákar sem hafa verið í svipuðum 
ferðum og jafnvel búnir að vera lengur og í enn erfiðari ferðum, þeir eiga svo 
kærustur sem algerlega dýrka þá og bara ár eftir ár bara bíða og bíða á meðan þeir 
eru að fara eitthvað hættulegt. Ég myndi segja að þetta væri bara næstum því ekki til 
á hinn veginn. (Viðmælandi C).  

Eitt af því sem getur spilað inn í hvers vegna konur sem starfa sem leiðsögumenn og eru 
mæður fá annað viðhorf en karlmenn er að þær eru mjög fáar. Það er mun algengara að 
konur hætti að starfa sem leiðsögumenn þegar þær eignast barn heldur en ekki. Margar 
konur taka sér einnig hlé frá leiðsögn eftir að hafa eignast barn og þá getur þeim reynst 
erfitt að koma til baka. Viðmælendur sögðu frá mögulegum ástæðum þessa. Ein taldi að 
konum væri í raun ýtt úr starfinu þar sem kjarasamningar og réttindi leiðsögumanna þegar 
kemur að launum á meðgöngu og fæðingarorlofi væru lítil og fyrirtæki hefðu litla 
þekkingu á þeim. Ferðaþjónustufyrirtæki virðast vera illa undir það búin að leiðsögumaður 
vilji starfa sem slíkur á meðgöngu og byrja strax aftur eftir fæðingarorlof. Hún sagði 
leiðsögumenn hafa mjög takmörkuð réttindi þegar kemur að því að fá greidd laun ef 
líkamlegt ástand hamlar þeim frá því að leiðsegja á meðgöngu. 

Þegar ég fór í barneingaleyfi þá var það bara geðveikt mikið vesen á skrifstofunni 
því þau hafa aldrei lent í því að leiðsögumaður hafi farið í barneignarleyfi. 
(Viðmælandi A).  

Ákveðin fyrirtæki geta boðið barnshafandi leiðsögumönnum starf á skrifstofu fyrirtækisins 
á meðan á meðgöngu stendur en það er ekki sjálfsagt eða möguleiki fyrir alla 
leiðsögumenn. Vegna þess hversu fáar konur sem eru mæður starfa sem leiðsögumenn 
hefur þeim reynst erfitt að berjast fyrir bættum réttindum. 

Þú átt engin réttindi, sem er eitthvað sem þarf að skoða og þyrfti reyndar að gera 
eitthvað í [...] Ef maður fengi fleiri með sér þá þyrftum við að berjast fyrir þeim 
réttindum að þú eigir einhver veikindaleyfi og annað þegar, því þú vinnur aldrei 
allan tímann á meðan þú ert ólétt. (Viðmælandi A).  

Það er því augljóst að bætt réttindi barnshafandi leiðsögumanna gætu leitt til þess að fleiri 
konur sjái sér fært að halda áfram að starfa við leiðsögn eftir að þær eignast barn. Þannig 
væri hægt að draga úr því mikla brottfalli sem nú er til staðar og gera fleiri konum sem 
hafa mikla ánægju af starfinu kleift að sinna því áfram. 
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5 Umræður 
Nú er komið að því að velta fyrir sér rannsóknarspurningunum í samhengi við fræðilega 
umfjöllun. Fyrsta spurningin sem ætlunin var að svara var hver er upplifun mæðra sem 
starfa sem leiðsögumenn af tilfinningavinnu í starfi? Það er ljóst að starf leiðsögumanna 
felur í sér mikla tilfinningavinnu. Konurnar sem rætt var við í þessari rannsókn lýstu því 
bæði að þær þyrftu að stjórna sínum eigin tilfinningum og reyna að stýra tilfinningum 
ferðamanna. Þær tilfinningar sem konurnar sýna í starfi eru stór hluti af þeirri vöru sem 
viðskiptavinirnir eru að kaupa líkt og Hochschild (1983) fjallaði um. Hugmyndir 
viðmælenda um hvaða tilfinningar væri æskilegt að þær sýndu og hvaða tilfinningar væri 
markmiðið að vekja upp hjá viðskiptavinunum komu hinsvegar ekki fyrst og fremst frá 
vinnuveitanda eins og Hochschild vildi meina. Umfjöllun Ashforth & Humphrey (1993) 
um hegðunarreglur á mun betur við enda virðast hugmyndir kvennanna byggðar á mun 
víðtækari grunni. Það eru fyrst og fremst væntingar viðskiptavinanna, í bland við viðmið 
starfsins og vinnuveitandans, sem virðast hafa mest að segja um hegðun og framkomu 
viðmælenda í starfi. Auk þess setja þær sjálfar ákveðin viðmið, til að mynda varðandi 
faglega framkomu. Þau hlutverk sem leiðsögumennirnir leituðust við að uppfylla í sínu 
starfi samræmdust hugmyndum Sharpe (2005) um hlutverk leiðsögumanna í tengslum við 
tilfinningar. Hann sagði þau vera að tryggja öryggi, búa til skemmtun og skapa samkennd í 
hópnum en þessi þemu komu skýrt fram í frásögnum viðmælenda.  

Það felur í sér mikla ábyrgð að þurfa að tryggja öryggi ferðamanna öllum stundum. 
Konurnar geta einungis treyst á sig sjálfar og getur það valdið talsvert miklu andlegu álagi 
og kvíða. Þær þurfa þá að beita tilfinningavinnu og bæla niður slíkar tilfinningar þar sem 
þær myndu hafa neikvæð áhrif á öryggistilfinningu og þar með upplifun viðskiptavinarins. 
Það að búa til skemmtun er einnig uppspretta tilfinningavinnu, sérstaklega í styttri ferðum 
þó frekar í formi fræðslu heldur en einhverskonar skemmtiatriða. Það að skapa samkennd í 
hópnum er eitthvað sem skiptir sérstaklega miklu máli í erfiðum aðstæðum eða ef eitthvað 
kemur upp á og góður andi í hópnum getur minnkað þá tilfinningavinnu sem 
leiðsögumaður þarf að inna af hendi í slíkum aðstæðum Líkt og viðmælandi C lýsti þegar 
hún var veðurteppt með hóp í heila viku.  

Viðmælendur lýstu ekki miklu tilfinningalegu ósamræmi en það var einna helst í erfiðum 
og hættulegum aðstæðum þegar þær þurfa að sýna yfirvegun og bæla niður hræðslu líkt og 
Sharpe (2005) og Mackenzie & Kerr (2013) fjalla um. Tilfinningalegt ósamræmi kom auk 
þess frekar fram í stuttum ferðum þar sem leiðsögumennirnir beittu yfirborðshegðun. Það 
er þó gleðiefni að enginn viðmælandanna sýndi alvarleg merki um tilfinningalega uppgjöf. 
Starfsfólk sem er tilfinningalega uppgefið er ófært um að gefa meira af sér (Ashforth & 
Humphrey, 1993) en allar konurnar sem rætt var við lýstu því að þær gætu án mikilla 
erfiðleika gefið af sér í starfi, þó svo að það gæti að sjálfsögðu tekið mis mikið á. Sú 
kvennanna sem komst næst því að sína slík merki var þó einmitt sú sem fer fyrst og fremst 
í styttri ferðir og upplifir mest tilfinningalegt ósamræmi og yfirborðshegðun. Þær ástæður 
sem gætu verið fyrir því að tilfinningavinnan er ekki að leiða til tilfinningalegrar uppgjafar 
eru að konurnar þurfa ekki að uppfylla strangar hegðunar eða tilfinningareglur frá 
vinnuveitanda. Þannig hafa þær frelsi til að vinna tilfinningavinnu þannig að hún hafi 
jákvæðar afleiðingar fyrir þær sjálfar.  



28 

Viðmælendur lýstu tilfinningavinnu í lengri ferðum með öðrum hætti en þar mátti greina 
djúphegðun og einnig kom sönn reynsla og upplifun sterkt fram. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar gefa því til kynna að gagnrýni Ashforth og Humphrey (1993), varðandi það að 
umfjöllun Hochschild (1983) sé takmörkuð þegar kemur að sannri upplifun starfsfólks á 
viðeigandi tilfinningum, eigi rétt á sér. Þær kvennanna sem fara í lengri ferðir og lýstu því 
hvernig þær upplifðu að í slíkum ferðum mynduðust sönn tengsl við viðskiptavinina og þá 
þyrftu þær ekki að gera sér upp tilfinningar. Þessi tengsl og samskipti væru eitt það 
ánægjulegasta við starfið. Það er þó ekki svo að allar þær tilfinningar og hegðun sem 
leiðsögumennirnir sýna í lengri ferðum spretti sjálfkrafa og áreynslulaust fram þó að 
leiðsögumaðurinn telji svo vera. Þá er um að ræða virka djúphegðun en þá sannfærir 
leiðsögumaðurinn sjálfan sig um að tilfinningarnar sem hann sýnir út á við séu sannar en í 
raun er hann að beita þjálfun sinni og/eða fyrri reynslu (Hochschild, 1983).  

Allir viðmælendur lýstu því hvernig starf leiðsögumannsins passaði mjög vel við þeirra 
sjálfsmynd, allar voru konurnar í grunninn miklar útivistarmanneskjur og var það sá áhugi 
sem leiddi þær í þetta starf. Með tilliti til skrifa Ashforth og Humphrey (1993) um 
félagslega samkennd má því gera ráð fyrir að þetta sé ein meginástæða þess að 
tilfinningalegt ósamræmi og þar með neikvæðir eiginleikar tilfinningavinnu er eins lítið og 
raun ber vitni. Konurnar finna sjálfar sig hvergi betur en úti í náttúrunni og hlutverkið að 
hjálpa öðrum að eiga slíka upplifun passar vel við þeirra sjálfsmynd. Á móti, líkt og 
Ashforth og Humphrey fjalla um, eru þær ekki tilbúnar að uppfylla hlutverk sem 
samræmist ekki þeirra sjálfsmynd, til að mynda að fara í hlutverkaleik og gerast hreinn 
skemmtikraftur. Í heildina mætti segja að þó svo að starf leiðsögumannsins geti verið mjög 
krefjandi á köflum og feli í sér mikla tilfinningavinnu og fjarvistir þá veitir það 
viðmælendum tækifæri til að tjá og rækta sína sjálfsmynd og í ákveðnum tilfellum að 
mynda merkingarbær tengsl við viðskiptavinina. Þetta eru þættir sem þær meta mikils og 
gera starfið þess virði að halda því áfram í mörg ár.  

Ætlunin var einnig að svara því hver væri upplifun mæðra sem starfa sem leiðsögumenn af 
samfélagslegum aðstæðum og viðhorfum. Þær aðstæður sem konurnar búa við á 
vinnumarkaðnum samræmast vel fræðilegum skrifum um nýju vinnuna og gestrisna 
framkomu. Ein af þeim breytingum sem nýja vinnan felur í sér er að konur sinna í auknum 
mæli störfum sem áður voru einungis fyrir karlmenn (Adkins, 2001 í Veijola & Jokinen, 
2008). Þó svo að leiðsögn sé ekki hreinræktað karlastarf þá er það að leiða og stjórna í 
hættulegum aðstæðum eitthvað sem í samfélagi okkar er frekar tengt karlmönnum. Líkt og 
viðmælendur töluðu um þá getur það enn komið fólki spánskt fyrir sjónir að 
leiðsögumaður sér kvenkyns. Það eru hinsvegar kvenlegir eiginleikar eins og umhyggja og 
samkennd sem skipta miklu máli í samskiptum við viðskiptavinina en það er í samræmi við 
umfjöllun Veijola og Jokinen (2008) um gestrisið samfélag. Grunngildi gestrisinnar 
hegðunar fela í sér að vera sífellt við öllu búinn, að fylgjast með með hvað gæti vantað, 
þörfum hverja ætti að sinna fyrst og hvað krefst athygli samstundis. Þetta eru eiginleikar 
sem áður voru einunis tengdir heimilinu, sérstaklega móðurhlutverkinu en nú eru þeir afar 
gagnlegir í starfi. Þetta á vel við lýsingar viðmælenda varðandi eina megin uppsprettu 
andlegs álags í ferðum sem var einmitt að þurfa sífellt að hugsa fram í tímann og vera við 
öllu búin.  

Aðstæður í einkalífi viðmælenda voru misjafnar en voru þó sammála um að það væri ekki 
sjálfgefið að vera móðir og starfa sem leiðsögumaður. Stuðningur og skilningur frá nánustu 
aðstandendum virtist vera forsenda þess að slíkt gæti gengið upp. Þeir þættir sem 
Woolnough & Redshaw (2016) tala um að skipti máli þegar konur taki ákvörðun um að 
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halda áfram vinnu eftir barnsburð voru sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, stuðningur frá 
yfirmanni og samstarfsfólki, maki sem tekur virkan þátt í uppeldinu og ánægja með 
möguleika á umönnun, til að mynda leikskóla og dagforeldra. Þessir þættir eiga vel við 
konurnar tvær sem rætt var við og höfðu verið barnlausar í upphafi starfsferils síns. Í 
rannsókn Woolnough & Redshaw (2016) gátu ekki allar konurnar sem rætt var við farið 
aftur að vinna eftir að þær eignuðust sitt fyrsta barn sem olli þeim óánægju þar sem starf 
þeirra hafði í mörgum tilfellum meiri þýðingu en að vera einungis leið til að afla tekna. 
Konurnar í þessari rannsókn voru einmitt tilbúnar að leggja talsvert mikið á sig til að halda 
starfi sínu áfram með móðurhlutverkinu þar sem starfið hefur sterka tengingu við þeirra 
sjálfsmynd og veitir þeim ánægju. Þær breytingar sem þær gerðu á vinnufyrirkomulagi 
sínu í kjölfar barnsburðar höfðu hinsvegar jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra sem er 
andstætt því sem Gatrell & Cooper (2008) fjölluðu um.  

Vinnufyrirkomulag leiðsögumanna er frekar óhefðbundið og getur falið í sér langa 
vinnudaga og óreglulegt vaktafyrirkomulag. Viðmælendur gátu hinvegar í flestum tilfellum 
vitað með góðum fyrirvara hvert vinnufyrirkomulag þeirra yrði og gátu þá skipulagt sig út 
frá því. Inn á milli fá konurnar einnig góð frí frá vinnu sem þær geta nýtt í gæðastundir 
með fjölskyldunni. Eins og Lozano, Hamplová og Le Bourdais (2016) tala um þá skiptir 
fyrirsjáanleiki vinnufyrirkomulags einmitt miklu máli varðandi það hvort óhefðbundið 
vinnumynstur hafi neikvæð eða jákvæð áhrif á streitu tengda samspili vinnu og einkalífs. 
Þeir viðmælendur sem voru barnlausir í upphafi starfsferils síns og héldu áfram að starfa 
við leiðsögn eftir barnsburð gerðu einnig breytingar á sínu vinnufyrirkomulagi eftir 
fæðingarorlof sem miðuðu að því að það yrði fyrirsjáanlegra og fjölskylduvænna. Eins og 
fjallað var um þá eru engar sérstakar reglur til varðandi barnshafandi leiðsögumenn þrátt 
fyrir að um sé að ræða starf sem getur verið ómögulegt og jafnvel hættulegt að sinna á 
meðgöngu. Einn viðmælandinn taldi að réttindi barnshafandi leiðsögumanna í tengslum 
við meðgöngu og fæðingu gæti átt þátt í því að fæla konur frá því að byrja aftur eftir að 
þær eignast barn.  

Hvað varðar viðhorf þá geta kvenkyns leiðsögumenn mætt mjög ólíku viðhorfi í sínu starfi. 
Þær lýstu bæði hvernig þær upplifa aðdáun fólks en einnig vantraust og fordóma en mikil 
aðdáun getur að vissu leiti endurspeglað fordóma gagnvart því að ekki sé sjálfsagt að bæði 
kynin sinni starfi sem þessu. Þó svo að nýja vinnan feli í sér að konur sinni karlastörfum í 
auknum mæli þá virðast konur í þessum störfum enn vera að berjast við úreltar hugmyndir 
og viðhorf. Það að konurnar séu mæður og starfi sem leiðsögumenn getur einnig vakið 
undrun og jafnvel hneykslun. Þetta er í samræmi við það sem kom fram í grein Gatrell & 
Cooper (2008) en þau fjölluðu um um hvernig konur með ung börn upplifa að aðrir verði 
mjög hneykslaðir þegar þeir komast að því að þær séu að tvinna saman móðurhlutverkið og 
fulla vinnu. Ein konan sem rætt var við nefndi sérstaklega að hún hefði gaman að því að 
storka viðteknum hugmyndum um kynjahlutverk en önnur kaus ferkar að forðast fordóma 
með því að sleppa því að tala um börnin sín eða segjast vera barnlaus eða gift.  

Á grundvelli þess sem hefur verið fjallað um hér að ofan er hægt að velta fyrir sér hvaða 
áhrif tilfinningavinna, aðstæður og viðhorf hefur á líðan og einkalíf mæðra sem starfa sem 
leiðsögumenn? Tilfinningavinna getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á líðan 
starfsfólks (Hochschild, 1983; Zapf, 2002; Ashforth & Humphrey, 1993). Þó svo að starf 
leiðsögumanna sé afar krefjandi og að konurnar sem rætt var við hafi lýst því að það feli í 
sér mikið andlegt álag þá virðist tilfinningavinna þeirra frekar hafa jákvæðar afleiðingar. 
Hún gerir konunum kleift að mynda merkingarbær sambönd við fólk sem þær meta mikils. 
Vegna þess að starf leiðsögumannsins á vel við sjálfsmynd viðmælenda þá er 
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tilfinningalegt ósamræmi lítið og neikvæð áhrif að sama skapi, líkt og Ashforth og 
Humphrey (1993) fjalla um. Yfirborðshegðun sem var meiri í styttri ferðum virðist frekar 
hafa neikvæð áhrif á líðan og einkalíf og eini viðmælandinn sem sýndi skýrar neikvæðar 
afleiðingar tilfinningavinnu á einkalíf var sá sem eingöngu fer í dagsferðir. Mikil 
tilfinningavinna í hennar starfi hafði haft þau áhrif að hún hafði engann áhuga á að kynnast 
erlendum ferðamönnum í frítíma sínum sem hún hafði áður ánægju af. Þetta gefur til kynna 
að vert sé að skoða sérstaklega hvort leiðsögumenn sýni mikla yfirborðshegðun í starfi og 
að vera vakandi fyrir einkennum tilfinningalegrar uppgjafar meðal þeirra.Tilfinningavinna 
í lengri ferðum tekur þó einnig mikið andlega á og gæti átt þátt í því hvers vegna þeir 
leiðsögumenn sem fara í lengri ferðir þurfa góðan tíma til að jafna sig þegar heim er 
komið.  

Samkvæmt fræðunum upplifa konur meiri togstreitu þegar kemur að því að tvinna saman 
krefjandi starf og fjölskyldulíf vegna þess viðhorfs í samfélaginu að þær hafi meiri 
skyldum að gegna gagnvart börnum og heimili en feður. Fjallað hefur verið um að mæður í 
fullu starfi séu nú þegar viðkvæmar fyrir neikvæðum streitueinkennum og neikvætt viðhorf 
sem þetta geri illt verra. Þeim finnst þær hvorki vera nægilega góðir starfsmenn né mæður 
sem getur leitt til óöryggis og vanlíðunar í báðum hlutverkum. (Desmarais & Alksnis, 2005 
í Gatrell & Cooper, 2008). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virtust 
viðmælendur hafa orðið varir við slíkt viðhorf og það gat valdið þeim gremju sem 
vissulega hefur ekki góð áhrif á líðan. Þeim þótti slíkt hinsvegar gamaldags og engan 
veginn eiga rétt á sér, því tóku þær það ekki næri sér og þannig hafði það ekki mikil 
neikvæð áhrif á líðan þeirra.  

Þær aðstæður sem lýst hefur verið hafa ýmiskonar áhrif á líðan og einkalíf kvennanna. 
Góður stuðningur og skilningur frá nánustu aðstandendum hefur jákvæð áhrif en neikvætt 
viðhorf getur haft virkilega slæm áhrif á andlega líðan og ánægju. Langir vinnudagar geta 
valdið streitu og andlegu álagi og haft áhrif á samband einstaklinga við börn sín og maka 
(Amber & Ginn, 1995 í Gatrell & Cooper, 2008). Það getur verið krefjandi fyrir 
leiðsögumann að eiga gefandi tíma með barni og maka eftir langa ferð eða vinnudag sem 
hefur falið í sér andlegt álag og tilfinningavinnu. Óhefðbundinn vinnutími getur þó líka 
haft jákvæð áhrif á líðan og einkalíf þar sem hann getur veitt, eins og áður hefur komið 
fram, samfelld frí inn á milli þar sem konurnar geta ræktað samband við börn og maka. Það 
sem hinsvegar þyrfti að bæta eru réttindi leiðsögumanna á meðgöngu en tekjuskerðing á 
þeim tíma er fráhrindandi. Fleiri konur gætu séð sig í starfi leiðsögumanns til frambúðar ef 
tekjuöryggi væri meira til að mynda ef konur ættu rétt á launum alla meðgönguna, líkt og 
flugfreyjur, ef aðstæður gera þeim ekki kleift að sinna líkamlega krefjandi starfi 
leiðsögumannsins.  
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6 Lokaorð 
Með þessari rannsókn hefur verið sköpuð talsverð ný þekking um viðfangsefni sem hingað 
til hefur ekki fengið mikla athygli hérlendis. Upplifun starfsfólks í ferðaþjónustu, hvað þá 
kvenna, hefur ekki verið skoðuð að ráði en hér hefur verið veitt innsýn í þann heim. 
Varðandi niðurstöður þessarar rannsóknar er þó rétt að hafa í huga að þær byggja á 
upplifun aðeins þriggja viðmælenda og því endurspegla þær ólíklega upplifun heildarinnar. 
Fjöldi viðmælenda hefði gjarnan mátt vera meiri en tímarammi rannsóknarinnar gaf ekki 
kost á því. Auk þess starfa allir viðmælendur hjá sama fyrirtæki sem í aðra röndina 
auðveldaði samanburð milli viðmælenda en getur einnig hafa valdið ákveðinni einsleitni. 
Eftir sem áður gefur rannsóknin mikilvægar vísbendingar um starf leiðsögumanna sem 
hægt er að byggja á, hvort sem er í fræðilegum tilgangi eða hagnýtum. Viðfangsefnið er 
mjög áhugavert og hægt væri að gera ýmsar fleiri rannsóknir tengdar því. Til að mynda 
væri hægt að gera sambærilega rannsókn meðal feðra sem starfa sem leiðsögumenn og 
bera upplifun þeirra saman við þá sem hér hefur verið fjallað um. Einnig væri áhugavert að 
gera rannsókn sem eingöngu miðar að því að skoða tilfinningavinnu og áhrif hennar meðal 
starfsfólks í ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan er fjölbreytt grein og því mætti taka fyrir fleiri 
starfsstéttir en leiðsögumenn og bera þær saman.  

Það eru ákveðnar ályktanir sem draga má af þessari rannsókn sem bæði 
ferðaþjónustufyrirtæki og þeir sem berjast fyrir réttindum leiðsögumanna ættu að taka til 
sín. Leiðsögumenn halda sjaldan áfram í starfi eftir að þær verða mæður og fram kom að 
núverandi fyrirkomulag varðandi réttindi á meðgöngu getur átt þátt í því að ýta konum úr 
stéttinni. Brottfall sem þetta er bæði leiðinlegt fyrir þær konur sem hafa yndi af því að 
leiðsegja en er einnig mjög skaðlegt fyrir ferðaþjónustuna sem atvinnugrein þar sem hæfir 
einstaklingar geta horfið á önnur mið. Kvenkyns leiðsögumenn ættu því að berjast í 
sameiningu fyrir bættum réttindum þar sem þau eru hagur allra.   

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að tilfinningavinna sé veigamikil uppspretta álags í 
starfi og að tilfinningalegt og andlegt álag vegi þyngra en líkamlegt. Vinnuveitendur ættu 
að vera meðvitaðir um tilfinningavinnu og mögulegar afleiðingar sem hún getur haft bæði 
á vellíðan starfsfólks í vinnunni og í einkalífi. Það virðist vera að tilfinningavinna hafi 
frekar neikvæð áhrif þegar hún felur í sér mikla yfirborðshegðun sem kemur frekar fram 
þegar starfsfólk hefur samskipti við marga viðskiptavini í styttri tíma í senn. Því ætti að 
flygjast sérstaklega vel með fólki sem starfar í slíkum aðstæðum. Mikil áhersla er lögð á 
fræðslu og þjálfun tengda öryggi og vellíðan ferðamanna en skortur er á fræðslu sem hefur 
það að markmiði að auka vellíðan starfsfólks. Ég tel því að vinnuveitendur ættu að fræða 
starfsfólk um tilfinningavinnu og afleiðingar hennar svo það geti sjálft verið vakandi fyrir 
neikvæðum áhrifum. Slík áhrif geta verið dýrkeypt, bæði fyrir starfsmanninn og fyrirtækið, 
og þess vegna er raunin ekki endilega sú að það kosti ekkert að brosa. 
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Viðauki 
Viðtalsramminn sem farið var eftir í viðtali 1:  

Upphafsspurning: Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri þér og þínum starfsferli sem 
leiðsögumaður.  

x Almenn atriði um starfið  

o Lýsa týpískum degi í vinnunni  

o Kostir og gallar  

x Tilfinningavinna í starfi, lýsa samspili sín og viðskiptavina í ferðum.  

o Ávinningur  

o Hvaðan koma hugmyndir 

x Samspil vinnu og einkalífs  

o Jákvæð og neikvæð áhrif  

o Breytingar eftir að hún varð móðir 

 

Í viðtali 2 og viðtali 3 var bætt við eftirfarandi atriðum:  

x Viðhorf til kvenkyns leiðsögumanna 

o Skiptir máli að vera móðir? 

 


