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Abstract 

Northern lights tours are increasing in popularity in winter tourism in Iceland and the 

interest only seems to be growing. A survey was conducted on the expectations of travelers 

for Northern Lights tours, exploring various variables such as whether quality of darkness, 

importance of  stories told by the guide and the importance of the competency of the tour 

guide affected their experience. The purpose of the study was to assess which factors 

influenced the experience of travelers and what role a tour guide has in the viewing of the 

northern lights. A tour of the Northern Lights was conducted with tourism companies that 

offer such tours. Qualitative interviews with tourists were conducted, and they were asked 

about their experience within a certain interview guide. The interviews were analyzed in 

four themes that centered around their expectations, darkness, experiences and stories 

about the northern lights. The interviews revealed that travelers seemed to realize that it 

was impossible to see the northern lights in every tour, darkness seemed to have no impact 

on their experience, and few had heard stories about the northern lights before coming to 

Iceland. It can therefore be concluded that the marketing of northern lights in Akureyri 

seems to give a realistic picture of the outcome of the experience of a customer. 

Key words: Aurora Borealis, Northern Lights, quality of darkness, experience, guide, 

stories of Northern Lights. 



 

Útdráttur 

Norðurljósferðir njóta sívaxandi vinsælda í vetrarferðamennsku á Íslandi og virðist vera 

lítið lát á. Leitað var svara um hvaða væntingar ferðafólk hefur til norðurljósaferða, hvort 

myrkurgæði, sögur og leiðsögn hafi áhrif á upplifun þeirra. Markmið rannsóknar var að 

meta hvaða þættir hefðu áhrif á upplifun ferðafólks á Akureyri í norðurslóðaferðum og 

hvaða hlutverk leiðsögumaður hefur í norðurljósaferð. Farið var í norðurljósaferðir með 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem bjóða upp á slíkar ferðir. Tekin voru eigindleg viðtöl við 

ferðafólk og þau spurð um upplifun þeirra innan ákveðins viðtalsramma. Viðtölin voru 

greind niður í fjögur þemu sem voru um væntingar þeirra, myrkurgæði, upplifun og sögur 

um norðurljós. Síðan voru dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknar en þar kom fram 

að ferðafólk virtist gera sér grein fyrir að ekki var hægt að ganga að því vísu að sjá 

norðurljós, myrkurgæði virtust ekki hafa áhrif á upplifun þeirra og fæstir hafa heyrt sögur 

um norðurljós fyrr en komið var til Íslands. Það má því draga af því þá ályktun að 

markaðssetning norðurljósaferða á Akureyri virðist gefa raunsanna mynd af útkomu ferða. 

Lykilorð: Aurora Borealis, norðurljós, myrkurgæði, upplifun, leiðsögn, norðurljósasögur. 
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1 Inngangur 

Norðurljós hafa lengi verið fólki hugleikin og eru til margar sögur og þjóðtrú sem tengjast 

þessu einstaka náttúrufyrirbrigði sem sést nær eingöngu við segulpóla jarðar. Norðurljós 

eru eitt af því sem dregur ferðamenn til Íslands og er marktæk aukning ferðamanna sem 

fara í norðurljósaferðir á milli ára og því mikilvægt að vanda vel til verka við slíkra ferða. 

Mörg ferðaþjónustufyrirtæki hafa nýtt sér norðurljósin til þess að ná athygli ferðamanna og 

hafa jafnvel fléttað þeim inn í aðra starfsemi eins og jöklaferðir, hellaskoðun eða að fara í 

heitan pott á góðum myrkurstað þar sem mögulegt er að sjá norðurljós birtast.  

Hér verður leitast við að svara því hvaða væntingar ferðafólk hefur til norðurljósaferða, 

hvort myrkurgæði, leiðsögn og sögur í ferð hafa áhrif á upplifun þeirra. Til að skýra þessa 

þætti var annars vegar leitað í fræðilegar heimildir og hins vegar til ferðafólksins sjálfs en 

tekin voru fimm viðtöl í þremur norðurljósaferðum þar sem reynt var að varpa ljósi á 

hvaða þættir hafa áhrif á upplifun ferðafólks og hlutverk leiðsögumanns í 

norðurljósaferðum. Einnig voru auglýsingar ferðaþjónustuaðila skoðaðar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og væntingar ferðafólks í 

norðurljósaferðum og hvernig skipulagning er í norðurljósaferðum. Einnig að kanna hvort 

leiðsögn leiðsögumanns sé þáttur í að skapa góða upplifun fyrir ferðafólk og hvort það 

takist að uppfylla væntingar ferðafólks í norðurljósaferðum. Settar voru fram þrjár 

rannsóknarspurningarnar: 

 Hvaða væntingar hefur ferðafólk til upplifunar í norðurljósaferðum? 

 Hafa gæði myrkurs og ljósmengun áhrif á upplifunina? 

 Hafa þau heyrt eða þekkja sögur um norðurljós? 
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1.1 Tildrög rannsóknar 

Á haustmánuðum 2017 fór ég í fyrsta sinn í norðurljósaferð með leiðsögumanni en 

markmiðið var að skoða hvernig leiðsögn væri hagað í slíkri ferð. Sem Íslendingur er ég 

vön því að geta gengið út seint um kvöld að vetri til og mænt upp í himinninn og dáðst að 

norðurljósunum en í þessari ferð var það upplifun fyrir mig að verða vitni að gleði og 

undrun ferðamanna í norðurljósaferðinni. Í kjölfarið ákvað ég að þetta væri verðugt 

rannsóknarefni fyrir BA ritgerð í ferðamálafræði.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Þessi ritgerð er unnin á sviði ferðamálafræða við Háskólann á Hólum og skiptist hún í sex 

kafla að meðtöldum inngangi. Í öðrum kafla er fjallað um norðurljós með þremur 

undirköflum en þeir eru um myrkur, upplifun og væntingar ferðamanna og leiðsögn í 

norðurljósaferð. Í þriðja kafla er farið yfir rannsóknaraðferð og framkvæmd í þremur 

undirköflum. Í fjórða kafla eru settar fram niðurstöður í fimm undirköflum, þá er 

umræðukafli með fjórum undirköflum og í síðasta kaflanum eru sett fram lokaorð. Hér 

verður leitast við að fá fram hvaða væntingar ferðamenn voru með áður en þeir komu til 

Íslands, hvort myrkurgæði og leiðsögn leiðsögumanna hafi áhrif á upplifun þeirra í 

norðurljósaferð og hvort þeir þekki sögur af norðurljósum. 
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2 Norðurljós 

Í þessum kafla er fjallað um norðurljós, áhrif myrkurs og myrkurgæða á upplifun 

ferðafólks í norðurljósaferðum, þar næst hvernig upplifun og hvaða væntingar ferðafólk 

sem kemur í slíkar ferðir hefur og að síðustu verður leiðsögn í norðurljósaferðum skoðuð.  

Leiðsögumenn í norðurljósaferðum segja jafnan frá tengslum þess sem gerist á sólinni og 

áhrifum sólvinda þegar rafagnir lenda á segulsviði jarðar og valda því að norðurljós birtast. 

Sólvindar koma frá sólinni þegar ysta lag gufuhvolfs hennar sem kallað er „kórónan“ 

sendir frá sér samfellt flæði rafhlaðinna agna sem berast um allt sólkerfið en þeir geta 

magnast við stuttar hamfarir á yfirborði sólar eins og t.d. við sólblossa og sólstróka frá 

kórónunni en segulsvið eða segulhvolf jarðar hrindir frá sér mestum hluta agna sólvindsins. 

Hluti þeirra kemst í gegnum andrúmsloftið yfir segulskautunum og valda þar árekstrum 

sem mynda segulljós sem við köllum norður- og suðurljós (Sigríður Harðardóttir, 2005). 

Sólgos stafa af skyndilegu orkuflæði frá sólinni sem myndar geislavarma sem hefur bein 

áhrif á loftslag jarðar (Sigríður Harðardóttir, 2005).  

Norðurljós (e. northern ligthts/Aurora Borealis) er náttúrundur þar sem sólvindar skella á 

jörðinni og skapa þessi sérstæðu ljósasýningu en það tekur rafagnirnar um þrjá til sex daga 

að berast frá sólu (Sigurður Ægisson, 2001). Heitið sjálft „Aurora Borealis“ vísar til 

dularfullra og goðumlíkra vera sem dansa um skýin, „Aurora“ sem er rómversk gyðja 

sólarupprisu og „Boreas“ er gríska orðið yfir norðanvind (Jóhannesson og Lund, 2017).  

Lýsingar á norðurljósum eru til frá tímum Rómverja en á 17. öld má telja að formleg  

athugun hafi hafist á þeim og á þeirri 18. var ljóst að norðurljósin verða til þegar rafhlaðnar 

agnir brenna upp í lofthjúp jarðar. Á suðurhveli jarðar nefnast þessi undraverðu ljós 

suðurljós (e. southern lights/Aurora australis). Þetta eru yfirleitt tvö sporöskjulöguð svæði 

nálægt segulpólunum sem liggja frá austri til vestur og er neðri brún þeirra nokkuð jöfn en 

sú efri óskýrari og slitróttari (Unnur Ólafsdóttir, 2006). 
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Í dag er vitað að taktur og virkni sólarinnar hefur áhrif á sýnileika norðurljósanna 

(Jóhannesson og Lund, 2017). Sólin framleiðir orku sem stjórnar veðri hér á jörð en jörðin 

og yfirborð hafsins taka á móti hitageislun sólar, hita síðan loftið sem svo berst með 

loftstraum upp í veðrahvolfið (Sigríður Harðardóttir, 2005). Norðurljós eru algeng í 

tengslum við gos á sólinni en þá berst flæði rafhlaðinna agna um geiminn og skella meðal 

annars á jörðinni og mynda þá norðurljós en þau verða til þegar rafhleðslur frá sólinni 

komast í gegnum segulsvið jarðar og inn í efri hluta andrúmsloftsins sem er í um 80 – 250 

km hæð. Sólvindur er sveiflukenndur og er hann virkastur á 11 ára fresti en síðast gerðist 

það árið 2013 og verður því virknin í hámarki næst árið 2024 (Northern Lights Center, 

e.d.). 

Orka rafhlaðinna agna hefur áhrif á loftsameindir þannig að þær senda frá sér bylgjur með 

bylgjulengd innan sýnilegs ljóss. Norðurljós eru síkvik og eru sterku litir þeirra rauðleitir 

vegna köfnunarefnis í 100 km hæð og bláleitir vegna jónaðra kolefnissambanda í 200 km 

hæð, ljósgræn vegna áreksturs rafagna og súrefnisfrumeinda í 100 – 200 km hæð en þau 

sýnast vera hvítleit þegar þau eru veik eða þá að allir litirnir blandast saman (Sigurður 

Ægisson, 2001). Á mynd 1 sjást ýmis litbrigði í norðurljósum yfir fjallinu Kerlingu á 

Norðurlandi í mars 2018. 

 

Mynd 1 Norðurljós yfir fjallinu Kerlingu. Ljósmyndari: Hólmgeir Karlsson 
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Segulsvið jarðar er á hringferð þar sem hluti agna frá sólinni dragast að segulsviðinu á 

norðurpólnum. Það bendir til þess að í kjarna jarðarinnar sé sterkur segull sem myndar 

horn við snúningsmöndulinn. Talið er að straumar úr bráðnu járni í ytri kjarna jarðarinnar 

valdi því að varmi frá sundrun geislavirkra efna og iðustraumar myndi rafhlaðna hvirfla. 

Þessir hvirflar eru síbreytilegir og þegar járnríkar steindir kristallast við yfirborð jarðar þá 

festast þær í kristalsgrind og sýna stefnu segulsviðsins sem síðan geymist í berginu 

(Sigríður Harðardóttir, 2005). Segullínur jarðar eru aflagaðar af sólvindinum, hann þjappar 

línunum saman á daghlið jarðar en togar úr þeim að nægurlagi og sjást því suður- og 

norðurljós um tvö til þrjú þúsund km fjarlægð frá heimskautunum (Sigurður Ægisson, 

2001). Fallandi loftsteinar sjást vel á næturhimni þegar þeir brenna upp á leið sinni í 

gegnum andrúmsloftið (Sigríður Harðardóttir, 2005). 

2.1 Myrkur 

Rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson skrifaði árið 1997 bókina „Margt býr í myrkrinu“ en 

segja má að sá bókartitill segi mikið um viðhorf fólks til myrkurs en hún fjallar um 

borgarstrák sem heimsækir afa sinn í sveitina en þar tekur ímynduraflið völdin þegar 

strákurinn upplifir veröld í myrkrinu (Þorgrímur Þráinsson, e.d.). Í hinum vestræna heimi 

hefur myrkrið yfirleitt haft neikvæða tengingu við óreiðu, óvissu, hættu og hræðslu á 

meðan ljósið hefur verið myndlíking fyrir skýrleika, þekkingu og góðvild (Bille og 

Sörensen, 2007) en „...einnig getur myrkrið mögulega boðið upp á samúð, nánd eða vernd, 

fagurfræði og andrúmsloft myrkurs og skugga, áhrifamikinn kraft stjörnuhimins og 

möguleika til að horfa á heiminn á annan hátt og meðtaka hann í gengum önnur 

skilningarvit...“ (Edensor, 2013, bls. 447-448). Jafnvel dimmustu vetrarmánuðina getur 

norðurheimskautið verið baðað mjög bjartri birtu þegar ljós og myrkur mætast og mynda 

saman fjölbreytt afbrigði af myrkurlandslagi (e. lightscapes) en sú sýn er tengd hreyfingu 

jarðar, veðri og skýjum ásamt manngerðri lýsingu (Bille og Sørensen, 2007). Á sama tíma 

og myrkur leggst yfir svæði þá virðist sem bæði tíminn og umhverfið standi í stað eða eins 

og McFarlane (2005) lýsir því „...maður verður meira var við landslag sem hefur 

mismunandi áhrif. Sambland af jarðfræði, minningum, náttúru, hreyfingu.“ Að vera 

umvafinn myrkri þá verður maður að fylgja flæðinu og aðlagast takti þess þar sem myrkrið 

opnar á aðra og ólíka upplifun (Jóhannesson og Lund, 2017). 
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2.1.1 Myrkurgæði og ljósmengun 

Lega Íslands er á svæði þar sem norðurljós eru nokkuð algeng á ákveðnum árstímum en 

það getur verið erfitt að greina þau sérstaklega ef ljósmengun er mikil í þéttbýli. Myrkur er 

mönnum, dýrum og öllu lífríkinu mikilvægt þar sem lífið á jörðinni hefur þróast við 

skilyrði þar sem ljós og myrkur er ákveðinn hrynjandi. Maðurinn, eins og margar aðrar 

lífverur, er á ferli að degi til og nýtir nóttina til hvíldar og er myrkrið því gæði eða sérstök 

vídd í mannlegri tilveru. Um leið og dimmir 

 birtast stjörnur og því meira sem myrkrið er því fleiri stjörnur sjást á næturhimninum 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013).  

Eini möguleiki til að skoða geiminn er seint á kvöldin og á nóttunni yfir vetrartímann og 

þeir hópar sem nýta sér það eru; vísindamenn, áhugafólk um norðurljósa- og 

stjörnuskoðun, skólafólk vegna náms í jarð- og stjörnufræði og ferðamenn (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013). Nú á dögum er orðið erfitt að sjá stjörnubjartan himinn og 

skoða norðurljós vegna vaxandi mengunar og ljósmengunar í lofthjúpi jarðar en með því 

að velja stað til stjörnuskoðunar hátt til fjalla er mögulegt að komast upp fyrir mengunina 

(Sigríður Harðardóttir, 2005). Ef myrkurgæði rýrna um 10% þá minnkar skilvirkni fjögurra 

metra sjónauka um 12% og ef myrkurgæði rýrna um 20% þá minnkar skilvirkni hans um 

22% (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Hægt er að nota ýmsar aðferðir til mæla 

myrkurgæði en þær helstu eru; að telja stjörnur umhverfis Óríon, að mæla birtustig með 

ljósmæli, ljósmæling með stafrænni myndavél og fleiri tæknilegar aðferðir (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013). Myrkurgæði eða náttúrlegt myrkur er þegar hægt er að skoða 

stjörnur og himingeiminn án ljósmengunar en rannsóknir hafa sýnt neikvæð áhrif 

ljósmengunar á dýralíf, sjávarlíf, stjörnuskoðun og heilsu mannskyns. Tengsl virðast vera 

milli myrkurgæða og hringrás lífkerfa plantna og dýra, bælingu melatóníns og 

krabbameinsvaxtar (Hebert og Balasubramanian, 2017). Melatónín er stundum nefnt 

hormón myrkursins en styrkur þess í blóðvökva er minni yfir daginn en styrkur melatóníns 

er mestur milli þrjú og fjögur að nóttu (Vísindavefur Háskóli Íslands, e.d.). 

Einn mælikvarði til að meta myrkurgæði nefnist Bortle - myrkurkvarðinn (viðauki 1) þar 

sem myrkur er flokkað eftir birtumagni á kvarðanum einn til níu, þar sem einn er 

fyrirmyndar myrkurgæði en níu er þéttbýlis himinn (Bortle, 2006). Myrkurgæði á Íslandi 

eru misgóð og eins og sjá má á mynd 2 eru þau verst í kringum þéttbýlisstaði en best í 
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fámenninu eða í óbyggðum en á myndinni sést hve ljósbjarminn sést víða að (Dark site 

finder, e.d.). Litirnir sýna flokkun myrkurgæða samkvæmt Bortle – myrkurkvarðanum þar 

sem litirnir hvítur (8 og 9), rauður (7), appelsínugulur (6), gulur (5) og grænn (4) sýna veik 

norðurljós en litirnir blár (3), grár (2) og svartur sýna sterk norðurljós (viðauki 1). 

 

Mynd 2. Myrkurgæði á Íslandi 

Á mynd 3 sjást norðurljósin vel fyrir ofan skýjabakka sem er yfir þéttbýlisstað en hér sjást 

skýr merki um ljósmengun en skýin mynda einskonar hjúp yfir ljósbjarmann svo 

norðurljósin sýnast vera skærari fyrir vikið. 

 

Mynd 3. Norðurljós og ljósmengun. Ljósmyndari Ólöf Sigurðardóttir 



8 

 

2.1.2 Verndun myrkurgæða og vottun 

Mörg sveitarfélög hafa tekið þá afstöðu að úthýsa myrkri með því að nota manngerða 

lýsingu í þeirri viðleitni að koma á reglu og með því að minnka myrkursvæði (Edensor, 

2013) og upplýsa hin myrku „horn“ samfélagsins en sumir hópar hafa sótt í og metið gildi 

myrkurs sem verður til þess að aðrir hópar líta á myrkur sem ógn (Jóhannesson og Lund, 

2017). Lítið er minnst á myrkurgæði eða ljósmengun í íslenskum lögum en þá helst sem 

ákvæði í byggingar- og skipulagsreglugerð, leiðbeiningar um útilýsingu og í lögum um mat 

á umhverfisáhrifum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013).  

Dagur jarðar var fyrst haldinn 28. september 2006 en þá var gerð myrkurtilraun sem fólst í 

því að rafmagnið var tekið af götuljósum, heimilum og sumum fyrirtækjum í Reykjavík og 

á Suðvesturlandi í 30 mínútur í tengslum við kvikmyndahátíð sem hófst þá og vakti mikla 

athygli. Árið 2007 var fyrst haldin „Stund jarðar“ síðla í mars að frumkvæði alþjóðlegu 

náttúruverndarsamtakanna WWF (e. World Wide Fund) en hún er helguð baráttu gegn 

loftslagsbreytingum og tók Ísland fyrst þátt 2011 en meðal annars eru ljós slökkt í ýmsum 

löndum frá kl. 20:00 – 22:30 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Vegagerðin hefur 

þurft að móta sér stefnu um lýsingu gatna og vega en þar ráða kostnaðarsjónarmið miklu 

en þrýstingur frá stjórnmálamönnum og almenningi hefur frekar verið að auka við lýsingu 

vega með tilliti til umferðaröryggis (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Könnun 

meðal sveitarstjórnarmanna varðandi myrkurgæði leiddi í ljós að einhver þekking er á 

hugtakinu en þeim fannst óljós lagarammi og skortur á stöðlum vera fyrirstaða til frekari 

eflingar myrkurgæða (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Myrkurgæði skipta miklu 

máli fyrir hönnun norðurljósaferða þar sem ljósmengun spillir sýn til himins.  

Alþjóðlegu myrkursamtökin IDA (e. International Dark-Sky Association) líta svo á að 

myrkurgæði teljist til mannréttinda og ætti náttúrulegur himinn að vera arfleifð fyrir 

heimsbyggðina. Þetta kemur fram í stefnu IDA en þau voru stofnuð árið 1988 til þess að 

stuðla að verndun næturhiminsins og að berjast gegn ljósmengun. Markmið þeirra er að 

vernda næturhimininn fyrir ljósmengun, að fræða almenning og stjórnvöld, að kynna 

umhverfisvæna útilýsingu og styrkja almenning í því að endurheimta myrkrið. IDA hefur 

komið á fót samkeppni eða viðurkenningarferli sem kallað er áætlun um verndun 

myrkurstaða (e. The International Dark Sky Places conservation program) en þeir staðir 

sem hafa fengið þessa viðurkenningu geta nýtt það til að laða til sín umhverfis- og 
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myrkursækna ferðamenn. Hægt er að sækja um fimm flokka myrkurstaðla en þeir eru 

samkvæmt IDA (International Dark-Sky Assosiation, e.d.): 

1. Myrkurbyggðir (e. International Dark Sky Communities): Sveitarfélag eða hérað 

þar sem myrkurgæði hafa verið varðveitt til dæmis með því að koma á regluverki 

um gæði lýsingar, fræðslu um myrkurgæði og efla vitund almennings um 

ljósmengun (18 byggðir skráðar erlendis á vef IDA þann 9. mars 2018; 13 í 

Bandaríkjunum, tvær í Skotlandi, ein í Kanada, Danmörku og breska eyjan Sark á 

Ermasundi). 

2. Myrkurgarðar (e. International Dark Sky Parks): Almenningssvæði sem hefur verið 

friðlýst og er þar lögð áhersla á náttúrulegt myrkur. Á svæðinu má sjá til stjarnanna 

og þar eru náttúrulegar aðstæður fyrir dýr og gróður og er þetta mikilvæg auðlind á 

sviði menningar, menntunar, upplifunar og náttúru (60 garðar skráðir erlendis á vef 

IDA þann 9. mars 2018; 42 í Bandaríkjunum, þrír í Ungverjalandi, tveir í Englandi 

og í Hollandi, einn á Spáni, Írlandi, Wales, Þýskalandi, Skotlandi, Japan, 

Danmörku, Ástralíu, Kanada, Suður Kórea og Ísrael). 

3. Myrkursvæði (e. International Dark Sky Reserves): Svæði eða kjarnar þar sem 

einstakar aðstæður eru til að skoða stjörnuhiminn og náttúrulegt umhverfi sem er 

verndað af landeigendum og samfélagi sem hafa sammælst um að innleiða gildi 

myrkurgæða í gegnum reglugerðir og langtímaskipulagningu svæðis (12 svæði 

skráð erlendis á vef IDA þann 9. mars 2018; tvö á Englandi, Wales og Þýskalandi, 

eitt á Nýja Sjálandi, Bandaríkjunum, Írlandi, Kanada, Frakklandi og Namibíu). 

4. Myrkurhelgidómar (e. International Dark Sky Sanctuaries): Helgidómar sem eru á 

fjarlægustu og oft dimmustu stöðum heimsins þar sem umhverfi er viðkvæmt. 

Þarna eru aðstæður til að skoða næturhimininn og eru náttúruaðstæður fyrir dýr og 

gróður fágætar eða með einstökum gæðum og njóta því sérstakrar verndar fyrir 

vísindi, náttúruskoðun, menntun, menningu og sögulega arfleifð ásamt því að vera 

afþreyingarsvæði fyrir almenning (fjórir helgidómar skráðir erlendis á vef IDA 

þann 9. mars 2018; tveir í Bandaríkjunum, einn á Nýja Sjálandi og í Chile). 

5. Þróun myrkurgæða (e. International Dark Sky Developments of Distinction): Þar 

sem þróun myrkurgæða eru viðurkennd og koma fram í skipulagsáætlunum og 

stoðþjónustu samfélaga og sveitarfélaga til að efla gæði útilýsingar með tilliti til 

myrkurgæða til framtíðar (fjórir staðir skráðir erlendis á vef IDA þann 9. mars 

2018, allir í Bandaríkjunum). 
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Í greinagerð starfshóps sem tók saman upplýsingar um myrkurgæði á Íslandi fyrir 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið koma fram tillögur um aðgerðir þar sem lagt er til að 

íslensk stjórnvöld skoði „... möguleika á alþjóðlegri vottun fyrir eitt eða fleiri myrkursvæði 

hér á landi samkvæmt kröfum IDS (IDS Places). Til greina koma einstök sveitarfélög, 

þjóðgarðar (einkum Þingvellir) eða önnur náttúrusvæði.“ (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013). 

2.1.3 Ljósmengun 

Ljósmengun (e. light pollution) fylgir manngerðri lýsingu en það er yfirleitt óþörf eða of 

mikilli lýsingu um að kenna en ljósmengun breytir ljósmagni utandyra umfram 

náttúrulegar birtusveiflur eins og dægursveiflu og árstíðabundna birtuhringrás. Helstu 

birtugjafarnir koma frá götulýsingu, heimilum, fyrirtækjum, stofnunum og athafnasvæðum. 

Á vefsetri IDA er bent á fjórar uppsprettur ljósmengunar (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013): 

1. Lýsing upp á við (e. urban sky glow) er þegar veggir húsa eru lýstir upp en 

ljóskeilan lýsir beint upp í himinninn og nýtist lýsing minnst á sjálfan vegginn og er 

því hluti af ljósmengun þéttbýlisstaða. 

2. Ágeng lýsing (e. light trespass) er þegar lýsing beinist þar sem hún veldur áreiti 

eins og til dæmis götulýsing á svefnherbergisglugga. 

3. Glýja (e. glare) er skilgreind sem skynjun af lýsandi fleti eða ljósgjafa þar sem augu 

eiga erftitt með að aðlagast og veldur truflun, óþægindum og óskýrleika í sjón. 

4. Oflýsing (e. clutter) er þegar lýsing fer yfir þarfamörk, er ónauðsynleg en veldur 

áreiti og óþægindum. 

Stjörnufræðingar hafa áhyggjur af ljósmengun á jörðinni þar sem hún kemur í veg fyrir að 

það sé hægt að sjá eða skoða stjörnur í himingeimnum. Ljósmengun er yfirleitt mannanna 

verk en stjörnufræðingar nýta tvenns konar aðferðir til að mæla ljósmengun. Annað er að 

horfa og telja stjörnur samkvæmt stjörnukorti og skrá niður en þetta er kallað „takmörkun 

sýnar til stjörnuskoðunar með berum augum“ (e. Naked Eye Limiting Magnitude / NELM), 

sjá einnig í Bortle – kvarðanum (viðauki 1). Hinn mælikvarðann er hægt að kalla 

„mælitæki til að meta gæði sýnar til stjörnuskoðunar“ eða „stjörnusýnargæðamælir“ (Sky 

Quality Meter / SQM) og felst í því að mæla magn ljósstyrks sem fellur á tækið og því 
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hærri sem talan er þá eru betri myrkurgæði (Hebert og Balasubramanian, 2017). Hér er 

skýringarmynd um dreifingu ljós um svæði (mynd 4) (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2013). 

 

Mynd 4. Skilgreining ljósmengunar í útilýsingu  

Raflýsing er óheppileg í norðurljósaferðum en eiginleiki mannsaugans og áhrif bjarmans á 

skerpu milli stjarna, bakgrunns þeirra og myrkursins minnkar mjög mikið af endurkastinu. 

Augu geta aðlagast myrki og hafa ótrúlega vítt birtusvið en þau safna ljósi með linsu, 

sjáöldur stýra ljósopi og sjónhimna á botni augans nemur mynd en myrkuraðlögun getur 

tekið allt að 45 mínútum og þarf ekki nema lítinn glampa til að skemma aðlögunina og í 

síbjarma næst hún aldrei (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Það er því mikilvægt 

fyrir aðila í norðurljósaferðum að gæta þess að lágmarka ljósbjarma frá bílum eða símum 

svo það hafi ekki áhrif á upplifun ferðamanna. 

2.2 Upplifun og væntingar ferðamanna 

Upplifun ferðamanna af náttúru er misjöfn en Gelter (2000) lýsir sinni upplifun svo: „...að 

sjá stóran og bjartan himinn yfir okkur, ána sem rennur um dalinn sem er umkringdur 

stórfenglegum fjöllum, að skynja ótruflað dýralíf sem umlykur okkur, veldur djúpum 



12 

 

tilfinningastormi af hamingju þannig að ég fæ tár í augun vegna andlegra, nærri trúarlegra 

tilfinninga sem ég upplifi í náttúrunni“ (Gelter, 2000, bls. 77-78). Þessi lýsing á við um 

marga sem njóta þess að vera úti í náttúru en upplifun einstaklinga er mjög 

einstaklingsbundin og ólíkt hvaða skynjun hefur áhrif á hvern og einn. Skynfæri eins og að 

finna lykt, horfa á liti og landslag, heyra fuglasöng eða lágan árnið og bragða á landsins 

gæðum eru nýtt til þess að ná hughrifum svo eintaklingur nái þeirri andlegri fullnægju sem 

hann sækist eftir að upplifa. Það er líklegt að svipuð tilfinningaleg líðan sé hjá hluta þeirra 

ferðamanna sem ferðast langar leiðir til að sjá norðurljósin. Flæði upplifunar er mælikvarði 

á hvernig til tekst með samsetningu ferðar. Þegar ferðamaður upplifir eftirtalin atriði þá 

telst hún vel heppnuð (Weber, 2001): 

 án kvíða (e. anxiety) 

 án leiðinda (e. boredom) 

 að hann upplifi hæfilega samsetningu af áskorunum (e. challange)  

 sem hæfir hæfni (e. skills) hans  

Ef þessum skilyrðum er fullnægt þá aukast líkur á að ferðafólk upplifi jákvæða reynslu í 

ferðinni (Weber, 2001). Að horfa á norðurljós eða heimsækja grafreiti eða kirkjur er hægt 

að kalla helgistund (e. sacred sites) fyrir ferðamenn. Þá þarf að umgangast á hugulsaman 

hátt og verða leiðsögumenn að tala varlega svo það verði „...ekki óraunhæfar væntingar um 

ferð og ferðamenn geti ekki notið upplifunar...“ (Pond, 1993:149). 

Upplifun er hægt að skipta í fjóra flokka samkvæmt skilgreiningu Pine II og Gilmore 

(1998), en að þeirra mati fer upplifun ferðamannsins eftir væntingum og fyrri reynslu en 

upplifun þeirra getur verið eins fjölbreytt og mennirnir eru margir. Helst eru það tvær 

víddir sem hafa áhrif; virk eða óvirk aðild þátttakenda í viðburði. Hér eru nánari 

skilgreiningar á þessum fjórum tegundum upplifunar (Pine II og Gilmore, 1998): 

1. Skemmtun (e. entertainment) getur verið óvirk þátttaka í viðburði eins og að horfa á 

sjónvarp, fara í leikhús eða á listasýningar eða þá virk þáttaka þar sem þátttakendur 

leika á hljóðfæri í hljómsveit eða hlutverk í leikriti.  

2. Náms og/eða kennslutengdir viðburði (e. educational) er virk þátttaka í viðburði eins 

og að fara á námskeið eða á skíðanámskeið en krefjast meiri þátttöku, en leyfa sumum 

þátttakendum að vera hlutlausir eða hverfa í hópinn  
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3. Veruleikaflótti (e. escapist) býður þátttakendum upp á að taka virkan þátt í 

viðburðinum eins og í gönguferð og reyna líkamlega á sig eða að horfa á þátt um 

gönguferð og taka þannig þátt í upplifun að fara í gönguferð, þ.e. bæði virkur og 

óvirkur þáttakandi í gönguferð.  

4. Fagurfræðileg upplifun (e. esthetic) lágmarkar virka þátttöku en heldur eftir reynslunni 

eins og heimsókn í listasafn annað hvort á staðinn eða þegar skoðað er í gegnum 

vefsíður. 

Hámarksupplifun næst þegar tekst að samræma alla þessa fjóra þætti í upplifun þátttakenda 

sem heimsækja áfangastað sem hefur byggt upp væntingar um hvers er að vænta í 

heimsókn á áfangastað því varan sjálf er ekki lengur næg afþreying. Þróun minnistæðrar 

reynslu byggist á þema, samræmingu, útrýmingu neikvæðra skilaboða, samblandi 

minjagripa og að ná að virkja öll fimm skilningarvitin (Pine II og Gilmore, 1998). Því er 

mikilvægt að ná að skipuleggja og stýra upplifun fyrir ferðamenn til þess að 

norðurljósaferðir standi undir væntingum þeirra.  

Upplifun ferðafólks felst í að nota sínar eigin auðlindarbirgðir þegar það „neytir“ ferðavöru 

en það er hægt að flokka þessar neyslu auðlindir sem (Andersson, 2007): 

1. Tíma (e. time) sem er auðlind manneskju sem felst í fjárráðum til að kaupa 

upplifun. 

2. Færni (e. skills) sem er bæði hægt að flokka sem framleiðandi auðlind (laun) og 

einnig til neyslu en þar reynir á þætti sem er áhugahvöt, hæfni og innri hvata til 

frumkvæðis. 

3. Eignarhald (e. goods) geta verið vörur sem ferðafólk á þegar til eða verða að kaupa 

til að neyta ferðavörunnar en þessi þáttur reynir á gildi viðhorfa neytandans og 

hvað viðkomandi metur mikils. 

4. Þjónustu (e. services) sem er neytt í sambandi við notkun á ferðavöru og ákveðinna 

væntinga neytanda til þjónustunnar. 

Náttúra á Íslandi er helsta aðdráttarafl ferðamanna sem heimsækja Ísland en um 74% þeirra 

nefndu íslenska náttúru veturinn 2015 - 2016 þegar þeir voru spurðir hvað af eftirfararandi 

þáttum hafði mikil áhrif á ákvörðun þeirra um að ferðast til Íslands (mynd 3). Það kemur 
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einnig fram að lítil breyting er á afstöðu þeirra milli áranna 2011 - 2016 (Ferðamálastofa, 

e.d.) 

 

Mynd 5. Svör ferðamanna í könnun Ferðamálastofu 2011 - 2016 

Þegar ferðamenn, sem nefndu íslenska náttúru sem helstu ástæðu þess að heimsækja 

Íslands, voru spurðir nánar um hvað það væri við íslenska náttúru sem heillaði sérstaklega, 

þá nefndu tæp 49% að það væri fegurð, óspillt eða ósnert náttúra, landslag og óbyggðir 
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(mynd 4). Þar kom einnig fram að tæp 5% ferðamanna nefndu norðurljós sumarið 2016 og 

um 1,5% sumarið 2014 sem ástæðu þess að þeir heimsóttu Ísland.  

Kannanir sem voru gerðar meðal ferðamanna sem komu að vetri til, árin 2013 – 2014 og 

2015 – 2016, nefndu 25% þeirra norðurljós sem hluta af ástæðu ferðar til Íslands 

(Ferðamálastofa, e.d.). 

 

Mynd 6. Svör ferðamanna í könnun Ferðamálastofu 2013 - 2016 
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Því má því draga þá ályktun að norðurljósaferðir séu hugsanlega að verða stærri hluti af 

því að upplifa náttúru á Íslandi og því líklegt að Ísland sé að festa sig í sessi sem 

ákvörðunarstaður þar sem hægt er að sjá norðurljós. 

Norðurljósaferðamennska (e. northen lights tourism) í dreifbýli hefur farið ört vaxandi á 

norðurslóðum og virðist lítið lát vera á. Þar sem nær ógerningur er að spá fyrir um hvenær 

norðurljós birtast á næturhimninum þá verða ferðamenn að dvelja fleiri nætur á sama stað 

til að auka möguleika sína til að sjá þau og er það mikil áskorun í markaðssetningu þar sem 

ekki er hægt að ábyrgjast sýn til norðurljósa á hverju kvöldi (Heimtun og Lovelock, 2017). 

Norðurljósin eru samspil myrkurs og næturskýja og saman mynda þau áhrifaríka sýn sem 

dregur að ferðamenn en samkvæmt upplifun Edensor (2010) í norðurljósaferð þá mynda 

myrkrið, svart landslagið, hitastigið, þögnin og hljóðleg nánd annarra gesta áhrifaríka 

upplifun. Samkvæmt þessu þá standa ferðaskipuleggjendur norðurljósaferða frammi fyrir 

áskorun þar sem hönnun ferða byggist á ljósi og myrkri ásamt því að vera gestgjafi og 

þátttakandi í viðkomandi sjónarspili um norðurljós þar sem ferðamaðurinn er hluti af 

„leikriti“ og tekur viljandi þátt í því (Edensor, 2010).  

2.2.1 Óbyggð svæði á Norðurslóðum 

Mikil aukning hefur átt sér stað í ferðaþjónustu í dreifbýli þar sem ferðamenn sækjast í 

meira mæli eftir að komast á staði þar sem þeir upplifa frið, frelsi, stöðugleika, einveru, 

hefðbundið líf og sjá það sem verðlaun að komast frá yfirfullu og streituvaldandi umhverfi 

sem fylgir þéttbýli (Santana-Jiménez, Sun, Hernández og Suárez-Vega, 2015). Í Sviss var 

gerð tilviksrannsókn (e. case study) sem sýndi að hverju fólk leitar þegar það fer út í 

óbyggðir en það leitar eftir einveru, óraskaðri náttúru og tækifæri til að upplifa ró og frið 

(Boller, Hunziker, Conedera, Elsasser, og Krebs, 2010). Þegar ferðamenn fara um óbyggð 

svæði þá sjá þeir landsvæðið á annan hátt en heimafólk en í grein de la Barre (2013) nýtir 

höfundur þrjú frásagnarþemu til að kanna viðhorf til óbyggða en þau eru:  

1. frásagnir um karlmennsku (e. masculine) 

2. frásagnir af upplifun ægifegurðar (e. suplime)  

3. frásagnir um missi (e. loss) 
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Viðhorf heimamanna til óbyggðra svæða breytist og sýnir þeim að náttúran verður þeim 

meira virði þegar þeir sjá viðbrögð ferðamanna þegar þeir eru í óbyggðum víðernum (de la 

Barre, 2013).  

Brandth og Haugen (2005) komust að því að óbyggðum víðernum er ætlað að laða að sér 

fólk þar sem hæfni karlmanna til að komast af í óbyggðum sé manndómspróf um að 

komast af og þeir verði að tileinka sér grunnþætti útiveru til að standast það. Þetta 

sjónarmið einkennir þá sem hafa ferðast, hafa unnið í og kannað óbyggð víðerni (Brandth 

og Haugen, 2005). Óbyggðir og víðerni á norðurslóðum er sterkur segull fyrir ferðamenn 

þar sem stór landsvæði eru óspillt af mannvist og „...upplifun sem tengist gríðarstórum 

fjöllum, sífrera, sjó og jöklum sem samanstendur af yfirþyrmandi sýn af norðurslóðum sem 

eitt af síðustu ósnortnu víðernum í heimi (Kaltenborn, 1999)”.   

Óbyggð svæði á Íslandi eru mörg og því mögulegt að sjá og upplifa norðurljós þar sem 

myrkurgæði eru góð. Í norðurljósaferðum verða ferðaþjónustuaðilar að hafa tækifæri til að 

fara víða um landsvæði þegar þeir leita bestu skilyrða til norðurljósaskoðunar. Þeir sem 

koma að skipulagningu ákvörðunarstaða verða að vera meðvitaðir um þá jákvæðu og 

neikvæðu þætti sem ferðaþjónusta hefur á hagsmunaaðila og þá sérstaklega samfélög sem 

ættu að vera þáttakendur í ákvörðunarferli er varðar þróun verndaðra svæða sem eru utan 

deiliskipulags (Höchtl, Lehringer og Konold, 2003). Það er því mikilvægt að í kynningu 

ferðaþjónustuaðila og hins opinbera sé samhljómur um hvernig kynna á Ísland sem 

ákvörðunarstað. 

2.2.2 Markaðssetning norðurljósaferða 

Ferðaþjónusta hefur ekki bara áhrif á efnahag heldur líka áhrif á umhverfi, samfélög og 

menningu áfangastaða. Samkvæmt þeim Newsome, Moore og Dowling (2001) þá verður 

markaðssetning og þróun ferðaþjónustuvara að laga sig hvort að öðru byggt á þremur „E -

um” (Newsome, Moore og Dowling, 2001): 

1. Afþreyingu eða skemmtun (e. entertainment)  

2. Spennu (e. excitement) 

3. Fræðslu (e. education)  
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Mynd 8. Norðurljósaspá 19. apríl 2018 kl. 21:45 

Einangrað og afskekkt svæði hefur mikið aðdráttarafl fyrir þá ferðamenn sem vilja gjarnan 

upplifa mikla víðáttu, stórfenglegt útsýni með engin eða lágmarks ummerki eftir manninn 

en það er sérstaða landslags á norðurslóðum (Kaltenborn, 1999). 

Norðurljósaferðir sem ferðavara í kringum norðurpólinn hefur farið ört vaxandi undanfarin 

ár en þó sérstaklega í Norður-Noregi, Finnlandi og á Íslandi en þar hafa verið seldar ferðir 

sem dularfull og rómantísk upplifun þar sem höfðað er til ímyndar um töfrandi og 

dularfullt Norðrið (Jóhannesson og Lund, 2017). Það er ákveðin áhætta að markaðssetja 

norðurljósaferðir þar sem óvíst er hvort eða hvar þau birtast. Það er ekki hægt að stjórna 

því hvenær norðurljósin birtast. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu sem eru ferðamaðurinn 

sjálfur, ferðaþjónustuaðilinn og aðrir þeir sem koma að markaðssetningu norðurljósaferða 

verða að meta áhrif áhættu og óvissu norðurljósaferða. Þessi óvissuþáttur í 

norðurljósaferðum er svipaður og hjá þeim ferðaþjónustuaðilum sem bjóða upp á 

náttúruskoðunarferðaþjónustu en þeir ferðamenn halda áfram að kaupa slíkar ferðir þrátt 

fyrir áhættu og óvissu (Heimtun og Lovelock, 2017). Hér er samanburður tveggja daga, 17. 

og 19. apríl 2018 og þar kemur fram að betri líkur voru á að sjá norðurljós þann 17. apríl 

heldur en 19. apríl 2018 (myndir 7 og 8). Leiðsögumaður getur nýtt sér ýmis tækniúrræði 

til þess að leggja mat á óvissu fyrir hverja norðurljósaferð. 

 

Þegar leitað var á vef nokkurra ferðaskrifstofa þá var áberandi hvernig myndir af 

norðurljósum voru nýttar sem markaðstæki til þess að ná athygli þeirra sem skoða síðurnar 

Mynd 7. Norðurljósaspá 17. apríl 2018 kl 22:20 
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og er orðræðan um ótrúlega upplifun og nánari lýsing á því hvers vænta má í 

norðurljósaferðum. Þetta gefur hugsanlega villandi mynd þar sem ekki er hægt að ábyrgjast 

sýn til norðurljósa hvenær sem er.  

Þegar norðurljósaferðir eru markaðssettar er mikilvægt að markaðsstofur vandi 

kynningarefni (e. pre-visit) til ferðamanna til þess að lágmarka óánægju þeirra þegar ljóst 

er að ekki sér til norðurljósa í ferð og einnig að framkvæmd ferðar (e. visit) sé stjórnað 

með orðræðu (e. rhetoric) sem miði að því að stjórna væntingum og lágmarka áhættu 

ferðar (Heimtun og Lovelock, 2017). Þeir Heimtun og Lovelock (2017) fundu sjö þætti í 

orðræðu markaðssetningar um norðurljós þegar þeir rýndu í auglýsingaefni áfangastaðanna 

Tromsö og Alta í Noregi en þeir voru (Heimtun og Lovelock, 2017): 

1. Staðsetning áfangastaða  

2. Hreyfanleiki við að elta norðurljós  

3. Hæfni og kunnátta leiðsögumanns  

4. Þolinmóðir og þrautsegir norðurljósaferðamenn  

5. Væntingastjórnun vegna óvissu  

6. Líklegt veðurútlit og þurrt loftslag 

7. Vísindi um sólarvinda og rafhleðslu agna sem lenda á norður- og suðurpólum jarðar  

Líklegt er að svipuð orðræða sé á Íslandi vegna markaðssetningar í norðurljósaferðum. 

Í rannsókn Heimtun og Lovelock (2017) gátu höfundar staðfest að orðræðan í 

kynningarefni hefði breyst á tíu ára tímabili (2004 - 2014) þannig að í samkeppnisumhverfi 

norðurljósaferðaþjónustu væri nú faglegri nálgun markaðsstofa í kynningarefni sem væri 

byggt á vísindalegum staðreyndum og einnig hjá ferðaþjónustuaðilum sem þjónusta 

ferðamenn en þessi nálgun byggir upp traust gagnvart væntanlegum ferðamönnum. Þegar 

ferðamenn skoða norðurljós er ákveðin dulúð sem fylgir því að horfa og láta hugann reika. 

Ferðaþjónustuaðilar með skipulagðar norðurljósaferðir nýta sér að segja sögur og kynna  

þjóðtrú sem hafa tengjast norðurljósum til þess að skapa ákveðna dulúð í kringum 

norðurljósin. 
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2.2.3 Þjóðsögur og íslenskar heimildir 

Í gegnum aldirnar hafa norðurljós vakið furðu og óvissu og hefur fólk leitast við að reyna 

að útskýra tilveru þeirra á ýmsan hátt í gegnum goðafræði og vísindi. Flestir frumbyggjar 

sem búa í kringum norðurpólinn eiga til sögur um norðurljós og fjalla sumar þeirra um líf 

eftir dauðann. Hjá Inúítum á Grænlandi og í Kanada snúast sögurnar um 

Ljósaleiðsagnarandann (e. Lights guide spirit) sem leiðbeinir hinum látnu yfir í annað líf. 

Samar útskýra norðurljósin sem hlaupandi ref (e. running fox) og þegar hann rekur skottið 

í fjöllin í norðri koma neistar sem kveikja á norðurljósunum.  

Óvíst er um sögur á öðrum norðurslóðum þar sem norðurljósin virðast hafa verið hluti af 

venjulegu umhverfi en eftir því sem sunnar dró þá varð sýn til norðurljósanna sjaldgæfari 

og því þótt töfrum líkast þegar þau birtust þar og stundum vakið ótta og jafnvel talin vera 

slæmur fyrirboði (Jóhannesson og Lund, 2017). Þar sem suðurljós sjást nær eingöngu frá 

Nýja – Sjálandi og Ástralíu þá eru fáar þjóðsögur sem eru tengdar þeim en mun meira ber á 

þeim við norðurpólinn. Það er samt margt líkt með hugmyndum manna um ljósin en þau 

voru talin vera endurvarp frá kyndlum eða bálköstum einhvers staðar (Sigurður Ægisson, 

2001).  

Í fyrirlestri sínum um norðurljós í íslenskum heimildum veltir Aðalheiður Guðmundsdóttir, 

prófessor í bókmenntum fyrri alda, fyrir sér hversu algeng norðurljósin voru á Íslandi áður 

fyrr og hvort sjá megi ummerki um það í fornum sögum og ritum. Í goðafræðinni var talað 

um vafurloga og rafurloga og í Konungsskuggsjá er talað um norðurljós yfir Grænlandi í 

munnmælum. Norðurljósin tengjast þjóðsögum og þjóðtrú og í Eddukvæðum er talað um 

brautir sem bifast að bústöðum goða í goðheimum eins og Valaskjálf (skjálfandi skil 

heima) og Hliðskjálf (skjálfandi hlið) en vafurlogar umkringja bústaði jötna og meyja. 

Talið er að Bifröst (brú sem bifast, brotnar) eigi betur við lýsingu um norðurljós en 

regnboga og að Bifröst hafi verið goðabraut (Aðalheiður Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 18. janúar 2018). 

Á 16. öld er minnst á norðurljós í Íslandslýsingu Odds Einarssonar (1588 – 1589) en þar 

talar hann um himinloga eða hið undursamlega ljós sem Íslendingar nefna norðurljós. Á 

17. öld minnist Gísli Oddsson (d. 1638) í annálum árin 1608 og 1609 á „eldloga sem 

glampar lengi yfir hafbreiðunni aðallega á vetrarnóttum“ og eru „breytilegir og miklir víða 

hvar“. Á 18. öld koma fram frásagnir af álögum og veðurspám tengd norðurljósum en 
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Sophus Tromholt (1851 - 1896) frá dönsku veðurstofunni heimsótti Ísland og lýsti 

norðurljósunum svo: „...þá birtist undursamleg sýn. Um allt loftið kvíslast geislatungur, 

sem allar hverfa að sama depli (segulskautinu) og mynda voldugan ljóshjálm yfir allt 

himinhvolfið, svo fagran, að engin orð megna að lýsa og enginn pensill að mála. Allt það 

litaskraut, sem til er í hinum sjöþætta litrófi regnbogans hefur mælt sér mót, til þess að 

skreyta þennan dýrðlega geislahjálm“ (Aðalheiður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 18. 

janúar 2018).  

Ýmis skáld hafa ort um norðurljós og huldufólk en ljósagangur fylgir þeim. Einnig er 

óútskýrður ljósagangur tengdur dauða en það voru mikil norðurljós fyrir jarðskjálftana árið 

1896. Önnur nöfn yfir norðurljós eru: Vafurlogar, hrævareldar, fjáreldar, fjárlogar, 

mundarlogar, málmlogar, mýrarlogar og eins er talað um norðurljós í tunnum. Einnig er 

þekkt saga af Einari Benediktssyni (d. 1940) sem reyndi að selja norðurljósin en hann 

kallaði þau rafurloga, gullhvelfda boga, ljóshafsins öldur og hringspil með glitrandi 

sprotum og baugum. Önnur skáld sem hafa ort um norðurljós eru Hulda (d. 1946), Davíð 

Stefánsson (d. 1964) og Jóhannes úr Kötlum (d.1972). Rauð norðurljós eru ekki algeng en 

þegar þau birtast er það tengt ógæfu, ófriði eða stríði. Eins er ljóðið um Ólaf Liljurós: „hitti 

hann fyrir sér álfarann, þar rauður loginn brann“ sem hægt er að túlka sem fyrirboða en til 

eru skandínavísk tilbrigði um álfaloga. Í Þorskfirðingasögu „sá Þórir eld sem lýsti og brá 

fyrir bláum loga og kvað Úlfur það vera haugaeld“. Íslenskar norðurljósasögur virðast helst 

vera tenging við veður en einnig koma fram tengingar við trúarhugmyndir eins og álög og 

hræðslu (Aðalheiður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 18. janúar 2018). 

2.3 Leiðsögn í norðurljósaferð 

Til þess að afþreying skilji eftir góðar minningar og upplifun ferðamannsins verði 

ánægjuleg, verða samskiptin að vera góð (e. communications management) milli 

ferðamanns og leiðsögumanns en án þess geta skapast árekstrar milli vöru, þjónustu og 

upplifunar (Buckley 2010). Einnig verður að skoða áhættumat ferðar út frá félagslegum og 

sálfræðilegum þáttum en stjórnun upplifunar er stór þáttur í að vel takist til (Weber, 2001).  

Leiðsögn í norðurljósaferðum getur verið mikil áskorun fyrir leiðsögumenn þar sem óvíst 

er með útkomuna í lok ferðar því ekki er hægt að ábyrgjast sýn til norðurljósanna (Heimtun 

og Lovelock, 2017). Segja má að norðurljósaferðir snúist um sviðssetningu þar sem 
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markaðs- og kynningarefni til ferðamanna um norðurljós hefur þegar verið kynnt og er það 

hlutverk leiðsögumanna að uppfylla væntingar ferðamannsins (Jóhannesson og Lund, 

2017). Leiðsögn er ein af elstu starfsgreinum mannkyns en leiðsögn ferðamanna hefur 

mikilvæg og fjölbreytt áhrif í nútíma ferðaþjónustu og örugg gæðaupplifun er þar sem er 

samspil leiðsögumanns, ferðamanna og umhverfis er vel heppnað og þessi þrír þættir ná að 

tengjast á réttum stað og réttum tíma (Rabotic, 2010). Samkvæmt Holloway (1981) eru 

mismunandi ástæður fyrir því því ferðamenn kjósa að fara í útsýnisferð með leiðsögumanni 

en það getur verið leiðinlegt veður eða láta tímann líða og stundum getur þetta verið hluti 

af því að upplifa félagsleg samskipti þannig að ferðin sjálf verður jafn mikilvæg og 

áfangastaðurinn. En til þess að kynnast norðurljósunum vel þarf myrkur og ómælda 

þolinmæði. Það þarf að gefa sér góðan tíma, lengst frá öllum ljósum, helst bíða 

klukkutímum saman og þá fyrst sér ferðafólk norðurljósin og geta þau björtustu orðið 

ótrúlega falleg. Fallegustu skrautsýningar standa sjaldnast lengur en í örfáar mínútur og því 

missa flestir af þeim (Sigurður Ægisson, 2001) og er því mikilvægt að leiðsögumaður sé 

vel á verði til þess að „ná eða veiða“ ljósin fyrir ferðamenn í norðurljósaferð.  

2.3.1 Leiðsögumaðurinn 

Leiðsögumaður í norðurljósaferðum verður að búa yfir ákveðinni hæfni, áhuga, kunnáttu 

og leiðtogahæfileikum til þess að ferðamenn upplifi ánægju þótt ekki takist alltaf að sjá 

norðurljós (Heimtun og Lovelock, 2017). Samkvæmt Cohen (1985) má skipta 

leiðsögumönnum upp í tvo flokka samkvæmt sögulegri hefð; fararstjóri (e. pathfinder/tour 

manager) og leiðsögumaður (e. mentor/tour guide) en þessi störf eru mjög tengd og 

stundum þarf leiðsögumaður að sinna báðum hlutverkum.  

Rabotic (2010) telur að segja megi að leiðsögumaðurinn sé „sendiherra“ þjóðar þar sem 

stundum er hann eini aðilinn sem ferðamenn hitta en hann hefur áhrif á hvernig viðhorf 

þeir hafa til samfélags eftir heimsóknina. Áherslan á sveigjanleika, hæfni og þekkingu 

setur leiðsögumanninn í spor stjórnanda „veiðiferðarinnar eða eltingaleiksins“ þannig að 

ferðamennirnir verða samstarfsfélagar hans og minnka þar með ábyrgð leiðsögumanns 

þegar þolinmóðir ferðamenn hjálpast að við að leita, kanna og líta eftir norðurljósum en 

þessi aðferð er notuð í auknum mæli á Íslandi, Finnlandi, Svíþjóð, Kanada og Alaska og 

þessi aðferð felur einnig í sér teymisvinnu og traust milli ferðamanna (Heimtun og 

Lovelock, 2017). 
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 Það fer eftir hæfni og túlkun leiðsögumanns hvort og hvernig ferðamenn tengja við sína 

fyrri reynslu við þetta nýja og óþekkta fyrirbæri (Rabotic, 2010). Leiðsögumaður sem 

hefur einlægan áhuga á gestum sínum mun leitast við að afla frekari upplýsinga um þá, 

hvert ferðinni sé heitið, hvar þeir hafa notið ferðalaga áður og hve áhugamál þeirra séu en 

með því að gera þetta þá getur hann dregið ferðamenn nær samfélagi og látið þeim líða vel 

(Pond, 1993). Það hafa komið fram vísbendingar um að leiðsögumaður hefði áhrif á 

upplifun ferðamanna í norðurljósaferðum. Það er því mikilvægt að leiðsögumaðurinn hafi 

til að bera góða samskiptahæfni og innsýn í mannlegt eðli til þess að auka á upplifun 

ferðamanna. 

2.3.2 Hlutverk og ábyrgð leiðsögumanns 

Samkvæmt Rabotic (2010) er hlutverk leiðsögumanns flókið og fjölþætt með ýmsa 

undirþætti og flokka má þau í sex hlutverk samkvæmt skilgreiningu Black (Pastorelli, 

2003) en þau eru að:  

1. gefa upplýsingar (e. information provider)  

2. skapa tengsl innan hóps (e. social facilitator)  

3. vera menningargestgjafi (e. cultural host)  

4. hvetja til verndar (e. motivator of conservation values) 

5. túlka hið náttúrulega og menningarlega umhverfi (e. interpreter of the natural and 

cultural environment)  

6. hreyfa við fólki (e. people mover)  

Hlutverk leiðsögumanns verður stundum þannig að ferðamenn beina athyglinni frekar að 

leiðsögumanninum sjálfum en að samfélagi eða umhverfi þess sem ferðast er um 

(Holloway, 1981). Leiðsögumenn eru vanmetinn mannauður með mikilvægt hlutverk í 

ferðaþjónustu og hafa stundum verið kallaðir „munaðarleysingjar ferðaþjónustunnar“ 

(Pond, 1993).  

Samkvæmt skilgreiningu Yu og Weiler (2006) um hlutverk leiðsögumanns þá er hann „... 

persóna sem leiðbeinir erlendum ferðahópum að athyglisverðum stöðum borgar eða 

svæðis, býður upp á merkingabæra túlkun um menningu og kynnir segla í náttúru á 

tungumáli gesta, eykur upplifun ferðamanna og stjórnar ferðinni“ (Yu og Weiler, 2006, 

183). Nýlegar skilgreiningar á túlkun innihalda „...markvissa þróun samskipta sem skapa 
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bæði tilfinningaleg og vitsmunaleg tengsl milli áhuga áheyrenda og gildi þess sem felst í 

auðlindinni” (skilgreining túlkunar samkvæmt Interpretation Canada website) (Weiler og 

Black, 2015, bls. 68).  

Tveir þættir eru sérstaklega áhrifamiklir í upplifun ferðamanns; kynning (e. presentation) 

og hópstjórnun (e. managing group dynamics) en gæði kynningar ætti að innihalda 

sambland af upplýsingum og skemmtun ásamt hvetjandi og áhugasömum leiðsögumanni 

(Rabotic, 2010). Það kemur sér vel þegar leiðsögn fer fram í slæmu veðri. 

2.3.3 Áhrif veðurs á leiðsögn 

Í mörgum ferðum hefur veður mikil áhrif á ferð og ferðamenn. Samkvæmt því sem þær 

Rantala, Valtonen og Markukusela (2011) segja þá hefur veður mikil áhrif á störf 

leiðsögumanna gagnvart náttúru og því mikilvægt að afla sér þekkingar á því sviði sem 

byggð er á þekkingu á því svæði þar sem þeir leiðsegja á. Það má því segja að það sé hluti 

af ábyrgð leiðsögumanna að hugsa fyrir veðri (e. anticipating), takast á við veðrið (e. 

coping with) og meta og tala um áhrif veðurs (e. discursive practices) á ferðamenn og gera 

ráðstafanir varðandi það (Rantala o.fl., 2011).  

Samkvæmt Bryon (2012) er líklegt að meiri áhersla verði lögð á hvernig leiðsögn er kennd 

í leiðsögunámi og þar verði lagt mat á hæfni nemenda. Verkleg kennsla leiðsögumanna 

verði aukin til þess að bæta gæði leiðsagnar. Það var meginástæðan fyrir endurskoðun 

námskrár í Belgíu en auknar kröfur eru gerðar til leiðsögumanna varðandi uppbyggingu 

frásagna og sögur af svæðum (Bryon, 2012). Í grein Wong og Lee (2012) fjalla þau um níu 

þætti sem einkennir persónuleika leiðtoga í hlutverki leiðsögumanns en það eru (Wong og 

Lee, 2012): 

1. stjórnun (e. control): öryggi, þægindi og eftirfylgni í ferðum 

2. ratvísi (e. sense of direction): val á leið, kunnáttu á áttavita, annað 

3. samskiptastjórnun (e. tension management): að meta og taka á samskiptum í hóp 

4. fjör (e. animation): að stuðla að hópefli, segja sögur, fá fólk með sér 

5. sérfræðiþekking (e. professional knowledge): hafa nýjar/nauðsynlegar upplýsingar 

6. miðlunarhæfni (e. excellent presentation): gestgjafi, tungumálakunnátta, menning 

7. sölumennska (e. salesmanship): meðmæli og ráðleggingar um innkaup ferðamanna 
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8. viðbragð (e. responsiveness): að mæta þörfum gesta á stuttum tíma 

9. ábyrgðartilfinning (e. sense of responsibility): rík ábyrgðakennd gagnvart gestum 

Öryggismál eru einnig það sem leiðsögumenn hópa verða að vera meðvitaðir um og leggja 

sig fram um að sinna vel.  

2.3.4 Áhættustjórnun og óvissa 

Í hnotskurn er hægt að segja að áhætta sé mælanleg en óvissa ekki en þekking, traust og 

fjölbreytni hafa áhrif á upplifun ferðamanns (Williams og Baláž, 2015). Hægt er að líta á 

óvissu um sýn á norðurljós sem neikvæða upplifun en það er mögulegt að snúa upplifun 

upp í jákvæða reynslu. Sumir höfundar hafa sett fram tengsl á milli áhættu og áreiðanleika 

í ferðavöru og þar af leiðandi upplifun gesta (Heimtun og Lovelock, 2017). Þá er spurning 

hversu mikilvægt það er fyrir ferðamanninn að upplifa það að sjá norðurljós.  

Sumir náttúrulífsferðamenn sættast á að það að finna og sjá dýr í ferðalagi sé 

ófyrirsjáanlegt og „...meta upplifunina þótt þeir fái ekki tækifæri til að sjá dýrið, á meðan 

þeir meta enn meira sýn á það hve sjaldgæft það er...“ (Knight, 2009) og má því heimfæra 

þetta á norðurljósaferðir þar sem ánægja ferðamanna er ekki eingöngu bundin við að sjá 

fyrirbærið og aðra þætti eins og að eltast (e. hunt eða chase) við fyrirbærið eða norðurljósin 

(Heimtun og Lovelock, 2017).  

Með því að nýta vísindalega þekkingu er hægt að minnka áhættu og öðlast þekkingu á 

ferðavöru og markaðssetningu hennar og þar af leiðandi að færa áhættu frá ferðaþjónustu 

yfir á ferðamanninn sjálfan (Heimtun og Lovelock, 2017). Nú er mögulegt að sjá 

norðurljósaspá t.d. hjá Veðurstofu Íslands (Veðurstofa Íslands, e.d.-a), á 

Stjörnufræðivefnum (Stjörnufræðivefurinn, e.d.), Norðurljósin (Norðurljósin, e.d.) og 

erlenda upplýsingasíðu sem heitir Geimveður (e. spaceweather) (Spaceweather, e.d.). 

Leiðsögumaður getur minnkað áhættu eða óvissu í norðurljósaferð með því að skoða 

þessar vefsíður sem gefa nokkuð raunsanna mynd af þróun norðurljósa og getur þá 

skipulagt ferðina samkvæmt norðurljósaspánni.  

Skýjafar er mismunandi í norðurljósaferðum og því gott að kynna sér mismun ólíkra 

skýjagerða eftir hæð þeirra frá jörðu til þess að átta sig á áhrif þeirra á norðurljósaspár. 
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Samkvæmt Veðurstofu Íslands eru þetta þrjár gerðir skýja; háský, miðský og lágský 

(Veðurstofa Íslands, e.d.-b). 

Norðurljósaspá Veðurstofu Íslands (e.d.-a) gefur til kynna líklega þróun skýjahulu á Íslandi 

þrjá til fjóra daga fram í tímann. Hér er fyrst sýnd norðurljósaspá fyrir miðvikudagskvöldið 

18. apríl 2018 kl. 21:00 en efst til hægri er kvarðinn 0 - 9 og sýnir hann stöðuna þrjá eða 

dálítil virkni fyrir kvöldið (mynd 10) en núll þýðir engar líkur á norðurljósasýn en níu 

þýðir að miklar líkur eru á norðurljósasýn. Kvarðinn breytist eftir því hvaða dagur er 

valinn á sleðanum undir myndunum. Það eru því litlar líkur á að það verði góð sýn til 

norðurljósa miðvikudaginn 18. apríl kl. 21:00 miðað við norðurljósaspá þennan dag. 

 

Mynd 9. Norðurljósaspá fyrir miðvikudaginn 18. apríl 2018 

Staða norðurljósaspár fyrir Ísland sem tekin er miðvikudaginn 18. apríl 2018 kl. 08:00 

sýnir spá um norðurljós fimmtudaginn 19. apríl 2018 kl. 21:00. Hér sýnir skalinn stöðuna 
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fjóra eða talsverða virkni norðurljósa (mynd 11). Þessi norðurljósaspá sýnir að líkur eru á 

að sums staðar verði nokkuð góð sýn til norðurljósaferða fimmtudagskvöldið 19. apríl 

2018 kl. 21:00. Það virðist vera helst við Breiðafjörðinn og á Snæfellssnesi, í Borgarfirði 

og á Reykjanesi, í Húnavatnssýslunum og Skagafirði og á miðhálendinu miðað við 

skýjafarsspá. Það eru því nokkuð góðar líkur á að ferðamenn geti upplifað góða sýn til 

norðurljósa á þessum stöðum. Því hærri sem talan er á kvarðanum 0 – 9, því meiri líkur á 

norðurljósum. 

 

Mynd 10. Norðurljósaspá fyrir fimmudaginn 19. apríl 2018 kl. 21:00 

Á vefsíðu Geimveðurspá NOAA (Space weather prediction center - National Oceanic and 

Athmospheric Administration) er til dæmis hægt að skoða norðurljósaþróun síðasta 

sólahrings (mynd 12). Eins er með þróun útfjólublárra geisla frá sólu og sólarblossa frá 

sólu (Space weather prediction center, e.d.) 
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Mynd 11. Upplýsingar um útfjólubláa geisla, sólgos og norðurljós 

Vindafar á jörðinni er í þremur hringrásum en þær mynda kerfi ríkjandi vinda sem hafa 

áhrif á yfirborði sjávar og koma af stað hafstraumum en vindarnir fyrir norðan og sunnan 

miðbaug eru þvingaðir til gagnstæðar áttar vegna coriolisáhrifa en þau eru lítil nema fyrir 

mikla hraða og langa vegalengdir. Þetta veldur því að í efri hluta veðrahvolfsins myndast 

hraðir vindstrengir vegna hitamunar og þrýstimunar á mörkum lofthafa sem síðan verður til 

þess að lægðir verða dýpri og hreyfast hraðar og er því erfitt að spá fyrir skýjafari fram í 

tímann (Sigríður Harðardóttir, 2005). Það er gott fyrir leiðsögumenn að tileinka sér tæki og 

tækni sem eru til og nýtast til að skoða norðurljósaspár á ýmsum vefsvæðum.  
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3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferð rannsóknarinnar sem unnin var frá 

nóvember 2016 til mars 2018. Nýttar heimildir úr námskeiðum sem tekin voru í námi 

rannsakanda í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum ásamt fleiri heimildum er varða 

norðurljós, myrkurgæði, leiðsögn og norðurljósaferðir. Gerð var rannsóknaráætlun í 

samráði við leiðbeinanda.  

Markmið rannsóknar var að kanna hvaða væntingar ferðamenn hefðu til norðurljósaferða 

áður en þeir komu til Íslands og hvort myrkurgæði eða ljósmengun hefði áhrif á upplifun 

þeirra. Eins var spurt um hvort þeir hefðu heyrt einhverjar sögur um norðurljós. 

3.1 Aðferðir 

Rannsóknin er eigindleg og undir þá rannsóknaraðferð falla margar gerðir rannsókna en 

þær helstu eru vettvangsrannsóknir, tilfellarannsóknir, menningarlýsing, þátttökuathuganir, 

orðræðugreining, fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð, grunduð kenning, lífsöguaðferð, 

eigindleg sagnfræðiaðferð, starfsendarannsóknir og klínískar rannsóknir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Byrjað var á því að hafa samband við tvo ferðaþjónustuaðila sem bjóða upp á 

norðurljósaferðir frá Akureyri, með því að senda þeim tölvupóst eða hringja, og óska eftir 

því að komast með í norðurljósaferð með það að markmiði að kanna viðbrögð viðmælenda 

um upplifun þeirra af norðurljósaferðum. Það var auðsótt mál að komast með í 

norðurljósaferðir með ferðaþjónustuaðilum og fengu þeir upplýsingar um að verið væri að 

kanna upplifun ferðamanna í norðurljósaferðum.  

Rannsakandi fór í þrjár ferðir með ferðaþjónustuaðilum. Í fyrstu ferðinnni var farið yfir í 

austur fyrir Eyjafjarðará og stoppað þar á flata við Eyjafjarðarána og sáust þar góð 

norðurljós þvert yfir himinnn þótt einhver ljósmengun væri frá Akureyri. Beggja vegna 

fjarðarins voru ský sem huldu himinninn þannig að þetta var eini staðurinn þar sem góð 



30 

 

sýn var til norðurljósa. Í næstu ferð var farið út að Gásum og stoppað þar í um klukkustund 

en þar sáust ekki norðurljós og var heiður himinn. Því var keyrt inn að Hrauni í Öxnadal og 

birtust norðurljósin um allan norðurhimininn og engin sjáanleg ský. Í síðustu ferðinni voru 

leiðsögumenn sammála um að bestu líkurnar til að sjá norðurljós væru austan Vaðlaheiðar 

eða í Reykjadal í Þingeyjarsýslu. Fyrst var keyrt yfir í Fnjóskadal og stoppað á keðjuplan 

við Draflastaði en þaðan sást í heiðan himinn í gegnum lítið gat og var stoppað stutt þar. 

Þessu næst var ekið að Goðafossi og staðan metin en ekki þótti líklegt að sæist til 

norðurljósa þar. Áfram var ekið austur yfir Fljótsheiði og niður í Reykjadal og keyrt norður 

dalinn og á leiðinni sást mikill ljósbjarmi frá gróðurhúsunum á Hveravöllum í 

Reykjahverfi. Síðan var stoppað við vegamótin hjá bóndabænum Tjörn þar sem annað 

hvort er keyrt áfram til Húsavíkur eða beygt til vinstri í átt að Köldukinn. Þar sáust 

norðurljós í stutta stund enda mjög skýjað þetta kvöld og verið að leita að götum til að sjá 

heiðan himinn. Að lokum var ekið um Köldukinn sem leið lá til Akureyrar 

Val á viðmælendum var hvorki skipulagt né reynt að dreifa vali eftir aldri, kyni eða öðru 

því sem einkennir góða rannsókn heldur var tilviljun látin ráða hverjir voru valdir sem 

viðmælendur í norðurljósaferðunum. Tekin voru fimm opin viðtöl á vettvangi í þremur 

norðurljósaferðum þar sem rannsakandi hafði í huga mögulegar spurningar sem áætlað var 

að leggja fyrir viðmælandann og tóku sum viðtölin aðra stefnu en áætlað var í upphafi en 

rannskanda tókst að beina spurningum aftur að viðfangsefninu sem var um norðurljós og 

upplifun ferðamanna. Viðmælendurnir eru nefndir Tom, Lena, Sara, Judy og Robin og eru 

þau öll af erlendu bergi brotin eða frá Þýskalandi, Bandaríkjunum Bretlandi. Nær öll þeirra 

eru á sjötugsaldri nema Tom sem er á fertugsaldri.  

Viðtölin sem voru sjö til þrjátíu mínútur að lengd voru afrituð fljótlega eftir hverja 

norðurljósaferð svo minningar um smáatriði væru enn í fersku minni rannsakanda. Viðtölin 

sjálf krefjast allrar athygli rannsakandans og kvikna ýmsar hugmyndir í viðtölunum og gott 

að geta leitað svara við þeim hjá þátttakendum og ef vel tekst til er hægt að kalla 

þátttakandann „meðrannsakanda“ rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandinn átti erfitt með að einbeita sér í fyrstu viðtölunum þar sem ljós á síma hafði 

truflandi áhrif á framkvæmdina en það virtist ekki koma að sök. Viðmælendur voru tilbúnir 

að svara nánar ef rannsakandi spurði nánar út í eitthvað. Hugmyndir um uppbyggingu 
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ritgerðar þróaðist eftir svörum viðmælenda og var mjög gaman að taka viðtöl við 

ferðafólkið. 

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Rannsakandi var þátttakandi í vettvangsrannsókn en vettvangsrannsóknir tengja saman 

ólíkar leiðir til gagnaöflunar til þess að fá heildstæða mynd og fela í sér sjálfsgagnrýna 

nálgun vegna tengsla rannsakanda og þeirra sem rannsókn snýr að (Kristín Loftsdóttir, 

2013). Vettvangsrannsóknir byggja oft á lífi þeirra sem rannsókn á að fjalla um og getur 

því bæði verið styrkleiki aðferðarinnar en einnig veikleiki þar sem persónuleg nálægð 

rannsakanda byggist að sumu leyti á túlkun hans og þar af leiðandi rýrir vísindalegt gildi 

hennar en getur einnig veitt innsýn inn í raunverulegar aðstæður fólks (Kristín Loftsdóttir, 

2013). Mörkin milli eigindlegra aðferða og vettvangsrannsókna eru óljós og erfitt að 

skilgreina en vettvangsrannsóknir spanna þó breiðara svið þar sem þær fela í sér þátttöku 

rannsakanda í lífi þeirra sem tekur þátt í rannsókninni (Kristín Loftsdóttir, 2013). 

Malinowski (1961/1922) taldi mikilvægt að greina gögnin jafnóðum á meðan gagnasöfnun 

stendur og að sífellt þurfi að endurskoða niðurstöður og aðferðir. Til þess að ná skilningi á 

samfélagi verður fræðimaður að dvelja lengi á stað til þess að taka þátt í lífi fólks (Kristín 

Loftsdóttir, 2013).  

Auðvelt var að fá samþykki viðmælenda í norðurljósaferðum og virtist fólk vera ánægt 

með að fá tækifæri að tala við íbúa af svæðinu og einnig að fá tækifæri til að tjá skoðanir 

sínar og upplifun í norðurljósaferðum. Það var góð reynsla að taka viðtöl á vettvangi og 

vera um leið þátttakandi í upplifun ferðafólksins. Rannsakandi varð að vera mjög 

meðvitaður um tónhæð raddar og orðanotkun á ensku. Rannsakandi leitaðist við að nálgast 

viðmælendur varlega til að komast hjá því að valda truflun. Rannsakandi var einnig að vera 

sjálfsmeðvitaður og sjálfsgagnrýninn á sína eigin framkomu þannig að nálægð hans sem 

rannsakanda hefði sem minnst áhrif á viðmælendur. Skráning viðtala gekk vel og var 

lærdómsríkt að átta sig á eigin orðanotkun og þeirri tilhnegingu að fylla upp í þagnir í 

viðtölunum. 
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3.3 Annmarkar 

Viðtölin voru tekin í myrkri og því ekki hægt að leggja mat á svipbrigði, augnagotur eða 

annað sjónrænt heldur eingöngu treyst á blæbrigði og tónhæð raddar og orðanotkun í 

viðtölunum. Einnig var rannsakandi að fikra sig áfram með notkun upptökutækja til að taka 

upp viðtölin. Fyrst var notaður sími en eftir að rannsakandi áttaði sig á hve ljósið frá 

símanum virtist hafa truflandi áhrif á viðmælendur og einnig hugsanleg áhrif á upplifun 

annarra ferðamanna sem stóðu nálægt. Ákveðið var að nýta frekar upptökutæki til að 

lágmarka truflun sem hlaust af viðtalinu og gekk það vel. Viðtölin fóru fram á ensku og 

voru þau skráð niður af rannsakanda og þýdd af bestu getu. Rannsakandi hafði fyrirfram 

ekki miklar væntingar til norðurljósaferða en einhverja hugmynd um hvernig þær færi fram 

þar sem rannsakandi er lærður leiðsögumaður og hafði fengið kynningu á 

norðurljósaferðum í námi sínu. Hins vegar var upplifunin betri en rannsakandi átti von á og 

auðvelt var að hrífast með ferðafólkinu þegar það beið spennt eftir að sjá norðurljósin. 

Áánægjulegt að sjá hvernig leiðsögumönnum tókst að hrífa ferðafólkið með sér og að búa 

til ævintýri.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður viðtala eftir norðurljósaferðirnar. Fyrst 

verður farið yfir undirbúning norðurljósaferða og þær væntingar sem viðmælendur áttu von 

á áður en þeir komu til Íslands, þá hvernig myrkurgæði voru í norðurljósaferðunum, síðan 

verður farið yfir upplifun þeirra í norðurljósaferðum og áhrif leiðsögumanna á þá upplifun 

og að síðustu hvort viðmælendur hafi heyrt sögur af norðurljósum. Í lokin er samantekt á 

því helsta sem kom fram í vettvangsrannsóknunum. 

4.1 Væntingar ferðamanna 

Norðurljósaferðir eru farnar á tímabilinu frá lok ágúst til apríl á myrkum vetrarkvöldum, 

oftast frá kl. 20:00 til 22:00 ef keyra þarf langar vegalengdir og getur ferðin staðið fram á 

nótt, allt eftir því hvernig gengur að finna norðurljós. Áður en lagt var af stað í 

norðurljósaferðirnar höfðu leiðsögumenn og bílstjórar samráð um hvert ætti að halda 

miðað við upplýsingar á vefsíðum um norðurljósaspár. Einnig var hringt í tengiliði sem 

búa á svæðum þar sem líklegt var samkvæmt norðurslóðaspám að þau myndu birtast það 

kvöld. Þá voru mannbroddar hafðir meðferðis því líklegt var að klaki og ísing hefðu áhrif á 

öryggi ferðamanna. Ferðamenn voru vel klæddir í góðar úlpur, húfu, vettlinga og 

útivistarskó.  

Í rútunni á leiðinni á áfangastað sögðu leiðsögumenn frá staðháttum, lifnaðarháttum á 

Íslandi, þjóðsögum og fleiru því sem vakti áhuga ferðamanna. Þeir báðu alla ferðamenn í 

rútunni að fylgjast með og segja frá ef þeir sæju einkenni þess að norðurljós væru í þann 

mund að birtast. Leiðsögumenn voru með myndavélar meðferðis til að auka möguleikana á 

að greina norðurljós á himni til þess að geta upplýst um og sýnt ferðamönnum hvar væri 

helst líklegt að þau myndu birtast. Oftast sáust ljósar slikjur með berum augum en mun 

skýrara var að sjá þær á skjám myndavéla en í einni ferðinni sáust sterku litirnir með 

berum augum en þeir eru bleikir og fjólubláir, annars voru norðurljósin nær alltaf grænleit 

eða hvít. Leiðsögumenn aðstoðuðu og leiðbeindu ferðamönnum varðandi stillingar á 
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myndavélunum. Margir tóku myndir af stafræna skjá myndavél leiðsögumanns. 

Þátttakendum fannst líklegt að sjá norðurljós að vetri til á Íslandi vegna legu landsins. Lena 

kom með beinu flugi frá Bretlandi og hafði fyrir tilviljun fundið upplýsingar um ferð til 

Íslands og ákvað að kaupa ferðina og upplifa vetur og norðurljós hér en þetta var fyrsta 

ferðin hennar til Íslands. Hún velti fyrir sér hvort norðurljósin hefðu sést betur kvöldið 

áður en flugvélin gat ekki lent á Akureyri þá. Hópurinn sem hún var með þurfti að ferðast 

með rútu í margar klukkustundir og sumir sáu norðurljós á leiðinni:  

Mig langaði til að sjá norðurljós til að eignast minningar og hvort það væri rétt að 

maður gæti séð þau með eigin augum? Mér finnst líklegt að sjá norðurljós á Íslandi 

og velti fyrir mér hvernig hægt væri að nýta sér myndavélar til að taka myndir af 

norðurljósum? Vinur minn reyndi að taka myndir á símann sinn og ekki víst að það 

hafi tekist. Ísland er fyrsta norræna landið sem ég heimsæki.  

Ferðamenn hafa kannski væntingar áður en þeir koma til Íslands en margir virðast gera sér 

grein fyrir brugðið getur til beggja vona að sjá norðurljós en þeir eru einnig að sækjast eftir 

annarri upplifun. Judy sagði: 

Ég býst við að það sé hægt sjá norðurljósin frá Skotlandi en þau eru eitthvað sem ég 

ætlaði mér alltaf að sjá og taldi líklegt að þau sæjust reglulega á Íslandi. Það eru samt 

ekki eingöngu norðurljósin sem ég sækist eftir að sjá heldur líka stórfenglegt 

landslag og virku eldfjöllin á Íslandi. Umhverfið er gerólíkt því umhverfi sem ég á að 

venjast heima, algjörlega ólíkt. Það er líklegt að flestir sækist eftir að upplifa öðruvísi 

land og líka þægilegt að koma hingað í stuttan tíma eða um fjóra til fimm daga. 

Maður getur komið aftur ef mann langar til. Fjölskyldumeðlimur mælti með ferð til 

Íslands og mig langar frekar til að ferðast stuttar vegalengdir og Ísland var eitt af 

þeim löndum sem hefur færst ofar á lista þeirra landa sem mig langaði til að 

heimsækja.  

4.2 Myrkurgæði í norðurljósaferðum 

Myrkurgæði voru yfirleitt góð í öllum norðurljósaferðunum. Alltaf var keyrt frá Akureyri 

þar sem ljósmengunin er mest í Eyjafirði og fundnir hentugir skoðunarstaðir í 

nágrannasveitafélögum þar sem myrkurgæði voru góð.  
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Í öllum ferðunum tókst að fá sýn upp í heiðan himinn með stjörnum en ekki sáust alltaf 

norðurljós. Það sáust nokkur stjörnuhröp sem vöktu aðdáun ferðamanna en þeir spurðu 

hvorn annan hvort hinn hefði séð það. Eftir því sem beðið var lengur í myrkrinu þá 

aðlöguðust augun og fleiri stjörnur sáust með berum augum. Þegar nokkrar rútur voru 

samtímis á skoðunarstað þá lýstu bílljósin upp umhverfið sem hafði áhrif á myrkurgæði 

skoðunarstaðarins. Lena sagði: 

Ég sá mann áðan með myndavél, getur verið að það sé leiðsögumaður? Er hann að 

mynda norðurljósin? Mér sýnist vera það skýjað að maður sjái ekkert til himins. 

Einnig voru ljósbjarmar frá þéttbýli og gróðurhúsum sem höfðu áhrif á myrkurgæði. 

Aðspurðir sögðust flestir ferðamannanna ekki taka eftir ljósmengun í umhverfi fjarðarins 

að ráði svo það virtist ekki trufla þá en hins vegar virtust ljósin frá rútunum hafi áhrif á 

upplifun þeirra ef ljósin lýstu á hópinn. Lena sagði: 

Það er svolítið útblásturslykt frá rútunum og ljósin lýsa í augun þegar verið er að 

hreyfa rúturnar til. 

4.3 Upplifun ferðamanna í norðurljósaferðum 

Biðin eftir norðurljósum var stundum löng og kyrrðin á frostköldu kvöldi djúp. Sumir 

gengu um á meðan aðrir stóðu kyrrir og nutu kvöldsins og samverunnar í kuldanum. 

Margir voru fegnir að komast inn í rúturnar til að hlýja sér eftir kuldann úti. Leiðsögumenn 

sögðu þeim að vera viðbúnir því ljósrák á himni gæfi til kynna að norðurljós myndu birtast. 

Stuttu seinna birtust þau snögglega og ráku þeir upp aðdáunarhljóð og komu tár í augu 

sumra. Tom lýsti upplifun sinni svo þegar það tókst á köldu októberkvöldi: 

Ég var ákveðinn í að koma norður til Akureyrar þar sem mér féll ekki stærð 

Reykjavíkur né fjöldi ferðamanna þar. Mig hefur dreymt um að sjá norðurljós í 

fimmtán ár. Ég græt eins eins og lítið barn við að sjá norðurljósin. 

Misjafnt var hvort ferðamenn höfðu séð norðurljós áður en þeir komu til Íslands en flestir 

hafa séð myndir af norðurljósum og líklega gert sér í hugarlund hvernig sú upplifun er að 

sjá þau með berum augum. Sara sem er ættuð frá Skotlandi og á ættir að rekja til víkinga 

og því til staðfestingar byrjar ættarnafn hennar á „Mac“. 
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Ég sá norðurljós einu sinni þegar ég flaug á milli staða að nóttu til í Alaska en þá sá 

ég norðurljósin leika um himininn og ákvað að heimsækja Ísland við fyrsta tækifæri 

þar sem góðar líkur eru á að sjá þau á hér. Ég varð ekki fyrir vonbrigðum. 

Það virðist ríkja ákveðið hugarfar hjá sumum varðandi árangur af norðurljósaferðum eða 

eins og Judy lýsir því: 

Það er aukaviðbót ef það tekst að sjá norðurljósin, það eru vonbrigði ef það tekst ekki 

en viðbúið að það takist ekki. Þetta er eins með veðrið og hvalina, við sáum hvalina 

fyrr í dag sem var fyrirfram óvíst hvort tækist. Við vorum mjög heppin! Við hefðum 

allt eins ekki séð þá. 

Veðrið var einnig hugleikið ferðamönnunum og virtist fjölbreytni í veðurfari koma fólki á 

óvart og vekja undrun eða eins og Robin lýsir því: 

Það er ótrúlegt hve ólíkt veðrið er í dag miðað við hvernig það var í gær þegar við 

komum. Mér fannst ótrúlegt hvernig flugmönnum tókst að lenda í þessu hvassviðri á 

Keflavíkurflugvelli og á leiðinni norður var veðrið sífellt að breyast, hvasst og 

rigning og nú er mjög stillt veður. Leiðsögumennirnir sögðu: „ef þér líkar ekki 

veðrið, bíddu þá í 15 mínútur og það hefur breyst þá!“ Norðurljósin voru mjög sterk í 

ferð minni til Norður Finnlands til að skoða norðurljós en það var um 27°C frost og 

mjög kalt. Hugsanlega eru meiri líkur til að sjá norðurljós þegar kalt er í veðri. 

Í norðurljósaferðum höfðu sumir ferðamenn hátt og virtust trufla upplifun samferðamanna 

sinna með framíköllum og hlátrasköllum. Leiðsögumenn spjölluðu við ferðafólkið sem 

oftast nægði til þess að minna heyrðist í þeim eftir það. Til eru ýmsar sögur og þjóðtrú sem 

tengjast norðurljósum á norðurslóðum og nýttu leiðsögumenn aksturstímann milli 

skoðunarstaða til að segja frá þeim. 

4.4 Sögur af norðurljósum 

Ferðamenn höfðu flestir séð myndir af norðurljósum en fæstir heyrt sögur um norðurljós. Í 

norðurljósaferð segja leiðsögumenn oft sögur sem tengdar eru norðurljósum, þjóðtrú og 

fyrirboða þess að sjá norðurljósin. Sagðar voru sögurnar um djáknann frá Myrká, Búkollu 

og um bóndann og huldumanninn og virtust ferðamennirnir vera ánægðir með það framtak.  
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Judy kannaðist ekki við að hafa heyrt sögur um norðurljós eða einhverjar sögur tengdar 

norðurljósum nema það sem leiðsögumaðurinn hefði verið að segja frá áður í rútunni. 

Ég las sögu um norðurljós í bók áður en ég kom til Íslands. Ég get hins vegar 

ímyndað mér að fyrr á tímum hefði fólk stytt sér stundir og búið til sögur um 

norðurljós til þess að reyna að finna skýringu á því hvers vegna þessi ljós birtust. 

Maður getur ímyndað sér ýmsa hluti um þau, er það ekki? 

4.5 Samantekt 

Fram kom að viðmælendurnir fimm höfðu svipaðar væntingar til norðurljósaferða áður en 

þeir komu til Íslands. Flestir voru sammála um að það væri óvænt heppni að fá að upplifa 

norðurljós og viðbúið að það tækist jafnvel ekki. Margir gerðu ráð fyrir að meiri líkur en 

minni væru að sjá norðurljós á Íslandi. Það kom einnig fram að myrkurgæði eða 

ljósmengun voru ekki þættir sem höfðu áhrif á upplifun þeirra.  

Fæstir höfðu heyrt sögur um norðurljós áður en þeir komu til Íslands en ferðafólkið virtist 

hafa mjög gaman að heyra sögurnar sem leiðsögumennirnir sögðu. Ferðafólkinu féll vel 

þegar leiðsögumennirnir gengu milli þess á skoðunarstöðunum og spjöllaðu við það um 

daginn og veginn til að mynda tengsl. Það vakti undrun ferðafólksins að hægt væri að sjá 

grænan lit á skjá myndavéla þegar litur norðurljósa var ljósleitur með berum augum. 
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5 Umræður 

Niðurstöður sýna að heilt yfir voru ferðamennirnir í norðurljósaferðunum ánægðir með 

ferðina. Ferðafólkið virtist vera ánægt með að fá tækifæri til að tala við íbúa á svæðinu og 

fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar og upplifun í norðurljósaferðum. Upplifun ferðafólks er 

ekki hægt að kaupa heldur er hugarfar þeirra og stjórnun upplifunar í höndum þeirra þótt 

það sé stundum ekki raunin (Andersson, 2007). Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

upplifun og væntingar ferðafólks í norðurljósaferðum og benda niðurstöður til þess að 

vandað sé til skipulagningar norðurljósaferða og virðist sem góð leiðsögn leiðsögumanns 

sé stór þáttur í að skapa góða upplifun og það takist að uppfylla væntingar ferðafólks. 

5.1 Væntingar 

Væntingar til norðurljósaferðar virtust vera hófstilltar meðal ferðamannanna en í raun 

höfðu allir miklar væntingar eins og Lena þegar hún spurði hvort maður gæti í alvörunni 

séð norðurljósin með berum augum? Leiðsögn í norðurljósaferð fer að mestu fram í myrkri 

en þá er lítið hægt að segja frá staðháttum þar sem lítið sem ekkert sést þegar ekið er um 

svæðið. Leiðsögumaðurinn reynir að byggja upp jákvæða stemmningu meðal ferðamanna 

með því að segja gamansögur og þjóðsögur til að hafa áhrif á upplifun og grípa réttu 

tækifærin þegar þau koma upp í hendur hans sem norðurljósin eru. Suma hafði dreymt um 

að sjá norðurljós í mörg ár og haft það markmið að láta þann draum rætast eins og Tom 

sem hafði átt sér þann draum að sjá norðurljós í fimmtán ár. Þegar Robin sagði vini sínum 

frá því að hann væri að fara til Íslands til að skoða norðurljós sagði vinur hans að það væri 

líka mögulegt norðarlega í Evrópu en ólíklegt. Leiðsögumennirnir í norðurljósaferðunum 

lögðu sig fram um að uppfylla væntingar ferðafólksins og voru alltaf tilbúnir til að svara 

fyrirspurnum þeirra. Það gat verið eins og um stillingar myndavéla, hvar líklegur 

skoðunarstaður væri og hvers væri að vænta. Það er því mikilvægt fyrir leiðsögumann að 

vera andlega undirbúinn því að eiga erfitt með að uppfylla væntingar ferðamanna ef 

norðurljós sjást ekki í norðurljósaferð. 
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5.2 Myrkurgæði 

Myrkurgæði eru þegar hægt er að horfa til himins og sjá stjörnur með berum augum þannig 

að ljósmengun hefur ekki áhrif á upplifunina. Myrkurgæði í norðurljósaferðunum voru 

misjöfn en það virtist ekki hafa áhrif á ferðamennina nema þegar verið var að færa til 

rúturnar á skoðunarstað en þá kom fyrir að ljósin lýstu á ferðafólkið sem hafði áhrif á 

upplifun þeirra því það tekur augu langan tíma að aðlagast myrkrinu.  

Í öllum norðurljósaferðunum sem rannsakandi fór í var keyrt út fyrir Akureyri til að leita 

að sem bestum myrkurstað og fá góða sýn til norðurljósanna. Það er enn hægt að finna 

góða myrkurstaði í Eyjafirði en hugsanlega þurfa sveitarfélög að fara að setja sér stefnu til 

að varðveita myrkurgæði til langsframa ef norðurljósaferðir eiga að ná fótfestu í 

ferðaþjónustu á Norðurlandi. Góður leiðsögumaður undirbýr og stýrir væntingum 

ferðamanna því þegar þeir hitta ástríðufullan leiðsögumann eru meiri líkur á að þeim muni 

þykja vænt um áfangastaðinn og fyllast andagift og fá meiri áhuga á honum (Pond, 1993).  

Þegar ferðafólk gerir sínar ferðaáætlanir veit enginn fyrirfram hve vel upplifun mun 

heppnast (Andersson, 2007) en með því að vanda val á skoðunarstað í norðurljósaferðum 

er hægt að auka á upplifun ef ljósmengun truflar ekki upplifun en það bar ekki á því í 

norðurljósaferðum rannsakanda. Helst sáust ljósbjarmar í fjarlægð sem virtust ekki hafa 

áhrif á upplifun ferðafólksins.  

Niðurstöður rannsóknar á myrkurgæðum í norðurljósaferðum styðja það að aukin 

ljósmengun hefur áhrif á upplifun ferðafólks í norðurljósaferðum. Því meiri sem 

ljósmengunin er, því minna sér ferðafólk til stjarnanna og norðurljósanna. Það er því í 

auknum mælið farið að treysta á myndavélar til þess að greina norðurljós þar sem smá 

slæða á himni getur á augnabliki breyst í flæðandi norðurljós um allan himinninn og síðan 

horfið jafnsnögglega eins og þau birtust. Því er mikilvægt fyrir leiðsögumann að nýta sé 

tæknina til þess að geta betur uppfyllt væntingar ferðafólks og þar með náð að skapa 

upplifun fyrir það með því að vera tilbúinn þegar norðurljósin birtast.  

Það er því áríðandi að huga að þessum mikilvæga þætti sem myrkurgæði eru en 

ljósmengun hefur aukist á alþjóðavísu og líklegt að erfitt geti orðið að finna góð 

myrkurgæði næstu áratugi ef framvinda ljómengunar heldur áfram með sama hætti og 

undanfarið.  
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5.3 Upplifun 

Gildi upplifunar í ferðaþjónustu byggir ekki eingöngu á hlutlægri upplifun ferðafólks 

heldur byggir það einnig á sjálfu ferðafólkinu og andlegu ástandi þess á þessu ákveðna 

augnabliki en til þess að upplifun verði góð verður ferðaþjónusta að huga sérstaklega að 

þessum þætti (Andersson, 2007). Góð leiðsögn er stór þáttur í að upplifun ferðamanns 

verði jákvæð og skapi góðar minningar fyrir hann. Faglegur og vel skipulagður 

leiðsögumaður kemur á framfæri hlutlausum upplýsingum um samfélag, umhverfi, 

menningu og efnahag þjóða og fléttar jafnvel kímni inn í samskiptin til að efla félagsleg 

tengsl innan hópa. Það var gaman að heyra hvernig leiðsögumenn fléttuðu kímni við sögur 

og frásagnir í norðurljósaferðum. Áhrif annarra ferðamanna hafa líka áhrif á upplifun 

ferðamanna í tveimur ferðum voru þrír aðilar með háreysti og virtust trufla upplifun 

annarra en leiðsögumaður spjallaði við ferðafólkið svo eftir smá stund varð ekki vart við 

það. Leiðsögumenn norðurljósaferða verða að skipuleggja leiðsögn sína til þess að hafa 

áhrif á útkomuna í lokin en sá sem er raunverulega ástríðufullur um starf sitt þarfnast ekki 

hvatningar til að finna áhugaverðar og viðeigandi upplýsingar; raunar er hægt að finna þær 

allsstaðar (Pond, 1993). 

Upplifun ferðamanns í ferð með leiðsögn er samspil leiðsögumanns, þátttakenda (e. 

tourists) og umhverfis (e. settings) og þegar þessir þrír þættir koma saman á sama tíma og 

svæði þá verður sameiginleg upplifun í ferðinni (Rabotic, 2010). Almenn skoðun á 

gamansemi er ekki eins á alþjóðavettvangi og því er mikilvægt að vera varkár þegar kemur 

að því að segja brandara og vanda valið fyrir fjölmenningarlegan hóp (Pond, 1993).  

Það var áhugavert að heyra einn leiðsögumanninn tala um að hann væri númer eitt í 

norðurljósaferðum en með því virtist hann leggja áherslu á að ferðafólk gæti gengið að því 

nokkuð vísu að það sæi norðurljós í ferðum með honum en þetta virtist skapa gleðilegt 

andrúmsloft meðal ferðafólks í rútunni. Einn leiðsögumaður kynnti sig sem ljóshærða 

víkinginn og vakti það hlátur meðal ferðamanna en samkvæmt Pearce (2009) er 

gamansemi mikilvæg fyrir suma ferðamenn á meðan öðrum finnst það minna virði en 

hlutverk gamansemi getur stuðlað að félagslegum tengslum og vakið áhuga í 

ferðaþjónustu. Gamansemi er eitt af því sem leiðsögumenn geta tileinkað sér en þeir verða 

að hafa hæfni og verða að tileinka sér tækni til að framkvæma hana á réttan hátt og hafa 

innsýn til að lesa samsetningu ferðamannahópsins svo gamansemin hitti í mark (Pearce, 
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2009). Leiðsögumenn gerðu góðlátlegt grín að sjálfum sér og íslensku samfélagi og vakti 

það kátinu meðal ferðafólks. Hægt er að segja að því færri sem ferðamenn í 

norðurljósaferðum eru, því betur nái leiðsögumaður að veita persónulega og 

einstaklingsbundna þjónustu. Að ráða ökuleiðsögumann er hagstætt fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki í fámennar ferðir þar sem ferðamenn virðast upplifa persónulegri 

þjónustu með því en aðrir segja að ökuleiðsögn sé óöruggari þar sem leiðsögumaður er 

bæði að aka og leiðsegja sem krefst hæfni til einbeitingar og að hann verði að vera 

staðsettur við farartæki og geti því ekki farið með ferðamönnum í gönguferðir eða inn á 

söfn (Pond, 1993).  

Rannsakandi fór bæði í fjölmennar rútuferðir og einnig með fámennum hóp í 

norðurljósaferðir. Það var mismunur á þessum ferðum að mati rannsakanda. Með stórum 

hópum getur leiðsögumaður lítið spjallað við ferðafólk en í fámennri norðurljósaferð nær 

leiðsögumaður betur að spjalla við ferðafólk um daginn og veginn. Í fámennari ferð er líka 

meiri möguleiki að bjóða upp á fleiri þætti í upplifun sem erfitt er að gera í fjölmennum 

hópum. Í fámennum ferðum var boðið upp á heitt kakó og brauð en það eykur á góða 

upplifun ferðafólks og gefur þeim góðar minningar til að taka með sér heim. Eins er 

hreyfanleiki meiri þar sem litlar rútur geta stöðvað nær fyrirhafnarlítið á næsta 

skoðunarstað þegar t.d. norðurljós birtast skyndilega. Það er ekki möguleiki fyrir margar 

stórar rútur í samfloti í norðurljósaferð að stöðva hvar sem er því stórar rútur þurfa stór 

vegstæði til að athafna sig á skoðunarstað og eru þeir valdir fyrirfram fyrir hverja ferð. Það 

er oft sem ákveðinn ferðamannahópur er samferða í rútum en þá má búast við því að 

ferðafólkið geri samanburð eftir ferðir og því leitast ferðaþjónustuaðilar því eftir að tryggja 

sömu upplifun fyrir alla í sömu hópferð i norðurljósaferðum. 

Leiðsögumaður á stóran þátt í að stuðla að góðri upplifun ferðafólks í norðurljósaferð. Með 

því að skipuleggja og þekkja svæðið vel getur hann fléttað saman ógleymanlegri upplifun 

við ýmsa staði í norðurljósaferðinni sem gefur ferðafólki aukna tilfinningu fyrir staðnum 

og jafnvel væntumþykju í garð samfélagsins. Leiðsögumaður verður að hafa ríka 

þolinmæði gagnvart ferðafólkinu og vera útsjónarsamur þegar bíða þarf lengi eftir að 

norðurljósin sýni sig. Rannsakandi upplifði ákveðið traust ferðafólksins til leiðsögumanna 

sem lýsti sér þannig að leitað var til þeirra með ýmis mál og sýndu þeir þeim umhyggju 

líka.  
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5.4 Sögur af norðurljósum 

Sögur af norðurljósum eru þekktar í kringum norðurheimskautið þar sem ljósin lýsa 

stundum upp miðnæturhimininn á tilkomumikinn hátt. Sögur um norðurljós virðast ekki 

vera þekktar nema hjá þeim sem eru búsettir á norðurslóðum sem helgast líkast til af því að 

aðrar þjóðir sjá sjaldan norðurljós og því má segja að sögur af norðurljósum séu algengari 

þar sem þau sjást reglulega. Það er ekki tilviljun að í norðurljósaferðum er sett upp þar 

hálfgert leikrit þegar leiðsögumenn tengja norðurljós við þjóðsögur og þjóðtrú með 

menningarlegu ívafi en það er tvíþættur tilgangur með því. Í fyrsta lagi að uppfylla 

merkingabærra væntingar ferðafólks og í öðru lagi að gefa þeim ákveðna ímynd og tengsl 

við samfélag í gegnum frásagnir og þjóðtrú tengda norðurljósum. Það gefur ferðafólki þá 

skynjun að ferðavaran sé ekta (Mathisen, 2017). 

Í norðurljósaferðum rannsakanda kom fram að ferðafólk hafði áhuga á sögum um 

norðurljós. Leiðsögumenn sögðu frá þjóðsögum frumbyggja sem búa við norðurslóðum 

sem tengist upplifun þeirra og tilraunum til að útskýra þetta fyrirbæri. Leiðsögumenn 

sögðu líka sögur um norðurljós sem tengjast þjóðtrú Íslendinga og þjóðsögur eins og um 

djáknann á Myrká, Búkollu og um bóndann og huldumanninn. Rannsakandi varð var við 

að ferðafólk hlustaði af athygli á sögur um norðurljós og fékk hann spurningar á 

skoðunarstöðum í kjölfarið. Það má því segja að sögur af norðurljósum auki á upplifun 

ferðafólks í norðurljósaferðum. Þróun merkingarbærra tengsla við íbúa svæða er í auknum 

mæli að verða eitt af því sem ferðamenn sækjast sérstaklega eftir en það er að upplifa 

„ekta“ staðaranda (Bryon, 2012). Með því að segja sögurnar tekst leiðsögumanni að glæða 

Ísland og Íslendinga lífi dulúðar og skemmtanagildið er óumdeilt. 

Í norðurljósaferðunum var rannsakandi sem hluti af ferðahóp og var auðvelt að fá fólk í 

viðtal um norðurljós. Viðmælendur voru áhugasamir um að vita hvernig væri að vera 

Íslendingur og fannst gaman að ræða við íbúa sem býr á svæðinu. Rannsakandi fékk 

margar spurningar út fyrir efnið um norðurljósin sem var ánægjulegt. Það var gaman að 

upplifa áhuga þeirra á íslenskri menningu. Það er því mikilvægt að ráða leiðsögumenn sem 

hafa innsýn og þekkingu á íslensku samfélagi svo þeir geti miðlað þeirri þekkingu til 

ferðafólks á réttan og áreiðanlegan hátt. Ekki er verra að þeir hafi kynnt sér staðhætti og 

menningu á svæðinu til þess að geta svarað fyrirspurnum ferðafólks eftir bestu getu. 
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5.5 Samantekt 

Norðurljósaferðir eru mikilvægur kostur í ferðaþjónustu og vanda verður faglega umgjörð 

þeirra að koma til móts við væntingar og stuðla að góðri upplifun ferðafólks. Það er 

mikilvægt að vanda vel til verka í norðurljósaferðum svo ferðamenn finni að leiðsögnin 

gefi þeim nýja sýn og að þeir upplifi ævintýri á Íslandi. Helsta áskorunin er að samræma 

upplifun í norðurljósaferðum við sölu á ferðavöru með því að bjóða upp á góða þjónustu 

(Andersson, 2007). Góður leiðsögumaður er því hluti af ferðavöru og því mikilvægt að 

ráða rétt fólk og þjálfa það vel í vandasamt starf til þess að hámarka ánægju ferðafólks í 

norðurljóaferðum. Norðurljósaferðir eiga framtíð fyrir sér í ferðaþjónustu á Íslandi en 

öryggismál ferðamanna í norðurljósaferðum verða að hafa forgang hjá 

ferðaþjónustuaðilum svo komast megi hjá slysum. Í norðurljósaferðum er oft frost, kuldi 

og hálka og ferðafólkið fer um skoðunarstaðina í svartamyrkri. Því er margt sem þarf að 

gæta að til að draga úr líkum á slysum. Það er því ákveðinn áhættuþáttur fyrir ferðafólk að 

fara í norðurljósaferðir vegna þessa. Ferðaþjónustuaðilar virðast almennt vel meðvitaðir 

um þetta og gera ráðstafanir til þess að lágmarka fallhættu með því að bjóða upp á 

mannbrodda og slétt undirlendi á skoðunarstöðum. Eins var ítrekað af leiðsögumönnum að 

allir farþegar ættu að festa öryggisbeltin áður en farið var af stað. Það getur skapast hætta 

þegar margir ferðaþjónustuaðilar koma saman á sama skoðunarstað og ferðafólk gengur 

um horfandi upp í himininn (Sunna Sæmundsdóttir, 2018). Hugsanlega verður að koma 

betra skipulagi á dreifingu ferðafólks í norðurljósaferðum á sumum stöðum á Íslandi svo 

koma megi hjá slysum á ferðafólki. Upplifun ferðafólks byggir á þeim gildum sem það 

gerir sér í hugarlund áður en ákveðið er að kaupa ferð og geta gildin verið mjög 

mismunandi, bæði til skamms tíma og eins til langframa (Andersson, 2007). Niðurstöður 

rannsóknar styðja að það eru ekki eingöngu norðurljósaferðir sem ferðafólk er að sækjast 

eftir heldur eru það nokkrir aðrir þættir sem eru ráðandi. Ferðafólk hefur áhuga á að 

komast í stuttar ferðir þar sem það dvelur í fjóra til fimm daga í senn og er síðan komið 

heim í daglegt líf. Ferðafólk hefur áhuga á að komast í samband og eiga samskipti við 

samfélagið á svæðinu en það kom fram í viðtölunum. Ferðafólk kemur til að sjá stórbrotið 

landslag eldfjallaeyjunnar Íslands og væntir þess að komast í annað landslag og umhverfi 

heldur en það á að venjast heima hjá sér. Ferðafólk sækist eftir að heimsækja land þar sem 

friður og sátt ríkir og því finnist það vera öruggt. 
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6 Lokaorð 

Það var mjög gaman og fræðandi að taka viðtöl við ferðamenn sem komu til Íslands í 

norðurljósaferðir. Það kom fram að þeir voru ánægðir með að koma til Íslands og upplifa 

vetur og ólíkt veðurfar en þeir eru vanir frá sínum heimaslóðum. Það var einnig ánægjulegt 

að sjá hve undirbúningur leiðsögumanna var góður varðandi öryggismál ferðafólksins. 

Fyrir hverja norðurljósaferð voru tíndir til mannbroddar og ferðafólk varað við hálku á 

hverjum skoðunarstað. Myrkurgæði virtust ekki hafa áhrif á upplifun þeirra en í viðtölum 

kom fram að leiðsögn leiðsögumanna og sögur í norðurljósaferð höfðu góð áhrif. Það var 

mjög ánægjulegt að finna hve ferðafólkið var tilbúið að ræða um sína upplifun af 

norðurljósaferðunum. 

Það gekk vel að afla fræðilegra heimilda í ritrýndum heimildum og bókum en mikið er til 

af ýmsum upplýsingum um norðurljós og mikilvægt að vanda val vefheimilda. Það var 

áhugavert að kynna sér þá fjölbreyttu tækni sem leiðsögumenn í norðurljósaferðum hafa 

aðgang að til að leiðbeina gestum sínum við að upplifa norðurljós og þar með ná að 

uppfylla að hluta væntingar þeirra í flestum tilfellum. Hlutverk leiðsögumanns í 

norðurljósaferðum er því mikilvægt og ber að vanda vel til verka þar sem stundum tekst 

ekki að uppfylla væntingar. Það er því mikilvægt að vel menntaðir leiðsögumenn séu í 

norðurljósaferðum svo öryggi og fagleg framkoma séu aðalsmerki slíkra ferða þar sem 

ferðafólk leitar að einstakri andlegri upplifun með því að kaupa sér norðurljósaferð. 

Í framtíðinni verða vonandi gerðar fleiri rannsóknir á upplifun ferðafólks í 

norðurljósaferðum og stuðlað að verndun myrkurgæða fyrir þennan málaflokk í 

afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi. 
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