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Útdráttur 
Samhliða vaxandi ferðaþjónustu síðustu áratugi hefur fræðileg nálgun á greinina styrkst og 

rannsóknum fjölgað sem varða t.d. hvata til ferðalaga og áhrif þeirra á einstaklinga. Margir 

líta á ferðalög sem frí frá hversdagsleikanum þar sem tækifæri gefst til þess að slaka á, 

verja tíma með fjölskyldunni og upplifa eitthvað nýtt. Rannsókn þessi er lífssögurannsókn 

sem byggir á ferðasögu Birtu Árdal Bergsteinsdóttur, 26 ára Mosfellings sem býr nú í 

Marokkó með fjölskyldu sinni. Í rannsókninni er saga Birtu rakin og hún skoðuð út frá 

kenningum fyrirbærafræðinnar þar sem mikilvægi reynsluþekkingar er dregið fram og 

hvernig reynsla Birtu á ferðalögum leiddi hana að lokum á þann stað sem hún er í dag. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kafa dýpra en þær staðalímyndir sem við höfum um 

ferðalög og skoða hvernig reynsla á ferðalögum getur víkkað sjóndeildarhring okkar og 

opnað nýjar dyr sem veita aðgang að ólíkum menningarheimum, gildum og lífssýn. 

Abstract 
Parallel to growing tourism in the last decades scholars have increasingly been studying 

tourism, why people travel and in what way travels can affect us. Many look at traveling as 

a vacation from the ordinary everyday life where we get the opportunity to relax, spend 

time with your family and experience new things. This essay is based on a life history 

method about the travel story of Birta Árdal Bergsteinsdóttir, a 26-year-old Icelander from 

the town Mosfellsbær who now lives in Morocco with her family. Her story is viewed from 

the perspective of phenomenology with special focus on practice-based knowledge and 

how experience from Birta’s travels lead her to the place where she is today. In this essay 

the main goal is to dig deeper than the stereotype images we have about traveling and look 

at how the experience we gain from traveling can widen our horizon and open up new 

doors that give us access to different cultures, values and a different view of life.





v 

Efnisyfirlit 
Myndir .................................................................................................................................. vi	  

Þakkir .................................................................................................................................. vii	  

1	   Inngangur ......................................................................................................................... 1	  

2	   Ferðalög frá nýju sjónarhorni ........................................................................................ 3	  
2.1	   Ástæður og hvatar til ferðalaga ................................................................................ 3	  
2.2	   Tengslanet ólíkra kenninga ...................................................................................... 6	  

3	   Um rannsóknina ............................................................................................................ 11	  
3.1	   Val á rannsóknaraðferð .......................................................................................... 11	  
3.2	   Gagnasöfnun, greining og aðferðafræðilegir erfiðleikar ........................................ 12	  

4	   Breytt viðhorf ................................................................................................................. 15	  
4.1	   Hver er Birta Árdal? ............................................................................................... 16	  
4.2	   Frá Vestur-Afríku til Green Milk ........................................................................... 17	  
4.3	   Rótleysi ................................................................................................................... 20	  
4.4	   Birta gerist múslimi ................................................................................................ 23	  
4.5	   Stórt skref á móti straumnum ................................................................................. 25	  
4.6	   Úr einstaklingi í fjölskyldu ..................................................................................... 26	  
4.7	   Insahallah ................................................................................................................ 29	  

5	   Lokaorð .......................................................................................................................... 35	  

Heimildir ............................................................................................................................. 37	  
 



vi 

Myndir 
 

Mynd 1: Birta með Maryam dóttur sína .............................................................................. 16 

Mynd 2: Othman og tvíburarnir Iman og Maryam .............................................................. 28 

Mynd 3: Við Birta ræðum málin við arininn ....................................................................... 30 

Mynd 4: Eitt af mörgum ferðalögum þeirra Othman og Birtu um fjöllin ............................ 32 

Allar myndir sem birtast í þessari ritgerð eru úr einkasafni höfundar. 



vii 

Þakkir 
Þar sem þetta verkefni hefði ekki orðið að veruleika nema með aðstoð og leyfi Birtu Árdal 

Bergsteinsdóttur verð ég að þakka henni sérstaklega fyrir að leyfa mér að segja sögu sína 

og taka þátt í þessu verkefni með mér. Það er mér afar kært að fá að segja ferðasögu hennar 

og hefur hún veitt mér innblástur til þess að líta á ferðalög öðrum augum. Einnig vil ég 

þakka fjölskyldu Birtu fyrir að taka mér opnum örmum, ferðast með mér um fjöllin í 

Marokkó og fræða mig um hina ýmsu hluti. Slík upplifun er ómetanleg. Ég vil þakka 

Gunnari Þór Jóhannessyni leiðbeinanda mínum fyrir alla þá hjálp og þann stuðning sem 

hann hefur veitt mér. Ég vil þakka fyrir þær ábendingar og hugmyndir sem hann lagði fram 

og reyndust afar nytsamlegar. Allt frá byrjun hefur hann sýnt verkefninu mikinn áhuga og 

hvatti það mig til þess að láta verða af hugmyndum mínum. Júlíu Guðrúnu Ingólfsdóttur 

vil ég þakka kærlega fyrir prófarkalestur. Að lokum vil ég þakka föður mínum, Kristjáni 

Guðmundssyni, fyrir að ferðast með mér til Marokkó og gera ferðalagið enn skemmtilegra 

og ánægjulegra með félagsskap sínum. 
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1 Inngangur 
Síðustu ár hafa ferðalög orðið sífellt stærri hluti af neyslumenningu vestrænna samfélaga. 

Það að fara í ferðalag er hefðbundin athöfn sem þykir eðlileg innan samfélagsins. Margir 

ferðast oft á ári og sumir eru jafnvel stöðugt á flakki. Það má því að einhverju leyti segja 

að ferðalög séu orðin hversdagsleg í samtíma okkar. Ferðalög til fjarlægra landa eru orðin 

aðgengilegri en áður og opnar það á samskipti milli ólíkra menningarheima. Með auknu 

vægi ferðalaga í nútímamenningu brotnar markaðurinn upp og sífellt fleiri tegundir 

ferðalaga verða til. Í kjölfarið spinnast upp fleiri og fleiri staðalímyndir af ferðalögum sem 

segja til um hvernig skuli haga sér á meðan á þeim stendur, hvað á að gera og skoða. 

Sterkar hugmyndir um hið týpíska eða rétta ferðalag eiga það til að stjórna hegðun og 

upplifun okkar á meðan á ferðalögum stendur þar sem við eltumst við að fullnægja þeim 

væntingum sem við höfum í huganum. John Urry (1990) kemur inn á þessa stýrðu hegðun í 

skrifum sínum og talar um það sem hann kallar ferðamannaáhorfið, þ.e. hvernig hegðun 

ferðamanna er ekki hlutlaus heldur sé hún mótuð af félagslegum tengslum.  

Þegar litið er dýpra er auðvelt að sjá að ferðalög eru meira en yfirborðskennd 

neysluhegðun. Þau snúast um meira en frí frá hversdagsleikanum og fyrir marga hafa 

ferðalög djúpstæða merkingu og spila mikilvægt hlutverk í lífi þeirra. Fræðimenn á borð 

við MacCannell (1973) og Cohen (1979) hafa t.d. líkt merkingu nútíma ferðalaga við 

pílagrímsferðir þar sem ferðamenn leita eftir upprunaleika og sækjast eftir framandi 

upplifun á sama hátt og pílagrímar ferðast til þess að komast í snertingu við uppruna 

trúarbragða sinna.  

Markmið þessarar rannsóknar er að draga fram þau gildi ferðalaga sem rista dýpra en 

þær staðalímyndir sem við höfum um ferðalög og ástæður þeirra. Reynsla okkar á 

ferðalögum skapar þekkingu sem bætir við hyggjuvit okkar og hjálpar okkur að skilja 

heiminn og þá ólíku menningarheima sem í honum þrífast. Reynsluþekking okkar getur 

einnig hjálpað okkur að skoða okkur sjálf og samfélag okkar í nýju ljósi og á sama tíma 

dregið úr fordómum og þeim staðalímyndum sem við erum svo gjörn á að gleypa við. Með 

aukinni þekkingu á því sem er framandi fáum við tækifæri til þess að endurmeta gildi og 

lífssýn okkar út frá stærra samhengi en því samfélagslega mótaða formi sem við ölumst 

upp í. 
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Í þessari ritgerð verður leitað svara við þeirri spurningu hvernig sú reynsla sem við öðlumst 

í gegnum ferðalög getur víkkað sjóndeildarhring okkar og haft áhrif á og jafnvel breytt 

gildismati okkar og lífssýn. Rannsóknin byggir á ferðasögu Birtu Árdal en ferðalög hennar 

ná víða um heiminn og leiddu hana að lokum til Marokkó þar sem hún býr í dag með 

fjölskyldu sinni. Ferðasaga Birtu er skemmtileg saga sem veitir innsýn í þau mögnuðu áhrif 

sem ferðalög geta haft á líf okkar. Í frásögn sinni talar Birta ekki einungis um ferðalög sín 

um heiminn heldur segir hún einnig frá því hugræna, andlega og ekki síst trúarlega 

ferðalagi sem samtvinnast óumflýjanlega líkamlegum ferðalögum hennar til hinna ýmsu 

staða. Rannsóknin er eigindleg lífssögurannsókn sem byggir á viðtölum við Birtu Árdal en 

einnig var beitt etnógrafískri (e. ethnography) nálgun þar sem ég ferðaðist til Marokkó og 

eyddi tíma með Birtu og fjölskyldu hennar til þess að dýpka skilning minn á aðstæðum 

hennar. 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að í beinu framhaldi af inngangi verður 

fræðileg umfjöllun þar sem farið verður yfir helstu kenningar og hugtök sem rannsóknin 

byggir á. Rannsóknin er fyrirbærafræðilegs eðlis og snertir hin ýmsu fræðasvið s.s. 

ferðamálafræði, félagsfræði, heimspeki og sálfræði, en kenningar og hugtök úr þessum 

fræðigreinum fléttast saman í gegnum vendipunkt fyrirbærafræðinnar. Fræðileg nálgun 

rannsóknarinnar er því mjög þverfagleg og færir lesandann nær sjónarhorni rannsakandans 

áður en sagt er frá ferðasögu Birtu. Í þriðja kafla verður farið yfir aðferðafræðilega nálgun 

rannsóknarinnar. Gerð verður ýtarleg grein fyrir vali á rannsóknaraðferðum og hvernig þær 

voru útfærðar. Í fjórða kafla verður sagt frá ferðasögu Birtu og greining og túlkun fléttuð 

inn í frásögnina. Dregin verður fram tenging milli upplifunar hennar og þeirra fræðilegu 

kenninga sem eiga við. Í fimmta kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman 

og rannsóknarspurningu svarað. Farið verður yfir rannsóknina í heild sinni og gerð grein 

fyrir helstu kostum og göllum. Í lokin verða lagðar fram tillögur að frekari rannsóknum og 

hvernig hægt sé að nýta þessa rannsókn til frekari athugana á efninu. 
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2 Ferðalög frá nýju sjónarhorni 
Til þess að ná utan um efni og innihald verkefnisins er vert að stíga niður fæti á nokkrum 

fræðasviðum áður en lengra er haldið. Þær fræðilegu kenningar sem teknar verða fyrir snúa 

fyrst og fremst að fyrirbærafræði og hvernig hún birtist í ferðamálafræðinni þar sem þessar 

tvær fræðigreinar fléttast óumflýjanlega saman við rannsóknir á ferðalögum. Hér á eftir 

verður farið yfir þær kenningar og þá hugmyndafræði sem snýr að verkefninu og gerð 

grein fyrir því hvernig ólíkar kenningar eiga við listina að ferðast. 

2.1 Ástæður og hvatar til ferðalaga 

Þýski heimspekingurinn Edmund Husserl er af mörgum talinn forfaðir fyrirbærafræðinnar 

en kenningar hans um fyrirbærafræðilegar nálganir ná aftur til aldamótanna 1900. Björn 

Þorsteinsson útskýrir vel nálgun Husserl í bókinni Náttúran í ljósaskiptunum þar sem hann 

segir að án huglægni gæti ekki verið hlutlægni og engin reynsla án vitundar, þar sem öll 

reynsla og hlutlæg þekking verður til við skynjun og túlkun mannverunnar. Margir 

fræðimenn hafa tekið upp hugmyndir Husserl og útfært á marga vegu, má þar nefna Martin 

Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Niels Bohr, 

Karen Barad o.fl. Til þess að einfalda þessar djúpu heimspekilegu hugmyndafræði verður 

einblínt á þá skilgreiningu að fyrirbærafræðin horfi á hlutina frá fyrstu persónu sjónarhorni 

og geri ráð fyrir því að mannleg vitund sé óumflýjanlegur hluti af allri þekkingu og því 

nauðsynlegt að gera grein fyrir tengslunum á milli mannverunnar og fyrirbæra, hver sem 

þau svo eru (Björn Þorsteinsson, 2009, 2016). Þó svo að fyrirbærafræðin teljist heldur 

heimspekileg hugmyndafræði teygir hún anga sína í margar áttir og ekki síst í skrif 

ferðmálafræðinnar. Erik Cohen (1979) nýtir sér forsendur fyrirbærafræðinnar til þess að 

undirstrika að ekki sé hægt að flokka ferðamenn í staðlaða flokka eins og margir 

fræðimenn hafa gert, því öll upplifum við aðstæður og fyrirbæri á okkar eigin hátt. 

Árið 1979 skrifaði Cohen grein þar sem hann flokkar ferðamenn eftir mismunandi 

hvötum til ferðalaga. Í greininni tekur hann saman andstæðar hugmyndir tveggja 

fræðimanna, annars vegar hugmyndir Boorstin (1964) um að ferðamenn séu grunnhyggnir 

og sæki í falska viðburði eða sviðsettan veruleika, svokallaða „pseudo-events“ og hins 

vegar hugmyndir MacCannell (1973) sem heldur því fram að ferðamenn sækist fyrst og 
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fremst í upprunaleika á ferðalögum sínum. Cohen bendir á að báðar kenningarnar nái utan 

um hluta fyrirbærisins en séu hins vegar of ýktar þar sem ekki sé hægt að flokka ferðamenn 

í einn flokk þar sem ólíkt fólk leitar eftir ólíkri upplifun á ferðalögum sínum. Cohen dregur 

inn í umræðuna hugtakið kjarna (e. centre) en þar á hann við kjarna hvers einstaklings sem 

stendur fyrir grundvallargildi hans, hvort sem það er andlegur eða menningarlegur kjarni. 

Hann tekur fyrir kenningar Victor Turner (1973) um „the centre out there“ sem vísar til 

þess að kjarna okkar sé ekki endilega að finna í nærliggjandi landfræðilegu umhverfi 

okkar, heldur geti staðsetning kjarnans verið fjarlæg á andlegan hátt og tekur hann sem 

dæmi pílagrímsferðir þar sem fólk leggur leið sína til Mekku til þess að komast í snertingu 

við ákveðinn kjarna. Einnig kemur Cohen inn á kenningar E. Shils (1975) sem fjallar um 

að hvert samfélag eigi sinn eigin kjarna eða miðju sem endurspeglar persónuleika og æðstu 

gildi samfélagsins. Eisenstadt (1968) þróaði kenningu Shils frekar og bætti við fleiri 

miðjum, þ.e.a.s. að kjarnar skiptist niður á fleiri svið eins og pólitísk, menningarleg og 

trúarleg svið. Það eru þessar hugmyndir um kjarna og gildi sem stuðst verður m.a. við í 

þessari ritgerð.  

Cohen skiptir tegundum ferðalaga í fimm flokka eftir hvötum fólks í leit að kjarna og 

hvers eðlis þessi kjarni er. Flokkanir eru eftirfarandi: 

Endurnærandi reynsla ( e. The Recreational mode): Hér snúast ferðalög fyrst og fremst 

um það að fá pásu frá dagsdaglega streðinu og hlaða batteríin. Ferðamenn hafa sterk tengsl 

við kjarna samfélagsins og þau ríkjandi gildi sem þar finnast og eru ekki í leit að nýjum 

kjarna. Þörfin til ferðalaga er af veraldlegum toga en ekki andlegum. 

Tilbreytingarháttur (e. The Diversionary mode): Ferðalögin eru til þess að fá tilbreytingu 

í lífið en ekki til þess að endurnærast. Ferðamaðurinn tengir ekki sérstaklega við kjarna 

samfélagsins en er þó ekki í leit að nýjum. 

Reynsluháttur (e. The Experiential mode): Hér er ferðamaðurinn í leit að upprunaleika. 

Hann er meðvitaður um tengslaleysi við kjarna eigin samfélags og vill skoða líf í öðrum 

samfélögum í leit að nýjum kjarna. 

Tilraunaháttur (e. The Experimental mode): Hér eru ferðamenn sem tengja ekki lengur 

við kjarna eigin samfélags og fara í leit að öðrum kostum með því að ferðast til margra 

ólíkra staða og taka virkan þátt í því samfélagi sem þeir ferðast til en tileinka sér þó ekki þá 

hegðun til framtíðar. Hegðun ferðamannsins er því ólík því sem gerist í reynsluhætti þar 
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sem ferðamenn fylgjast með en taka ekki virkan þátt. Þeir ferðamenn sem eru sífellt á 

ferðinni og flakka á milli staða í leit sinni að nýjum kjarna eru einnig kallaðir flakkarar eða 

„drifters“. 

Tilvistarháttur (e. The Existential mode): Þegar á þetta stig er komið hefur ferðamaðurinn 

fundið sér nýjan kjarna í nýju samfélagi. Ferðamaðurinn sest að í því samfélagi og tekur 

upp þau gildi og þá hegðun sem þar tíðkast. Þegar þetta á við er stundum talað um að 

ferðamenn „go native“. 

Cohen er ekki sá eini sem hefur stuðst við formgerðarflokkun sem þessa heldur hafa 

fræðimenn á borð við Smith (1995), Murphy (1985) og Lengkeek (2001) einnig komið 

fram með slíkar hugmyndir. Sem dæmi tók Lengkeek upp flokkanir Cohen og yfirfærði 

hugmyndina um kjarna og „the centre out there“ yfir á þörfina fyrir það að losa spennu eða 

komast í snertingu við hið utanaðkomandi (e. out-there-ness). Hann lítur ekki svo á að 

tilvera kjarna skipti öllu máli heldur einfaldlega færslan frá hversdagslegum veruleika til 

óhefðbundins veruleika sem hægt er að nálgast einfaldlega með spennulosun og 

tómstundum. Þannig sprengir hann upp flokkun Cohen og kemur fram með víðtækari 

nálgun á hvata til ferðalaga. 

Fleiri hafa tekið fyrir hugmyndina um að lýsa hversdagsleikanum og ferðalögum sem 

andstæðum, þar sem ferðalög eru ákveðinn flótti frá hversdagsleikanum. Nelson Graburn 

(1977) talar um það í bók sinni Tourism: The Sacred Journey hvernig við stillum upp 

ferðalögum sem fríi frá amstri hversdagsleikans. Ferðalög eru tími fyrir leik og möguleiki 

til þess að komast í burtu, á meðan hversdagsleikinn einkennist af vinnu og streitu heima 

fyrir. Í sömu grein kemur Graburn inn á hugmyndir Leach (1961) um það hvernig við 

skiptum flæði tímans í veraldleg og heilög tímabil. Veraldlegt tímabil er sá tími þegar við 

erum heima í vinnu og heilagi tíminn sá tími sem einkennist af því óvenjulega og 

ferðalögum. Heilagi tíminn, sem við notum meðal annars til að ferðast, þykir að einhverju 

leyti meira raunverulegur en hið hversdagslega líf og það eru þau tímabil sem gera lífið 

þess virði að lifa (e. life worth living). John Urry (1990) tekur undir þessa skilgreiningu og 

lýsir ferðalögum sem upplifun og athöfn sem iðkuð er í frítíma og er á skjön við það sem 

við gerum í hversdagslegri rútínu okkar.  

Áherslan á formgerðarflokkun sem byggir á andstæðum og þeim skýru mörkum sem 

dregin hafa verið á milli hversdagsleikans og frítímans hefur þó verið gagnrýnd og bent á 

hve erfitt það sé að aðskilja þessa tvo þætti þar sem við getum aldrei flúið 
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hversdagsleikann. Þegar við förum í frí skiljum við ekki hversdagslegar venjur eftir heima 

heldur höldum við áfram að iðka þær í fríinu. Ferðalög eru því ekki andstæða við 

hversdagslíf okkar þar sem hversdagslegar venjur, hugarfar og félagsleg tengsl fylgja 

okkur alltaf í ferðalög (Larsen, 2008). Formgerðarflokkanir á borð við þeirra Cohen og 

Lengkeek geta þó veitt innsýn í ólíka hvata til ferðalaga sem blandast síðan saman á 

mismunandi hátt hjá einstaklingum. Sú staðreynd að við getum ekki flúið hversdagsleikann 

auðveldar skilning á hegðun ferðamanna og hvernig hún einkennist ekki einungis af 

einstaklingum heldur einnig af þeim ríkjandi gildum og hugmyndum sem fyrirfinnast í 

samfélagi þeirra (Larsen & Urry, 2011). Það færir okkur að næsta umræðuefni sem er 

mótandi áhrif samfélagsins. 

2.2 Tengslanet ólíkra kenninga 

Til þess að gera betur grein fyrir þeim áhrifum sem móta hugsunarhátt okkar og hegðun 

verður farið yfir nokkur mikilvæg hugtök á borð við alsæi (e. panopticism), taktgreiningu 

(e. rythmanalysis) og hugmyndalegt forræði (e. hegemony). Við skulum þó byrja 

umfjöllunina á félagsfræðingnum Erving Goffman (1990), en hann kom með afar 

áhugaverða kenningu um hegðun einstaklinga og hvernig hún mótast eftir aðstæðum. 

Goffman lagði fram hugmyndina um sjálfið og hvernig við erum stöðugt að setja upp 

leikrit eða grímur sem við aðlögum þeim aðstæðum sem við erum í hverju sinni. Þær 

grímur sem við setjum upp eru ekki skapaðar af okkur sjálfum heldur veljum við úr því 

framboði sem samfélagið hefur viðurkennt. Þannig setjum við upp viðeigandi grímur eða 

leikum viðeigandi hlutverk til þess að passa á leiksvið samfélagsins. Það er ekki fyrr en við 

erum komin baksviðs sem við leggjum grímur okkar niður. Þetta baksvið getur t.d. verið 

þegar við erum heima hjá okkur þar sem við erum undir sem minnstum áhrifum af 

samfélaginu og náum þ.a.l. að komast í betri snertingu við okkar sanna sjálf. Goffman telur 

því að framkoma og hegðun sé félagslega mótuð (e. sociolized) og að hún sé aðlöguð 

mynstrum og gildum samfélagsins. Eigin gildi vilja þannig oft gleymast og við verðum 

meðvirk í taktföstu samfélaginu sem réttir okkur hlutverk sem við svo fúslega leikum. 

Hugmyndir Goffman eru nátengdar kenningum Michael Foucault (1977) um það sem 

hann kallar alsæi og á við hvernig samfélög eru byggð á flóknu valdakerfi sem tekur yfir 

samfélagið og félagslíf þess. Sterkar formgerðir um gildi og hefðir eru mótaðar innan 

samfélagsins og þeim viðhaldið í gengum orðræðu. Við fylgjum þeim straumum og því 

kerfi sem fyrirfinnst í samfélaginu, meðvitað eða ómeðvitað. Þannig erum við í raun ekki 
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frjáls í vali okkar heldur veljum við úr þeim hugmyndum sem hafa þegar verið samþykktar 

af samfélaginu. Félagsfræðingurinn og heimspekingurinn Henri Lefebvre (2004) talar á 

svipuðum nótum í kenningu sinni um taktgreiningu, en hún fjallar um hvernig línulegur 

taktur framleiðslustreðsins (tími er peningar) dregur úr náttúrulegri töktum á borð við 

persónulega og félagslega takta. Framleiðslustreðið tekur yfir og við lifum og hrærumst í 

þeim takti sem samfélagið hefur mótað. Frítími verður þ.a.l. afgangur af þeim tíma sem við 

eyðum í að framleiða. Við erum sífellt að þræla út fyrir stöðugleika í lífi okkar, en á sama 

tíma erum við að selja í burtu sjálfstæði okkar til framleiðsluþarfa samfélagsins 

(Hildigunnur Sverrisdóttir, 2011). Hildigunnur Sverrisdóttir (2011) yfirfærir hugmynd 

Lefebvre um taktgreiningu á ferðalög í grein sinni The destination within og lýsir því 

hvernig við förum í gegnum ferðalög okkar í þeim takti sem stillt er upp fyrir okkur. Hún 

bendir jafnframt á það að dýrmætustu augnablikin verða oft þegar ekki er verið að 

framfylgja skipulaginu, þegar eitthvað óvænt gerist sem ekki hefur verið séð fyrir. Þegar 

litið er á taktfasta hegðun ferðamanna gagnrýnum augum má sjá hvernig ferðalög eru í 

raun ekki andstæða við framleiðslustreðið heldur má líta á þau sem aðra útgáfu af því. 

Umræða Hildigunnar tengist að mörgu leyti kenningum þeirra Urry (1990) um „The 

tourist gaze“ og MacCannell (2001) um „The second gaze“. Í bók sinni The tourist gaze 

segir Urry frá því hvernig áhorf (e. gaze) er mótað af félagslegum tengslum og hvernig 

tákn og fyrirbyggjandi hugmyndir móta upplifun okkar á ferðalögum t.d. í gegnum 

kvikmyndir, auglýsingar eða jafnvel póstkort. Á ferðalögum okkar leitum við eftir þeim 

ímyndum sem við höfum í huganum og lítum á sama tíma fram hjá því sem passar ekki við 

þær. Það er þetta ómeðvitaða eða meðvitaða val sem leiðir okkur að kenningum 

MacCannell um seinna áhorf (e. second gaze). Hann bendir á að fyrir allt sem við sjáum er 

á sama tíma eitthvað sem við sjáum ekki. MacCannell segir að ferðamenn séu meðvitaðir 

um þetta og að fyrir utan hið stýrða áhorf sé eitthvað meira að sjá og það eru oft þessir 

óséðu hlutir sem snerta okkur hvað mest þó við séum mismeðtækileg gagnvart þeim. 

Þannig vísar áhorfið sem Urry talar um til taktsins sem stillt er upp fyrir ferðamenn og 

seinna áhorf MacCannell eru þau litlu óvæntu atriði sem skapa oft eftirminnilegustu 

minningarnar. 

Til þess að draga saman umræðuna hér að ofan um ósýnileg völd er kjörið að skoða 

kenningar Antonio Gramsci (1971) um hugmyndalegt forræði. Hugtakið á við þegar 

ákveðinn hópur hefur getu til þess að stjórna almenningi án sjáanlegra reglugerða eða með 

beitingu sjáanlegs valds. Valdið fæst með þegjandi samþykki samfélagsþegna sem skipa 
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lægri stöðu með því að samþykkja starfshætti eða ríkjandi fyrirkomulag innan 

samfélagsins, sama hvort það er menningarlega, pólitískt eða félagslega. Þessir starfshættir 

eru oft óréttlátir og skapa verulegan ójöfnuð í samfélaginu (Johnston, Gregory, Pratt & 

Watts, 2000). Gramsci vildi að sama skapi meina að almenningur framseldi samþykki sitt 

til ríkisstjórna sem skertu frelsi hans og afneituðu öðrum lýðræðislegum hugsjónum 

(Johnston, Gregory, Pratt & Watts, 2000). Það eru þessi ósýnilegu öfl sem eru svo sterk, 

ekki bara í samfélaginu heldur einnig í hugarheimi okkar, sem vert er að skoða þegar tekin 

eru fyrir ferðalög, og þeir þættir sem koma að hverju ferðalagi fyrir sig s.s. hvatar, ástæður, 

upplifun, áhrif o.fl. 

Þrátt fyrir þau áhrifamiklu öfl sem nefnd hafa verið hér að framan er mikilvægt að 

undirstrika að við erum eftir allt saman mismunandi einstaklingar og þó svo að við séum 

oft undir miklum áhrifum af þeim straumum sem umlykja okkur er skynjuð líðan alltaf 

einstaklingsbundin og háð reynslu og bakgrunni hvers og eins. Gunnþóra Ólafsdóttir 

(2008) skrifaði grein þar sem hún talar á þessum nótum um áhrif ferðalaga og dregur fram 

mikilvægi þess að gerð sé grein fyrir þessari persónubundnu upplifun við rannsóknir á 

ferðalögum. Hún nýtir sér tengslakenningar fyrirbærafræðinnar í skrifum sínum, en 

tengslahyggja er hugmyndafræði sem leggur áherslu á að skilja tengslin á milli hluta í stað 

þess að aðskilja þá í anda tvíhyggjunnar þar sem hið efnislega og andlega er aðskilið 

(Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). Líkt og Gunnþóra tel ég mikilvægt að draga þessa nálgun 

fram til þess að undirstrika hve erfitt er að flokka fólk í fyrirfram skilgreinda hópa því hver 

einstaklingur er mótaður af ýmsum tengslum. Fyrirbærafræðileg nálgun er þannig lykillinn 

að því að skilja ferðahegðun og upplifun fólks þar sem hún kafar undir yfirborðið og 

dregur fram vægi mannlegrar vitundar (Björn Þorsteinsson, 2016). Þegar búið er að gera 

grein fyrir þessari mannlegu vitund er auðveldara að skilja hvernig hver einstaklingur, þ. á 

m. Birta, öðlast sína einstaklingsbundnu þekkingu með því að upplifa og skilja út frá eigin 

raun. Slík þekking kallast þögul þekking eða reynsluþekking (e. phronesis) og á rætur sínar 

að rekja aftur til Aristótelesar, en hann lýsir henni sem sammannlegri reynslu sem hefur 

alltaf verið til staðar. Aristóteles flokkaði þekkingu í þrjá flokka, vísindalega þekkingu (e. 

episteme), tæknilega þekkingu (e. techne) og reynsluþekkingu. Vísindaleg þekking 

einkennist af vísindalega ígrunduðum niðurstöðum þar sem tilgáta er sönnuð eða afsönnuð 

og er slík þekking algild og óháð aðstæðum. Kenningar og lögmál eru dæmi um slíka 

þekkingu. Tæknileg þekking er nauðsynleg til þess að búa hluti til og skapa þar sem 

framleiðslan er í forgrunni. Reynsluþekking er siðfræðileg þekking sem tekur mið af 
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gildismati og fer lengra en vísindaleg og tæknileg þekking þar sem hún fer eftir aðstæðum 

hverju sinni (Flyvbjerg, 2004). Það er þessi þögla þekking sem breytir viðhorfum okkar og 

dregur úr fordómum. Reynslan kennir okkur og opnar augun fyrir því sem við áður sáum 

ekki. Við fáum tækifæri til að skilja náungann, hegðun og aðstæður sem áður voru 

framandi. Saga Birtu er dæmi um hvernig þessi reynsluþekking er grunnurinn að 

breytingarmætti ferðalaga þar sem einstaklingar vaxa í gegnum nýja þekkingu sem mótar 

og umbreytir hugsunarhætti þeirra. 
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3 Um rannsóknina 
Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar og þær aðferðir sem notaðar 

voru við gagnaöflun og greiningu. Farið verður yfir þau rannsóknarsvið sem rannsóknin 

snertir á og gerð grein fyrir sambandi mínu við Birtu. Í lokin verður farið yfir kosti og galla 

eigindlegra rannsókna og þær áskoranir sem fylgja rannsóknaraðferðinni. 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Þar sem ritgerðin er fyrirbærafræðilegs eðlis var stuðst við fyrirbærafræðilega 

aðferðafræði, en hún einkennist af því að skilja aðstæður út frá sjónarhorni gerandans og 

reyna þannig að upplifa veröldina í gegnum augu hans (Taylor & Bogdan, 1998). Þessi 

aðferð var valin til þess að öðlast sem bestan skilning á sögu Birtu og til þess að gefa Birtu 

tækifæri til að segja frá sögu sinni á sem ýtarlegastan hátt.  

Rannsóknin nær inn á nokkur rannsóknarsnið. Hún er lífssögurannsókn (e. life 

history method) en slíkar rannsóknir byggja á frásögnum af persónulegri reynslu 

viðmælenda og eru þær oft notaðar sem dæmi til að varpa ljósi á almennari reynslu eða 

ferli sem stærri hópur getur tengt við. Í rannsóknum sem þessum er ekki lögð áhersla á 

staðreyndir heldur þá merkingu sem viðmælandi leggur í þær (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Rannsóknin er etnógrafísk (e. ethnography) þar sem hluti af rannsóknarvinnu fór 

fram í núverandi heimalandi Birtu til þess að skilja betur lífshætti, menningu og félagslegt 

umhverfi. Hún er einnig það sem kallað er tilviksrannsókn (e. case study), þar sem Birta er 

tilvikið og tímaramminn ferðasaga hennar (Punch, 2014). 

Byggt er á eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative research methods) með 

áherslu á opin viðtöl og þátttökuathugun. Opin viðtöl, eða djúp viðtöl, eru óstöðluð viðtöl 

sem gefa viðmælandanum svigrúm til þess að segja sögu sína á frjálsan hátt og auka 

þannig skilning rannsakandans á aðstæðum viðmælanda. Djúp viðtöl eiga margt 

sameiginlegt með innilegum og persónulegum samræðum og opna á dýpri skilning heldur 

en þegar um stöðluð viðtöl er að ræða (Punch, 2014). Ég ákvað að tileinka mér þessa 

viðtalsaðferð til þess að gefa Birtu tækifæri á að útskýra mál sitt á þann hátt sem hún kysi. 

Með því að beita þessari aðferð fékk ég góðar og nákvæmar útskýringar á tilfinningum og 

upplifun sem skiptir miklu máli til þess að geta túlkað sögu hennar á sem bestan hátt. Í 
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eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsóknarspurning oft höfð opin í gegnum 

rannsóknarferlið og er hún stöðugt að taka breytingum. Það opnar rannsóknina fyrir 

mögulegum breytingum sem gætu aukið vægi rannsóknarinnar í stað þess að njörva 

stefnuna niður í fyrirfram ákveðinn farveg. Þrátt fyrir að hafa ákveðna hugmynd um hvað 

ég vildi rannsaka hélt ég rannsóknarspurningunni opinni í gegnum rannsóknarvinnuna því 

áherslurnar breyttust eftir því sem ég fékk fleiri gögn í hendurnar. 

Í þátttökuathugun fer rannsakandi á vettvang og gefst þannig tækifæri til þess að 

skoða og upplifa aðstæður viðmælanda frá fyrstu hendi (Punch, 2014). Með því að fara til 

Marokkó lærði ég betur inn á samfélagið og gat þarf af leiðandi aukið skilning minn á 

lífssýn og líferni Birtu. 

Áður en lengra er haldið er vert að gera grein fyrir tengslum okkar Birtu (Kristín 

Loftsdóttir, 2010). Við erum báðar aldar upp í Mosfellsbæ og kynntumst í gegnum 

sameiginlegan vinahóp. Saga Birtu vakti sérstaklega athygli mína þar sem ég hef þekkt 

hana frá því hún var unglingur og við ólumst upp í sama umhverfi. Samvera okkar á meðan 

á rannsókninni stóð styrkti samband okkar mikið og hafði mikil áhrif á mig sem 

einstakling. Því tel ég mikilvægt að gera grein fyrir þeim áhrifum en þau eru 

óhjákvæmilegur hluti af rannsóknaraðferð sem felur í sér eins djúpar samræður og þær sem 

áttu sér stað okkar á milli. 

 

3.2 Gagnasöfnun, greining og aðferðafræðilegir 
erfiðleikar 

Söfnun fræðilegs efnis fór fram á tvennan máta, annars vegar fyrir viðtöl og viðveru með 

Birtu Árdal og hins vegar á meðan og eftir að viðtalsgögnum hafði verið safnað. Áður en 

viðtölin voru tekin hafði ég myndað mér fræðilegan ramma sem undirstrikaði það 

fræðilega samhengi sem kveikti hugmyndina að verkefninu. Eftir að hafa tekið viðtölin við 

Birtu og afritað þau bættust við fleiri fræðilegar heimildir sem tengjast frásögn hennar á 

beinan eða óbeinan hátt. 

Tekin voru þrjú opin viðtöl á þriggja mánaða tímabili. Öll viðtölin fóru eins fram, 

kveikt var á upptökutæki og Birta fékk frjálsar hendur til að segja frá sögu sinni. Viðtölin 

voru frá einni klukkustund og allt að rúmlega tveimur tímum að lengd. Þau voru í 

samræðuformi sem leiddi oft að djúpum samræðum og því innihéldu viðtölin að hluta til 

umræður sem eiga ekki heima í þessari rannsókn. Áætlað var að taka viðtölin yfir sumarið 
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2016 en það dróst fram í september til desember sama ár. Fyrsta viðtalið var tekið 1. 

september þar sem Birta og fjölskylda voru á Íslandi á þeim tíma. Seinni viðtölin voru 

tekin í Marokkó þegar ég fór í heimsókn til Birtu og fjölskyldu í lok nóvember fram í 

byrjun desember. Ferðalagið stóð yfir í sjö daga og var fjórum dögum eytt með Birtu sem 

hluta af þátttökuathugun rannsóknarinnar. Viðtölin voru afrituð nokkuð nákvæmlega til 

þess að auðvelda rannsóknarvinnuna en einnig var hlustað á viðtölin eins oft og til þurfti. 

Ásamt viðtölunum voru hugleiðingar og glósur skráðar niður út frá óformlegum 

samræðum sem við áttum á meðan á samveru okkar stóð. Einnig var haft samband við 

Birtu í gegnum samskiptamiðla til þess að safna fleiri upplýsingum eða skerpa á þeim sem 

þegar höfðu verið veittar. 

Afritun viðtala og glósur úr óformlegum samræðum voru kóðaðar og efnið undirbúið 

til frekari greiningar, en greiningin fór einnig fram samsíða gagnaöflun, úrvinnslu og við 

lestur á fræðilegu efni. Við kóðunina voru viðtölin þemagreind þar sem flokkuð voru þemu 

á borð við andlegar og huglægar breytingar, upplýsingar um Birtu, lýsingar af ferðalögum 

hennar og frásagnir sem áttu sérstaklega vel við fræðilega tengingu. Til þess að tryggja 

áreiðanlega túlkun var Birta fengin til þess að lesa yfir efnið og ganga úr skugga um að 

frásögn hennar hefði verið túlkuð á réttan hátt. 

Þegar stuðst er við eigindlegar aðferðir, á borð við þátttökurannsóknir, og unnið úr 

eigindlegum gögnum er mikilvægt að gera grein fyrir ýmsum þáttum sem geta haft áhrif á 

rannsóknina. Fyrst ber að nefna þau sterku tengsl sem myndast í þátttökuathugun og 

opnum djúpviðtölum. Rannsakandinn öðlast persónulega reynslu af aðstæðum 

viðmælandans og getur það haft áhrif á miðlun frásagnarinnar. Þessi áhrif geta skekkt 

úrvinnslu gagna og miðlun niðurstaðna sem dregur úr vísindalegu gildi rannsóknarinnar 

þar sem frásögnin er smituð af túlkun rannsakandans. Því er mikilvægt að rannsakandinn 

geri sér grein fyrir tilurð þeirra og reyni að draga úr þeim eins og mögulegt er (Comaroff & 

Comaroff, 1992). Nálægðin sem eigindlegar rannsóknaraðferðir fela í sér hefur einnig 

mikla kosti. Persónuleg tengsl gefa rannsakandanum betri innsýn í hugarheim 

viðmælandans og veita honum aðgang að upplýsingum sem hann hefði annars ekki haft 

aðgang að. Hann nær að kafa undir yfirborðskenndar lýsingar og fær innsýn í félagsleg og 

huglæg gildi viðmælandans (Geertz, 1973). Það er hins vegar vandasamt verk að túlka 

frásagnir einstaklinga sem snúa að tilfinningum og persónulegum skoðunum. Í raun á sér 

stað tvöföld túlkun því viðmælandi þarf að útskýra tilfinningar sem getur verið erfitt að 

koma í orð og rannsakandinn þarf svo að túlka þau orð sem viðmælandinn segir. Við Birta 
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fundum okkur oft í þeim aðstæðum þar sem Birta átti erfitt með að lýsa upplifun eða 

tilfinningum sínum með orðum. Þegar þessi tilfelli komu upp gáfum við okkur nægilegan 

tíma til þess að bera saman bækur okkar og ganga úr skugga um að ekki væri um 

misskilning að ræða. 

Með opnum viðtölum safnast mikið af efni og því þarf að sigta út það efni sem á við 

rannsóknina. Vanda þarf til verka þegar efni er valið því það getur haft mikil áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar (Punch, 2014). Það sem helst sigtaðist út við kóðun og 

greiningu á gögnum voru samræður sem voru komnar út fyrir efnið. Þar sem ég hafði 

mikinn áhuga á að læra um íslam og þá menningu sem ríkir í Marokkó varð mikið af 

útúrdúrum sem rötuðu ekki í ritgerðina. Lögð var áhersla á að velja efni þar sem sagði frá 

ferðasögunni og þeim tilfinningum, upplifunum og skoðunum sem Birta lýsir í gegnum 

söguna. 

Í niðurstöðukaflanum hér á eftir reyni ég eftir bestu getu að draga úr þeim áhrifum 

sem nefnd hafa verið hér að ofan og legg ég mikla áherslu á að saga Birtu sé rétt framsett, 

bæði þegar kemur að staðreyndum en einnig túlkun á persónulegri reynslu hennar. 
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4 Breytt viðhorf 
Þegar ég lagði af stað í þessa rannsókn langaði mig að skrifa ritgerð sem byggði á 

ferðasögu Birtu og hvernig ferðalög hafa gjörbreytt lífi hennar. Ég bjóst við skemmtilegri 

og áhugaverðri sögu, en ég fékk svo miklu meira. Það kom mér sífellt á óvart hvað saga 

Birtu er mögnuð og á skjön við allt það sem ég hafði ímyndað mér. Við að hlusta á lýsingu 

á sögu hennar í stuttu máli: Ung kona sem er sífellt á flakki, verður ástfangin af landi og 

þjóð, kynnist manni, gerist múslimi, giftir sig og sest að í Marokkó, þá ósjálfrátt spretta 

ýmsar hugmyndir og spurningar fram í hugann. Af hverju flutti hún til Marokkó? Tók hún 

upp trúna fyrir hann? Er ekki skrítið að vera kona í múslimaríki? Hvað var það sem fékk 

hana til að taka allar þessar stóru ákvarðanir? Ég ætla ekki að ljúga, margar af þessum 

spurningum komu upp í huga mér þegar ég lagði af stað í þetta verkefni. Allar þessar 

spurningar eiga að sjálfsögðu rétt á sér en ástæðan fyrir því að við spyrjum okkur þessara 

spurninga er fáfræði, eða réttara sagt, þá erum við einfaldlega illa upplýst. Við þekkjum 

ekki sögu Birtu og allt það sem hún hefur gengið í gegnum og getum því ekki sett okkur í 

hennar spor og skilið af hverju hún er í dag múslimi og búsett í Marokkó. Mörg okkar hafa 

litla sem enga þekkingu á íslam eða öðrum trúarbrögðum yfirhöfuð. Við þekkjum ekki 

hvernig það er að búa í Marokkó af eigin raun og því þurfum við að ímynda okkur út frá 

þeirri litlu vitneskju sem við höfum og eru þær hugmyndir oftar en ekki mótaðar af 

upplýsingum sem fjölmiðlar og samfélag mata okkur á. Með þessum orðum er ég ekki að 

reyna að benda á hvað við erum vitlaus heldur einfaldlega draga fram þau áhrif sem 

umhverfi okkar og samfélag hefur á okkur sem einstaklinga. Hvernig hugsanir okkar eru 

mótaðar af þeim gildum og normum sem fyrirfinnast í okkar nánasta umhverfi. Mér þykir 

mikilvægt að viðurkenna þessi áhrif af tveimur ástæðum, annars vegar vegna þess að með 

því að viðurkenna fáfræði okkar verðum við opnari fyrir því að læra nýja hluti og hins 

vegar til þess að setja okkur í spor Birtu áður en hún öðlaðist sína reynslu í gegnum öll sín 

ferðalög. Því eftir allt saman, þá er Birta uppalin í sama samfélagi og aðrir Íslendingar, við 

sömu menningarlegu gildi. En reynslan sem hún öðlaðist á ferðalögum sínum leiddu hana í 

aðra átt. 
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4.1 Hver er Birta Árdal? 

Við skulum byrja á því að kynnast aðalpersónu sögunnar. Birta er 26 ára íslensk kona, 

fædd í Reykjavík en flutti í Mosfellsbæ þegar hún var sex ára og bjó þar þangað til hún 

flutti til Marokkó. Heimili hennar var á friðsælum stað, umkringt náttúrufegurð þar sem 

stutt var í hesta og sveitina, en Birta var mikið í hestamennsku þegar hún var yngri. Hún er 

miðjubarn og á einn eldri bróður og annan yngri. Það var alltaf nóg að gera í kringum Birtu 

þegar hún var yngri og prufaði hún ýmsar íþróttir en festist þó aldrei í neinu til lengri tíma. 

Faðir Birtu vinnur í kvikmyndageiranum og hefur Birta einnig unnið mikið í kringum 

kvikmyndagerð. Eftir grunnskóla fór Birta í Menntaskólann við Sund þar sem hún tók 

virkan þátt í félagslífi innan skólans og var m.a. formaður nemendafélagsins, lék 

aðalhlutverk í skólaleikritinu og söng með skólakórnum. Auk þess var Birta í 

Söngskólanum í Reykjavík frá því hún var 14 ára og fram að 21 árs aldri og kláraði hún þar 

framhaldspróf í söng og tón- og hljóðfræði. Í framhaldinu fór hún í Tónlistarskóla FÍH en 

stoppaði þó ekki lengi þar áður en hún stakk af á vit ævintýranna. 

 

 
 
Mynd 1: Birta með Maryam dóttur sína 
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Hér erum við komin að ferðlögum Birtu. Fyrir utan Marokkó hefur Birta ferðast víða um 

heiminn. Eftir útskrift úr menntaskóla árið 2011 fór hún með vinkonum sínum til 

Suðaustur-Asíu í þrjá mánuði. Mánuði eftir að hún kom heim úr því ferðalagi fór hún ein 

til Mexíkó þar sem hún ferðaðist um með vinkonu sinni í rúman mánuð. Ferðalög Birtu 

voru þó bara rétt að byrja og í upphafi árs 2013 hætti hún öllu sem hún var að gera, en þá 

var hún í námi við Tónlistarskóla FÍH, og hélt til Vestur-Afríku. Hún fór ein af stað en hitti 

frænku sína og vinkonu hennar og ferðaðist um Gambíu, Gínea-Bissaú og Senegal með 

þeim. Eftir stutt stopp á Íslandi var hún farin aftur út og í þetta skiptið til Marokkó. Það er 

hér í Afríku sem ferðasaga Birtu byrjar. 

4.2 Frá Vestur-Afríku til Green Milk 

Birta fór fyrst til Marokkó árið 2013 eftir að hafa verið að ferðast um Vestur-Afríku í tæpa 

tvo mánuði og má segja að sú ferð hafi verið undanfari komu hennar til Marokkó. Aðspurð 

hvort það hafi ekki verið skrítið að vera í nýrri heimsálfu þar sem allt er öðruvísi en það 

sem hún átti að venjast heima fyrir, svarar Birta að vissulega hafi verið öðruvísi að koma 

til Afríku en að hún hafi fengið mesta menningarsjokkið þegar hún ferðaðist um Asíu 

tveimur árum áður og hafi þar með yfirstigið mesta sjokkið. Það sem hún upplifði hins 

vegar nýtt í Vestur-Afríku var að kynnast einlægri hamingju fólks sem hafði ekkert milli 

handanna nema matinn fyrir daginn í dag. ,,Mér fannst bara fólk vera svo einlægt, brosa 

einlægt og vera svo einlægt glatt. Svona almenn gleði og lífsgleði, bara gleði á hverjum 

degi.“ Birta segir hluti eins og þessa hafa haft mikil áhrif á sig á ferðalögum sínum. „Að 

sjá hvernig fólk lifir á allt annan hátt í samanburði við lífið okkar hérna heima og hvernig 

við erum alin upp og hverju við eigum að venjast hérna. Þetta hafði mikil áhrif á mig, þessi 

ferð.“ 

Á ferðalagi sínu um Vestur-Afríku fékk Birta að kynnast því að einhverju leyti 

hvernig það er að lifa bara einn dag í einu. Þær frænkur áttu lítinn sem engan pening, 

leigðu tóma íbúð í Gínea-Bissaú, með engum húsgögnum nema dýnum til þess að sofa á. 

Það var á þessum tíma sem viðhorf Birtu til peninga fór að breytast, þessi reynsla að vera í 

umhverfi þar sem peningar hafa ekki sama gildi og í okkar dagsdaglega lífi. Það er því 

óhætt að segja að ferðalag Birtu um Vestur-Afríku hafi haft mikil áhrif á komandi tíma í 

lífi hennar. Hún hefur upplifað allt aðra lifnaðarhætti en þá sem hún er alin upp við og allt 

aðra lífssýn þar sem virði peninga og eigna er gjörólíkt því sem við eigum að venjast. „Það 

er svo auðvelt þegar maður stígur út fyrir þennan ramma af því sem maður á að gera og því 
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sem maður á að aðhafast samkvæmt okkar samfélagi, eða okkar viðmiðum, menningu, að 

lifa á einhvern allt annan hátt.“ 

Hér er Birta að upplifa það sem MacCannell kallar seinna áhorf (e. second gaze). 

Þessir ónefndu hlutir sem við getum ekki upplifað í gegnum auglýsingar eða fréttamiðla. 

Það er undir okkur komið að kafa undir hið yfirborðskennda stýrða áhorf og virkilega 

upplifa umhverfi okkar. Á þessum tíma má segja að Birta sé á stigi tilbreytingarhátts í 

flokkun Cohen (1979). Hún er fyrst og fremst að ferðast sér til ánægju og yndisauka. Hún 

er haldin ferðaþrá og hefur gaman af því að skoða heiminn og læra nýja hluti. Hún finnur 

ekki beint fyrir tengslaleysi við eigið samfélag en er að læra margt nýtt í gegnum reynslu 

sína á ólíkum slóðum og af ólíkum lifnaðarháttum. Hún finnur sterkt fyrir muninum á sínu 

heimasamfélagi og því sem hún ferðast til og getur á sama tíma dregið fram skýrari mynd 

af þeim kjarna sem einkennir heimasamfélag hennar og þeim ríkjandi gildum sem Shils 

(1975) telur endurspegla kjarna hvers samfélags. Við hugsum kannski ekki um þessi gildi 

dagsdaglega en þegar við kynnumst kjarna annarra samfélaga frá fyrstu hendi, líkt og Birta 

gerir á ferðalagi sínu um Afríku, hjálpar það okkur að skilja einkenni okkar eigin 

samfélags. 

Á ferðalaginu kynntist Birta mörgu fólki og eignaðist marga nýja vini. Ferðalagið var 

fremur frjálslegt og ákvarðanir um næsta skref teknar út frá tilfinningu, því var þróun 

ferðalagsins mjög tilviljanakennd. Samböndin sem mynduðust í gegnum ferðina leiddu 

hana síðar til Marokkó þar sem hún komst í kynni við Green Milk.  

Ég kynntist þar strák í Senegal. Hann var að fara landleiðina til 

Marokkó, ég fór heim og keypti mér aftur flug út eftir tvær vikur til 

Marokkó. Hitti hann þar… og já, varð ástfangin af Marokkó en 

ekki honum. […] Bara menningin í þessu landi, fólkið, litirnir og 

bara allt heillaði mig svo ótrúlega mikið. 

Green Milk er hostel í Essaouira sem þrír marokkóskir strákar voru þá að opna. Það var á 

þessum stað sem Birta kynntist tveimur bestu vinum sínum Mustafa og Othman, sem 

seinna varð eiginmaður hennar. Eftir að ferðafélagi hennar hélt áfram sína leið varð hún 

eftir í Green Milk og vann við rekstur á hostelinu í skiptum fyrir mat og húsnæði. Hún var 

þó ekki alltaf bundin staðnum og ferðaðist mikið um Marokkó á milli þess sem hún vann í 

Green Milk. Þarna myndaðist náinn vinahópur sem átti oft í djúpum samræðum um lífið og 

tilveruna. Þau spurðu hvert annað stórra spurninga og gagnrýndu margt í umhverfi sínu og 
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þ. á m. heimasamfélög sín, bæði það íslenska og marokkóska. Þegar ég spurði Birtu hvað 

hefði verið í gangi innra með henni á þessum tíma sagðist hún hafa verið að ganga í 

gegnum miklar breytingar og mikinn þroska. Hún sagði hugsunarhátt sinn og lífið almennt 

hafa breyst mikið eftir að hafa ferðast um Vestur-Afríku og dvalið í Marokkó. Þegar hún 

hélt heim eftir þriggja mánaða dvöl sína í Marokkó var hún staðráðin í að breyta líferni 

sínu.  

Þarna tek ég vissar ákvarðanir varðandi líf mitt, þarna fyrsta árið. 

Alltaf þegar ég var að koma heim eftir ferðalögin þá var maður 

með einhvern eldmóð fyrir því að lifa á annan hátt, síðan kemur 

maður heim og maður bara einhvern veginn sogast inn í 

hringiðuna. Ég ætlaði mér ekkert að fara í sama neyslufar. 

Daginn sem hún kom heim var haft samband við hana og hún beðin um að koma og vinna í 

kvikmyndabransanum, sem hún svo gerði. Þvert á móti við það sem hún ætlaði sér að gera. 

Hana langaði að finna sér verkefni þar sem hún gæti byggt upp fyrir sjálfa sig en ekki að 

þræla sér út fyrir pening sem hún hafði í raun engan áhuga á eða þörf fyrir. Hér er Birta að 

finna fyrir því sem Lefebvre (2004) kallar takt framleiðslustreðsins. Eftir að hafa verið í 

allt öðruvísi umhverfi finnur hún mjög sterkt fyrir þessum takti í heimalandi sínu og 

hvernig hún ósjálfrátt spilar með um leið og hún kemur heim. Alsæið, sem Foucault (1977) 

talar um, er það afl sem mótar gildi og norm samfélagsins og stýrir að einhverju leyti þeim 

takti sem myndast. Það má í raun segja sem svo að sú félagslega hegðun sem Birta fylgdi 

áður, til þess að finna sinn stað innan samfélagsins, hafi leitt til þess að hún týndi á 

endanum sjálfri sér. 

Ég var einhvern veginn alltaf að koma heim og ég varð alltaf bara 

reiðari og reiðari út í mitt eigið samfélag. Kannski ekki alveg réttar 

tilfinningar, en svona leið mér bara […] Það var svo margt sem ég 

var farin að gagnrýna svo ótrúlega mikið. Á ferðalögum þá 

gagnrýnir maður, maður horfir frá öðru sjónarhorni á uppruna sinn 

eða samfélagið sem maður kemur frá. Sérstaklega þegar ég kom 

heim frá Vestur-Afríku, ég var ekki með einhverja reiðitilfinningu 

áður, en þarna var ég bara svekkt eiginlega. Ég var með svo margar 
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spurningar í hausnum og það var svo margt að naga mig. Þetta var 

ekki alveg nógu góð tilfinning. 

Hér er Birta farin að færast yfir á önnur stig í flokkun Cohen, hún er í raun á milli tveggja 

stiga, reynsluháttar og tilraunaháttar. Hún finnur fyrir tengslaleysi við eigið samfélag og 

hefur ekki áhuga á að lifa eftir þeim ríkjandi gildum sem hljóta viðurkenningu þar. Hún 

hefur lært margt nýtt af ferðalögum sínum og lífssýn hennar er smátt og smátt að breytast í 

gegnum reynslu hennar. 

4.3 Rótleysi 

Eftir að hafa klárað þriggja mánaða verkefni í kvikmyndageiranum var Birta orðin 

verulega óþreyjufull. Verkefnið var strembið og því fylgdi mikið álag og ekki hjálpuðu 

tilfinningar Birtu til.  

Á þessum þrem mánuðum var ég bara að kveljast, ég var svo mikið 

í hausnum á mér bara, „hvað er ég að gera?“. Þetta var akkúrat það 

sem ég ætlaði mér ekki að gera, þess vegna var þetta enn þá 

erfiðara heldur en nokkru sinni fyrr. 

Áður en verkefninu lauk var hún búin að panta sér flug út, í þetta skiptið til Þýskalands. 

Við tók kafli í lífi Birtu sem einkenndist af miklu rótleysi og flakki. Hún fór til Berlínar þar 

sem hún stefndi á að semja tónlist með þýskum tónlistarmanni, en það ævintýri entist þó 

ekki lengur en tvær vikur. Hún kvaddi Berlín og hélt til Lübeck á kvikmyndahátíð í tvo 

daga og í framhaldinu til Hamborgar í aðra tvo daga. Birta flakkaði um Þýskaland á 

puttanum um einhvern tíma áður en hún endaði í Sviss hjá vini sínum. Hún stoppaði þó 

ekki eins lengi og til stóð og var rokin til Marokkó eftir þrjá daga.  

Þessi ferð var bara flótti, flótti frá vanlíðan og innri togstreitu. Ég 

var með einhverja hugsjón og síðan braut ég hana niður með því að 

gera akkúrat andstæðuna við það sem ég ætlaði mér að gera. Lifa 

óhollu líferni, djamma og vinna eins og geðsjúklingur, já, þetta var 

algjör flótti. Mér leið ekki vel áður en ég fór. Ég lagði af stað og 

fékk þessa tilfinningu „já, ok ég er að fara“, þessi fullnæging sem 

fylgir því að færa sig úr stað. 
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Hér er hægt að tengja hegðun Birtu við hugmyndir Graburn (1977) þar sem hann stillir 

ferðalögum upp sem ákveðnum flótta frá hversdagsleikanum og andstæðu við amstrið 

heima fyrir. En Birta finnur fljótlega að grasið er ekki grænna á ferðalögum. Hún getur 

ekki skilið tilfinningar sínar og hugsanir eftir heima, þetta fylgir allt með og þegar hún er 

komin til Sviss áttar hún sig loks á því að hún sé einfaldlega að flýja sjálfa sig. Hún er ekki 

að stefna neitt nema einfaldlega í burtu. 

Á meðan á flakki hennar um Evrópu stóð átti Birta í reglulegum samskiptum við 

Othman og Mustafa, vini sína í Marokkó. Þau voru í raun öll að leita að ákveðinni hugarró 

hvert í sínu horni og þegar Birta var í Þýskalandi hafði Othman samband við hana og sagði 

henni að allt væri breytt og hún yrði að koma til Marokkó ef hann ætti að hafa möguleika á 

því að útskýra mál sitt. Hún var vissulega forvitin en Othman vildi ekki segja henni um 

hvað málið snérist, það var því mikil spenna í loftinu þegar Birta kom loks aftur til 

Marokkó. Þegar hún hitti strákana sá hún strax að eitthvað var breytt. „Þeir bara ljómuðu, 

af gleði eða einhverjum innri frið, eða vissu, eða ég veit ekki hvað ég get sagt til að útskýra 

þetta. Ég sá bara ljósið í andlitunum.“ Hún spurði strákana hvað væri eiginlega í gangi og 

þeir sögðu henni að eftir mikla leit hefðu þeir fundið svörin við öllum þeirra flóknu 

spurningum og þeir hefðu fundið þau í Kóraninum. „Ég bara ok, strákar, (setur upp svip 

sem lýsir vantrú og undrun) flott hjá ykkur, við sjáumst bara. Ég náttúrulega hélt að þeir 

væru bara að grínast eða orðnir eitthvað klikkaðir.“ Á þessum tíma hafði Birta ekki velt 

trúarbrögðum fyrir sér af dýpt og hafði fremur gagnrýna sýn á íslam eins og þykir kannski 

eðlilegt miðað við uppruna hennar. Að sama skapi voru vinir hennar ekki múslimar, þó að 

þeir væru aldnir upp í íslam höfðu þeir ekki iðkað trúna frá því að þeir voru börn. En Birta 

treysti vinum sínum og var forvitin svo hún ákvað að heyra hvað þeir hefðu að segja.  

Á þessum tíma vissi ég náttúrulega ekkert, ég vissi að Kóraninn 

væri trúarrit múslima og búið. Ég vissi ekki hvernig hann væri 

uppbyggður, hvert innihaldið væri, ekki neitt. Ég vildi ekki móðga 

þá þannig ég sagði bara „ok, segið mér frá, ég er tilbúin að hlusta“. 

Ég var líka bara á þeim stað í lífinu að ég bara ok, ég er opin fyrir 

öllu og ég hefði aldrei verið opin fyrir þessu nokkrum mánuðum 

fyrr eða nokkrum mánuðum seinna. 

Í framhaldinu tóku við margar vikur þar sem Birta og vinir hennar áttu í djúpum og 

krefjandi samræðum þar sem þau krufðu allt milli himins og jarðar. Þessar samræður 
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reyndu virkilega á og var Birta mjög gagnrýnin á íslam og hikaði ekki við að spyrja erfiðra 

spurninga varðandi trúarbrögðin og múslimasamfélög. Þau komust þó alltaf að niðurstöðu í 

gegnum miklar rökræður þar sem mismunandi skoðanir komu upp á borðið frá fólki af 

mismunandi uppruna. Það var á þessum tíma sem hún áttaði sig virkilega á sínum eigin 

fordómum og hvað uppruni hennar og menning hafði mikil áhrif á skoðanir hennar og 

sjónarhorn. 

Við erum alltaf að horfa á hlutina út frá sjónarhorni okkar, okkar 

uppruna, hvað hefur komið fyrir okkur í okkar lífi. Frá því 

samfélagi sem við komum frá. En það þýðir ekki að ég geti ekki 

skilið og séð einhvern tímann seinna annað sjónarhorn, ef maður er 

tilbúinn til þess. […] Maður þarf virkilega að líta í eigin barm og 

sjá gallana í manns eigin sjálfi, það er svo hollt að líta virkilega 

gagnrýnið á sjálfan sig. […] Ég held að það sé mjög hollt fyrir 

hvern sem er að taka sig aðeins út úr þeirri kúlu sem við búum í, 

stíga út fyrir og aðeins aftengja sig til þess að geta horft á hlutina 

frá öðru sjónarhorni og jafnvel séð kúlurnar í kringum sig. Þá fyrst 

hefur maður minnsta tækifæri til þess að sjá inn í þær eða skilja. 

Maður getur það einfaldlega ekki ef maður situr sem fastast í sínu, 

það er bara engin leið. 

Hér er Birta sífellt meira að finna fyrir því hvað menningin sem hún er alin upp í hefur 

mikil áhrif á hugsunarhátt hennar og hegðun. Hún er eins og Goffman (1990) bendir á, 

samfélagslega mótuð og leikur sitt hlutverk sem Íslendingur. Þetta er þó ekki hlutverk sem 

hún hefur skapað sér heldur er það búið til í gegnum samfélagsleg norm. Reynsla hennar af 

ferðalögum gerir henni kleift að skyggnast undir hugmyndafræðilegt forræði samfélagsins 

og losna að einhverju leyti undan áhrifum þess. Það má því segja að í gegnum reynslu sína 

hafi hún fengið tækifæri til þess að skapa sitt eigið hlutverk, út frá nýjum gildum, eftir 

eigin höfði. Hún hefur lært að opna hug sinn meira en nokkurn tímann áður og finnur í 

kjölfarið fyrir enn meira tengslaleysi við eigið samfélag. Marokkó og vinirnir sem hún 

eignaðist þar höfðu haft slík áhrif á hana að í fyrsta skiptið var hún ekki viss hvort hún 

myndi enda á Íslandi, sem hingað til hafði aldrei verið nein spurning. Hún hafði fundið 

hluta af kjarna sínum í Marokkó. 
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4.4 Birta gerist múslimi 

Árið 2013 var afar örlagaríkt ár í lífi Birtu og í raun byrjun á nýjum tímum og breyttri 

framtíð. Það var á þessum tíma, eftir að hún kom aftur til Marokkó, sem Birta byrjaði 

virkilega að trúa því að til væri guð og seinna meir áttaði hún sig á því að hún væri 

múslimi.  

Það var ekki fyrr en ég fór að ferðast að ég virkilega upplifði það 

að fara úr bílstjórasætinu og sjá hlutina gerast í kringum mig og 

finna fyrir þessari hendi örlaganna, eða hvað sem þetta er. Það eru 

allar þessar tilviljanir sem verða á vegi manns, sérstaklega þegar 

maður fer út úr þessum hring sem maður labbar dag eftir dag inni í 

sama kassanum.  

Það voru í raun þessar ótrúlegu tilviljanir sem fengu Birtu til þess að trúa því að til væri 

eitthvað æðra. 

Það sem var svo sannfærandi fyrir mig var svona fáránleikinn í 

atburðunum sem gerðust og leiddu mig á þennan stað. Ég var bara 

ok, sorrí, en það meikar engan sens fyrir mér að þetta sé tilviljun, 

það bara gengur ekki upp í hausnum á mér. […] Það var svo 

ótrúlega mikil sprengja fyrir hausinn á mér að pæla í þessu og sjá 

allt í einu allt frá öðru sjónarhorni. 

Í framhaldinu fór Birta að taka til í hausnum á sér og raða hlutunum upp á nýtt. Hún kynnti 

sér ýmis trúarbrögð, gildi þeirra og lífsleiðir og það sem kom henni mest í opna skjöldu 

voru endurtekningarnar í öllum þessum mismunandi trúarbrögðum. Í hreinlega öllum 

þeirra var verið að tala um sama hlutinn, sama beina veginn. Hún ákvað að tileinka sér þau 

gildi sem hentuðu hennar sannfæringu án þess að skilgreina sig sem neitt, þó svo að íslam 

talaði mest til hennar. Eftir að hafa fundið sér ákveðinn farveg fann hún hvernig rótleysið 

yfirgaf hana og við tók innri friður og sátt. Hún hélt áfram að lesa og fræðast en tengdi 

sífellt betur við íslam. Hún byrjaði að biðja en gerði það þó eftir sínu höfði á sínum eigin 

forsendum. Eftir því sem tíminn leið og Birta lærði meira sannfærðist hún um trú sína og 

gildi. Hún gat ekki neitað því sem var að gerast: „Ég get ekki flúið það neitt, ég er 

múslimi.“ Til þess að skilja betur bað ég Birtu um að útskýra fyrir mér hvað felist í því að 
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vera múslimi, þar sem ég hafði í raun ekki hugmynd um það, frekar en hún í byrjun. Hún 

svaraði því á mjög einfaldan og skiljanlegan hátt. „Íslam þýðir bókstaflega friðsamleg 

uppgjöf fyrir almættinu. Orðið múslim er komið af sama orði og þýðir einfaldlega sá sem 

gefur sig friðsamlega fyrir vilja almættis.“ Sá, sem trúir trúarjátningunni af öllu sínu hjarta, 

þ.e. að það sé aðeins eitt fyrirbæri, guð, sem er verðugt að tilbiðja og að Múhameð sé 

sendiboði hans, er múslimi. Birta útskýrir í framhaldinu að það að verða múslimi sé 

einungis frammi fyrir guði, það sé engin athöfn eins og t.d. í kristni. 

Þetta er bara ákvörðun sem ég tók með sjálfri mér og þá er ég 

múslimi. […] Ég er ekki neins konar múslimi, ég kalla mig ekki 

súnní múslima eða sjía múslima, eða wahabista eða súfista. Það eru 

alls konar nöfn. Ég er bara múslimi, það er ekkert flóknara en það. 

Þrátt fyrir að vera búin að skilgreina sig sem múslima var Birta enn mjög skeptísk á margt í 

trú sinni. Hún hélt áfram að gagnrýna og leita að svörum þangað til hún skildi það sem 

henni fannst óljóst. Hún áttaði sig einnig fljótt á því hve margt var háð menningu eða 

stefnum sem hafa þróast í mismunandi áttir út frá grunnhugmyndum íslams. Þannig hefur 

Birta byggt upp sína trú eftir eigin sannfæringu og sigtað út þær hugmyndir sem hún er 

ekki samþykk. 

Það er ekki einungis þekkingin sem Birta aflar sér í gegnum lestur og umræður sem 

mótar hugsanir og skilning hennar, heldur er það einnig þekkingin sem hún öðlast í 

gegnum reynslu sína af veruleikanum. Sá lærdómur sem Birta fær úr bókum hefur í raun 

enga merkingu nema þegar Birta setur hann í samhengið við reynslu sína og túlkar hann út 

frá eigin brjósti. Þetta eru skýr dæmi um þá mismunandi þekkingu sem við nýtum okkur í 

lífinu. Sú þekking sem sem Birta aflar sér úr bókum er vísindalega þekkingin sem 

Aristóteles lagði fram og tæknilega þekkingin er aðferðafræðin sem hún notar t.d. við 

bænir sínar. Reynsluþekking Birtu er síðan stöðugt að vaxa eftir því sem hún lendir í 

nýjum aðstæðum. Eins og Birta segir sjálf, þá gat hún ekki trúað því að líf hennar væri háð 

tilviljunum, það gat bara ekki staðist. Ef hún hefði aldrei farið í sín ferðalög og upplifað 

allt sem hún upplifði á þeim tíma, fundið fyrir tengslaleysi við eigið samfélag og rótleysinu 

sem fylgdi í kjölfarið, hefði hún kannski aldrei fundið eins sterka tengingu við íslam og 

raun varð á. Fyrirbærafræðin varpar því skýru ljósi á sögu Birtu þar sem hvert skref sem 

Birta tekur veltur á fyrri upplifun, reynslu og þekkingu. 
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4.5 Stórt skref á móti straumnum 

Eftir að hafa tekið þessa stóru ákvörðun gerði Birta sér strax grein fyrir því að hún væri að 

taka erfitt og stórt skref á móti straumnum. Hún hélt heim til Íslands og fór að vinna á 

sveitabæ þar sem hún gat verið í friði og ró. Þar vann hún fyrir mat og húsnæði næstu 

fimm mánuðina. 

Ég var bara virkilega að aftengja mig frá öllu. Aftengja mig frá 

vinum mínum úti og hérna heima, bara til að sjá það að ég væri 

ekki að verða fyrir áhrifum frá umhverfi og fólki. Virkilega bara 

kryfja þetta. Ég vildi ekki taka einhverja svona tilfinningalega 

ákvörðun, ég vildi virkilega hafa stoðir fyrir því með sjálfri mér. 

Birta tók með sér mikið lesefni, sagði ekki margt og var mikið út af fyrir sig. Hún naut þess 

að vera ein með sjálfri sér og dýrunum. Hún gaf sér góðan tíma til þess að melta allt sem 

gengið hafði á síðustu mánuði. Á þessum tíma fann hún enn meiri þörf fyrir að biðja og fór 

að biðja oftar en hún hafði áður gert. Hún var þó ekki að fylgja neinum leiðbeiningum um 

hvernig ætti að bera sig að heldur fylgdi einfaldlega hjartanu og gerði það sem henni fannst 

rétt. Um haustið kom Birta aftur í bæinn, fékk vinnu á kaffihúsi og skráði sig í heimspeki 

við Háskóla Íslands. Það var á þessum tíma sem hún ákvað að setja upp slæðuna. Það eru 

ýmsar ástæður fyrir því að múslimakonur bera slæðuna og í ríkjum eins og Marokkó eru 

margar konur sem kjósa að bera enga slæðu. Ástæður Birtu hafa breyst í gegnum árin og 

ber hún slæðuna af öðrum ástæðum í dag heldur en þegar hún setti hana fyrst upp. Eftir að 

hafa verið í sveitasælunni fann hún mikið fyrir áhrifum af þeim stöðugu samskiptum sem 

fylgja því að vinna á kaffihúsi. Hún varð mjög meðvituð um sjálfa sig og þá orku sem 

myndast meðal fólks, þá sérstaklega milli kynjanna. Henni líkaði ekki þessi orka og vildi 

setja upp einhvers konar vegg, fá að vera meira fyrir sig. „Ég er að skilgreina mig sem 

eitthvað annað, þú munt horfa á mig með öðrum augum en ef ég væri ekki með þessa 

slæðu. Ef ég væri ljóshærða stelpan sem er að afgreiða þig á kaffihúsinu.“ Á þessum tíma 

(árið 2014) var mikil neikvæð umræða í samfélaginu varðandi múslima og íslam. Með því 

að bera slæðuna vildi Birta að einhverju leyti mótmæla þeim ranghugmyndum og 

staðalímyndum sem voru í umræðunni um múslimakonur og að konur með slæðu væru 

kúgaðar. Hana langaði að setja fram skýr skilaboð. „Ég er frjáls, ég er kona og ég hef frelsi 

til þess að bera þessa slæðu á hausnum.“ Í seinni tíð hafa þó áherslur Birtu breyst og í dag 
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gengur hún með slæðuna einfaldlega í þeim tilgangi að þekkjast sem múslimi ásamt fleiri 

tilfinningalegum tengslum við þessi tilteknu klæði. 

Það er áhugavert að skoða þetta tímabil Birtu út frá hugmyndum Goffman og hvernig 

við setjum okkur á svið eftir umhverfi og aðstæðum. Birta finnur einstaklega sterkt fyrir 

því hlutverki sem henni er ætlað að leika og þeim straumum sem verða milli kynjanna. 

Hún tekur mjög meðvitaða ákvörðun og dregur sig út úr þessum hlutverkaleik. Hún hefur 

ekki áhuga á að haga sér eftir stöðluðum hugmyndum samfélagsins, heldur skapar sitt eigið 

hlutverk. Einnig er áhugavert að skoða notkun slæðunnar út frá hugmyndalegu forræði og 

hvort það sé í raun einhvern tímann hægt að komast undan því. Notkun slæðunnar hjá Birtu 

þróast að vissu leyti úr því að vera andsvar við þeirri hugmyndafræði sem er ríkjandi í 

samfélaginu hér á Íslandi og til að losna undan hlekkjum þess, í að finna merkingarbæra 

tengingu eða tilgang í grunngildum íslamstrúar. 

Þegar Birta byrjaði svo í háskólanum fann hún strax hversu erfitt það var að synda á 

móti straumnum. Það voru miklar freistingar þar sem félagslífið í háskóla snýst mikið um 

djamm og slíkt umhverfi átti ekki beint við þann farveg sem Birta hafði valið sér í lífinu. 

„Þó svo að mér hafi fundist þetta mjög áhugavert nám, þá bara var þetta ekki rétti tíminn.“ 

Hún hélt því til Marokkó eina ferðina enn. 

4.6 Úr einstaklingi í fjölskyldu 

Þegar Birta kom út fór hún beint til Beni Mellal þar sem Othman vinur hennar bjó heima 

hjá foreldrum sínum, en þau höfðu haldið sambandi á meðan Birta var á Íslandi. Green 

Milk ævintýrið var búið og við tóku nýir tímar. Það var einstaklega gott fyrir Birtu að 

koma til Beni Mellal á þessum tíma. Fólkið í kringum hana var stolt af henni og dáðist að 

ákvörðun hennar. Hún fékk næði til þess að iðka trú sína, lesa og fræðast enn meira. 

Othman var sjálfur að finna sig í trúnni og því var sérstaklega gott fyrir Birtu að geta 

verið með honum á þessum tíma. Næstu vikur var Birta að lesa mikið og biðja, hún náði að 

skilja sig frá öllu sem kom henni úr jafnvægi og fann hvernig hún varð sterkari með 

hverjum deginum sem leið. 

Á þessum tíma leið mér svo ótrúlega vel og ég var svo ótrúlega 

sterk. Ég var svo sterk líka út af því að ég var nýbúin að taka svo 

ótrúlega erfiðar ákvarðanir sem ég virkilega þurfti að sannreyna 

með sjálfri mér hvort þetta væri rétt. […] Ef ég ætla að vera með 

þessa slæðu, þá er ég ekki að fara að gera það út af því að mér 
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finnst þetta kúl eða mér finnst kúl að vera múslimi. Ég þarf 

virkilega að treysta því sem ég trúi. 

Á meðan Birta var í Beni Mellal fóru þau Othman að ræða samband. Það höfðu verið 

straumar á milli þeirra í Green Milk áður en þau byrjuðu að kynna sér íslam, en í gegnum 

trúarlegt ferli sitt höfðu þau byggt upp vegg á milli sín og ekki hleypt neinum tilfinningum 

að. Þau höfðu hvorugt áhuga á því. Það var því ekki beint rómantíkin sem réði för í þessum 

hugleiðingum heldur rökfærsla. Eftir miklar rökræður tóku þau ákvörðun um að vera 

saman, sem þýðir í þeirra trú að næsta skref er að gifta sig.  

Heimurinn breyttist á milli okkar. Þessi veggur sem var á milli 

okkar hvarf og allt í einu fóru að streyma fram allar þessar 

tilfinningar sem voru kannski undirliggjandi en við leyfðum engu 

að blómstra. Það var svo ótrúlega magnað eitthvað. 

Áður en lengra er haldið er vert að útskýra í stuttu máli muninn á giftingu eins og við 

Íslendingar þekkjum hana og hvað hún táknar fyrir Birtu og Othman. Fyrir þeim er gifting 

ekkert annað en loforð milli tveggja einstaklinga frammi fyrir guði en á Íslandi tíðkast 

heldur að fólk gifti sig eftir að hafa verið í sambandi í einhvern tíma og telur þá oft meira 

en einungis trúin. Í íslam er beðið um hönd viðkomandi áður en einstaklingar fara í 

samband og eftir að parið giftir sig hefst í raun það samband sem við Íslendingar köllum í 

dag að vera í sambandi. Í íslam er hvatt til skilnaðar ef samband hjóna er ekki í jafnvægi, 

þó lögð sé áhersla á að laga þann ójöfnuð eftir bestu getu áður en gripið er til skilnaðar. 

Skilnaður hefur því ekki verið litinn sömu forboðnu augum í íslam líkt og í kristni í 

gegnum aldirnar. Munurinn liggur þannig að einhverju leyti í tímasetningu giftingarinnar 

og að sama skapi í þeim forsendum sem liggja að baki. 

Eftir að Birta og Othman ákváðu að vera saman fór hún til Íslands að vinna þar sem 

hún átti engan pening á þessum tíma og þurfti að borga ógreiddan virðisaukaskatt. Hún 

fékk vinnu í kvikmyndabransanum við verkefni sem átti að standa yfir í þrjá mánuði en 

entist þar í mánuð áður en hún fór aftur til Marokkó. Þau giftu sig frammi fyrir guði, en við 

tók löng og ströng pappírsvinna og fóru næstu tveir mánuðir í mikið flakk um Marokkó til 

þess að safna öllum undirskriftum og stimplum sem þurfti til að löggilda giftinguna. Eftir 

mikið bras voru þau loks gift á pappírunum, en ballið var rétt að byrja því Birta varð stuttu 

seinna ólétt og það að tvíburum. 
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Mynd 2: Othman og tvíburarnir Iman og Maryam  

Þegar hér er komið sögu er Birta komin á lokastigið í flokkun Cohen, tilvistarhátt. Hún 

hefur fundið sér nýjan kjarna í nýju samfélagi, tileinkað sér nýja trú og tekið upp 

menningarleg gildi nýs samfélags. Hún er orðin ein af heimamönnunum, eða eins og 

Cohen kallar þessa þróun „go native“. En það er hægara sagt en gert að sleppa takinu á 

rótum sínum og er Birta ekki búin að láta Ísland lönd og leið. Hún er enn að koma heim til 

þess að hitta fjölskyldu sína og vinna, þrátt fyrir að vilja ólm losna undan viðjum 

framleiðslustreðsins. 

Eftir að Birta varð ólétt stefndu þau Othman á að byggja sér hús á landi sem faðir 

Othman átti, en þar var hvorki rafmagn né rennandi vatn og þegar kom í ljós að Birta gengi 
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með tvíbura breyttist sú stefna. Þau fluttu því heim til foreldra Othman en um miðbik 

sumars héldu þau hjónin til Íslands og fengu vinnu í kvikmyndabransanum. Birta var þá 

komin um sex mánuði á leið. „Við áttum ekki krónu og ég var ólétt að tvíburum og við 

áttum ekki heimili, við áttum gjörsamlega ekki neitt.“ Aðspurð hvort hún hafi ekki fundið 

fyrir stressi á þessum tíma svarar hún því neitandi. „Það er ótrúlegt hvað ég var sjúklega 

róleg, ég hafði ekki örðu af stressi eða einhverri tengdri tilfinningu í kringum þetta allt 

saman.“ Eftir að vinnunni lauk komu þau sér fyrir í litlum sumarbústað við Elliðavatn og 

biðu eftir stelpunum Iman og Maryam, sem fæddust í nóvember 2015. Mánuði seinna var 

litla fjölskyldan flogin til Marokkó. 

4.7 Insahallah 

Birta og Othman höfðu verið með þá hugmynd í kollinum að flytja inn marokkóskar vörur 

til Íslands í einhvern tíma og langaði að láta verða af því. Draumur þeirra var alltaf að geta 

unnið að einhverju saman sem fjölskylda en ekki að vinna hvort í sínu horni. Þau lögðu því 

af stað í nýtt ævintýri og úr varð netverslunin Nús/Nús. Eftir að þau komu aftur til 

Marokkó tveimur fjölskyldumeðlimum fleiri, fóru þau að safna vörum til þess að selja á 

Íslandi. Þau ferðuðust víða um Marokkó í leit að gæðavörum og vildu þau versla beint við 

framleiðendur varanna.  

Við fórum bara um í taxa og vorum með leigubíl í einhvern tíma og 

keyrðum á milli og gistum á hótelum og gistiheimilum. Með þær 

sex mánaða á bakinu allan tímann. Fórum í gegnum medínurnar þar 

sem er ekki hægt að keyra og löbbuðum og löbbuðum. Alltaf að 

reyna að komast að einhverjum kjarna, þú veist hver er að gera 

hlutina. 

Eftir mánuð af flakki pökkuðu þau öllum varningnum inn, settu í gám og sendu til Íslands. 

Stuttu seinna eltu þau gáminn og seldu vörurnar í Kolaportinu. Salan gekk vonum framar 

og í framhaldinu var opnuð netverslunin Nús/Nús, sem foreldrar Birtu sjá um hér heima. 

Eftir annasama dvöl á Íslandi keyrði fjölskyldan landleiðina heim á gömlum húsbíl sem 

þau höfðu keypt meðan á dvöl þeirra stóð. Nokkrum vikum eftir að þau komu heim til 

Marokkó kom ég í heimsókn til þeirra. 

Á meðan á heimsókn minni stóð fórum við saman upp í fjöllin þar sem Birta og 

Othman voru að leita sér að landi. Fyrir þremur árum síðan (2014) höfðu þau í einum af 
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mörgum ferðalögum sínum um Marokkó rambað á stað í fjöllunum sem þau urðu strax 

ástfangin af. Othman hafði lengi átt sér þann draum að kaupa sér land í fjöllunum, byggja 

þar hús og lifa einföldu líferni og heillaðist Birta af þeirri hugmynd. Ég fékk því tækifæri 

til þess að fara með þeim upp í fjöllin, skoða landið og kynnast menningunni. Það er þarna 

í fjöllunum þar sem við sitjum saman á yndislegu marokkósku fjallahóteli að Birta segir 

mér sögu sína. 

 

 
Mynd 3: Við Birta ræðum málin við arininn 

Þegar ég spyr Birtu hvað taki næst við í lífi hennar og hver framtíðarsýn þeirra hjóna sé, 

segir hún að stefnan sé að halda áfram að leita sér að landi þar sem þau geti byggt sér lítið 

hús.  

Það er það sem við erum búin að vera að vinna að frá því að við 

ákváðum að vera saman. Fara eitthvað út í sveit og lifa einföldu lífi. 

Vera með okkar eigið grænmeti og okkar eigin hænur, okkar eigin 

geitur jafnvel. Bara stíga út úr þessu neyslusamfélagi, þessari 

neysluneyð. 
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Því miður reynist mjög erfitt fyrir þau hjón að kaupa land á draumastað sínum vegna 

flókinna vandamála varðandi haldbæra pappíra. En Birta er þó ekki mikið að stressa sig á 

hlutunum: „Insahallah, eins og við segjum alltaf. Það er bara upp á eitthvað æðra heldur en 

okkur komið hvort þetta gerist eða ekki. Við leggjum til okkar framlag, síðan bara treystum 

við.“ Þau hjónin langar einnig að halda áfram að læra og hefur Birta mikinn áhuga á að 

læra arabísku og fræðast meira um íslam. Það er því allt opið og spennandi að sjá hvert 

lífið leiðir þau næst. 

Við endum samræður okkar á því að skoða hvernig gildi og hlutverk ferðalaga hafa 

þróast í gegnum tíðina hjá Birtu. Hún segir að til að byrja með hafi ferðalög hennar snúist 

fyrst og fremst um ferðaþrá. Hana langaði að sjá eitthvað nýtt og spennandi og upplifa hluti 

sem hún hafði ekki upplifað áður. 

Þetta var meira svona „wanderlust“. Ég tengdi mikið við þetta orð á 

einhverju tímabili þar sem ferðalagið sjálft var bara eitthvað sem að 

fullnægði mér á einhvern hátt. Gaf mér einhverja sælutilfinningu. 

Alltaf þegar ég var komin á stað þá bara lifnaði ég við. 

Eftir því sem Birta ferðaðist meira breyttist þessi nálgun. Á ferðalögum sínum lærði hún 

sífellt meira og upplifði nýja hluti sem breyttu sýn hennar og tilgangur ferðalaga varð meiri 

en bara að uppfylla ferðaþrá. Birta segir einnig að á tímabili hafi ferðalög hennar verið 

hluti af óskilgreindri leit. „Ég var alltaf að leita að einhverju í undirmeðvitundinni, ekki 

meðvitað. Þetta sem var alltaf að drífa mig af stað, ég var ekki búin að finna það sem ég 

leitaði að.“ 

Hér er hægt að líta á ferðalög Birtu sem ákveðið baksvið út frá kenningum Goffman 

(1990). Þegar Birta er að ferðast kemst hún baksviðs, en í hversdagsleikanum er hún að 

spila sitt staðlaða hlutverk sem samfélagið setur á svið. Á ferðalagi er hún ekki að leika 

þetta hlutverk, hún er frjáls og nær sterkari tengingu við eigið sjálf. Eftir því sem hún 

finnur fyrir meira tengslaleysi við samfélag sitt þarf eitthvað annað að taka við. Í þessu 

millibilsástandi tekur við tilfinningin að hún sé að leita að einhverju, það vantar eitthvað til 

þess að fylla í skarðið. Það má því segja að án þess að gera sér grein fyrir því hafi Birta í 

raun verið að leita af sjálfri sér á þessum tíma. 

Þessi leit þróast síðar í flótta. Í hvert skipti sem hún fer af stað líður henni vel, en 

þegar hún stoppar hellist yfir hana vanlíðan og hún finnur sig knúna til þess að færa sig úr 
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stað. Birta tengir þetta tímabil við sína eigin vanlíðan og hvernig hún notaði ferðalög til 

þess að deyfa tilfinningar sínar.  

Bara eins og fíkillinn sprautar sig til þess að fá fullnæginguna og á 

meðan hann er í vímunni er allt gott, en svo rennur víman af honum 

og þá er allt slæmt. Í rauninni er þetta bara það nákvæmlega sama 

og ég var að gera á þessum tíma, út af því að ég var ekki á góðum 

stað sjálf en það gaf mér alltaf góða tilfinningu að fara. 

Það er áhugavert að endurskoða kenningar Cohen og MacCannell um mátt framandleikans 

og hvernig hugmyndin um eitthvað öðruvísi (e. otherness) togi okkur af stað í ferðalög. Sú 

staðreynd á vissulega við á einhverjum tímapunkti, en á þessum tíma hjá Birtu er það ekki 

togkraftur sem fær hana til þess að ferðast heldur er það ýtikrafturinn frá samfélaginu. Það 

er þessi taktur framleiðslustreðsins og stýrða hegðun sem ýtir Birtu af stað. 

 
Mynd 4: Eitt af mörgum ferðalögum þeirra Othman og Birtu um fjöllin 

Í dag er þessi flóttatilfinning farin. Eftir að Birta fann innri frið hefur hún ekki fundið fyrir 

því að þurfa að flýja. Ferðalög fyrir Birtu í dag eru stór hluti af lífi hennar en þau þjóna 

breyttum tilgangi. Þau hjónin hafa bæði gaman að því að ferðast og eru alltaf opin fyrir 
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nýjum ævintýrum. Þau láta hjartað ráða för, ef tilfinningin er rétt eru þau farin. „Ferðalög 

eru bara partur af okkar daglega lífi. Órjúfanlegur hluti af því sem mun gerast.“ 
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5 Lokaorð 
Ferðasaga Birtu er ekki einungis frásögn af ferðalögum hennar um heiminn heldur er hún 

einnig saga um hið huglæga, andlega og ekki síst trúarlega ferðalag sem samtvinnast 

óumflýjanlega líkamlegum ferðalögum hennar. Saga Birtu er afar gott dæmi um hvernig 

ferðalög hjálpa okkur að sjá hlutina í nýju ljósi og gera okkur grein fyrir þeim ósýnilegu 

áhrifum sem við áttum okkur ekki á í dagsdaglegu lífi. Samfélagsleg og menningarleg gildi 

hafa alltaf áhrif á gjörðir okkar og hugsunarhátt, hvort sem við erum meðvituð um það eða 

ekki. Það sem gerist hins vegar þegar við verðum meðvituð um þessi áhrif er að við höfum 

val. Við getum tekið völdin í okkar hendur og ákveðið út frá okkar eigin gildum hvort við 

viljum taka þátt í félagslega samþykktri hegðun innan samfélags okkar eða ekki. Við 

höfum stjórn á hlutum sem við höfðum ekki áður, eða gerum okkur í það minnsta grein 

fyrir því að við getum haft stjórn á þeim. Það er þessi geta sem ferðalög geta veitt okkur. 

Getan til þess að sjá hið ósýnilega og gagnrýna það út frá eigin sannfæringu. Það er einmitt 

þetta sem Birta gerði, hún tók völdin í sínar hendur og byrjaði upp á nýtt. Reynslan sem 

hún öðlaðist á ferðalögum sínum var hennar verkfæri til þess að endurmeta lífssýn sína og 

gildi. 

Í framhaldi af hugmyndinni um áhrif samfélags og ríkjandi menningar á hverjum 

stað má spyrja sig að því hvort ný áhrif taki þá ekki við þegar á nýjan stað er komið. Að 

halda öðru fram væri þversögn og því ætla ég ekki að gera það. En punkturinn sem ég vil 

draga fram er sá að þegar við erum meðvituð um þessi áhrif höfum við strax tekið ákveðin 

völd í okkar hendur. Við getum betur stýrt því hvaða áhrif við samþykkjum og hvaða áhrif 

við viljum forðast. Ég tel þetta vera part af ástæðunni fyrir því að fólk finnur hluta af 

kjarna sínum í öðrum löndum en heimalandi sínu. Það finnur einfaldlega samfélag þar sem 

ríkjandi gildi eiga betur við þess eigin. 

Þegar við leggjum af stað í ferðalag er þessi djúpa hugmynd kannski ekki það sem er 

okkur efst í huga, en það breytir því ekki að ferðalög geta haft gríðarleg áhrif á okkur. Til 

þess að hleypa þessum áhrifum að þurfum við virkilega að opna hugann og reyna að skilja 

það sem við erum að upplifa út frá öðru sjónarhorni. Kúpla okkur út úr okkar 

menningarlega samhengi. Sem dæmi minnist Birta þess ekki hve fátæktin var mikil í 

Vestur-Afríku heldur gleðinnar sem hún fann svo sterkt fyrir. Að sama skapi heilluðu 
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túristagöturnar í Marrakesh ekki Birtu heldur menningin og litirnir í landinu. Það eru þessir 

litlu hlutir sem við þurfum að opna hug okkar fyrir og reyna að læra af.  

Eftir að hafa heyrt sögu Birtu og unnið að þessari rannsókn kviknaði hugmynd að 

nýrri nálgun varðandi hvata til ferðalaga. Þegar við Birta fórum yfir þróun ferðalaga hennar 

og tilgang þeirra kom í ljós að hvert tímabil einkenndist af tilfinningalegu og andlegu 

ástandi hennar. Það væri því afar áhugavert að rannsaka ferðahegðun fólks og hvata til 

ferðalaga út frá andlegri reynslu einstaklinga sem einnig væri hægt að tvinna saman við 

samfélagslega stöðu. Þá væri ráð að stilla upp einhvers konar skala á borð við þeirra Cohen 

og Lengkeek þar sem flokkum eða sviðum væri skipt niður eftir andlegu ástandi og 

tilfinningalegum einkennum. Andleg reynsla yrði þá ríkjandi rannsóknarefni sem væri í 

framhaldinu borið saman við samfélagslega stöðu. Slíkar rannsóknir þyrftu þó alltaf að 

vera eigindlegar með djúpum viðtölum þar sem viðmælendur fengju rými til þess að opna 

sig og segja ýtarlega frá reynslu sinni, tilfinningum og hugsunum. 

Með þessari rannsókn hef ég dregið fram mátt ferðalaga og öll þau undirliggjandi 

áhrif sem vert er að hafa í huga bæði í okkar dagsdaglega lífi og á ferðalögum. Það er undir 

okkur komið hvernig við nýtum reynslu okkar á ferðalögum en þessi reynsluþekking er ein 

mikilvægasta þekking sem við öflum okkur. Við getum lesið okkur til og hlustað á 

frásagnir annarra, en það er ekki fyrr en við upplifum hlutina frá fyrstu hendi að við 

virkilega náum að skilja og læra. Ferðalög eru sífellt að verða stærri hluti af lífi okkar og 

það er í okkar höndum að læra sem mest af þeim. 
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