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Abstract 

A tour guide is an important link in the chain of tourism, especially now in the fast 

growing tourism in Iceland. A good tour guide can contribute to a positive experience for 

the traveler and his influences can last longer then the journey as such, if he is successful at 

his job. The roles of the tour guides are many and complex and they overlap many other 

types of professions.  

In this paper the author looks at the roles that  a good bus guide has to be able to take on. 

Interviews were taken with six people, three tour guides and three people who hire tour 

guides. The result was that four different roles stood out and were considered more 

important than others in the opinion of all the participants. While other roles, one might 

think are important, were not considered as the most important roles. 

Keywords: Tour guide, tourist guide, roles, bus-guiding, teaching, mediator, 

experience. 

Útdráttur 

Leiðsögumaðurinn er mikilvægur hlekkur í ferðamennsku, ekki síst nú í ört vaxandi 

ferðaþjónustu á Íslandi. Góður leiðsögumaður getur stuðlað að jákvæðri upplifun 

ferðamannsins og haft áhrif sem vara lengur en ferðin sem slík, takist honum vel upp. 

Hlutverk hans eru mörg og ná yfir ótal svið og skarast við ýmis störf önnur.  

Í þessari ritgerð er horft til þess hvaða hlutverk það eru sem góður leiðsögumaður í 

almennri rútuleiðsögn þarf að uppfylla.  Rætt var við sex aðila, þrjá leiðsögumenn og þrjá 

aðila er ráða leiðsögumenn í verkefni. Niðurstaðan var sú að fjögur hlutverk stóðu upp úr 

og þóttu mikilvægari en önnur að mati allra viðmælenda,  á meðan önnur hlutverk, sem 

mætti gefa sér að væru mikilvæg, voru af viðmælendum talin síður mikilvæg. 

Lykilorð: Leiðsögumaður, hlutverk, rútuleiðsögn, miðlun, fræðsla, upplifun.  
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1. Inngangur: 

Ferðalög hafa fylgt manninum nær alla tíð og þörf fyrir aðila, sem var fær um að leiða hóp um 

ný, ókunn og jafnvel óvinveitt svæði, hefur því verið til staðar jafn lengi, enda er starf 

leiðsögumanna talin ein af elstu starfsgreinum í heiminum (Cohen, 1985:7; Pond, 1993:1; 

Rabotic, 2010:1).  

Í umhverfi eins og á Íslandi í ört vaxandi ferðaþjónustu (Ferðamálstofa, e.d.) er sífellt meiri 

þörf fyrir leiðsögumenn. Það hlýtur að vera mikilvægt að ráðinn sé til verkefnis faglegur 

einstaklingur sem kann skil á þeim hlutverkum sem þarf til, til að geta umgengist fólk og alla 

hlutaðeigandi er koma að ferðinni, þar með talið bílstjóra, birgja og íbúa á viðkomustöðum, 

náttúru og umhverfi,  svo vel fari á með öllum.  

Efnið er höfundi hugleikið, verandi fagmenntaður leiðsögumaður sjálfur, þá hefur höfundur 

velt því fyrir sér hvort allir geti brugðið sé í starf leiðsögumannsins, sér í lagi sé horft til þess 

að starfið hefur ekki hlotið löggildingu og því má segja að næstum hver sem er megi sinna 

leiðsögn hér á landi. Höfundur vildi því  með rannsókn þessari skoða hvað þarf til, til þess að 

vera góður leiðsögumaður og hver eru mikilvægustu hlutverkin sem góður leiðsögumaður 

þarf að geta brugðið sér í. 

Í verkefninu er farið í gegnum sögu og þróun á starfi leiðsögumannsins, rýnt í helstu hlutverk 

og hvort almennt sé talið að leiðsögumenn hafi mörg hlutverk sem geri verulegar kröfur til 

starfsins og hvernig leiðsögumaður verður góður leiðsögumaður. Farið verður yfir 

framkvæmd rannsóknarinnar, hvaða aðferðum var beitt, sem og er fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar og ályktanir um þær dregnar í lokin.  

Rannsóknin afmarkast við leiðsögumenn í almennri rútuleiðsögn, ýmist í dagsferðum eða 

lengri ferðum en ekki er litið til annarra tegunda leiðsögumanna. Markmið rannsóknarinnar 

var að leita svara við spurningunni: Hvaða hlutverk þarf góður leiðsögumaður í almennri 

rútuleiðsögn að geta brugðið sér í? En til þess að svara henni var framkvæmd eigindleg 

rannsókn og tekin viðtöl við sex einstaklinga, annars vegar þrjá starfandi leiðsögumenn í 

almennri rútuleiðsögn og hins vegar þrjá aðila sem sjá um ráðningar leiðsögumanna í almenna 

rútuleiðsögn. Það er von höfundar að rannsóknin gefi í það minnsta vísbendingar um hvað 

þarf til, til að vera góður leiðsögumaður. Því takist honum vel til fer þar einn mikilvægur 

hlekkur er miðar að því að gera ferðina vel heppnaða fyrir þá sem leiðsögnina þiggja. 
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2. Fræðileg umfjöllun: 

Hér verður fjallað um starf leiðsögumannsins, fyrst í sögulegu samhengi og þá þróun starfsins 

frá upphafi og fram til þess er ferðalög verða eins og við þekkjum þau í dag. Þá verður farið 

yfir hvað fræðimenn segja um hlutverk leiðsögumanna í dag og hvað talið er að þurfi til, til 

þess að leiðsögumaður teljist góður í fagi sínu. 

2.1. Leiðsögumaðurinn í sögulegu samhengi 

Til þess að skilja kröfur til starfsins í dag, þarf að huga fyrst að því hvernig starfið verður til 

og verður hér fjallað um starf leiðsögumannsins í sögulegu samhengi.  

Starfsgreinin er talin einhver sú elsta í heiminum (Rabotic, 2010:1) og á sér því afar langa 

sögu. Mannskepnan hefur frá upphafi lagt land undir fót og þvælst á milli staða til þess 

einfaldlega að komast af og bæta lífsafkomu sína. Strax á tímum frumbyggja var þörf á 

einstaklingum sem höfðu getu og færni til þess að leiða hóp um nýjar og ókunnar lendur og 

þurftu þessir einstaklingar fyrst og fremst að hafa hæfileika til þess að vita hvert stefna skyldi 

(Cohen, 1985:7; Pond, 1993:1). Síðar, þegar maðurinn hafði fullnægt frumþörfum sínum, fór 

hann að hafa þörf fyrir að kynnast umhverfi sínu og þurfti jafnvel í leiðangur til þess að verja 

lendur sínar eða ná yfirráðum yfir nýjum svæðum (Pond, 1993:1).   

Í sögulegum annálum má finna skírskotanir í leiðsögumenn allt frá Rómarveldi til samtíma og 

heimildir sýna að leiðsögumenn hafi fljótlega sópast að fjölsóttum og vinsælum 

áfangastöðum. Þetta voru einstaklingar sem buðu ferðamönnum aðstoð sína. Þeir höfðu þá 

skapað með sér nokkra sérhæfingu og gátu vísað fólki um og beint þeim á rétta staði og greitt 

leiðina með einhverjum hætti. Á tímum Rómarveldis virðast þeir ekki alltaf hafa verið 

vinsælustu hópar fólks, leiðsögumennirnir, og sagnir herma að þeir hafi þótt ýtnir, ókurteisir 

og jafnvel verið hálfgerð plága oft á tíðum (Pond, 1993:2-3). Vafalaust hefur starfið verið 

dálítið hark og samkeppni um ferðamennina nokkur og af því má draga þá ályktun að ýtin 

framkoma stéttarinnar hafi skapast.  Enn í dag getur upplifun manna af leiðsögumönnum 

verið á þennan neikvæða máta á fjölsóttustu ferðamannastöðunum.  Pond vísar í 

sagnfræðinginn Casson (1974) sem vildi meina að þegar öllu væri á botninn hvolft að þá 

hefðu leiðsögumenn ekki breyst hætis hót til hins betra síðastliðin 2000 ár (Pond, 1993:2).   
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Það má segja að ferðaþjónusta í þeirri mynd sem við þekkjum í dag hafi farið að myndast á 

tímum Rómverja og borgin Róm varð fljótlega einn mikilvægasti áfangastaður manna og 

sköpuðust þar markaðir innan ferðaþjónustunnar. Menn lögðu land undir fót til verslunar og 

viðskipta, þeir fóru þangað í opinberum erindagjörðum og í borginni byggðist upp aðstaða til 

heilsuferðamennsku (Page, 2007:30-31; Pond, 1993:3-4; Smith & Puczkó, 2009:22-23). Þar 

hafa leiðsögumenn vafalaust gegnt mikilvægu hlutverki, til að vísa veginn, upplýsa og greiða 

götu þeirra sem þangað komu. Góður leiðsögumaður gat sá talist sem var glöggur á að benda 

hvar væri hægt að nálgast besta verðið í viðskiptum og slík þekking hefur væntanlega 

margborgað sig fyrir skjólstæðingana sem þáðu þjónustu þessara leiðsögumanna. Ferðalög 

eins og við þekkjum þau í dag, eingöngu til skemmtunar og fróðleiks voru þó ekki á færi 

annarra til forna en þeirra sem bjuggu við nokkra velmegun (Pond, 1993:1).  

Eftir því sem árin liðu fóru ferðalög innan Rómarveldis að verða hættulegri, enda ríkti þar 

nokkur ófriður, þegar veldið riðaði til falls og það féll að lokum. Leiðsögumenn þess tíma 

reyndust mikilvægir skjólstæðingum sínum, þar sem þeir gátu tryggt öryggi ferðalanga og 

kunnu að múta ræningjum og öðrum óþjóðalýð sem kunnu að verða á vegi ferðalanganna. Á 

þessum tímum falls Rómarveldisins var algengast að menn ferðuðust til heilagra staða, í 

pílagrímsferðir, þó menn ferðuðust enn með einhvers konar verslun í huga (Page, 2007:31; 

Pond, 1993:4). Eins og áður hefur verið bent á virtist orðspor leiðsögumanna vera heldur 

neikvætt en það fór batnandi eftir því sem árin liðu og á endurreisnartímanum hafði vegur 

leiðsögumanna vaxið umtalsvert frá því sem áður var. Ástæðan var sú að á þessum tímum 

þurftu ungir menntamenn góðan leiðsögumann, einhvers konar leiðbeinanda með sér í Stóru 

ferðina (e. Grand tour). Menntun var mikils metin á þessum tíma og ungir synir auðmanna 

þóttu ekki menn með mönnum nema þeir kæmust í slíka þroskaferð um slóðir mið- og suður 

Evrópu (Cohen, 1985:8; Pond1993:4). Kröfur um menntun og hæfni leiðbeinenda eða 

leiðsögumanna þessara ungu herramanna voru afar miklar. Cohen vitnar í Hibbert (1969) sem 

sjálfur hefur eftir Vicesimus Knox að slíkir leiðbeinendur þurftu ekki einugis að vera 

virðulegir, miðaldra menn heldur einnig færir um, meðfram öðrum skyldum sínum, að fylgjast 

með og stuðla að siðferði og trúariðkun skjólstæðinga sinna (Cohen, 1985:8).  

Í gegnum aldirnar urðu ferðalög algengari og ferðamannafjöldi jókst til hinna ýmsu 

áfangastaða.  Þar með jókst þörfin fyrir starfandi leiðsögumenn, sem höfðu til að bera 

haldgóða þekkingu á viðkomandi stað.  Rétt í byrjun 20. aldarinnar fór mönnum að verða ljóst 

að menntun leiðsögumanna skipti máli.  Það má segja að mönnum hafi orðið þessi staðreynd 
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ljós um það bil þegar þjóðgarðar eru stofnaðir í Bandaríkjunum. En þörfin kom berlega í ljós 

þegar fólk tók sig til og ferðaðist úr borgunum til þess að skoða Gettysburg og vettvanginn 

þar sem sú orrusta var háð. Margur íbúinn hafði átt skyldmenni sem höfðu barist þar og þeir 

töldu að heimsókn á vettvang væri ekki fullkomnuð nema með staðarleiðsögumanni. 

Gettysburg var gerður að þjóðgarði árið 1885 og þá þegar voru að störfum þar einir 12 

leiðsögumenn. Þegar bílaöldin gekk í garð jókst fjöldi ferðamanna svo mikið að yfir 100 

leiðsögumenn unnu á vettvangi. Kvartanir vegna slæmrar leiðsagnar voru æði margar og var 

þá ljóst að koma þurfti böndum á hlutina og semja einhvers konar reglugerð og áætlun um 

þjálfun leiðsögumanna og komst sú reglugerð á árið 1915.  Enn í dag er fjöldinn allur af 

leiðsögumönnum í Gettysburg og þó þeir séu sjálfstætt starfandi þurfa þeir að sækja námskeið 

og próf við Þjóðgarðsstofnun Bandaríkjanna, einfaldega til að tryggja gæði og fagmennsku í 

leiðsögninni. England var brautryðjandi í Evrópu hvað varðar að taka upp skipulega þjálfun 

leiðsögumanna, í byrjun 20. aldarinnar. Einnig voru ferðamálayfirvöld þar þau fyrstu til að 

taka upp viðurkenningar og einkennismerki til handa leiðsögumönnum, sem hefur verið 

öðrum löndum í Evrópu fyrirmynd að slíku kerfi allt síðan árið 1950 (Pond, 1993:7-11). 

 

Hér á landi voru námskeið fyrir fólk sem vildi starfa við leiðsögn ferðamanna fyrst í boði hjá 

Ferðaskrifstofu Ríkisins, sem var ferðaskrifstofa sem var stofnuð í byrjun 20. aldarinnar, en 

þessi námskeið voru sett á fót upp úr miðri þeirri öld.  Félag leiðsögumanna var stofnað árið 

1972 og voru félagsmenn innan þess þá 27 talsins (Félag leiðsögumanna, e.d.). Árið 1976 

varð mönnum ljóst að það væri ekki heppilegt að einungis ein ferðaskrifstofa væri með slík 

námskeið í boði. Voru námskeiðin þá sett undir Ferðamálaráð Íslands og í kjölfarið var 

Leiðsöguskóli Íslands stofnaður það sama ár. Stóð námið á þeim tíma yfir í nokkrar vikur en í 

dag nær það yfir eitt skólaár (Menntaskólinn í Kópavogi, 2017). Nokkrar leiðir eru í boði 

hérlendis fyrir þá sem hugsa sér að starfa við leiðsögn hér á landi. Hægt er að sérhæfa sig í 

margs konar leiðsögn, eins og göngu-, jökla-, afþreyinga- og ævintýraleiðsögn, svo fátt eitt sé 

talið. Leiðsöguskóli Íslands, Endurmenntun Háskóla Íslands, Háskólinn á Akureyri, Keilir og 

Ferðamálaskóli Íslands bjóða upp á nám í leiðsögn, með misjafnar áherslur í náminu þó.  

 

Í næsta hluta verður fjallað um helstu hlutverk leiðsögumanna, sem segja má að byggi að 

nokkru leyti á rýni í sögu starfsins, sem nú hefur verið fjallað um.  
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2.2. Leiðsögumaðurinn og hlutverk hans    

Einhver allra einfaldasta skýringin á hugtakinu leiðsögumaður, er sá sem stýrir ferð (Pond, 

1993:17).  Það væri fullmikil einföldun að halda því fram að þar með sé hugtakið og hvað í 

því felst, alveg ljóst. En þar sem starfið er fjölbreytt og hefur margar hliðar er hætt við að 

skilgreiningar og starfslýsingar leiðsögumanna skarist og þá hafa starfsheitin innan 

greinarinnar jafnvel mismunandi merkingu á milli landa, svæða og innan ferðaþjónustunnar 

sjálfrar (Pond, 1993:14). Þetta gerir almenningi erfitt um vik, að skilja muninn á 

leiðsögumanni, fararstjóra, túlk eða hópstjóra, sem sér þetta gjarnan sem eitt og sama starfið 

undir einum hatti, sem leiðsögumaður (e. tour guide) (Pond, 1993:15). Þá hafa fræðimenn 

bent á að ein  starfslýsing sé langt í frá nóg, einmitt vegna fjölbreytileika starfsins og 

sérhæfinga innan þess. Það má því segja að Pond (1993) hitti naglann á höfuðið þegar hún 

segir að sökum illa skilgreindra hugtaka innan ferðaþjónustunnar séu leiðsögumenn 

munaðarleysingjar greinarinnar (Pond, 1993:13). Það sé  jafnvel óljóst í huga 

leiðsögumannsins sjálfs fyrir hvað starfsheitið stendur (Pond, 1993:15). Þá hefur ekki heldur 

náðst einhliða sátt um hvaða starfstitil á að nota (Holloway, 1981:380) eða hvað starfið og 

menntun leiðsögumanna felur í sér yfirhöfuð (Zillinger, Jonasson & Adolfsson, 2012: 2). 

Samtök leiðsögufélaga í Evrópu (FEG) og Alþjóðasamtök leiðsögufélaga (WFTGA) sem 

skráð eru hjá Staðlaráði Evrópu (CEN) hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu á 

skilgreiningunni leiðsögumaður og er hún svohljóðandi: 

„Leiðsögumaður ferðamanna „tourist guide“ miðlar staðbundnum fróðleik um 

menningu og náttúrufar til gesta, oftast á þeirra eigin tungumáli og hefur til þess 

réttindi, útgefin af þar til bærum yfirvöldum.“ (Stefán Helgi Valsson, 2008:2) 

En þrátt fyrir þessa yfirlýsingu virðist erfitt að ná utan um hugtakið allt enda er starf 

leiðsögumannsins víðfeðmt. Hann drepur niður fæti á mörgum vígstöðvum, verandi sá sem 

vísar veginn, sá sem fræðir, túlkar og upplýsir og sá sem stýrir hópi, allt í senn eða eitt í einu. 

Leiðsögn krefst þess einfaldlega að sá sem hana framkvæmir þarf að búa yfir einstökum 

hæfileikum til þess að miðla eða kynna staði, menningu, náttúrufar, landslag og fólk sem 

ferðamaðurinn hittir á ferð sinni með leiðsögumanni og til þess að miðlunin heppnist sem best 

þarf leiðsögumaðurinn að bregða sér í mörg hlutverk (de Lima, 2016:18,21).   
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Það er í raun Cohen (1985) sem beinir fyrstur augum fræðasamfélagsins að leiðsögumönnum 

og hlutverkum þeirra af einhverri alvöru, þó Holloway (1981) hafi farið yfir hlutverk þeirra 

nokkrum árum áður. En Cohen (1985) rannsakaði leiðsögumenn samtímans aðallega út frá 

tveimur fyrirmyndum í sögunni, þar sem hann vildi meina að þeir allra fyrstu sem leiddu hóp 

á nýjar slóðir væru annars vegar svokallaðir brautryðjendur (e. pathfinders) og hins vegar 

lærifeður eða fræðarar (e. mentors), samanber þá sem voru lærifeður í Stóru ferðunum (e. 

Grand tour) (Cohen, 1985:7-9).   

Brautryðjandinn var þá sá sem leiddi hóp um ókunnar slóðir, hann var einfaldlega færari til 

þess en aðrir í hópnum.  Hann hafði auk þess, ekki einungis færni til þess að leiða hópinn yfir 

svæði sem var erfitt yfirferðar landfræðilega séð, heldur einnig í gegnum óvinveitt samfélög 

eða stríðslendur (Cohen, 1985:7). Til að setja þetta hugtak í samhengi við 

nútímaferðaþjónustu, gæti brautryðjendunum svipað til Sherpanna í Himalaya fjöllunum, en 

færni þeirra til að leiða fjallgöngufólk í gegnum erfiðar aðstæður, meta þær aðstæður hverju 

sinni og bregðast við þeim, er löngu heimsþekkt (Cohen, 1985:8).  

Að skilgreina lærifeðurna eða fræðarana (e. mentor) er flóknara, enda skarast 

skilgreiningarnar nokkuð, þar sem andlegur leiðsögumaður getur á sama tíma verið 

landfræðilegur leiðsögumaður, samanber leiðsögumann í pílagrímaferðum. Þá nefnir Cohen 

(1985) að lærifeður ungu mannanna í Stóru ferðunum hefðu oft þurft að leita til 

brautryðjendanna svo þeir villtust ekki af leið (Cohen, 1985:7-9). En hlutverk lærifeðranna 

var að veita skjólstæðingum sínum andlega leiðsögn sem leiddi til þess að sá sem þáði 

leiðsögnina varð upplýstari á andlegri vegferð sinni (Cohen, 1985:8).  Það má því segja að 

leiðsögumenn í dag, sem starfa til að mynda á söfnum eða sinna sérhæfðri fræðileiðsögn, 

gætu fallið undir þetta hugtak.   

Cohen (1985) leitaði leiða til þess að ná dýpri skilningi á hugtökum innan stéttar 

leiðsögumanna og sýndi fram á hvernig mætti skipta meginverksviði leiðsögumannsins niður 

í tvö hugtök byggð á grunninum um brautryðjandann og læriföðurinn. Hann kallaði þau 

leiðtogann (e. leader) og milliliðinn (e. mediator).  Leiðtoginn er þá sá sem vísar veginn og 

veitir aðgang að stöðum, stofnunum og samfélögum sem ekki eru á færi almennings. Hann 

hefði tæknilegt hlutverk út á við og félagslegt hlutverk inn á við.  Í tæknilega hlutverki sínu 

ber hann ábyrgð á að ferðin gangi vel fyrir sig, að hann stefni í rétta átt samkvæmt áður 

útgefinni ferðatilhögun. Hann veitir hópnum aðgengi bæði landfræðilega sem og að 
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samfélögum og stofnunum á leið sinni með hópinn. Hann tryggir öryggi hópsins, þægindi og 

sér um að halda tímaramma (Cohen, 1985:10).  Félagsleg ábyrgð leiðtogans/fararstjórans er 

þá að sjá til þess að ferðamennirnir njóti sín í ferðinni, hann þarf að taka á spennu sem kann 

að myndast á milli þátttakenda og grípa inn í sé útlit fyrir að upp úr sjóði.  Hann þarf hvetja til 

þess að þátttakendur blandi geði og hvetur til samræða þeirra í milli. Hann þarf að halda 

andrúmsloftinu léttu og þægilegu og þar sem við á, taka þátt í sýningum og dansi til þess að 

bæta fjöri í leikinn. Hlutverk milliliðans (e. mediator) leggur áherslu á túlkun og miðlun 

(Cohen, Ifergan, & Cohen, 2002:920).  Og Rabotic (2010) ítrekar slíka miðlun enn frekar, að 

hún feli í sér að viðkomandi leiðsögumaður komi þáttum innan ákveðinnar menningar til skila 

til gesta, sem þeim eru annars framandi. Menningu viðkomandi staðar er þá komið til skila á 

tungumáli, eins konar menningarlegu tungumáli,  sem gestirnir skilja (Rabotic, 2010:2-3). 

Fræðimenn seinni tíma renna frekari stoðum undir skilgreiningar Cohens og hafa hin síðar ár 

bent á mikilvæg hlutverk leiðsögumannsins sem milligöngumanns. Þau séu meðal annars að 

koma viðkomandi svæði á framfæri, beina athygli og sjónum gesta að því sem er markvert og 

leggja gestinum lið við túlkun þess sem fyrir augu hans ber (Gelbman & Maoz, 2012:117; 

Knapp & Benton, 2004:9). Hlutverk hans við að kynna og tengja gesti við náttúruna, staðinn 

sem heimsóttur er, getur verið bæði krefjandi og mikilvægt (de Lima, 2016:19). 

Það er staðreynd að ákveðinn ævintýrablær virðist liggja yfir starfi leiðsögumannsins (Pond, 

1993:13), enda er óhætt að segja að starfið lítur aðlaðandi út þar sem viðkomandi ferðast í 

vinnunni og hefur tækifæri til þess að heimsækja staði, sem ekki eru alltaf aðgengilegir eða 

færir almenningi. En hlutverk hans eru flóknari og margþættari eins og komið hefur fram og 

varla á færi allra þegar nánar er skoðað.  Þá er það gjarnan ímynd annarra að hlutverk hans sé 

einungis að taka á móti og fræða ferðamenn (Rabotic, 2010:2-3), en hlutverk hans rista mun 

dýpra en svo.  Enda sá Holloway (1981) ekkert einfalt við starf leiðsögumannsins og flokkaði 

hlutverk hans niður í fjölda undirflokka.  Þeir flokkar skarast svo við fjölda annarra starfa en 

leiðsögumaðurinn getur meðal annars þurft að bregða sér í hlutverk stjórnanda, kennara, 

sendiherra, hjarðsmala, fararstjóra og leikara (de Lima, 2016:21; Holloway, 1981:385-386; 

Rabotic, 2010:1).  

Zillinger & fl. (2012) benda á þá staðreynd að starfið nái inn á óteljandi önnur svið eins og 

nýsköpun, félagslega færni, menningu, hið staðbundna og hið hnattræna, fræðslu og 

framkomu (Zillinger, Jonasson & Adolfsson, 2012:3), svo fátt eitt sé talið.  Orðið leiðsögn 

gæti einnig við fyrstu sýn virst nokkuð einfalt í skilningi en tegund leiðsagnar er margvísleg 
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(Cohen, 1985:6) og af mjög fjölbreyttum toga, sér í lagi í dag þar sem hægt er að sérhæfa sig 

margs konar leiðsögn eins og almennri leiðsögn, gönguleiðsögn, afþreyinga- og 

ævintýraleiðsögn. Þá eru skilgreiningar á starfsheitinu leiðsögumaður einnig mismunandi á 

milli landa, þjóða, einstakra aðila og jafnvel innan ferðaþjónustunnar sjálfrar og því þörf á 

dýpri skilningi og fleiri rannsóknum á störfum leiðsögumanna (Pond, 1993:14).   

Færni leiðsögumannsins fer svo eftir því hvernig honum gengur að ganga í þessi hlutverk svo 

gæði vörunnar, sem er ferð í þessu tilfelli, og upplifun þátttakenda í ferðinni skili sér á sem 

farsælastan hátt og vitnar Rabotic í Weiler og Ham (2002) máli sínu til stuðnings, sem vildu 

meina að leiðsögumenn væru þeir sem afhenda eða láta í té upplifun ferðamannsins (Rabotic, 

2010:9).  Hlutverki leiðsögumannsins fylgja einnig aðrar skyldur, þar sem hann er einnig 

persónulegt andlit þess aðila sem hann starfar fyrir og það er skylda hans að gæta hagsmuna 

hans um leið og að gæta hagsmuna samfélagsins og umhverfisins sem hann starfar í (Black, 

R., Ham, S. & Weiler, B., 2001:154), sem er ekki lítið hlutverk en vafalaust vanmetið oft á 

tíðum. 

Færni leiðsögumanns í samskiptum er mikilvæg bæði í leiðsögn og túlkun og samskiptahæfni 

hans felst einnig í því hvernig hann kemur leiðsögninni til skila, Knapp og Benton vísa í Sam 

Ham (1992) sem dróg fram fjögur meginatriði um vel heppnaða leiðsögn. Hann vildi meina 

að leiðsögn ætti að vera skemmtileg, skipulega uppbyggð, hafa skírskotun og þema. 

Leiðsögnin þarf einfaldlega að höfða til gestanna sem hana þiggja (Knapp & Benton, 

2004:10-11; Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006:5-6; Larsen, 2002:18-19), eins einfalt og 

það kann að hljóma. Færni í mannlegum samskiptum, félagsleg færni eða að hafa góða 

tilfinningagreind (e. emotional intelligence) er mikilvægur eiginleiki í starfi leiðsögumanna, 

að hafa hæfni til þess að lesa hópinn og í kjölfarið að mynda tengsl við þátttakendur. Slík 

tengslamyndum gengur gjarnan hraðar fyrir sig við leiðsögn minni hópa en stærri (Knapp & 

Benton, 2004:14-15). Að lesa í hópinn og vita með nokkurri vissu hvaða leiðsögutækni á við 

hverju sinni er kúnst og má til að mynda segja að hvers konar kímnigáfa við leiðsögn geti 

verið vandmeðfarin og skiptar skoðanir á því hvort þátttakendum í ferð þyki það mikilvægur 

þáttur eða ekki (Pearce, 2009:629). Eitt af hlutverkum leiðsögumannsins væri þá að gera sér 

grein fyrir því hvenær hún er viðeigandi og hvenær ekki, en kímnigáfa á ekki alltaf við og 

getur skapað vandræðalegt andrúmsloft og jafnvel móðgað (Pond, 1993:147-148). Að sama 

skapi þarf að kunna að meta hvenær ætti að gefa gestum næði til að meðtaka sjálfir staði, ekki 

taka sér of mikið rými í leiðsögninni, því þögn er ekki skortur á túlkun heldur talin 
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mikilvægur hluti hennar (Pond, 1993:149).  En það að þróa með sér færni í mannlegum 

samskiptum eða örva tilfinningagreind (e. emotional intelligence) er þáttur sem getur skipt 

sköpum fyrir góða leiðsögumenn (Min, 2011:323).  

En það er ekki nóg að vera skemmtilegur, vel að máli farinn og fræðandi. Leiðsögumaðurinn 

þarf einnig að hafa hæfni til að sjá lengra fram í tímann en í augnablikinu, hæfni til að meta 

aðstæður hverju sinni, eins og veður og veðurskilyrði viðkomandi svæðis og kunna að 

bregðast við í óvæntum aðstæðum. Sá þáttur byggir að miklu leyti á reynslu og þekkingu 

leiðsögumanna á vettvangi. Hann þarf einnig að gæta að öryggi þátttakenda í hvívetna og 

benda þeim á hættu- og varúðarmerki og útskýra mögulegar hættur á svæðinu sem farið er 

um. Þá ætti leiðsögumaðurinn einnig að vera í góðu samstarfi við bílstjórann og halda honum 

upplýstum sem og ef það er hópstjóri sem fylgir hópnum (Rantala, Valtonen, & Markusela, 

2011:286-287; Stefán Helgi Valsson, 2008:67-69; Carter, 2001:7; Rabotic, 2010:7). 

Þá er verki leiðsögumannsins langt í frá lokið þó ferðinni sé lokið og gestirnir á bak og burt, 

því ef vel hefur tekist til þá hefur leiðsögumaðurinn haft mótandi áhrif á gestina og þau áhrif 

vara enn eftir að gesturinn er farinn til síns heima (Cohen, Ifergan, & Cohen, 2002:919-920; 

Knapp & Benton, 2004: 9; Pearce, 2005:150).  En þrátt fyrir þessi fjöldamörgu og oft á tíðum 

flóknu hlutverk sem leiðsögumaðurinn þarf að bregða sér í, í starfi sínu, sér hann sig sjálfur að 

mestu sem þann sem kemur upplýsingum á framfæri (Holloway, 1981:386) og þátttakendur í 

ferðum með leiðsögn virðast einmitt sjá hann í því sama hlutverki (Rabotic, 2010:2-3). 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um helstu hlutverk leiðsögmanna. Þegar fræðimenn eru 

bornir saman eru þeir alla jafna sammála um mikilvægi hlutverka eins og miðlarans, 

fræðarans, þess sem túlkar og þess sem er góður í mannlegum samskiptum, en jafnframt er 

hlutverk skemmtikraftsins, leikarans eða hvernig upplýsingunum er komið á framfæri, eins og 

pistlagerð, talinn mikilvægur eiginleiki. Til þess að draga þau hlutverk saman og auðvelda 

lesanda að sjá þau fyrir sér, sem og að greina úrvinnslu niðurstaðna þessarar rannsóknar á 

greinagóðan hátt, útbjó höfundur töflu með helstu flokkum hlutverka sem nú hefur verið 

fjallað um. Það er von höfundar að samantekt þessi auðveldi þeim er þetta lesa að greina 

hlutverkin og bera saman við niðurstöðukafla þessarar rannsóknar.  Töfluna má finna á næstu 

síðu.  
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Tafla 1 Helstu hlutverk dregin saman 

Hlutverk Hlutverk 

Fræðsluhlutverk: Samskipta- félagsleg færnihlutverk: 

Upplýsingagjafi Áhrifavaldur 

Fræðari Tengslamyndari  

Kennari/leiðbeinandi Hinn forsjáli 

Afþreyingarhlutverk: Stjórnunarhlutverk: 

Leikari/skemmtikraftur  Hópstjóri 

Menningarlegur gestgjafi Hjarðsmali 

Önnur hlutverk: Framkvæmdastjóri 

Sendiherra   

Öryggisvörður  

 

Í næsta hluta verður fjallað um hvernig talið er að stuðla megi að því að gera leiðsögumenn að 

góðum leiðsögumönnum, til að mynda, í gegnum menntun, þjálfun og reynslu svo þeir geti 

sem best uppfyllt þau hlutverk sem gera þá að góðum leiðsögumönnum. 

2.3. Að vera góður í starfi leiðsögumanns   

Líklega fæðist enginn góður leiðsögumaður, en eins og með önnur störf, má reikna með að 

menntun og reynsla skipti máli til að vera góður í einhverju. Þar er starf leiðsögumannsins 

ekki undanskilið.  

Til leiðsögumanna í stóru ferðunum (e. grand tour) á tímum endurreisnar voru gerðar miklar 

kröfur um menntun og hæfni, en viðkomandi þurfti meðal annars að vera fjöltyngdur og geta 

miðlað þekkingu um sögu, arkitektúr og bókmenntir (Pond, 1993:5).  En til þess að 

leiðsögumenn geti tileinkað sér ýmsa eiginleika og brugðið sér í hin ýmsu hlutverk, eru 

þjálfun og menntun  mikilvæg og um það eru fræðimenn almennt sammála, í það minnsta að 

útgefin leyfi til leiðsögumanna ættu að uppfylla ákveðna staðla og viðmið (Black, R., Ham, S. 

& Weiler, B., 2001:151-152, Rabotic, 2010:11). Í gegnum þjálfun og menntun eykst þekking 

leiðsögumanna (Black, Ham & Weiler, 2001:150), sem leiðir af sér betri upplifun allra þeirra 

sem koma að ferðinni, það er leiðsögumanna, ferðamanna, áfangastaðarins og samfélagins 
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sem er heimsótt (Pond, 1993:12). Hér að neðan má sjá myndrænt hve áhrif góðrar miðlunar 

leiðsögumannsins er mikil hringrás í heildarmyndinni allri, sjá liði a-d fyrir miðju myndar. 

Hún snýr ekki bara að ferðamanninum eins og áður sagði, heldur hefur hún áhrif á alla 

hlutaðeigandi sem kunna að koma að eða tengjast ferðinni með einhverjum hætti.  

 

 

Mynd 1. Hin flóknu hlutverk leiðsögumannsins (Rabotic, 2010:9) 

En með aukinni áherslu á sjálfbærni í ferðaþjónustu getur framlag leiðsögumannsins til 

umhverfis, samfélags og efnahags verið afar mikilvægt, hafi hann hlotið til þess tilhlýðlega 

þjálfun eða menntun sem gerir honum fært að skila framlagi sínum í anda sjálfbærni (Pereira 

E.M., & Mykletun R.J., 2012:90).   

 

Fagmennska hefur jafnan verið talin mikilvæg ekki síst til þess að koma á og viðhalda 

ákveðnum gæðum og er fagmennska í leiðsögn þar ekki undanskilin. Hún getur stuðlað að 

bættri frammistöðu þess sem leiðsegir (Black & Ham, 2005:178) ekki síður en að auka gæði 

upplifunar þess sem þiggur leiðsögnina (Pond, 1993:12).  Casson (1974) bendir á að 

fagmennska í leiðsögn hafi verið þekkt allt frá miðöldum, þar sem leiðsögumenn í ferðum 

pílagríma léku stórt hlutverk sem ekki var á færi „sveitalubba“ (e. country bupmkin), heldur 

einungis þjálfaðra fagmanna  að framkvæma (Pond, 1993:4).  Í fagmennsku felast gæði eins 

og komið hefur fram og það er alfarið í höndum leiðsögumannsins sjálfs hvernig gæðin 

komast til skila til þátttakenda í ferð hans (Mak, Wong & Chang, 2011:1443-1444). Cohen 

(1985) hefur bent á að leiðsögumaðurinn sé í einstakri stöðu hvað þetta varðar, þar sem hann 

vinnur yfirleitt einn og án þess að vinnuveitandi geti fylgst náið með honum eða frammistöðu 

hans (Cohen, 1985:23).  Leiðsögumaðurinn getur einfaldlega stjórnað því sjálfur hvernig 
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ferðin fer fram og á hvað hann leggur áherslu meðan á ferð stendur  (Cohen, 1985:14).  Í 

gegnum gæðakannanir á frammistöðu leiðsögumannsins getur vinnuveitandi komist að því 

hvort væntingar gesta til þjónustunnar stóðust eða ekki, sem er mikilvægt til að viðhalda 

þjónustugæðum (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009:140) og fagmennsku.  

Þá bendir Pond (1993) á að góður leiðsögumaður verði einnig að huga að símenntun og bæta 

stöðugt við þekkingu sína með einum eða öðrum hætti til þess að hann geti viðhaldið ástríðu 

sinni til leiðsagnar. Að leiðsögumaður sem telji staðreyndir upp úr handbók einni saman, sé í 

raun að svindla á þátttakendum og til þess að hann megi skila hlutverki sínu sem best er hvatt 

til þess að hann bæti sífellt við þekkingu sína og kynni sér þá leiðsögutækni sem á best við þá 

þátttakendur í þeirri ferð sem hann er ráðinn til hverju sinni (Pond, 1993:150-151,184). Í 

gegnum þjálfun verður leiðsögumaðurinn færari að stíga inn í þau ótalmörgu hlutverk sem af 

honum er krafist í starfi sínu (Black & fl. 2001:154).  

Fagmenntun leiðsögumanna hefur aukist og víða um heim er löggilding á starfsheitinu og 

leiðsögumenn orðin viðurkennd fagstétt (Cohen & fl., 2002:921; Pond, 1993:18-19), sem 

hlýtur að teljast mikilvægt þegar litið er til fjölbreytileika starfsins og allra þeirra hlutverka 

sem leiðsögumaðurinn verður að bregða sér í. 

Löggilding á starfsheitinu hér á landi hefur enn ekki orðið að veruleika, en Félag 

leiðsögumanna hefur barist fyrir því undanfarin ár. Frumvarp til laga var lagt fram, að 

frumkvæði Ásmundar Friðrikssonar þáverandi þingmanns í samstarfi við Félag 

leiðsögumanna, á vormánuðum árið 2015. Frumvarpið er komið á skrá en hefur ekki orðið að 

lögum ennþá á vormánuðum 2017. Frumvarp þetta myndi tryggja að hver sem er gæti ekki 

brugðið sér í hlutverk leiðsögumanns og farið með hópa um landið án fagmenntunar (Félag 

leiðsögumanna, 2015).  

Hér hefur verið stiklað á stóru í fræðilegri umfjöllun um sögu, þróun, hlutverk og menntun 

leiðsögumanna en í næsta kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðina, framkvæmd 

rannsóknarinnar, hvernig gagna var aflað og val á þátttakendum. 
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3. Rannsókn og framkvæmd: 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem var beitt, hvernig gagna var 

aflað og úrvinnslu gagnanna. En rannsóknir eru afar mikilvægar í samfélagi okkar og þær geta 

verið nákvæmar, sé rétt að þeim staðið, því með þeim er hægt að safna saman staðreyndum, til 

þess að öðlast megi dýpri þekkingu og skilning á umhverfi, þróun og velferð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:20,31), svo fátt eitt sé talið. Tilgangur þessarar rannsóknar var að ná fram 

viðhorfum um helstu hlutverk leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn og sjá hvaða hlutverk 

það eru sem talið er að viðkomandi þurfi að geta brugðið sér í til að vera góður 

leiðsögumaður.  

3.1. Aðferð 

Rannsóknaraðferðinni sem beitt var í þessu verkefni er svokölluð eigindleg aðferð (e. 

qualitative), en við rannsóknir er ýmist beitt eigindlegum eða megindlegum (e. quantitavie) 

aðferðum til þess að ná fram niðurstöðu, en einnig er þekkt að notast við báðar aðferðir saman 

(e. mixed method). Meginmunurinn á þessum tveimur aðferðum, það er eigindlegri og 

megindlegri, er sá að niðurstöður megindlegra aðferða eru í formi talna og stuðst við tölfræði, 

meðan niðurstöður eigindlegra aðferða felast í orðum eða skoðunum og viðhorfum 

þátttakenda (Creswell, 2014:4).  

Með eigindlegri aðferð leitast rannsakandi við að fá niðurstöður með því að fá skoðanir 

viðmælanda á ákveðnu efni eða fyrirbæri fram (Creswell, 2014:19). Helstu aðferðir sem 

notast er við í eigindlegum rannsóknum eru til að mynda vettvangsrannsóknir, rýnihópaviðtöl 

og viðtöl (Creswell, 2014:190). En viðtöl eru ein helsta leiðin til þess að afla gagna, bæði í 

eigindlegum og megindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:149).  

Í þessari rannsókn tók rannsakandi viðtöl, sem er jafnan talin ein af mikilvægustu leiðunum 

við að afla gagna í tilfellarannsóknum, en viðtölin geta verið mismunandi hönnuð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:502). Í þessari rannsókn voru tekin svokölluð „face-to-face“ viðtöl þar 

sem viðmælandi og rannsakandi hittast, en eigindleg viðtöl má framkvæma með þeirri aðferð 

eða í gegnum síma, með tölvupósti og í gegnum rýnihópa (Creswell, 2014:191). Í „face-to-

face“ viðtölum telst gefast vel að hafa þau hálfstöðluð og spyrja opinna og ekki of margra 

spurninga (Creswell, 2014:190), vegna þess að þegar viðtöl eru hálfstöðluð er stuðst við 
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ákveðinn viðtalsramma en spyrjanda og viðmælenda gefst tækifæri til að bæta við 

spurningum og nota sín eigin orð í svörum og lýsingum (Finn, Elliott-White og Walton, 

2000:67-69), sem getur verið mikilvægt til að fá meiri breidd og um leið er frjálsræði mikið í 

svörum (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:502). Slík viðtöl eru þó ekki almennt spjall, heldur hafa 

þau skýran tilgang og krefjast undirbúnings, í þeim felast samræður en umræðuefnið er 

ákveðið fyrirfram af rannsakanda. Eigindleg viðtöl og innihald þeirra verða aldrei eins frá 

einum þátttakanda til annars, þrátt fyrir að viðfangsefnið sé hið sama.  Samskiptin í 

eigindlegum viðtölum geta orðið persónuleg og meiri tengsl myndast á milli viðmælanda, 

ólíkt megindlegum viðtölum. Í flestum tilfellum eru eigindleg viðtöl hljóðrituð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:143-148) og var notast við hljóðritun í rannsókn þessari.  

3.2. Val á þátttakendum og hönnun spurninga 

Við val á þátttakendum var haft að leiðarljósi að velja þátttakendur sem hefðu persónulega 

reynslu af starfi leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn, en jafnframt þó að þeir kæmu frá 

mismunandi stöðum og hefðu mismunandi reynslu til þess að skapa meiri breidd (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:131-132). Í þessari rannsókn var ákveðið að tala við annars vegar 

starfandi leiðsögumenn í almennri rútuleiðsögn og hins vegar þá sem ráða slíka leiðsögumenn 

í verkefni, til þess að varast að úrtakið yrði of einsleitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:224). 

Notast var við svokallað tilgangsúrtak, þar sem rannsakandi velur viðmælendur sem hafa 

persónulega þekkingu á fyrirbærinu og henta markmiði rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:130). Hvað varðar fjölda viðmælenda, þrjá úr hvorum hóp eða sex alls, 

var haft í huga að úrtakið yrði ekki of stórt en heldur ekki of lítið. Fjöldi viðmælanda, fleiri 

eða færri, tryggja ekki endilega góða rannsókn og fer það eftir rannsóknartilgangi og 

dómgreind rannsakanda hversu marga hann velur til þátttöku. Sumir fræðimenn telja að 

rannsakandi eigi einfaldlega að ræða við eins marga og hann þarf til þess að öðlast vitneskju 

um málefnið, á meðan viðmið Vancouver skólans í fyrirbærafræði er að, að lágmarki sé rætt 

við fimm viðmælendur (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:133).  

Viðtalsspurningarnar voru samdar með tilliti til fræðilegrar umfjöllunar í verkefninu og 

áhersla lögð á að ná fram viðhorfum um helstu hlutverk leiðsögumanna í almennri 

rútuleiðsögn og hvaða hlutverk er talið að góður leiðsögumaður þurfi að geta brugðið sér í. 

Eins og kom fram að ofan var stuðst við viðtalsramma, með viðhorfspurningum og litið var til 
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þess að spurningar gætu myndað flæði og vektu áhuga hjá viðmælendum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:140-141). 

Viðmælendur voru eins og áður sagði, sex talsins, þrír starfandi leiðsögumenn í almennri 

rútuleiðsögn og þrír aðilar sem ráða leiðsögumenn í almenna rútuleiðsögn. 

Karlmaður, 58 ára. Leiðsögumaður sem starfar hjá nokkrum ferðaþjónustufyrirtækjum við 

almenna rútuleiðsögn, hann útskrifaðist vorið 2005 úr almennri leiðsögn við Leiðsöguskólann 

í Kópavogi og bætti svo við sig og var í fyrsta útskriftarhóp leiðsögumanna frá Endurmenntun 

Háskóla Íslands. Hann hafði síðast farið í almenna rútuleiðsögn í mars 2017, þegar viðtalið er 

tekið.   

Karlmaður, 44 ára. Leiðsögumaður sem starfar hjá nokkrum ferðaþjónustufyrirtækjum við 

almenna rútuleiðsögn og ökuleiðsögn. Hann úskrifaðist sem leiðsögumaður í almennri 

leiðsögn vorið 2005, úr Leiðsöguskólanum í Kópavogi. Hann hafði síðast farið í almenna 

rútuleiðsögn í febrúar 2017, þegar viðtalið var tekið.  

Kona, 49 ára. Hún starfar sem leiðsögumaður í almennri rútuleiðsögn og hvataleiðsögn hjá 

nokkrum ferðaþjónustufyrirtækjum og útskrifaðist sem leiðsögumaður úr almennri leiðsögn 

frá Leiðsöguskólanum í Kópavogi vorið 2005. Hún hafði síðast farið í almenna rútuleiðsögn í 

febrúar 2017, þegar viðtalið var tekið.  

Kona, 36 ára. Starfar við ráðningar á leiðsögumönnum í almenna rútuleiðsögn og unnið við 

það síðastliðin 12 ár.  

Kona, 44 ára. Starfar við ráðningar á leiðsögumönnum í almenna rútuleiðsögn og unnið við 

það síðastliðna 3 mánuði. 

Kona, 43 ára. Starfar við ráðningar á leiðsögumönnum í almenna rútuleiðsögn og unnið við 

það síðastliðin 10 ár. 

3.3. Annmarkar  

Helstu annmarkar er reynsluleysi rannsakanda við að hanna og framkvæma rannsókn sem 

þessa. En þjálfun og reynsla rannsakanda getur haft áhrif á gæði rannsóknarinnar og það er að 

miklu leyti undir færni, þekkingu og heiðarleika hans komið, hvort að vel til takist (Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2016:221). Mikilvægt er að halda hlutleysi og að missa ekki faglega fjarlægð 

við þátttakendur, sem gæti valdið skekkju í rannsóknarniðurstöðunum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016:224). Góð eigindleg rannsókn byggist meðal annars á hlutleysi 

rannsakandans, að hann skoði og spyrji sjálfan sig með gagnrýnum hætti til að tryggja 

hlutleysi (Creswell, 2014:202). Mögulega er úrtakið of lítið til þess að hægt sé að alhæfa úr 

gögnunum sem safnað var, en niðurstöður ættu að sýna ákveðnar vísbendingar um hvaða 

hlutverk það eru sem leiðsögumaður í almennri rútleiðsögn verður að geta brugðið sér í, til 

þess að teljast góður í sínu starfi.  
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4. Niðurstöður: 

Leitast var eftir því að svara spurningunni: Hvaða hlutverk þarf góður leiðsögumaður í 

almennri rútuleiðsögn að geta brugðið sér í? Viðmælendur voru sex talsins og úr tveimur 

hópum, leiðsögumenn í almennri rútuleiðsögn annars vegar og þeir sem ráða leiðsögumenn í 

almenna rútuleiðsögn hins vegar. Í fræðilegu umfjölluninni voru helstu hlutverk dregin saman 

í töflu af höfundi og lágu þeir flokkar til grundvallar við greiningu gagna.  

4.1. Fræðsluhlutverkið 

Eins og flestir fræðimenn sem fjallað hafa um hlutverk leiðsögumanna telja þeir að eitt 

meginhlutverkið sé að fræða og miðla,  það er að segja, að geta með góðum hætti frætt hópinn 

og miðlað upplýsingum og undir það tóku allir viðmælendur.  

...meginhlutverkið hlýtur að vera afþreyingin og fræðslan. Sem er náttúrulega nátengt, 

þannig að þetta er svona blanda af afþreyingu sem hefur menningarlegt gildi getum við 

sagt. 

...það er einmitt að vera fróður. 

...meginhlutverkið er að vera fræðandi og skemmtilegur – skemmtilegur og fræðandi 

svona samblanda. 

...augljóslega að veita upplýsingar, bæði mikilvægar heildrænar upplýsingar um land 

og þjóð og vera með á hreinu tímasetningar, hvar á að mæta og svona.  

 ...ég held að aðalmálið sé að leiðsögumaður þekki efnið sem hann er að kynna fólkinu. 

...fræðarinn, jú fræðarinn er mikilvægast,  en ef þú hefur ekki þjónustulundina þá áttu 

ekki heima þarna finnst mér. 

... þá myndi ég segja fræðarinn. ...og þegar að leiðsögumaður hefur verið einstaklega 

fræðandi og veit mjög mikið, er góður, að þá er það svona það sem virðist skipta 

mestu máli. 
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4.2. Afþreyingarhlutverkið 

Að geta brugðið sér í hlutverk til þess að miðla upplýsingum með áhrifaríkari og áhugaverðari 

hætti, töldu báðir hópar viðmælenda vera mikilvægt, að vera skemmtilegur og geta miðlað 

með skemmtilegum hætti.  

....ég vil ekki segja selskapsdama, heldur ferðafélagi og skemmtikraftur. 

... og ég nota húmor til dæmis dálítið.  

...af því við höfum svona svartan eyjahúmor, sem betur fer og það gerir okkur svolítið 

sérstök og skemmtileg, og fólk kann  að meta það. 

... að vera skemmtilegur kennari með leikaraívafi. Og með reynslunni er auðveldara að 

bregða sér í leikarahlutverk líka með. 

 

...það sem einkennir líka góðan leiðsögumann er að kunna að búa til frásögn, hún þarf 

að vera með þræði ekki bara þylja upp staðreyndir, maður verður að geta gert frásögn 

með góðum stíl og þræði. 

 

Léttleikinn og afþreyingargildið í framsetningu á efni, þótti einnig mikilvægt og nefndu það 

allir viðmælendur sem eitt mikilvægasta hlutverkið og nauðsynlegan eiginleika í fari 

leiðsögumanna. 

 ...geta sagt vel frá og geta sett hlutina fram í góðum sögum, að vera góður 

sagnamaður. 

... það er hvernig hlutirnir eru settir fram og líka kannski að vera dálítill performer. 

... oft er fólk búið að læra mikið og er frótt en vantar hæfileikann til að miðla þessu á 

skemmtilegan hátt til fólksins. 

 

...hann er að skila þjónustu sem ég geri kröfu um að sé fræðandi í leiðinni og að hún 

hafi afþreyingagildi. Vera fræðandi en sé á léttum nótum, fólk er í fríi. Þú ert ekki bara 

að þylja staðreyndir. 
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4.3. Samskipta/- félagslega færnihlutverkið 

Í þesum flokki er farið inn á hluta þess sem fræðimenn kalla félagslega færni eins og að vera 

fær um að lesa í hóp, leysa vandamál, skapa tengsl og vera áhrifavaldur til dæmis í umgengni 

við samfélagið og svæðið sem farið er um. Einfaldlega að vera fær í mannlegum samskiptum. 

Geta hreinlega allir orðið leiðsögumenn, ef litið er til þessa hlutverks?  

Í svörum viðmælanda kom fram að þeir sem ráða leiðsögumenn í verkefni telja þetta hlutverk 

mikilvægt og ekki á færi allra að bregða sér í. 

...Mér finnst, það þarf bara vissa karaktera til að geta verið góður leiðsögumaður. Það er 

eitthvað sem maður getur ekki lært beint, annað hvort hefur maður það eða ekki. 

Aðalmálið sem hann þarf að kunna er að  ná til fólksins. 

...það er þessi stóri faktor sem ekki er hægt að kenna í skólum og ekki hægt að fá neitt 

vottorð fyrir, sem eru þessi mannlegu samskipti einmitt. 

... þú þarft að hafa mjög marga eiginleika, nei ekki allir geta það en alveg margir, þú þarft 

samt að hafa ákveðinn... vera þjónustulundaður og geta lesið hóp, verið mannþekkjari er 

mikilvægt. 

...að það er að lesa hópinn, að vera mannþekkjari. 

...ég held að svona að vera góður í mannlegum samskiptum séu svona lykilatriði 

Leiðsögumenn sjálfir töldu félagslega færni eða hæfni í mannlegum samskiptum einnig skipta 

miklu máli. Þeir nefndu einnig þetta með að geta þagað og leyfa ferðamanninum að upplifa 

sjálfur, ekki taka of mikið rými frá upplifun ferðamannsins og að vita sín takmörk, eitthvað 

sem þeir sem ráða leiðsögumenn í verkefni nefndu ekki en tilheyrir vafalaust því hvernig 

maður les hóp.   

... hæfni í mannlegum samskiptum og kurteisi, bara kurteisi. Þetta með að vera góður í 

mannlegum samskiptum og vera skemmtari maður má heldur ekki taka sér of mikið 

rými. Að vita sín takmörk.  

...Ég á auðvelt með að lesa hóp og það er sjaldan þegar mér skjátlast. 
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...Ég vil auka upplifun en ekki ákveða fyrir þau hvað er æðislegast. Svo er annað að 

þegja, að kunna að þegja, að ég taki ekki það af fólkinu þeirra eigið mat, hvað þeim 

finnst sérstakt. 

...Mannleg samskipti eru mikilvæg og góður leiðsögumaður kann líka að lesa í óskir 

viðskiptavinarins og vera fær um að sjá aðeins fram í tímann, hvað gerist eftir 

klukkutíma eftir tvo tíma eða eftir hálfan dag. 

...Þú getur farið og lært að vera leiðsögumaður en sumir munu aldrei geta lært það. Því 

það, þetta er bara meira svona persónueikenni. Að hafa þessa eiginleika að vera þessi 

„people person“ og geta verið innan um fólk, þetta er svo ofboðsleg nálægð. 

...að lesa hópinn er mikilvægast og lesa stéttarmun, er bara mjög mikilvægt. Félagslega 

læs – félagslegt læsi er svo mikilvægt. 

4.4. Stjórnunarhlutverkið 

Í þessum flokki er gjarnan komið inn á hópstjórnun eða hjarðsmölun, hreinlega að stýra hóp 

og hvort það væri mikilvægt hlutverk að mati viðmælenda, að stýra hóp. Engir af 

viðmælendum nefndi hópstjórnun, að stýra eða leiða hóp sem eitt mikilvægasta hlutverkið í 

starfi leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn. Aðeins einn viðmælenda í hópi þeirra sem ráða 

leiðsögumenn í verkefni, nefndi það hlutverk þegar spurt var um meginhlutverkin (í fleirtölu), 

en setti það í raun undir „að lesa hópinn“. 

...svona hópstjóri faktíst, ná svona að lesa hópinn í heild og sinna.  

4.5. Önnur hlutverk 

Í þessum flokki er litið til annarra hlutverka, sem komu upp í viðtölunum. Báðir hópar 

viðmælenda nefndu öryggisgæslu sem eitt af mikilvægustu hlutverkunum og einn 

leiðsögumaður kom inn á umönnunarvinkilinn, með vísun í foreldrahlutverkið og þá kom 

hlutverk sendiherrans einnig fyrir hjá einum viðmælanda.  

...Að vera bara pabbi allra í ferðinni. Þetta er bara svoleiðis hlutverk, föðurhlutverkið, 

því þú ert að sinna umönnun auðvitað. 
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Einn viðmælenda nefndi sendiherrahlutverkið, en taldi það ekki með mikilvægari hlutverkum. 

...og vera fulltrúi Íslendinga á einhvern hátt 

Öryggismál, eða það að vera eins konar öryggisvörður var ofarlega í huga allra viðmælenda. 

...öryggi, það er mér ofarlega í huga að vera öryggisvörður, er ég með sjúkrakassa, er 

bílstjórinn í lagi, er í lagi með rútuna? 

 ...en mér dettur fyrst í hug að koma fólki lifandi gegnum ferðina, öryggismálin. 

...að halda vel utan um hópinn þannig að bæði öryggislega og þjónustulega séð, bara 

að huga að öryggi. 

...Þannig að það sé svona öryggisvörður má segja, að sé mjög mikilvægt starf 

leiðsögumanns. 

Einn leiðsögumaðurinn nefndi neytendavernd og þá hvaða þættir féllu innan þess hugtaks og 

öryggsmálin voru þar einn þátturinn. 

... því má kannski segja að það mikilvægasta sé neytendavernd og undir það fellur 

öryggismál, fræðslan, skemmtilegheitin og allt það. 

4.6. Aukaspurning – skyldur 

Skyldur gagnvart öðrum en hópnum sem verið er að leiðsegja, kom ítrekað upp í viðtölum og 

rannsakandi setti sem aukaspurningu hvort viðmælendur teldu að leiðsögumaðurinn hefði 

aðrar skyldur en einungis gagnvart hópnum. 

Þeir sem ráða leiðsögumenn í verkefni nefndu sérstaklega skyldur gagnvart birgjum og 

mikilvægi þess að vera andlit fyrirtækisins út á við. 

...hann hefur skyldur út á við gagnvart birgjum okkar og náttúrulega eru 

leiðsögumaður og bílstjóri svo náin samvinna fyrir framan hóp þannig að bara hópsins 

vegna þarf þeim að koma vel saman. 
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...en hótelin eru vitlaus af því hann er alltaf brjálaður og starfsfólkið á skrifstofunni, af 

því hann hringir stöðugt í neyðarsímann og er bara dónalegur. Og þá bara virkar hann 

ekki sem leiðsögumaður. 

... Hann er náttúrlega starfsmaður okkar fyrirtækis, og hann hefur skyldur t.d. með það 

að vera vel til fara, koma vel fram vera vel að máli farinn vera kurteis, vera í góðum 

samskiptum við hótelin, það skiptir okkur ofboðslega miklu máli. 

Leiðsögumenn voru sammála um þessar skyldur við birgja og aðra sem koma að ferðinni sem 

um ræðir hverju sinni. 

... Já rosalega margar skyldur finnst mér. Að vera í góðum samskiptum við alla er rosa 

mikilvægt. Maður hittir alltaf sama fólkið aftur, þetta spyrst svo fljótt út og kemur bara 

niður á sjálfum sér og hópnum. 

Einn leiðsögumaðurinn tók þó fram að það að vera fulltrúi fyrirtækisins væri ekki hvað 

mikilvægasta hlutverkið, en það skipti samt máli.  

...og vera fulltrúi fyrirtækisins sem maður er að starfa fyrir, þó það skipti minna máli. 

 

Aðeins einn leiðsögumaður nefndi skyldur gagnvart umhverfinu sem mikilvæga skyldu. 

... já það er ekki spurning og ekkert minni skyldur. Við eigum eftir að fara aðra ferð og 

við eigum að geta sýnt staðinn í sama ástandi, og þó ég sé ekki einn af þessum 

öfganáttúrusinnum að þá vill ég auðvitað ganga þannig frá að náttúruan fái að þróast á 

eðlilegan veg. 
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5. Umræður: 

Rannsóknin miðaði að því að komast að því hvaða hlutverk góður leiðsögumaður í almennri 

rútuleiðsögn þarf að uppfylla og tilgangurinn með henni að sjá hvort almennt séu 

leiðsögumenn og þeir sem ráða leiðsögumenn í verkefni sammmála um þau hlutverk og 

mikilvægi þeirra. Notagildið er nokkurt og gefur í það minnsta vísbendingar um hvað 

tilvonandi sem og starfandi leiðsögumenn í almennri rútuleiðsögn ættu að leggja áherslu á til 

að verða góðir í sínu starfi. Þeir sem ráða leiðsögumenn í verkefni geta borið saman áherslur 

og nýtt sér rannsóknina til að skerpa á skilaboðum til leiðsögumanna um hvaða hlutverk þarf 

að leggja meiri áherslu á eða minni sé því að skipta. Allt sem miðar að því að gera ferðina vel 

heppnaða. Annmarkanir eru að úrtakið er lítið og þá er þörf á mun fleiri rannsóknum um 

efnið, til þess að auka þekkingu okkar enn betur.   

Viðmælendur allir voru sammála um að mikilvægasta hlutverkið væri að fræða, að upplýsa og 

enginn munur var á svörum á milli hópanna hvað þetta varðaði. Það er áhugavert í ljósi þess 

hvenær fyrstu rannsóknir eru gerðar um efnið að lítið sem ekkert hefur breyst hvað þetta 

varðar en Cohen (1985) taldi einmitt að annað af tveimur meginhlutverkum leiðsögumannsins 

væri lærifaðirinn eða fræðarinn (Cohen, 1985:7-9). Þá kemur þetta einnig heim og saman við 

skilgreiningu á starfinu um að miðla staðbundnum fróðleik til gesta  (Stefán Helgi Valsson, 

2008:2) og rennir stoðum undir það hvernig leiðsögumaðurinn sér sjálfan sig og hvernig 

ferðamenn og þeir sem ráða leiðsögumenn sjá hann fyrir sér, í hlutverki þess sem fræðir og 

upplýsir (Holloway, 1981:386, Rabotic, 2010:2-3). 

En fræðslan eða miðlunin á því sem fyrir augu ber má ekki bara vera staðreyndaupptalning og 

afþreyingarhlutverkið samkvæmt niðurstöðunum má greinilega ekki vanmeta. Allir 

viðmælendur töldu það hlutverk mjög mikilvægt og hékk það dálítið saman með fræðslunni, 

að koma fræðslu áleiðis með skemmtilegum og áhugaverðum hætti.  En leiðsögn þarf einmitt 

að vera skemmtileg og hún verður að höfða til þeirra sem á hana hlýða (Knapp & Benton, 

2004:10-11; Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006:5-6; Larsen, 2002:17-19). Þá getur það 

hvernig leiðsögumaðurinn túlkar eða miðlar upplýsingum jafnvel skipt meira máli en 

upplýsingarnar sjálfar (Pond, 1993:14; Rabotic, 2010:8-10), sem kom einnig fram hjá 

viðmælendum öllum, að framsetning á efninu skipti miklu máli. En leiðsögumaðurinn er 

tengiliður gestsins við arfleifð og menningu staðanna sem þeir heimsækja og leiðsögumenn 

þurfa því gjarnan að vera færir um bregða sér í hlutverk eða á leik til þess að ljá einhverju 
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áherslu og efla upplifun gestanna (Yang, 2011:562, 574; Pearce, 2005:142; Ludwig, 2003:3). 

Kímnigáfu nefndu leiðsögumennirnir allir sem tól sem þeir nota við leiðsögn, en gerðu sér 

allir grein fyrir því að hún væri líka vandmeðfarin, því hún á ekki alltaf við og getur skapað 

vandræðalegt andrúmsloft og jafnvel móðgað (Pond, 1993:147-148).   

 

Mannleg samskipti eða félagsleg færni liggur eins og rauður þráður í gegnum bæði allt lesefni 

sem og hjá þátttakendum í þessari rannsókn. Þó að áherslurnar hvað þetta hlutverk varðar 

breytast dálítið frá eldri rannsóknum til þeirra nýlegri, en hlutverk eins og Holloway (1981) 

dregur fram, kennari, sendiherra, hjarðsmali, fararstjóri og leikari (Holloway, 1981:385-386; 

Rabotic, 2010:1), hljóta að krefjast þess að viðkomandi sem tekur þau sér á hendur sé góður í 

mannlegum samskiptum, þó hann (Holloway) komi ekki beint orðum að því. Nýlegri 

rannsóknir draga þennan þátt fram með meiri afgerandi hætti en gert er í eldri rannsóknum og 

ítrekað að félagsleg færni og framkoma skipti miklu máli (Zillinger, Jonasson & Adolfsson, 

2012:3). Þessi þáttur sé svo mikilvægur að það skipti jafnvel sköpum að leiðsögumenn þjálfi 

sig í að vera góðir í mannlegum samskiptum (Min, 2011:323). Þá nefndu leiðsögumennirnir í 

þessari rannsókn þetta með að kunna að taka ekki of mikið rými sjálfir og leyfa 

ferðamanninum að njóta og upplifa sjálfur það sem fyrir augu ber, því þögn er ekki skortur á 

túlkun heldur talin mikilvægur hluti hennar (Pond, 1993:149). Kannski mætti gefa sér að hver 

sem er gæti ekki verið leiðsögumaður vegna þess hve þessi þáttur er mikilvægur og í fljótu 

bragði virðist hann ekki á færi allra.  Höfundi þótti því  nokkuð merkileg niðurstaða að þeir 

sem ráða leiðsögumenn í verkefni töldu ekki að hver sem er gæti orðið leiðsögumaður, þarna 

væri einhver þáttur í mannlegum samskiptum sem ekki allir hefðu.  En leiðsögumenn sjálfir, 

nema einn, töldu flesta ef ekki alla geta það, en með þjálfun þó. En einmitt í gegnum þjálfun 

og menntun eykst þekking leiðsögumanna (Black, Ham & Weiler, 2001:150). 

    

Athygliverðast telur höfundur niðurstöðuna um hlutverk er lúta að stjórnun, en einungis einn 

viðmælandi nefndi hlutverk hópstjórans, en taldi það ekki til mikilvægra hlutverka þó. Enginn 

annar viðmælandi nefndi hvers konar stjórnun til mikilvægra hlutverka, hvorki þegar spurt var 

um helstu hlutverk í fleirtölu né þegar spurt var um eitt helsta hlutverkið.  Það kemur ekki 

heim og saman við annað af þeim tveimur mikilvægu hlutverkunum sem Cohen (1985) 

einblíndi á, það er brautryðjandann og því mikilvæga hlutverki sem hann sinnir, að stýra hóp 

um  svæði (Cohen, 1985:7) eða þau hluterk sem Holloway, Rabotic og de Lima draga fram 

um framkvæmdastjóra, hópstjóra eða fararstjóra (de Lima, 2016:21; Holloway, 1981:385-386; 
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Rabotic, 2010:1). En það má kannski segja að Pond (1993) hitti naglann á höfuðið þegar  hún 

bendir á að einfaldasta skýringin á hugtakinu leiðsögumaður sé sá sem stýrir ferð (Pond, 

1993:17), sem bendir eindregið til að hlutverkin risti mun dýpra en einungis að stýra ferð. 

Enda skarast hlutverkin töluvert samkvæmt fræðunum og það hafa Holloway (1981), Rabotic 

(2010) og Zillinger og fleiri (2012) fjallað um og því ekki alltaf auðvelt að greina skilin hvar 

þessu hlutverki sleppir og annað tekur við, samanber kennari, fræðari eða hópstjóri, leiðtogi. 

Þó að viðmælendur hafi ekki nefnt einhvers konar stjórnun á nafn, sem eitt af 

meginhlutverkunum, má þó kannski segja að það að geta lesið hóp og haldið utan um hann 

með góðum hætti, sé ákveðin stjórnun í sjálfu sér. Höfundur dregur einnig þá ályktun af 

niðurstöðum að svör viðmælanda séu með þessum hætti vegna afmörkunar efnisins, en hér er 

einungis spurt um hlutverk leiðsögumanna í almenni rútuleiðsögn. Svör göngu- og 

jöklaleiðsögumanna væru mögulega með öðrum hætti, þar sem vafalaust meira mæðir á 

eiginlegri hópstjórn og að stýra hóp yfir óþekkt og jafnvel erfitt landsvæði í slíkri leiðsögn en 

í almennri rútuleiðsögn og væri það tilefni til frekari rannsókna að mati höfundar, að bera 

saman hlutverk sérhæfðra leiðsögumanna og leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn.  

Hvað varðar önnur hlutverk sem viðmælendur nefndu stóð hlutverk öryggisvarðarins upp úr, 

en allir viðmælendur nefndu það sem eitt af meginhlutverkunum sem góður leiðsögumaður 

yrði að geta brugðið sér í. Hér ganga viðmælendur og fræðimenn í takt, sem telja þennan þátt 

afar mikilvægan, að gætt sé að öryggi þátttakenda og þeim bent á mögulegar hættur á svæðinu 

sem þeir eru að fara um, hvernig má varast hætturnar og svo framvegis (Rantala, Valtonen, & 

Markusela, 2011:286-287; Stefán Helgi Valsson, 2008:67-69; Carter, 2001:7; Rabotic, 

2010:7). Það kom höfundi ánægjulega á óvart hversu mikilvægt viðmælendur töldu þetta 

hlutverk vera, sér í lagi í ljósi þeirrar hættu sem ferðamenn geta mætt á ferðum sínum um 

Ísland og geta haft hræðilegar afleiðingar í för með sér eins og dauðsföll í Reynisfjöru, 

Kirkjufjöru og Silfru sýna (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016; Samúel Karl Ólason, 2017). 

Höfundur telur þennan vinkil frekari rannsókna virði, en með mun stærra úrtaki og jafnvel að 

bera saman niðurstöður faglærðra og ófaglæðra leiðsögumanna um mikilvægi þessa hlutverks, 

mætti fá góða vísbendingu um hvort þessir tveir hópar séu almennt sammála um mikilvægi 

þess. En í könnun Weiler & Walker (2014) á þessum tveim hópum raðaðist mikilvægi 

öryggisgæslunnar í fyrsta og annað sætið þegar spurt var um mikilvægasta þáttinn í starfi 

leiðsögumanna, fyrir og eftir þjálfun þeirra (Weiler & Walker, 2014:97-98).  
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Höfundur gaf sér að hlutverkið sendiherra myndi koma oft fyrir en það hefur verið dregið 

fram af fræðimönnum (Holloway, 1981:385-386; Rabotic, 2010:1) og það hlutverk felst 

einnig í titli handbókar leiðsögumanna, Andlit þjóðar, eftir Stefán Helga Valsson. Það vakti 

því athygli að einungis einn viðmælandi nefndi þetta hlutverk sérstaklega, en var ekki dregið 

fram sem mikilvægt hlutverk. Föðurhlutverkið nefndi einn viðmælandi og þótti höfundi það 

góð skilgreining á hlutverki, sem hann hefur ekki séð koma fram hjá þeim fræðimönnum sem 

hann kynnti sér. En það má kannski segja að föðurhlutverkið nái yfir mörg svið sem hér hefur 

verið fjallað um eins og að kenna, fræða, upplýsa, gæta og leiðbeina. Í víðara samhengi má 

líka segja að hlutverk læriföðursins, samkvæmt skilgreiningu Cohen (1985), hafi verið eins 

konar föðurhlutverk, þar sem meginlutverk hans var að veita skjólstæðingum sínum andlega 

leiðsögn (Cohen, 1985:7-9), koma skjólstæðingum sínum til manns ef svo má að orði komast.  

Eins og kom fram í niðurstöðukaflanum hér að ofan bætti höfundur inn aukaspurningu um 

skyldur leiðsögumannsins gagnvart öðrum en einungis hópnum. En það hefur verið dregið 

fram í öðrum rannsóknum að leiðsögumaðurinn hafi skyldur gagnvart þeim sem hann starfar 

fyrir hverju sinni, gagnvart samfélaginu, náttúrunni og umhverfinu sem hann starfar í hverju 

sinni (Black, R., Ham, S. & Weiler, B., 2001:154). Þá koma þessar skyldur einnig fram í 

siðareglum Félags leiðsögumanna á Íslandi, að huga verði að fólki, náttúrunni og umhverfinu 

(Félag leiðsögumanna, e.d.).  Það kom heim og saman við svör allra viðmælanda sem töldu 

þetta afar mikilvægan punkt. Leiðsögumennirnir sem rætt var við líta einmitt á sig sem 

miðjuna, eða möndulinn sem allt snýst um og þótti höfundi það góð samlíking, þeir yrðu að 

eiga í góðum samskiptum við alla og stöðugt væri leitað til þeirra og þeir að leita til annarra í 

starfi sínu. Allir nefndu mikilvægi þess að vera í góðum samskiptum við alla sem þeir mættu 

og tengdust ferðinni með einhverjum hætti.  

Hitt er þó annað mál og höfundi þótti athyglivert er að einungis einn viðmælenda af þeim sex 

er tekin voru viðtöl við, nefndi skyldur gagnvart náttúrunni. Hvaða ályktun má draga af því er 

erfitt að segja, er umhverfið og náttúran ekki eins ofarlega í hugum fólks og samskiptin við 

birgja og hverju ætli það sæti? Það væri því áhugavert að gera frekari rannsóknir á skyldum 

leiðsögumanna, mögulega megindlega rannsókn þar sem spurt væri um mikilvægi samskipta 

við birgja og aðra og sjá hvernig mikilvægið myndi raðast, það er samskiptin við fólk og 

samskiptin við náttúruna. 
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Þegar niðurstöður hafa verið dregnar saman með þessum hætti er ljóst að ekki er ágreiningur 

um hvað gerir einstakling að góðum leiðsögumanni en áherslur á hvaða þættir eru 

mikilvægastir geta verið mismunandi á milli þess sem ræður leiðsögumanninn, viðskiptavina 

eða leiðsögumannsins sjálfs (Rabotic, 2010:10).  

Til að svara rannsóknarspurningunni um hvaða hlutverk þarf góður leiðsögumaður í almennri 

rútuleiðsögn að geta brugðið sér í, er ljóst að samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru 

það fjögur hlutverk sem talin eru mikilvægust, en það eru fræðsluhlutverkið, 

afþreyingarhlutverkið, samskipta/félagslega færnihlutverkið og öryggisvörðurinn. Það er þó 

ljóst að þessi hlutverk skarast nokkuð og jafnvel óljóst að greina hvenær einu hlutverki sleppir 

og annað tekur við, samanber kennari eða fræðari, leikari eða skemmtikraftur, faðir eða 

öryggisvörður, hópstjóri eða leiðtogi og svo mætti lengi telja. Þegar til þessa er litið þá má 

draga þá ályktun að hæfni í mannlegum samskiptum sé hvað mikilvægasti eiginleikinn í fari 

leiðsögumannsins og að sú hæfni skipti sköpum í því hvernig honum tekst til við að bregða 

sér í hin fjölmörgu hlutverk sem krafist er af honum.  

Til að fá enn gleggri mynd af mikilvægustu hlutverkum leiðsögumanna í almennri 

rútuleiðsögn, að mati höfundar, væri næsta skref að gera megindlega rannsókn með stóru 

úrtaki, þar sem spurt væri um mikilvægi hlutverka leiðsögumanna og þeim væri raðað á 

tölfræðilegum skala eftir mikilvægi frá einum og upp úr.     

  



37 

 

6. Lokaorð: 

Hér hefur verið rýnt í hlutverk leiðsögumanna og reynt að varpa ljósi á hvaða  hlutverk góður 

leiðsögumaður í almennri rútuleiðsögn þarf að geta brugðið sér í. Ljóst er að hlutverkin eru 

mörg, þau eru oft á tíðum flókin, þau skarast sín á milli og við önnur störf. Hlutverkin eru 

vandmeðfarin og þá skiptir miklu  máli hvernig leiðsögumaður fer með þessi hlutverk, svo 

upplifun ferðamanna sem leiðsögnina þiggja sé ánægjuleg.  

Þau fjögur hlutverk sem upp úr stóðu hjá viðmælendum í þessari rannsókn, fræðslu-, 

afþreyinga-, samskipta-, og öryggisvarðahlutverkið eiga ýmislegt sameiginlegt og skarast all 

nokkuð. En það sem þau virðast eiga öll sameiginlegt krefst þess að leiðsögumaðurinn sé 

góður í mannlegum samskiptum, það er ekki nóg að vera fróður, frásögnin þarf að hafa 

afþreyingargildi og framkoma skiptir máli, sem og þarf að skapast traust á milli 

leiðsögumanns og þeirra sem þiggja leiðsögnina.  

Því má álykta sem svo að mikilvægasti eiginleikinn í fari leiðsögumannsins sé að vera góður í 

mannlegum samskiptum. En færni þar gerir honum auðveldara að bregða sér í þau ótalmörgu 

hlutverk sem starfið krefst af honum.  Þar fer svo saman menntun og reynsla 

leiðsögumannsins, hvernig honum tekst að lokum ganga í þessi hlutverk,  svo með farsælum 

hætti sé.         
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf 

„Geta allir orðið leiðsögumenn?“ 

Hvaða hlutverk þarf góður leiðsögumaður í almennri rútuleiðsögn 

að uppfylla? 

Kynningarblað til þátttakenda. 

Ég, Þyri Kristínardóttir, er að vinna að BA lokaritgerð í námi mínu við Háskólann á Hólum í 

ferðamálafræði. Viðtal þetta er hluti af þeirri ritgerð. Leiðbeinandi minn í verkefninu er 

Kjartan Bollason 

Ritgerðin fjallar um hvaða hlutverk leiðsögumenn í almennri rútuleiðsögn þurfa að uppfylla 

til þess að skila góðu verki. Viðtölin eru hálfstöðluð, en það þýðir að spurningar eru fyrirfram 

ákveðnar, en spyrjandi og viðmælendur hafa tækifæri til að bæta við spurningum og 

vangaveltum meðan á viðtali stendur.  

Viðtalið er í tveimur hlutum, fyrsti hluti samanstendur af lokuðum bakgrunnsspurningum og 

síðari hlutinn samanstendur af opnum spurningum um hlutverk leiðsögumannsins. 

Viðmælendur skiptast í tvo hópa, annars vegar eru viðtöl við starfandi fagmenntaða 

leiðsögumenn og hins vegar eru viðtöl við aðila sem ráða leiðsögumenn í verkefni. 

Viðmælendur ráða því hvort þeir komi fram undir nafni eða kjósi nafnleynd, bæði hvað varðar 

viðmælanda sjálfan sem og fyrirtæki það sem viðkomandi starfar hjá. 
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Fylgiskjal 2 Spurningalisti leiðsögumenn 

1. hluti 

Bakgrunnsspurningar. 

o Hvert er nafn þitt? 

o Hvert er kyn þitt? 

o Hvað ertu gömul/gamall? 

o Starfar þú hjá einu eða fleiri en einu fyrirtæki sem leiðsögumaður? 

o Hversu lengi hefur þú starfað sem leiðsögumaður? 

o Hvenær fórstu síðast í ferð sem leiðsögumaður í almennri rútuleiðsögn? 

 

2. hluti 

Um hlutverk leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn. 

o Hver eru meginhlutverk leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn, að þínu mati? 

o Ef þú ættir einungis nefna eitt hlutverk sem væri mikilvægast, hvaða hlutverk 

væri það að þínu mati?  

o Með hvaða hætti tekst þér að ganga í þessi hlutverk, svo vel sé? (menntun, 

reynsla, annað?)  

o Þegar þér tekst vel upp við leiðsögn, hvað telur þú þá að einkenni slíka leiðsögn? 

o Telur þú að sú menntun sem er í boði í dag í leiðsögn sé fullnægjandi? 

o Hvað með símenntun, finnst þér hún fullnægjandi? 

o Hvaða skoðun hefur þú á því að starfsheitið leiðsögumaður verði lögverndað? 

o Telur þú að allir geti brugðið sér í hlutverk leiðsögumanns? EF já, af hverju? EF 

nei, af hverju ekki? 

o Telur þú að þú að þú hafir fleiri skyldur gagnvart hópnum, en annarra sem 

koma að ferðinni? Tekst þér að stíga í þau hlutverk? 
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Fylgiskjal 3  Spurningalisti þeir sem ráða leiðsögumenn 

 

1. hluti 

Bakgrunnsspurningar. 

o Hvert er nafn þitt? 

o Hvert er kyn þitt? 

o Hvað ertu gömul/gamall? 

o Hjá hvaða fyrirtæki starfar þú? 

o Hversu lengi hefur þú starfað við ráðningar á leiðsögumönnum í almenna 

rútuleiðsögn? 

2. hluti 

Um hlutverk leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn. 

o Hver eru meginhlutverk leiðsögumanna í almennri rútuleiðsögn, að þínu mati? 

o Telur þú að eitthvað eitt hlutverk hans/hennar sé mikilvægara en annað og af 

hverju? 

o Hvað einkennir góðan leiðsögumann í almennri rútuleiðsögn að þínu mati? 

o Telur þú að allir geti auðveldlega brugðið sér í þessi hlutverk, sem einkenna 

góðan leiðsögumann?  

o Eru allir leiðsögumenn sem þú ræður í verkefni fagmenntaðir? Ef nei, af hverju 

ekki? 

o Hvernig veistu hvernig leiðsögumanni tekst til við að uppfylla ýmis hlutverk, t.d. 

gæði leiðsagnar, hópstjórnun, mannleg samskipti? (Eru t.d. þjónustukannanir 

eða önnur matstæki?) 

o Hver er þín skoðun á lögverndun starfsheitisins leiðsögumaður?  

 


