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ÚTDRÁTTUR  
 

Markmið eftirfarandi rannsóknar er að kanna upplifun erlendra ferðamanna sem hingað 

koma í þeim tilgangi að sjá hvað þeir skilgreina sem upplifun hér á landi. Skoðað verður  

hvernig ferðamennirnir tjá upplifun sína með þátttöku í íslenskum gjörningi og hvort 

draga megi lærdóm af þeirri upplifun.    

 

Rannsóknin byggir að nær öllu leyti á gjörningi sem fram fór í Reykjavík árið 2017 og 

fólst í því að 75 erlendir ferðamenn skráðu upplifun sína á íslenska pappírsfána sem þeir 

negldu á spýtu og lögðu fram til sýnis. Einnig var stuðst við ljósmyndir og myndbönd 

sem tekin voru á vettvangi. Sambærilegur gjörningur fór fram fyrir 18 árum og eru 

niðurstöður hans að hluta til bornar saman við síðari gjörning. Fræðigrunnur rannsóknar 

byggir m.a. á gerendanetskenningu Latour (e. actor-network theory), og kenningum 

Edensor og Bærenholdt um sviðsetningu og iðkun í ferðaþjónustu. Aðferðafræðin byggir 

á skyn- og sjónrænni etnógrafíu (e. sensory and visual ethnography) og kenningu 

Goffman um sjálfið í félagslegum samskiptum (e. theory of self presentation). 

Sérstaklega verður horft til þeirra breytinga sem orðið hafa í ferðaþjónustu síðustu tvo 

áratugina og tengjast þátttöku ferðamanna, upplifun þeirra og sköpun.  

 

Niðurstöður benda til þess að ferðamenn sem hingað koma tjái upplifun sína af landinu 

á afar fjölbreyttan hátt. Margt gefur til kynna að þeir sækist eftir persónulegum tengslum 

við heimamenn og að vera þátttakendur í sköpun eigin áfangastaða. Niðurstöður gefa 

vísbendingar um áhuga og væntingar ferðamanna sem hugsanlega gagnast þeim sem 

áhuga hafa á að efla hér skapandi ferðaþjónustu.   

 

 

Lykilorð:   

Menningarstjórnun, hreyfanleiki, skapandi ferðaþjónusta, sviðsetning ferðaþjónustu, 

listgjörningur, upplifun, gerendanetskenning.  
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ABSTRACT  
 
The aim of the following study is to explore the experiences of tourists who come to 

Iceland by focusing on what the tourists find to be an experience in Iceland and how they 

express those findings by participating in an Icelandic art performance. Furthermore, can 

a knowledge be drawn from the experience.   

 

The study is largely based on an art performance that took place in Reykjavik in 2017, 

involving 75 tourists who expressed their experiences of Iceland on an Icelandic paper 

flag which they afterwards nailed to a stick and presented. Photographs and videos were 

also used in the field. A comparable performance took place 18 years ago, and its results 

are partly compared to the subsequent performance. The theoretical framework is based 

on Latour´s actor-network theory , as well as the  work of Edensor and Bærenholdt, 

amongst other, on the perspective to see tourism as a form of performance. The 

methodology is based on sensory and visual ethnography and Goffman's theory of self 

presentation. Particular attention will be given to the changes that have taken place in 

tourism over the past two decades, related to the participation of tourists, their 

experience and creativity.  

 

The results indicate that travelers that visit Iceland express their experience of the 

country in a very diverse way. Many suggest that tourists seek personal relationships 

with locals and to be participants in making their own destinations. The results indicate 

the interest and expectations of tourists that may benefit those interested in promoting 

creative tourism. 

 

 
 
 
Keywords:  

Cultural management, mobility, creative tourism, tourist performance, art performance, 

experience, actor-network theory.  
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1 INNGANGUR 
 

Á undanförnum áratugum hafa rannsóknir í ferðaþjónustu sífellt hallast meira í átt að 

félagsvísindum og um leið þurrkað út það sem áður var fremur þröngt svið greinarinnar 

þar sem sömu hugmyndirnar komu stöðugt fram aftur og aftur þó blæbrigðin væru 

örlítið mismunandi hverju sinni (Edensor, 2013). Þar að auki beinast þær rannsóknir 

sem snúa að mótun og tilurð ferðaþjónustu iðulega í tvær áttir. Annars vegar að sjá 

greinina út frá hagrænum þáttum og þá sem atvinnugrein, en hins vegar að líta á hana 

sem menningarlegt fyrirbæri og þá síður hagræna (Gunnar Þór Jóhannesson, 2008; 

Tribe, 1997). Það reynist þó sífellt erfiðara að halda þessari aðgreiningu til streitu, þar 

sem kröfur frá fræðasamfélaginu sveigjast í þá átt að samþætta þessar hliðar (Liburd, 

2012). Auk þess hefur verið bent á að með nýjum nálgunum í aðferðafræði muni tíminn 

leiða í ljós að mikilvægan lærdóm megi draga af rannsóknum sem nú virðast eingöngu 

fela í sér menningarlegt gildi og þá komi upp á yfirborðið að þær eru engu síður 

hagrænar en hinar hefðbundnu  (Meged, Blichfeldt, Hansen, & Hvass, 2014).  

 

Ef eingöngu er horft til síðasta áratugar í ferðaþjónustu er ljóst að miklar 

áherslubreytingar hafa orðið og margt bendir til þess að tími upplifunarferða (e. 

experience-based tourism) sé runnin upp og hefbundin ferðaþjónusta (e. conventional 

tourism) sé að dragast saman (Solvoll, Alsos, & Oxana, 2013). Víða erlendis og hjá 

stöðugt fjölgandi ferðaþjónustuaðilum hér á landi hefur rutt sér til rúms ferðamennska 

sem hefur sérsniðna og einstaklingsmiðaða nálgun gagnvart ferðamanninum að 

leiðarljósi með það að markmiði að persónuleg upplifun hans verði jákvæð, 

eftirminnileg og djúpstæð.  

 

Hér á eftir verður fjallað um upplifun og iðkun í skapandi ferðaþjónustu og sjónarhornið 

skoðað út frá þátttöku erlendra ferðamanna í íslenskum gjörningi. Horft verður til 

kenninga um upplifun, sviðsetningu og iðkun og þær settar í samhengi við 

rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurningar verkefnis. Nálgunin byggir á 

gerendanetskenningunni (e. actor-network theory), og leitast verður við að sýna fram 

á þau margþættu og flóknu tengsl sem liggja að baki því að merkingarbær upplifun geti 

átt sér stað.   
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1.1 BAKGRUNNUR VERKEFNIS  

 

To be a part of Icelandic art is a great way to say we stayed! 1 

 
          (Ástralskur ferðamaður) 

 

Hugmyndina að eftirfarandi verkefni má rekja 18 ár aftur í tímann, nánar tiltekið að 

saklausum gjörningi. Ég hafði þá nýlokið fjögurra ára listnámi við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands og í náminu unnið töluvert að verkefnum sem líklega mætti kalla 

samfélagstilraunir. Gjörningurinn sem ég stóð fyrir þá fór þannig fram að ég kom mér 

fyrir í galleríi á Skólavörðustíg og fékk erlenda ferðamenn sem áttu leið hjá til að skrá 

upplifun sína af landinu á íslenska pappírsfána. Ferðamennirnir sýndu verkinu mikinn 

áhuga og á einni helgi varð smám saman til sýning og um leið gögn sem legið hafa 

ofaní kassa. Frá því þetta var framkvæmt hef ég unnið nokkur verkefni til viðbótar sem 

öll fela í sér tvennt: Upplifun og ferðamenn. Sú tenging sem verður þegar þessir tveir 

þættir koma saman hefur því lengi heillað og er grunnur að því sem hér kemur á eftir.  

 

1.2 RANNSÓKNARSPURNINGAR OG MARKMIÐ  

Í rannsókninni verður leitast við að greina upplifun erlendra ferðamanna með þátttöku 

þeirra í íslenskum gjörningi. Rýnt verður í skilaboð sem þeir skilja eftir sig á íslenskum 

pappírsfánum og unnið með rannsóknarspurningar út frá kenningum um iðkun og 

sviðsetningu ferðamannastaða. Meginmarkmiðið er að svara spurningunum: Hver er 

upplifun erlendra ferðamanna af Íslandi og hvernig tjá þeir hana með þátttöku í 

íslenskum gjörningi? Er hægt að draga lærdóm af þeirri upplifun?  

 

Ég lít á rannsóknina sem enn eitt sjónarhornið til viðbótar við þá flóru sem 

ferðaþjónusturannsóknir eru og vonast til að niðurstöður hennar auki skilning, 

þekkingu og áhuga á því að efla skapandi ferðaþjónustu hér á landi.    

 

1.3 FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR   

Hugmyndafræði gerendanets (e. actor- network theory) og kenningar um sviðsetningu 

og iðkun ferðamannastaða verða notaðar sem bakgrunnur rannsóknar sem byggir á 

gagnaöflun minni og rannsóknum ýmissa fræðimanna til dæmis á sviði 

                                                 
1 Lausleg þýðing: Að fá að taka þátt í íslenskum listviðburði er frábær staðfesting á því að við 

vorum hér! 
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ferðamálafræði, heimspeki og hagfræði. Við skilgreiningu á hugtakinu upplifun verður 

leitað í smiðju þeirra Clifford Geertz,  Victor Turner, John Dewey og Bruno Latour, en 

til að skilgreina upplifunarhagkerfið verður stuðst við framsetningu þeirra Joseph Pine 

og James Gilmore frá árinu 1998. Miklar áherslubreytingar hafa orðið í ferðaþjónustu 

síðastliðna tvo áratugi og er því nauðsynlegt að fjalla um þær helstu. Þeir fræðimenn 

sem byggja kenningagrunn rannsóknarinnar eru helstir: John Urry, Jonas Larsen, 

Greg Richards, Jørgen Ole Bærenholdt, Tim Edensor og Pau Obrador Pons.  

 

1.4 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR   

Rannsóknin er í anda fyrirbærafræði og leitast verður við að lýsa reynslu þátttakenda 

og greina mynstur í þeim gögnum sem frá þeim koma. Horft verður til félagskenningar 

Goffmans um sjálfið í félagslegum samskiptum (e. theory of self presentation) og skyn- 

og sjónrænnar etnógrafíu (e. sensory and visual ethnography) sem Sarah Pink hefur 

notað við rannsóknir sínar á upplifun, en hún telst einn af frumkvöðlum þeirrar 

aðferðar.  

 

1.5 RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI  

Ferðaþjónustan er í stöðugri þróun, en umhverfi hennar hefur breyst afar hratt ef horft 

er til síðasta áratugar eða svo. Það á við um allan heim, þar sem aðstæður og lífsgæði 

fólks hafa áhrif á getu þeirra til að ferðast. Stærri þjóðir líkt og Kínverjar eru að sækja 

í sig veðrið og lággjalda flugfélög gera það að verkum að efnaminna fólk sem áður 

hafði ekki til þess tækifæri, getur nú ferðast um heiminn þveran og endilangan. Það er 

því ekki aðeins á Íslandi sem holskefla ferðafólks flæðir yfir. Hér á landi hefur 

umræðan um ferðamál og menningu að mestu snúist um markaðshliðina. Hvar 

áherslur skuli liggja varðandi aðdráttarafl staða og hvernig eigi að markaðssetja þá, 

en hins vegar hefur lítil áhersla verið lögð á að greina menningarferðamennsku til 

dæmis með því að rannsaka upplifun og hegðun ferðafólks gagnvart 

menningartengdu aðdráttarafli (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013).  Á alþjóðlegum vettvangi hefur Natan Urily (2015) bent á skort á rannsóknum 

sem snúast um upplifun ferðamanna og hafa fleiri tekið undir með honum, til dæmis 

McCabe (2015) og Urry (2004), en McCabe er þeirrar skoðunar að fræðimenn sem 

stundi nútímarannsóknir í ferðamennsku ættu að einbeita sér að því að rannsaka 

hvernig ferðamenn skilgreini upplifun sína í stað þess að vera stöðugt að flokka 

ferðamennina sjálfa og greina (Uriely, 2015). Hann telur fullyrðinguna um að ferðalög 

geti haft mótandi áhrif á einstaklinga og samfélög þurfi að rökstyðja með rannsóknum 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=J%C3%B8rgen+Ole+B%C3%A6renholdt&search-alias=books&field-author=J%C3%B8rgen+Ole+B%C3%A6renholdt&sort=relevancerank
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sem einblíni á þær afleiðingar og áhrif sem upplifun ferðamanna hafi. Sérstaklega eigi 

að horfa til þess að skoða upplifun þeirra eftir að ferðalagi líkur og láta ákveðinn tíma 

líða þar til rannsókn fari fram, en það sé sjaldnast gert í eigindlegum rannsóknum. 

Þessi skoðun Uriely styður við skilgreiningu Dewey (1916) á upplifun, sem bendir á að 

ákveðinn tími þurfi að líða frá upplifun svo hægt sé að draga af henni lærdóm. Urry 

(2004) telur að með tilliti til þess að heimurinn er frá markaðslegu sjónarhorni stöðugt 

að minnka og þar með afmörkun og sérkenni margra hópa að mást út, þá þurfi að 

rannsaka upplifun fleiri hópa en þann sem hinn almenni ferðamaður tilheyri samkvæmt 

hefðbundnum skilgreiningum (Urry & Sheller, 2006). Niðurstöður geti verið gagnlegar 

með öðrum rannsóknum sem skoða iðkun og skynjun ferðamanna (Edensor, 2000). 

Auk þess þurfi að leggja meiri áherslu á rannsóknir sem beina sjónum að því að greina 

tengsl ferðamanna og heimamanna (Urry, 2007).   

 

1.6 UPPBYGGING RITGERÐAR   

Fyrsti kafli dregur fram þær tvær megináherslur sem helst einkenna 

ferðaþjónusturannsóknir samtímans. Því næst er sagt frá bakgrunni rannsóknar og 

rannsóknarspurningar settar fram. Í kjölfarið er farið stuttlega yfir helstu fræði og 

aðferðir. Kaflinn endar á rökstuðningi fyrir vali á viðfangsefni. Annar kafli er fræðilegur 

bakgrunnur. Til að byrja með er gerð tilraun til að skýra út hugtökin upplifun og 

gjörningur og leitað eftir skilgreiningum sem styðja áherslur rannsóknar. Hugtakið 

upplifunarhagkerfi fær sömuleiðis umfjöllun í þessum kafla.  Í beinu framhaldi er farið 

nánar í þá þróun sem orðið hefur síðustu tvo áratugi í ferðaþjónustu og þá er aðallega 

horft í tvær áttir. Annars vegar til þeirra breytinga sem skapandi ferðaþjónusta felur í 

sér og hins vegar sviðsetninga og möguleika ferðamannsins til að móta eigin 

áfangastaði með þátttöku sinni og iðkun. Í tengslum við þessar áherslur eru nokkrir 

fræðimenn kallaðir til og hugmyndafræði og kenningar sem tengjast markmiði 

rannsóknar. Aðferðafræði er innihald þriðja kafla og þar er m.a. sagt frá framkvæmd, 

gagnaöflun og greiningu, en auk þess fjallað um takmarkanir hefðbundinna 

rannsóknaraðferða. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í fimmta 

kafla eru niðurstöðurnar ræddar og ályktað út frá þeim í tengslum við fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar. Að lokum er heimildaskrá og viðauki.    
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR  
 
Fram til síðustu aldamóta eða svo snérust ferðalög fólks aðallega um að heimsækja, 

sjá og búa við aðrar aðstæður en venjulega. Upp frá því fór að aukast að 

ferðaþjónustan tengdi orðið upplifun við ferðir sínar (Stamboulis & Skayannis, 2003). 

Það kann að hljóma einkennilega, því flestir tengja ferðalög við upplifun og eiga 

hugsanlega erfitt með að aftengja þátt upplifunar frá ferðum fyrir þann tíma.  Því er 

vert að spyrja hvað hafi í raun verið nýtt í þessu samhengi. Svarið við því er á þá vegu 

að hér er það upplifunin sjálf sem er til grundvallar, eðli hennar og áhrif á manneskjuna 

sem hún tilheyrir (Stamboulis & Skayannis, 2003).       

 

 

SKILGREININGAR OG HUGTÖK  

Hér verður fjallað um þrjú meginhugtök sem koma ítrekað fyrir í textanum og 

nauðsynlegt er að átta sig á. Þau eru: Upplifun, upplifunarhagkerfi og gjörningur.  

 

2.1 UPPLIFUN 

Hugtakið upplifun hefur verið skoðað frá fjölmörgum og afar mismunandi 

sjónarhornum, ekki síst í fyrirbærafræðilegum rannsóknum í félagsvísindum. Að auki 

er hugtakið mikið notað í almennu tali og á víðum vettvangi þar sem skilgreiningar 

þess eru svo margar og ólíkar að velta má því fyrir sér hvort mögulega sé hægt að 

skilgreina það til fullnustu svo skýrt sé. Þetta á ekki síður við í ferðaþjónustunni en á 

öðrum sviðum, þar sem söluaðilar og markaðsfólk keppast við að auglýsa ferðalög 

sem eiga að veita einstaka upplifun, hina einu sönnu upplifun eða „einstaka íslenska 

upplifun“ eins og það kallast í markaðsherferð Íslandsstofu (Íslandsstofa, 2014). Þessi 

upplifunaráhersla tók kipp í kringum aldamótin en þeir Joseph Pine og James Gilmore 

skilgreindu fyrstir upplifunarhagkerfið í grein sem út kom árið 1998 og nánar verður 

vikið að síðar. En jafnvel þótt hugtakið sé bæði víðfeðmt og yfirgripsmikið verða hér 

dregnar fram nokkrar skilgreiningar sem ég tel að styðji við þær áherslur sem þetta 

verk tekur yfir.  

 

Til að byrja með er vert að benda á að hugtakið vefst ekki aðeins fyrir leikmönnum, 

því sjá má að fræðimenn skilgreina það jafnframt á afar ólíkan hátt. Þessi 

skilgreiningarkrísa varð til að mynda efniviður fyrir mannfræðingana Turner og Geertz 

(1986) sem voru á öndverðum meiði varðandi hugtakið. Turner vildi gera greinarmun 

á léttvægri (e. mere) upplifun og annarri upplifun. Sem dæmi um léttvæga upplifun í 
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því samhengi mætti nefna ytri atburði og viðbrögð manneskjunnar við þeim svo sem 

að byrja í skóla eða gifta sig. Að vera dreginn inn í ákveðnar félagslegar aðstæður líkt 

og Watergate málið eða rússnesku byltinguna er líka hægt að telja til þannig 

upplifunnar. Í slíkum tilvikum er sumt einstaklingsbundið en annað hópatengt (Turner 

& Bruner, 1986). Turner heldur því fram að þessar léttvægu upplifanir sem séu ýmist 

gleðilegar eða sársaukafullar, birtist reglulega og trufli þar með reglubundið 

lífsmynstur manneskjunnar. Þær hristi upp í vitundinni og þvingi hana til að draga fram 

meðvitaða og ómeðvitaða reynslu sem svo verður til þess að hún áttar sig á aðstæðum 

sínum. Í kjölfarið á sér stað örvæntingarfull úrvinnsla hugans sem leitast eftir því að 

skilgreina hvort um sé að ræða léttvæga upplifun eða ekki og í kjölfarið breyta henni í 

lærdómsríka upplifun. Útfrá þessari skilgreiningu má líklega segja að léttvæg upplifun 

sé eins konar reynsla og undanfari óskilgreindrar upplifunar, þ.e. hún breytist í 

merkingarbæra upplifun með tímanum. Geertz er hins vegar þeirrar skoðunar að 

léttvæg upplifun sé ekki til sem slík heldur séu allar upplifanir jafngildar (Turner & 

Bruner, 1986).     

 

Menntunarfræðingurinn og heimspekingurinn John Dewey (1934) skilgreinir tvenns 

konar upplifun sem ólíkar aðstæður kalla fram. Annars vegar talar hann um að upplifa 

eitthvað í merkingunni að takast á við verkefni og nefnir þá sem dæmi að ganga á eftir 

asna og stýra plóg. Hins vegar þegar einstaklingur gerir sér grein fyrir að ákveðin 

upplifun hefur átt sér stað og ekki er hægt að ganga lengra að sinni þar sem markmiði 

hefur verið náð. Þetta getur t.a.m átt við það að vinna skák eða ljúka við að skrifa bók. 

Upplifun, samkvæmt Dewey, er því bæði hlaðin reynslu og tilfinningu (Dewey, 

1934/2005). Ef þessi skilgreining hans væri yfirfærð á hefðbundna ferð annars vegar 

og upplifunarferð hins vegar, þá væri sú fyrrnefnda ferð sem aðeins skilur eftir sig 

reynslu en upplifunarferðin skilur þá bæði eftir sig reynslu sem og djúpa fullnægjandi 

tilfinningu eða hughrif. Þegar þess háttar ferð líkur veit ferðalangurinn að áfanga er 

náð og engu er við það að bæta. Eins konar innri sátt er um niðurstöðuna (Dewey, 

1934/2005). Dewey hélt því að auki fram að lærdómur ætti sér stað eftir að upplifun 

væri afstaðin. Ákveðinn tími þyrfti að líða frá atviki svo hægt væri að melta hvað hefði 

átt sér stað. Fræg er tilvitnun hans: „We do not learn from our experiences; we learn 

by reflecting on our experiences.“2 eða í lauslegri þýðingu: Við lærum ekki af upplifun 

okkar heldur með því að íhuga hana og endurmeta.   

                                                 
2 Þessi tilvitnun er talin hafa bjagast í meðförum, en á sér uppruna í eftirfarandi málsgrein:  

„When we reflect upon an experience instead of just having it, we inevitably distinguish between 
our own attitude and the objects toward which we sustain the attitude. Such reflection upon 

experiences gives rise to a distinction of what we experience (the experienced) and the 
experiencing-the how.“ Dewey, J. (1916). Democracy and Education. bls. 173.    
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Líkaminn og hæfileiki hans til að upplifa hrif er meðal þess sem heimspekingurinn og 

mannfræðingurinn Bruno Latour (2004) hefur skoðað í rannsóknum á upplifun. Hann 

kýs að líta á líkamann sem móttökutæki, og heldur því fram að tilvera hans sé 

nauðsynleg til þess að upplifa, læra og þroskast. Hann telur að við getum þróað 

upplifun okkar með því að læra að þekkja skynhrif okkar betur og í því sambandi nefnir 

hann hæfnina til að aðgreina og meta andstæður. Þannig verði hughrifin mest þegar 

andstæður taka á sig mynd og líkaminn lærir að þekkja muninn á milli þeirra. Í 

framhaldinu þjálfist líkaminn í að beita reynslu sinni og þekkingu til að aðgreina og 

veröldin stækkar, eða: „The more you articulate controversies, the wider the world 

becomes“ (Latour, 2004, 211).  Latour tekur  ilmvatnsframleiðslu sem dæmi og hvernig 

líkamlegur eiginleiki, þ.e. þefskynið í þessu tilviki, er nauðsynlegur til að skynja ilminn. 

Þannig vinna líkaminn (nefið) og móttakarinn (þefskynið) saman. Hann heldur því fram 

að lokamarkmið sé ekki að læra að þekkja öll blæbrigðin, heldur þurfi að kunna að 

fara með það sem situr eftir, þ.e. hæfnina til að aðgreina, hughrifin og skynjunina.  

 

Af þessari samantekt má því draga þá ályktun að upplifun sé flókið fyrirbæri sem á sér 

enga endanlega skýringu eða birtingarmynd. Hvernig hún birtist hverjum og einum fer 

eftir reynslu hans sjálfs og því sjónarhorni sem hann notar í leit sinni.  

 

2.2 UPPLIFUNARHAGKERFIÐ 

Þær áðurnefndu stefnubreytingar í ferðaþjónustunni sem áttu sér stað um síðustu 

aldamót með sífellt minni hópferðamennsku og gríðarlegu upplýsinga- og 

samskiptaflæði í kjölfar tilkomu internetsins, settu mark sitt á alla hönnun, framleiðslu 

og neyslu í greininni. Ferðamaðurinn fór nú sjálfur að leita sér upplýsinga um 

áhugaverða áfangastaði á netinu, og um leið hættu þær ferðaupplýsingar sem hann 

áður nýtti sér að snúast eingöngu um verð og þjónustu. Breytingarnar fólu í sér að nú 

var hægt að lesa um ferðalög annarra og jafnvel deila eigin upplifun. Þannig breyttist 

það sem áður voru hefðbundin samskipti ferðamanns við söluaðila á ferðaskrifstofu 

yfir í það að hann sjálfur gat haft beint samband við aðra ferðamenn eða heimamenn 

og aflað sér þannig upplýsinga áður en ferð hófst. Með þessu móti breyttust væntingar 

hans og hann varð betur í stakk búinn að mæta því sem fyrir bar þegar á áfangastað 

var komið (Stamboulis & Skayannis, 2003). Kotler (2012) bendir á að þessar 

„stórkostlegu sviptingar á markaði“ (e. dramatically changed marketplace) hafi kallað 

á nýjar nálganir. En þessar breytingar áttu sér þó ekki eingöngu stað í 
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ferðaþjónustunni, því í hagkerfinu öllu var farið að bera á þessum nýju straumum 

(Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, 2012).  

 

Þeir Pine og Gilmore (1998) komu fyrstir fram með hugtakið um upplifunarhagkerfið 

(e. experience economy), sem þeir töldu taka við af þjónustuhagkerfinu, en þar á 

undan voru landbúnaðar-, og iðnaðarhagkerfi ríkjandi í efnahagslífi vestrænna þjóða. 

Þó svo að hugtakið hefði fæðst í viðskiptalegu umhverfi þá töldu þeir engu að síður að 

það mætti heimfæra á mörg önnur svið, svo sem heilbrigðiskerfi og ferðaþjónustu. Það 

sem helst einkennir þetta hagkerfi er að vörur og þjónusta duga ekki lengur til að 

uppfylla þarfir neytenda, heldur er nauðsynlegt að þeim fylgi jákvæð upplifun af 

einhverju tagi. Líta beri á fyrirtæki sem leikhús og starfsmenn þeirra leikara og það sé 

þeirra hlutverk að setja á svið upplifun fyrir viðskiptavini. Í upplifunarhagkerfinu er 

upplifunin (e. experience) því verðmætasta afurðin (Pine, Gilmore, o.fl., 1998). Þeir 

leggja til mælikvarða sem metur upplifun út frá virkni þátttakenda og getu þeirra til að 

sökkva sér niður í viðfangsefni. Þeir skilgreina upplifun á eftirfarandi hátt:     

 

1. Skemmtun (e. entertainment). Hér er viðskiptavinur óvirkur þátttakandi og hans 

hlutverk er að mæta á staðinn, til dæmis á tónleika.   

2. Fræðsla (e. education). Viðskiptavinur tekur virkan þátt á sama hátt og um 

væri að ræða íþróttaæfingu eða námskeið.   

3. Flótti (e. escape). Hér er viðskiptavinur virkur þátttakandi og nær að dragast 

djúpt inn í stemninguna sem um ræðir, á svipaðan hátt og þekkt er þegar 

kemur að ýmis konar trúarathöfnum.   

4. Fagurfræði (e. aesthetic). Hér tekst þátttakanda að sökkva sér fullkomlega 

niður í upplifun sína á staðnum, til dæmis í skoðunarferð eða fjallgöngu.  

 

 

Mynd 1  Flokkar og víddir upplifunar (e. The Four Realms of an Experience, Pine et al., 1998)  
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Árið 1999 gerðu þeir félagar enn frekar grein fyrir hugtakinu. Þeir lögðu til að starfsfólk 

í þjónustugreinum liti á sig sem gestgjafa, hugsaði um gesti en ekki viðskiptavini, og 

kæmi fram við þá sem slíka. Klæðnaður starfsfólksins væri hluti af upplifuninni og mætti 

líta á sem búninga og þá aukahluti sem nota þyrfti í tengslum við upplifunina sem 

leikmuni. Ennfremur skipti máli hvernig gestir væru ávarpaðir. Það væri til dæmis mun 

áhrifameira að segja við gest sem kæmi á veitingahús: „Velkomin, ævintýri þitt er við 

það að hefjast“ , frekar en: „Borðið þitt er tilbúið“ (Pine & Gilmore, 1999, 103). Þegar 

vel tekst til og upplifunin nær að snerta á öllum þeim þáttum og víddum sem hér var 

sagt frá er talað um hámarksárangur (e. sweet spot). Í besta falli getur þess háttar 

merkingarbær reynsla orðið til þess að efla persónulegan þroska ferðamannsins, opna 

nýjar víddir og breyta sýn hans á þeim veruleika sem hann lifir í (Pine & Gilmore, 2011).   

 

Samkvæmt þeim skilgreiningum sem hér hafa verið settar fram er ljóst að upplifun eins 

og hér um ræðir verður ekki til af sjálfu sér, hana þarf að búa til. Þá kemur til kasta 

áfangastaðarins og þeirra sem þar búa auk fjölmargra annarra þátta sem nánar verður 

vikið að í kaflanum um gerendanet hér síðar.  

 

2.3 GJÖRNINGUR SEM LISTFORM EÐA MANNLEG HEGÐUN 

Þegar byggt er á erlendum textum í íslenskum verkefnum getur stundum reynst snúið 

að finna réttu þýðinguna. Oftast er þó hægt að leysa vandann enda býr íslenskan yfir 

ríkulegum orðaforða. Í þessu verkefni lenti ég hins vegar ítrekað í vandræðum með 

enska orðið  performance, sem er sérlega mikilvægt í heildarmyndinni hér. Þó auðvelt 

sé að sjá samhengi í enskum textum þá reyndist nauðsynlegt að nota þrjár ólíkar 

þýðingar á orðinu sem eru: Gjörningur eða gjörðir, flutningur (sviðsflutningur) og iðkun. 

Þannig er jafnan talað um iðkun í tengslum við athafnir ferðamanna á vettvangi, en þar 

sem hér er um að ræða listgjörning þar sem ferðamenn taka virkan þátt með athöfnum 

sínum þá vísar orðið gjörningur bæði til listgjörningsins sjálfs, sem og athafna 

ferðamannanna. Reynt verður eftir bestu getu að flækja ekki málin enda er markmiðið 

þvert á móti að einfalda þau.  

 

Hugtakið gjörningur (e. performance) er jafnan tengt myndlist og sviðslistum, en hefur 

síðustu áratugi laumað sér inn í rannsóknir í félagsvísindum í þeim tilgangi að auka 

skilning á mannlegri hegðun, enda er gengið út frá því að öll mannleg hegðun sé 

gjörningur og um leið sviðsetning á eigin sjálfi. Þetta sjónarhorn, sem iðulega er vísað 

til sem „performative turn“ á ensku og nánar verður vikið að hér síðar, náði útbreiðslu 

upp úr 1990 þó grunnurinn hafi verið lagður um hálfri öld fyrr. Með þessari vendingu 
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gerist það að litið er á alla menningu sem gjörning (Ingold & Hallam, 2008) sem fellur 

vel að póstmódernískum anda þessa tíma þar sem áherslan var á að samfélag 

byggðist upp og væri best skilgreint með upplifun og iðkun þeirra sem tilheyrðu því.  

 

Ef hins vegar er litið yfir svið listasögunnar kemur í ljós að listgjörningar fá litla umfjöllun 

í sögubókum í samanburði við önnur listform þó vitað sé að gjörningalistamenn hafi 

fylgt mannkyninu allt frá tímum Egypta. Skilgreining á verkum þeirra er þar að auki 

sjaldnast skýr. Ef horft er nær í tíma má jafnvel líta á hirðfífl miðalda sem einhvers 

konar gjörningalistamenn. Árið 1979 kom út bókin Performance Art from Futurism to 

the Present sem rekur sögu gjörningalistarinnar frá því um 1900 og áhrif hennar á 

listasögu 20. aldarinnar, meðal annars hvernig gjörningalistamenn ná flugi á þeim tíma 

sem hugmyndalistin (e. concept art) breiðir úr sér. Gjörningaformið, í þeirri mynd sem 

þekktust er í nútímanum, má þó rekja aftur til 6. áratugar síðustu aldar og vestræns 

póstmódernisma sem þá kom fram sem ákveðið mótvægi gegn leikhúsinu og um leið 

viðspyrna á móti hefðbundnum formum og leiðum í listum almennt (Parr, 2005). Á 

sjöunda og áttunda áratugnum var algengt að líkaminn væri í aðalhlutverki líkt og hjá 

listamönnunum Yves, Klein, Yoko Ono og Shigeko Kubota sem öll notuðu eigin líkama 

í verkum sínum, oft á tíðum nakta eða í ögrandi framsetningum til að koma á framfæri 

merkingarbærum boðskap. Djúpar vangaveltur um tilveruna, kaldhæðni og húmor gátu 

farið saman í einu og sama verkinu, allt eftir því hver flutti og hver túlkaði (Goldberg, 

2004). Í dag lifir gjörningalistin góðu lífi og fléttast á fjölbreyttan hátt inn í listasenu og 

hversdagslíf í borgum sem falla í þann flokk að vera álitnar menningarlegar eða 

skapandi (Bell & Oakley, 2014).    

 

En þó listformið gjörningur eigi sér ekki hefðbundna skilgreiningu sem slíkt, þá virðist 

engu að síður nauðsynlegt að það innihaldi fjóra meginþætti til að standa undir nafni:  

Tíma, stað, líkama listamanns og tengsl við áhorfendur (Parr, 2005). Sé hins vegar litið 

framhjá listrænni skilgreiningu og horft á gjörninginn í félagslegu samhengi kemur 

Goffman (1969) með áhugavert sjónarhorn. Hann telur að gjörningur sé samheiti yfir 

allar þær athafnir sem einstaklingur framkvæmir innan ákveðins skilgreinds tíma fyrir 

framan áhorfendur sem jafnframt hafa áhrif á þær athafnir (Goffman, 1959, 19). Ef 

skilgreining hans er borin saman við þá fyrri hér að ofan má sjá að þær eru keimlíkar, 

nema hvað Goffman leggur áherslu á áhrif áhorfandans á gjörninginn hverju sinni og 

verður ítarlegar gert grein fyrir kenningum hans í aðferðafræðikaflanum hér síðar.    
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FERÐAMAÐURINN Í SÍBREYTILEGU UMHVERFI 

Sem fyrr sagði varð bylting í ferðaþjónustu líkt og öðrum greinum með tilkomu 

internetsins og þar með auðveldari aðgangi að upplýsingum. Hinn almenni ferðamaður 

varð nú fróðari á sama tíma og kröfur hans til ferðalaga jukust. Ólöf Ýr Atladóttur, 

fyrrverandi ferðamálstjóri, telur að ferðamenn séu nú reyndari en áður, þeir hafi meiri 

væntingar, geri kröfur til gagnvirkrar upplifunar og vilji taka þátt í að skapa sitt eigið 

ferðalag (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2015). Hið vestræna þjóðfélag hefur þar að auki 

tekið miklum breytingum á sama tíma. Neysla, hraði og streita einkenna lífsstíl margra 

í nútímasamfélagi og því sækja sífellt fleiri í að hægja á ferðinni, einfalda líf sitt og 

færast í átt að rólegra lífsmynstri. Þessar breytingar má sjá á aukinni umfjöllun um 

málefni eins og núvitund, umhverfisvernd og minimalisma í fjölmiðlum og á 

samskiptamiðlum. Það er því ljóst að í ferðaþjónustunni þegar þetta er ritað, má greina 

bæði tækifæri og ógnanir.   

 

2.4 HREYFANLEIKI OG SKAPANDI FERÐAÞJÓNUSTA 

Urry (2007) kýs að sjá veröldina sem einn áfangastað og notar orðið hreyfanleika (e. 

mobility) til að lýsa þessari veröld fólks þar sem allir eru á ferðinni. Hann bendir á margs 

konar hópa, svo sem eftirlaunaþega, skiptinema, ferðamenn, viðskiptajöfra, 

íþróttastjörnur, hælisleitendur og flóttamenn. Óhjákvæmilega skarist leiðir þessara 

hópa á ferðalaginu hvort sem er í netheimum eða raunheimum. Þetta flæði ferðafólks 

þýði jafnframt flæði í hagkerfi og félagslífi þar sem það gengur yfir og kalli oft á tíðum 

á flóknar tengingar ferðalaga og samskipta. Þeim samskiptum megi frekar lýsa sem 

fljótandi (e. de-materialized), fremur en að þau séu af efnislegum toga. Vilja margir 

jafnvel halda því fram að þessi tengsl séu að færast æ meira í þessa átt, þ.e. að 

ferðalög þurfi ekki að vera í holdgervi og það sé ekki aðeins hið holdgerða sem ferðist 

hraðar heldur eigi það líka við í heimi upplýsinga, fjármuna og samskipta (Urry, 2007). 

En þó þessi hreyfanleiki ýti undir óholdgerð samskipti og geti jafnvel farið fram 

algerlega án þess að tenging einnar persónu við aðra verði meiri en stutt boðskipti til 

að sækjast eftir grunnþjónustu, svo sem að komast á áfangastað eða nálgast 

nauðsynleg aðföng, má ef til vill velta því fyrir sér hvort hún ýti enn frekar undir þörf 

eða jafnvel nauðsyn einstaklinga til þess að tengjast persónulegum böndum. Margt 

bendir til þess að fólk vilji bæði tengjast öðrum manneskjum í eigin persónu sem og í 

gegnum heim tækninnar, en samskiptavefurinn Facebook er gott dæmi um að fara bil 

beggja sem félagsheimur án raunverulegra efnislegra tengsla. Þessi hreyfanleiki 

heimsins, þ.e. veröld fólks sem er stöðugt á ferðinni, er þó háður skipulögðum og 

reglubundnum kerfum sem sjá til þess að allt gangi eins og ætlast er til. Þessi kerfi eru 
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farmiðakerfi, símkerfi, samgöngukerfi, farþegaflutningakerfi eða millifærslukerfi banka 

svo eitthvað sé nefnt. Urry kýs að kalla þau kerfi hreyfanleika (e. mobility system), 

áhættulitla endurtekningu sem gerir hreyfanleika mögulegan hvort sem um er að ræða 

einfalda framkvæmd svo sem að koma pakka til skila eða aðeins snúnari, til dæmis að 

sjá til þess að fjölskylda nái að hittast. Þessi kerfi verða sífellt flóknari og samþætting 

þeirra meiri. Það getur því verið háð samþættingu margra kerfa hvort hreyfanleiki sé 

mögulegur eða ekki auk þess sem hann verður til þess að sífellt fleiri staðir komast á 

kortið sem vænlegir ferðamannastaðir, eða eru í það minnsta teknir til skoðunar sem 

slíkir. Þegar staðir eru metnir út frá því hvort þeir komi til greina sem leikvöllur 

ferðamanna er margt tínt til sem hægt væri að nota í markaðssetningu þeirra, svo sem 

þættir í landafræði, sögu eða menningu staðanna (Urry, 2007). Ágætt dæmi er hvernig 

fornbílamenningin á Havana á Kúbu hefur verið blásin upp og gerð að vel þekktu 

menningarlegu aðdráttarafli fyrir ferðamenn (Sheller, 2004). Enn þessi umræddi 

hreyfanleiki, ásamt þeim áherslubreytingum sem urðu í kjölfar útbreiðslu 

upplýsingahagkerfisins, urðu til þess að þjónustugreinar fóru í gegnum breytingaskeið 

og var ferðaþjónustan þar engin undantekning. Algengara varð að ferðamaðurinn væri 

virkur í eigin upplifun og hugtakið skapandi vending (e. creative turn) leit dagsins ljós 

þegar rannsóknir á sviðinu fóru frá fremur áþreifanlegum rannsóknarefnum, svo sem 

arfleifð, yfir í óáþreifanlegri þætti líkt og menningu og þátttöku ferðamanna í ýmsum 

skapandi athöfnum á áfangastöðum þeirra (Richards, 2011).   

 

Richards og Raymond (2000) voru fyrstir til að skilgreina hugtakið skapandi 

ferðaþjónusta og þá í víðu samhengi upplifunarferðaþjónustu. Til að byrja með var það 

jafnan sett fram í tengslum við hvers kyns upplifun ferðamanna sem leiddi til meiri 

persónulegrar hæfni, svo sem þátttöku í námskeiði. Síðar má segja að það hafi orðið 

samheiti yfir fjölbreyttar athafnir sem beinast að því að opna aðgang ferðamannsins 

að samfélaginu á áfangastað, ásamt því að mynda tengsl á milli ferðamanna og 

heimamanna (Jóhannesson & Lund, 2017; Richards, 2011; Richards & Reymond, 

2000). Því má segja að skapandi ferðaþjónusta sé einhvers konar framlenging á 

menningarferðaþjónustu þar sem meginmunurinn er sá að ferðamaðurinn er virkari í 

þátttöku sinni en ella (Richards, 2011). Hún felur í sér að vera eins konar sviðsetning 

(e. performed) fremur en mótuð fyrirfram (e. preformed) og býður þannig upp á það 

sjónarhorn að sjá ferðamanninn ekki sem neytanda, heldur skapandi veru með þörf til 

tjáningar. Að auki veru sem ákveður sjálf hvernig hún mótar og upplifir staði 

(Bærenholdt, Haldrup, & Larsen, 2008). Richards og Wilson (2006) telja að þessi 

sköpunaráhersla sé tilkomin vegna ýmissa breytinga í neysluvenjum, til dæmis 

óánægju fólks með þá neyslu sem er til staðar, sífellt loðnari mörk á milli vinnu og 
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frítíma og aukna sókn í að efla eigin færni og sjálfsþekkingu. Richards (2011) telur 

neytendur hungra í upplifun og það aðdráttarafl sem sköpunarkrafurinn hefur sem 

tjáningarform. En þó sumir staðir séu betur til þess fallnir en aðrir að ýta undir skapandi 

upplifun þá er það jafnan í höndum ferðaþjónustunnar á þeim stöðum að búa þá til 

(Jóhannesson & Lund, 2017).  

 

2.5 UPPLIFUN Í FERÐAÞJÓNUSTU  

Því hefur verið haldið fram að rannsóknir á upplifun sé eitt mikilvægasta 

rannsóknarefnið innan ferðaþjónustunnar (Cutler & Carmichael, 2010). Ógrynni hefur 

verið rannsakað á þessu sviði, svo sem sanngildi (e. authenticity), tengsl upplifunar við 

sjálfsmynd (e. self identidy), hlutverk frásagna, félagsleg tengsl og svo mætti lengi telja 

(Cutler & Carmichael, 2010). Þessi fjölbreytileiki sjónarhorna þegar kemur að upplifun 

í ferðaþjónustu gerir alla kenningasmíð flóknari, en um leið afar áhugaverða (Larsen 

& Mossberg, 2007). Fyrir ferðaþjónustuna eru þessar rannsóknir hafsjór af fróðleik og 

innihalda margt uppbyggilegt og gagnlegt. Það hefur til dæmis komið í ljós að þegar 

um er að ræða ákveðna tegund ferða sem eru óvenjulegar og um margt ólýsanlegar, 

svokallaðar „once-in-a-lifetime“ ferðir, þá eru ferðamenn ekki aðeins að sækjast eftir 

því að upplifa staðina sem þeir heimsækja, heldur einnig að upplifa sjálfa sig á þeim 

stöðum (Cutler & Carmichael, 2010). Þeir leggja verulega á sig og gefa jafnframt mikið 

af sér til þess að ferðirnar verði sem innihaldsríkastar. Á móti kemur marka þessar 

ferðir oft tímamót og eru mótandi í sjálfsmynd ferðamannsins frá þeim tíma (Noy, 

2004). Cutler og Carmichael (2010) hafa borið saman fjölmargar rannsóknir í þeim 

tilgangi að sjá hvaða lærdóm eða hæfni ferðamenn öðlist með upplifun sinni á 

ferðalögum. Í kjölfarið skilgreindu þær fjóra meginflokka þar sem hver og einn þeirra 

vísar til þess lærdóms sem upplifunin skilur eftir. Þær lærdómsáherslur sem þarna 

koma fram eru í fyrsta lagi vitsmunaþroski, en í þeim flokki má til dæmis sjá 

samskiptahæfni, gagnrýna hugsun, menningarlæsi og þekkingu á heimsmálum. Í öðru 

lagi nefna þær tilfinningaþroska, getu til að takast á við streitu, axla ábyrgð, sýna 

þolinmæði og umburðarlyndi svo eitthvað sé nefnt. Í þriðja lagi geta ferðamenn öðlast 

líkamlega eða andlega hæfni á ferðalögum sínum, svo sem upplýsingalæsi eða 

handlagni og í fjórða lagi benda þær á þann þátt sem hér er sérstaklega horft til, það 

er aukinn persónulegur þroski og sjálfsþekking. Ef skoðað er hvað felst í þessum 

síðasta lið má sjá eiginleika eins og sjálfsvitund, leiðtogafærni, sjálfstæði, sjálfsöryggi, 

getu til að setja sig í spor annarra og í stuttu máli víðsýni. Ekki hefur verið sýnt fram á 

að ferðamenn sækist sérstaklega eftir þessum þáttum, hvort þeir séu einfaldlega 

afleiðing upplifunarinnar eða sambland af hvoru tveggja.   
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Á áttunda áratugnum gerði MacCannell (1976) tilraun til að skilgreina „sanna“ (e. real) 

upplifun og setti í því samhengi fram kenningu um framsvið og baksvið (e. staged 

authenticity) í ferðaþjónustu. Framsviðinu tilheyra hinir hefðbundnu ferðamannastaðir, 

en baksviðið eru þeir staðir sem ekki er sérstaklega litið til sem ferðamannastaða. 

MacCannel byggir kenningu sína á löngun ferðamanna til að heimsækja baksviðið. 

Hann bendir á að markaðsöflin leitist stöðugt við að draga þetta baksvið fram og gera 

að framsviði sem hægt sé að markaðssetja og því verði þeim sem eru í leit að „hinu 

eina sanna“ sjaldan að ósk sinni. Ferðaþjónustufyrirtækin setji á svið einhvers konar 

útgáfu af sannri upplifun, en í raun sé aðeins um að ræða vel skipulagða ferð þó 

ferðamaðurinn haldi að hann sé að fá innsýn í eitthvað einstakt og algjöra andstæðu 

við framsviðið (MacCannell, 1976). Stríðsdans Maoría eða húladans á Hawai eru 

ágætis dæmi um það sem MacCannell á við þegar hann segir að sanngildi sé sviðsett. 

Rúmum áratug eftir að MacCannell setti fram sínar kenningar kom Urry (1990) fram 

með hugtakið um „gláp ferðamanna“ (e. the tourist gaze), sem mikið hefur verið notað 

síðan og vísar til þess þegar ferðamenn koma og „glápa“ á staði og heimamenn í stað 

þess að leita eftir dýpri tengingu við hvoru tveggja. 3Þetta sjónarhorn Urry hefur hins 

vegar verið gagnrýnt fyrir að leggja eingöngu áherslu á sjónræna þáttinn, en til að 

öðlast dýpri upplifun þurfi að koma til þátttaka ferðamannsins í athöfnum á þeim 

stöðum sem hann ferðast til (Obrador Pons, 2007; Perkins & Thorns, 2001). Síðar kom 

Urry (2011) fram með mótrök við þeirri gagnrýni sem er m.a. umfjöllun næsta kafla 

 

2.6 GJÖRNINGAR OG „GLÁP“ –  LÍKAMLEG VENDING 

Hér verður nú vikið að mikilvægum þætti í þessari rannsókn, það er þeim sviptingum 

sem urðu þegar rannsóknir í félagsvísindum fóru að tengja líkamann og skynjun hans 

við upplifun manneskjunnar en Edensor (1998), Haldrup og Larsen (2010) telja að 

ferðaþjónusta sé líkamleg en ekki aðeins sjónræn og að nauðsynlegt sé að horfa á 

gjörðir fremur en „gláp“ sem meginviðfangsefni rannsókna í ferðaþjónustu (Perkins & 

Thorns, 2001).   

 

Með þessari nýju sýn sem þekkt er sem líkamleg vending (e. performance turn), varð 

nú til nýtt sjónarhorn sem fól í sér sex megináherslubreytingar sem urðu nýr grunnur í 

ferðaþjónusturannsóknum. Fyrst má nefna að líkamlegar gjörðir eru settar í forgang 

umfram texta og þannig horft til þess hvernig ferðamenn nota eigin skynfæri til að 

upplifa staði í bland við ýmis konar tækni. Í öðru lagi felur þessi vending í sér 

                                                 
3 Hér í framhaldi verður notast við orðið „gláp“ (e. gaze) í þessu samhengi.  
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myndlíkingar sem byggja á því að vera, gera, snerta og sjá, í stað þess aðeins að sjá 

(Perkins & Thorns, 2001) sem og myndlíkingar í formi sviðsmynda og handrita þar sem 

staðir eru sviðsettir og ferðamenn þátttakendur í sviðsflutningi. Í þriðja lagi mætti orða 

það sem svo að gjörningurinn verði að hluta til fyrirfram, þar sem hann er háður þáttum 

eins og kyni, uppruna, gildum og væntingum ferðamannsins (Edensor, 2001). Í fjórða 

lagi eru þessar áherslubreytingar andstæðar því að ferðaþjónustan bjóði upp á 

sérstaka ferðamannastaði þar sem ferðamenn fylgi aðeins forskrifuðum reglum. Í 

fimmta lagi felur líkamleg vending í sér að valdi er dreift innan netkerfa þannig að 

ferðamenn geta nú, með eða án heimamanna, skrifað handrit að sínum eigin 

áfangastöðum. Gjörðir eru að hluta til hefðbundnar en líka nýjar. Í sjötta lagi þá eru 

staðir óstöðugir og tilkomnir vegna þátttöku margra ólíkra gerenda sem eru mannlegir 

og ómannlegir (Perkins & Thorns, 2001).  

 

Thrift (1997) telur að þessi áhersla á líkamlega gjörninga hafi víkkað sjóndeildarhring 

fræðimanna og  opnað augu þeirra fyrir því að horfa á daglegt líf sem sviðsetningu. 

Hann bendir að auki á að hvar sem fólk kemur fram á opinberum vettvangi þá noti það 

sér aðferðir sem tengja megi flutningi á sviði (Thrift, 1997). Nánar verður vikið að þessu 

í tengslum við kenningu um óhlutlæga framsetningu (e. non-representational theory) í 

aðferðafræðikafla hér nokkru neðar.   

 

Hér áður var minnst á þá gagnrýni sem kenning Urry um „glápið“ fékk í kjölfar 

líkamlegrar vendingar sem varð til þess að þeir Larsen og Urry (2011) skrifuðu andsvar 

við þeirri gagnrýni þar sem þeir leggja áherslu á að þeir hafi aldrei einangrað þátt hins 

sjónræna, heldur hafi áherslan einungis verið meiri á þann hluta. Þessi tvö sjónarhorn, 

„gláp“ og líkamleg skynjun, þurfi að dansa saman þar sem margt sé líkt með þessu 

tvennu. Þannig verði „glápið“ til á margþættan hátt. Þeir sem „glápa“, skilja til að mynda 

ekki við líkamann til að stunda þá iðju, heldur þvert á móti. Þeir sjá, heyra, finna lykt, 

snerta og bragða á hlutum í umhverfinu. Þeir nefna sem dæmi rannsókn Katrínar Önnu 

Lund (2005), á upplifun göngufólks sem gekk um hálendi Skotlands. Katrín Anna 

bendir á að ómögulegt sé að aðskilja sjónrænan þátt þess sem upplifir stórbrotna 

fjallasýn, frá þeirri fjölþættu skynjun líkamans sem á sér stað þegar gengið er á fjöllum 

(Lund, 2005). Þeir Larsen og Urry nefna fleira máli sínu til stuðnings, meðal annars 

það að „glápið“ geti ekki átt sér stað nema ákveðnum líkamlegum þáttum sé fullnægt. 

Það geti eyðilagt upplifunina að fara svangur í skoðunarferð eða vera aðþrengdur í 

rútu. Auk þess líta þeir svo á að „glápið“ sé félagslegt og benda í því samhengi á 

félagsleg tengsl gesta við gestgjafa landa sem þeir heimsækja. Ferðamenn séu ekki 

að „glápa“ á staði og hluti heldur horfa á þá út frá því að vilja skilja hlutina betur, hvort 
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sem um ræðir aðra ferðamenn, heimamenn eða staði. Ferðamenn fylgist líka með 

öðrum ferðamönnum og fari ómeðvitað að félagsgreina þá í laumi. Löfgren (2008) talar 

um að ferðamenn breytist stundum í áhugafélagsfræðinga sem fylgist með hegðun 

annarra ferðamanna og dæmi þá eftir hegðun eða láti sig dreyma um að vera í þeirra 

sporum (Löfgren, 2008, 94). En ferðamennirnir eru jafnframt meðvitaðir um að aðrir 

eru að fylgjast með þeim og haga sér samkvæmt því (Larsen & Urry, 2011).   

 

Þeir Larsen og Urry benda á að mikilvægt atriði hafi þó orðið útundan í áherslum 

líkamlegrar vendingar, en það er sambandið á milli gesta og gestgjafa sem samkvæmt 

„glápinu“ sé gagnkvæmt. Hingað til hafi umræðan um þessi samskipti verið á 

neikvæðum nótum, litið á ferðamanninn sem utanaðkomandi sem „glápi“ á 

heimamenn, taki af honum nærmyndir eða myndi hann úr fjarlægð. Í kjölfarið leggja 

þeir fram ítarlegri útgáfu af hugtakinu þar sem þeir ganga annars vegar út frá líkamlegri 

vendingu en hins vegar félagsfræðikenningum Goffmans (1959) sem nánar verður 

fjallað um í aðferðafræðikaflanum hér á eftir. Þær snúast í stuttu máli um að fólk setur 

upp grímur í félagslegum samskiptum og leitast með athöfnum sínum við að hafa áhrif 

á athafnir þeirra sem þeir eiga í samskiptum við. Þeir sem skara fram úr í þessari tækni 

teljast góðir að lesa nánungann og fá frekar sínu framgengt í þessum aðstæðum en 

þeir sem eiga erfitt með að sjá fyrir viðbrögð annarra. Goffman bendir til að mynda á 

að fólk í tilgreindum störfum innan ferðaþjónustunnar læri ákveðna hegðun, svo sem 

að brosa breitt, jafnvel þó ferðamenn séu dónalegir eða áætlanir fari úr skorðum. 

Flugfreyjur eru gott dæmi um þennan hóp sem stöðugt þarf að setja upp grímu til að 

breiða yfir eigin tilfinningar og líðan. Þessi hópur er að auki meðvitaður um að vera 

undir stöðugu eftirliti. Tengslin á milli gesta og gestgjafa snúast hér um að brosin gera 

kröfu um að ferðamaðurinn brosi á móti en að auki gerir hann kröfur um ákveðna 

þjónustu sem honum ber að fá samkvæmt almennum þjónustureglum (Larsen & Urry, 

2011). Áhugavert er, og um leið óþægileg staðreynd, hvernig skortur á því sem þeir 

félagar kalla líkamlegt auðmagn (e. bodily capital) getur haft áhrif á þessi tengsl. Útlit 

og hreyfingar skipta máli, brosið virkar alls ekki í öllum aðstæðum og getur jafnvel verið 

óviðeigandi á þeim sviðum sem því er ætlað að koma fram á. Á sama hátt getur líkami 

verið of gamall, feitur, afmyndaður, klaufalegur, hallærislegur, ekki af réttu þjóðerni eða 

raddblær viðkomandi ekki réttur  (Larsen & Urry, vísun í Warhurst, Nickson, Witz, & 

Cullen, 2000). Þessi heimur eigi sér líkamlega staðla þar sem þjónustufólk sem uppfylli 

þá fái að starfa fremst á sviðinu á meðan þeir sem geri það ekki séu baksviðs (Larsen 

& Urry, 2011).   
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Eins og sjá má er hægt að skoða „glápið“ út frá fjölmörgum ólíkum sjónarhornum í 

samskiptum, til dæmis á milli þeirra sem þekkjast og þeirra sem gera það ekki. Að auki 

á sama við „glápið“ og um gjörninga, þ.e. það fer yfirleitt fram með öðrum. Til viðbótar 

þá hafa þeir Larsen og Urry bent á hvernig „glápið“ kemur fram í valdatengslum og 

yfirburðum, en þar má líklega sjá eitt neikvæðasta sjónarhornið út frá kenningunni. 

Dæmi um það er þegar vestrænir og betur stæðir ferðamenn nýta sér bágindi 

heimafólks, til dæmis í Suðaustur-Asíu, og fara þangað til að „glápa“ á ungar konur og 

menn í sérstökum kynlífsferðum (Jeffreys, 1999). Þeir benda jafnframt á hvernig hópur 

fólks vinni stöðugt undir „glápi“ ferðamanna og líkja þeir því við að vera stöðugt uppi á 

sviði með áhorfendur. Hér hafi flytjendur þó ekki sömu möguleika og þeir sem Edensor 

tiltekur í sínum sviðsflutningi, sem þátttakendur sem hafi áhrif á hlutverk sín. Þessi 

gagnkvæmni í tengslum er háð margs konar efnahagslegum, pólítískum og 

þjóðernistengdum þáttum sem eru blanda af gestrisni og fjandskap. Síðast en ekki síst 

er „glápið“ undir áhrifum af hreyfanleika. Þeir sem starfa í ferðaþjónustunni eru ekki 

endilega heimamenn, heldur hugsanlega ferðamenn sjálfir í tímabundnum störfum og 

koma víðsvegar frá. Þannig verður „gláp“ heimamanna hreyfanlegt (e. mobile) því það 

kemur frá aðilum sem sjálfir eru hreyfanlegir.  

 

2.7 GERENDANET 

Gerendanetskenningin (e. actor-network theory) er ekki kenning sem slík, heldur 

fremur aðferðafræðileg nálgun sem byggir á efnislegri tengslahyggju (Latour, 2005). 

Upprunan má rekja til rannsókna í félagsvísindum upp úr 1980, en síðan þá hefur 

kenningin teygt anga sína víða, meðal annars í rannsóknir í ferðaþjónustu þar sem 

henni er beitt frá mörgum sjónarhornum (Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). 

Gerendanetskenningin skoðar hvernig hinn félagslegi heimur, til dæmis samfélög og 

menning, eru tilkomin vegna tengsla og hvernig gerendur innan tengslanetsins vinna 

saman að því að halda því gangandi. Vald gerenda til að hafa áhrif eða framkvæma 

innan netsins er alfarið háð tengslum við aðra gerendur (Latour, 2005). Gerendanetið 

er aldrei endanlegt heldur leitar stöðugt leiða til endurnýjunar og að nýjum tengslum 

sem fela í sér getu til athafna. Tengslanetið er ólíkt hefðbundnum tengslanetum og þá 

aðallega fyrir þrennt. Í fyrsta lagi hefur það róttæka sýn á gerandann sjálfan og þá 

hugsun að allt eigi sér stað fyrir tilstilli tengsla, þar á meðal hann sjálfur (Latour, 2005). 

Í annan stað þá eru gerendur margleitir, settir saman úr ólíkum þáttum og geta því 

verið manneskjur, dýr, hugmyndir eða fyrirbæri sem hvert um sig hefur áhrifavald í 

samstarfi við aðra gerendur en gerir ekkert á eigin vegum. Þannig benda þeir Gad og 

Jensen (2010) á hvernig ómennskir gerendur geta haft aukið vægi umfram mennska, 
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til dæmis þegar framvísa þarf vegabréfi við landamæri eða skriflegri staðfestingu á 

bókun við innskráningu á hótel. Í þeim tilvikum duga orð manneskjunnar lítið 

(Jóhannesson, Ren, Van der Duim, & Munk, 2014 vísun í Gad & Jensen, 2010, bls. 

67). Sé litið á ferðaþjónustuna út frá gerendanetskenningu má því segja að hún væri 

ekki til án ómannlegra gerenda (Gunnar Þór Jóhannesson o.fl., 2014). Að lokum felur 

gerendanetskenningin í sér að tengslanetin eru ekki endanleg skýring á tengslaformi, 

heldur aðeins eitt form af mörgum sem leitast við að skýra út undirliggjandi fyrirbæri 

(Gunnar Þór Jóhannesson, 2012, vísun í Law og Mol, 2001).  

 

Til að skýra út á einfaldan hátt flókið kerfi gerendanets er við hæfi að benda á tvö ólík 

dæmi sem bæði koma úr smiðju Latour (2010). Í því fyrra tekur hann dæmi af því þegar 

skjal er undirritað. Þá tengir viðkomandi orð sín og verknað við þann veruleika eða 

form sem skjalið verður til í. Skjalið verður þá að einhvers konar lögformi ef verið er að 

skrifa undir skuldabréf eða lögformlegan gjörning (Latour, 2010). Þannig má á sama 

hátt horfa til þess hvernig orð ferðamanns og sá hugarheimur sem þau hverfast um 

sem er upplifun hans af landinu og sá verknaður að þurfa að skrifa þau niður verður 

um leið hluti af heildarmynd ferðaþjónustunnar á Íslandi. Þó þarf að hafa í huga að ekki 

er hægt að aðskilja aðferðir og þá hugmyndafræði sem liggur að baki þeim. Aðferðir 

verða ekki til einar og sér, eða eru framkvæmdar án mannshugans og maðurinn fylgir 

reglum við framkvæmd sína. Samfélagið verður ekki slitið frá tækni. Latour tekur annað 

gott dæmi og bendir á hvernig flutningsgámur er afurð tengslanets en ekki eingöngu 

hugmynd sem er hrundið í framkvæmd með stáli og skrúfum. Lagasetningar, hönnun, 

verkalýðsfélög og hafnarmannvirki hafa sitt að segja í því hvort gámurinn verður til eða 

ekki. Þannig dugar ekki tækni eða löggjörningar, hvort sem er saman eða hvort í sínu 

lagi. Félagslegar tengingar eru nauðsynlegar til að sviðin nái saman (Latour, 2010).  Á 

sama hátt geta til dæmis lög og reglur tengt saman mörg ólík svið, svo sem tækni, 

vísindi, trúmál, stjórnmál o.fl. þrátt fyrir að sviðin séu ólík.  

 

Á annan hátt mætti snúa dæminu við og skoða netið þar sem trúmál eru sá grunnur 

sem gengið er útfrá og hvernig þau tengjast ólíkum þáttum eins og vísindum, 

stjórnmálum eða tækni. Þannig eru vísindi eða stjórnmál ekki niðurnjörvanleg fyrirbæri 

heldur samansafn tengsla. Heiti þeirra, þ.e. stjórnmál eða trúmál, gefa aðeins til kynna 

hvers eðlis grunnmálefnið er (Latour, 2005). Sama máli gegnir um ferðaþjónustuna. 

Hún snertir á öllum sviðum; pólitískum, trúarlegum og lagalegum svo einhver dæmi 

séu nefnd, en tilgangur netsins er jafnan í þágu hennar. Tengsl tveggja eða fleiri geta 

svo orðið til þess að netið breytist. Raunhæft og ágætt dæmi er að hugsa til þess hvað 

gerist þegar náttúruhamfarir verða hér á landi. Þær hafa áhrif á flugsamgöngur, eins 
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og dæmin hafa sýnt, sem í framhaldi hefur áhrif á hótelbókanir og svo koll af kolli niður 

í smæstu einingar netsins sem annað hvort laskast eða breytast. Taka þarf tillit til nýrra 

aðstæðna og vefa nýja þræði. Önnur mynd gerendanets ferðaþjónustunnar gæti verið 

ofin út frá sjónarhorni leiðsögumanna, hópferðafyrirtækja eða listasafna. Þessi 

hugmyndafræði gerir það því að verkum að ekki er hægt að skýra út gerendanet 

ferðaþjónustunnar sem slíkrar, þar sem hún er sjálf hluti af tengslaneti sem býr hana 

til. Í ofureinföldu máli má segja að kenningin leitist við að skilgreina hvernig hlutir virka 

fremur en að fara í grundvallarskilgreiningar á því hvernig þeir eru í eðli sínu og í 

kjölfarið styðja eða gagnrýna tilveru þeirra (Latour, 2005).   

 

Kenningin hefur þó verið gagnrýnd fyrir það að þykja ekki nógu áþreyfanleg. Þannig 

telja til dæmis Whittle og Spicer (2008) hana ekki nógu afgerandi þar sem hún komi í 

veg fyrir að hægt sé að rekja völd innan skipulagsheilda beint til einstaklinga, 

félagslegrar uppbyggingar eða útdeilingar á valdi. Hún leitist þess í stað aðeins við að 

rekja flókin tengsl til ólíkra gerenda innan netsins. Þar með henti hún ekki til að skoða 

valdkerfi skipulagsheilda svo dæmi sé tekið (Whittle & Spicer, 2008). Þessi gagnrýni 

er umhugsunarverð og hugsanlega réttmæt, en til þess sem hér að ofan hefur verið 

rakið virðist gerendanetskenningin í öllu falli henta vel. Til gamans má geta þess að 

sjálfur lét Latour (1999) hafa eftir sér að á gerendanetskenningunni (e. actor-network 

theory) væru fjórir gallar. Þeir væru: „actor“, „newtork“, „theory“ og bandstrikið! (Latour, 

1999). Síðar dró hann að vísu þessi orð til baka (Latour, 2005, 9) en röksemdirnar sem 

hann gaf fyrir þeim eru engu að síður áhugaverðar þó ekki gefist rúm til að rekja þær 

hér. Þessi ummæli Latour eru eingöngu sett fram hér sem áminning þess að 

kenningasmiðirnir sjálfir geta fallið í djúp efans líkt og hinir óbreyttu.  

 

 

SVIÐSETNING OG IÐKUN   

Hér verður vikið að myndlíkingum sem birta okkur staði sem svið og ferðamenn sem 

flytjendur á þeim sviðum og um leið gerendur í mótun þeirra. Larsen (2008) heldur því 

fram að til að upplifa staði þurfi einhvers konar tengslamyndun að eiga sér stað, hvort 

sem er í netheimum eða raunheimum og að þau tengsl séu bæði framkvæmd (e. 

performed) og mótuð fyrirfram (e. preformed). Hann segir að auki að grunnur þeirra 

tengsla mótist af væntingum, menningarlegum bakgrunni og fyrri reynslu (Larsen, 

2008). 
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2.8 STAÐUR 

Ef við hugsum okkur sólarströnd en tökum síðan í burtu allar 

félagslegar tengingar eins og gleði, hvíld og stemningu, þá er hún 

líklega ekkert annað en staður þar sem sandur og sjór mætast 

(Obrador Pons, 2012, 22–23, lausleg þýðing).  

 

Í textanum hér að ofan bendir Obrador Pons (2012) á að bæði skynjun okkar og 

væntingar hafi áhrif á það hvernig við upplifum þá staði sem við ferðumst til. Hann 

tekur dæmi af fjölskyldu sem heimsækir baðströnd, sér í lagi vegna þess að þegar um 

baðströnd sé að ræða þá hafi flestir fyrirfram gefnar hugmyndir um gildi staðarins og 

áhrif hans á upplifun þeirra. Í þessu tilfelli fer barnafjölskylda á ströndina og byggir 

sandkastala. Obrador Pons sýnir fram á hvernig iðkun ferðafólksins verður tenging 

þeirra við svæðið og í stað þess að ströndin sé aðeins hluti af landslagi þá gerir fólkið 

staðinn merkingarbæran með athöfnum sínum. Það markar sér svæði, á vissan hátt 

„eignar sér“ hann tímabundið og umbreytir með því merkingu hans. Þannig geri 

líkamleg skynjun fólki kleift að upplifa staði og í bland við væntingar þess geti þeir 

þannig breyst í paradís (Obrador Pons, 2012). Í dæmi sínu hér að ofan nefnir hann 

þrjár tegundir líkamlegrar skynjunar: Snertingu sem verður til við þá framkvæmd að 

byggja úr sandi, skynjun af umhverfi þegar legið er í sólbaði og að lokum skynjun 

líkamans í sjó út frá þrýstingi, hreyfingu og hitastigi (Obrador Pons, 2012).    

 

Að eigna eða marka sér stað með þessum hætti kallar Bærenholdt (2004) „að búa sér 

til svæði“ (e. making place). Ferðamaðurinn „eignast“ staðinn tímabundið og svæðið 

þar sem kastalinn rís, í þessu tilfelli, er ekki einungis byggingarreitur fyrir sandkastala 

heldur minnismerki. Táknmynd sem hýsir drauma og vonir og framkvæmdin gerir 

ströndina að merkingarbærum félagstengdum stað (e. social space) (Bærenholdt, 

Haldrup, Larsen & Urry, 2004, 3). Ströndin breytist þar með frá því að vera einhvers 

konar fyrirbæri sem ferðmaðurinn hefur fyrirframgefnar hugmyndir um í raunverulegan 

ferðamannastað vegna athafna hans og drauma. Ljósmyndir sem ferðamaðurinn tekur 

og þær minningar sem myndirnar framkalla verða jafnframt hluti af ímynd staðarins 

þegar þær eru settar á samskiptamiðla (Bærenholdt o.fl., 2004). En það eru þó sér í 

lagi líkamlegar og félagslegar athafnir sem móta þessa staði. Þeir verða eingöngu til 

vegna þátttöku ferðamanna, sem bæði er óstöðug og ófyrirsjáanleg (Bærenholdt o.fl., 

2004) líkt og gerendanetið sjálft. Það ber því að hafa í huga að til að mótun 

ferðamannastaðar sé raunhæf þurfa að koma til ytri þættir svo sem sterkir innviðir og 

fleiri gerendur. Þessir ytri þættir sem áður var minnst á í tengslum við hreyfanleika og 
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gerendanetskenningu eru samofnir, hver öðrum háðir og hafa jafnt vægi (Latour, 

2005). Hér má til dæmis nefna vegakerfi, gistiþjónustu og veitingastaði.    

 

Fjölmargir fræðimenn eru á sama máli og Bærenholdt og Obrador Pons og líta svo á 

að jafnvel þó hugtakið staður sé í almennum skilningi orð sem skilgreinir rými, þá sé 

það oftar en ekki tengt einhvers konar tilfinningum (Stokowski, 2002). Þeir sem komi á 

staði upplifi margs konar tilfinningalegar tengingar og hafi ákveðnar væntingar og 

hugmyndir um iðkun á staðnum. Þessar tengingar séu því algjör grundvöllur fyrir því 

að skilgreina hugtakið staður (Cutler & Carmichael, 2010). Thrift (2004) tekur enn 

dýpra í árina þegar hann heldur því fram að allur félagsheimurinn og þeir staðir sem 

honum tilheyra séu tilkomnir vegna athafna og gjörða þeirra sem staðina iðka. Ef þeirri 

framsetningu er varpað upp, að tengsl hljóti að fela í sér að þau áttu sér staðsetningu, 

þá dregur hún um leið staðinn inn í þessa samverkun hreyfanleika og tengsla sem áður 

var bent á. Staðurinn verður þannig til vegna þeirra tengsla sem heimamenn eiga við 

staðinn sjálfan og aðra sem þangað koma (Bærenholdt & Jóhannesson, 2008; Urry & 

Sheller, 2006). Samkvæmt gerendanetskenningunni eru staðirnir þó ekki stöðugir 

frekar en aðrir þættir innan netsins, heldur margbreytilegir og í stöðugri endurskoðun 

(Bærenholdt & Jóhannesson, 2008; Gunnar Þór Jóhannesson, 2012; Katrín Anna 

Lund & Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). 

 

2.9 SVIÐ      

Staðurinn er sviðið og ferðamaðurinn leikari sem velur sér hlutverk út frá eigin hvötum. 

Að öllu jöfnu er hann vel undirbúinn, veit hvað er í vændum og bíður spenntur eftir að 

takast á við það. Undirbúningurinn felst í því að læra hlutverkið, kynna sér aðstæður á 

meðan markaðsöflin kynda undir frekari spennu og væntingum (Solvoll o.fl., 2013).   

 

Líkt og þeir Gilmore og Pine, MacCannell, Bærenholdt og Obrador Pons þá grípur 

Edensor til myndlíkingar af sviðsflutningi í rannsóknum sínum á iðkun 

ferðamannastaða, en þó á sinn hátt, þar sem hann líkir ferðamönnum við flytjendur (e. 

performers) á mismunandi sviðum. Flutningur þeirra er skilgreindur út frá ýmsum 

þáttum, svo sem hæfni, sveigjanleika, hversu mikið þeim er leikstýrt og hvort þeir taki 

þátt sem einleikarar eða með öðrum. Flest eru sviðin sett fram af metnaði þeirra sem 

að þeim koma og bjóða upp á margs konar „uppfærslur“ (Edensor, 2001, 64). Í 

rannsókn á ferðamönnum sem heimsóttu Taj Mahal skoðaði hann þessi ólíku svið, 

hvernig ferðamennirnir komu fram á þeim og hvað einkenndi þau. Hann kaus að flokka 

þau í tvo meginflokka, annars vegar sem einsleit (e. enclavic) og hins vegar 
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margbreytileg (e. heterogeneous), eða sem samsuðu margs konar ólíkra sviða 

(Edensor, 2000).  

 

Einsleit svið (e. enclavic spaces) eru skipulögð og hefðbundin. Hér má sjá vestræna 

staðla eins og loftkælingu, hreinlæti, skreytingar og gæðaeftirlit. Þessi svið krefjast 

eftirlits og stefnumótunar og aðilar ferðaþjónustunnar á þessum stöðum fylgjast með 

því að fólk hagi sér á viðeigandi hátt. Fylgi það ekki reglum er brugðist við svo lítið beri 

á. Hegðun og framkoma ferðamanna innan þessa sviðs nær auk þess yfir mun 

persónulegri þætti, svo sem hvernig á að klæða sig, hvað á að mynda og hverju á að 

dást að. Innan hópsins myndast nokkurs konar sjálfskipað eftirlit (e. self- monitoring) 

þar sem fólk fylgist með sjálfu sér og öðrum (Edensor, 2000). Mest einkennandi fyrir 

sviðið er stöðug eftirfylgni með mörkum þess sem er í boði og fyrir hverja. Þannig hafa 

heimamenn ekki aðgang að þessum sviðum nema eingöngu sem starfsmenn. Þetta 

leiðir til þess að ferðamenn eru án allra tengsla við heimamenn og þeim er haldið frá 

stöðum sem ekki er talið æskilegt að þeir sjái. Ágætis dæmi um þetta hér á landi er 

ferðatilhögun farþega sem hingað koma með skemmtiferðaskipum yfir sumartímann. Í 

skipulögðum dagsferðum fara þeir með rútum sama hringinn og skoða sömu 

áfangastaði án þess að eiga möguleika á því að mynda nokkra persónulega tengingu 

við land og þjóð, nema ef vera skyldi þjónustufólk á þeim sölustöðum sem heimsóttir 

eru í ferðinni. Edensor bendir á að þannig ferðist ákveðinn hópur innan þessa sviðs 

líkt og í sápukúlu og sjái lítið annað en það sem ferðaþjónustuaðilar skipuleggi. 

Fagurfræðistaðlar miðast við það sem ratar í ferðabækur eða markaðsfulltrúar 

ferðaþjónustufyrirtækjanna ákveða hverju sinni. Undir þetta svið falla líka svokallaðir 

„ferðaþjónustupakkar“ sem eiga að heita sérsniðnir með hagsmuni ferðamannsins í 

huga þar sem ferðaþjónustuaðilar túlka og ákveða hvað ferðamanninum kunni að 

þykja áhugavert, eða eins og Mark Neumann orðar það:  

 

 Ferðamenn fá sjaldnast að draga eigin ályktanir þegar kemur að hlutum og 

stöðum sem verða á vegi þeirra. Þess í stað mætir þeim yfirbygging 

orðræðu, tákna, korta, leiðsögufólks og ferðahandbóka sem í sífellu móta 

mörk þess hvað telst verðugur áfangastaður 4 (Neumann, 1988, 24).   

 

                                                 
4 Tourists are rarely left to draw their own conclusions about objects or places before them. 

Instead, they more often confront a body of public discourse – signs, maps, guides and guide 

books – that repeatedly mark the boundaries of significance and value at tourist sites 
(Neumann, 1988:24). 
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En jafnvel þó Edensor skilgreini svið ferðaþjónustunnar á þennan hátt, þá gagnrýnir 

hann almennt þær aðferðir sem ganga út á að skilgreina ferðamanninn og 

ferðamannastaði. Hann telur það varasamt, því horfa eigi á ferðaþjónustuna sem 

lifandi ferli í stöðugri mótun sem er fullkomlega í anda gerendanetskenningarinnar. 

Þannig eigi, í stað þess að horfa á ákveðna staði fyrirfram sem ferðamannastaði þar 

sem sérstakar „ferðamannaathafnir” eigi sér stað, að horfa til þess að hvaða staður 

sem er geti orðið ferðamannastaður með iðkun ferðamannanna sem þangað koma 

(Edensor, 2000). Segja má að Edensor leggi alla félagslega hegðun undir með þessari 

skoðun sinni og um leið má sjá röksemd í því sjónarhorni að enginn gjörningur geti 

farið fram ef ekki er staður til að framkvæma hann. Þarna liggur því grunnur staðarins 

í raun. Gjörningurinn er svo háður ýmsum þáttum sem ákvarða hvort staðurinn lifir 

áfram eða er eingöngu einnota í þeim skilningi. Hann getur til að mynda staðið og fallið 

með aðgengi að svæðinu.   

 

Margbrotin svið (e. heterogeneous spaces) eru svið þar sem ferðaþjónustan virðist 

hafa sprottið upp á óskipulagðan hátt eða þjónar sem bakgrunnur í hversdagslífi fólks 

af ólíkum toga. Þetta eru oft á tíðum staðir þar sem ferðamenn og heimamenn blanda 

geði, til dæmis miðsvæðis í borgum innan um hótel, litlar verslanir eða aðra þjónustu 

og formið er ekki jafn stíft og á einsleitu sviðunum. Í samanburði er þjónustan ekki af 

sömu stöðlum, kröfurnar eru minni sem og þægindin. Margþætt og fjölbreytt sviðið 

setur í hendur ferðamannsins að velja hvort hann umgengst heimamenn í bland við 

sína líka. Á þessum sviðum er stundum hægt að fylgjast með heimafólki að störfum og 

markaðir eða verslanir úti á götu gefa ferðamanninum tækifæri til að taka þátt í 

mannlífinu með spjalli. Götulistamenn eiga jafnvel möguleika á að til þeirra sé litið 

(Edensor, 2000).   

 

Með því að horfa á ferðaþjónustuna sem síbreytilega sviðsetningu þá gefur Edensor 

ferðamanninum tækifæri til að takast á við margbreytileg hlutverk sem ýmist eru 

fyrirfram lærðar athafnir, eða að hluta til eða öllu leyti spunnin upp (e. improvised) á 

staðnum. Frelsið er ótakmarkað og þannig getur ferðamaðurinn jafnvel leikið mörg 

hlutverk í einni og sömu ferðinni. Þessi hlutverk eru félagsleg og ákvarðast hegðun 

ferðamannsins innan sviðsins af því hvað er viðurkennt á því sviði, hvað er viðeigandi 

og hvaða skilyrði þarf að uppfylla (Edensor, 2000). Þannig bendir Edensor á það 

hvernig bakpokaferðalangar gera grín að hópferðalöngum og vestrænir ferðamenn líta 

niður á indverska ferðamenn, í skoðunarferð þeirra við Taj Mahal (Edensor, 2001).   
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Myndlíkingarnar hér að ofan hafa snúist um sviðsetningu og því fellur Adrian Franklin 

(2003) vel í hóp þeirra fræðimanna sem hér hefur verið fjallað um þegar hann líkir 

ferðaþjónustunni við kóreógrafíu og gerendanet sem tengi saman marga ólíka 

gerendur í einskonar dansi. Óljóst sé hins vegar hvernig þær tengslasamsetningar hafi 

áhrif, það fari eftir stað og tíma hverju sinni. Áhrifin séu auk þess ekki aðeins háð 

ferðaþjónustunni heldur komi fleiri þættir til eins og náttúra, viðhorf fólks, vélar og 

tækni. Það geti því verið erfitt að spá fyrir um afleiðingar ferðaþjónustu sem 

gerendanets (Franklin, 2003, 2012). Ljóst er þó að hversu vel sem sviðunum er stýrt 

þá breytast þau stöðugt þar sem þau eru alfarið undir því komin að leikendurnir hafi 

áhuga á að koma þar fram. Þar með er ferðamaðurinn orðinn meðframleiðandi að 

staðnum og ekkert verður til nema fyrir hans milligöngu (Edensor, 2000).   

 

2.10 LÍKAMINN SEM MÓTTÖKUTÆKI 

Nokkru framar í kaflanum vísar Latour í hugmyndafræði gerendanetskenningar í dæmi 

af ilmvatnsframleiðslu. Hann bendir á að líta megi á líkamann sem móttökutæki, þar 

sem tilvera hans sé nauðsynleg til þess að læra og eftir því sem manneskjan læri betur 

að þekkja skynhrif líkamans, þeim mun dýpri verði upplifunin. Þannig megi þróa 

upplifunina enn frekar með því að þekkja eigin skynhrif. Latour vísar í William James 

(1907) með orðunum: „To have a body is to learn to be affected“ og telur að hrifningin 

verði til fyrir áhrif lifandi eða dauðra hluta í umhverfinu. Ef maður neiti að láta undan 

þessari vitneskju bíði ekkert nema doði. Á sama hátt telur Latour að útfærslan (e. 

articulation) þróist í takt við þau tengsl sem hún á við umhverfi sitt (Latour, 2004, 205). 

Þannig séu það ekki aðeins líkamleg skynjun og fjölbreytileg heimssýn sem gefi 

djúpstæða reynslu þegar kemur að upplifun, þau tengsl sem manneskjan býr til á 

ferðalagi sínu hafi þar jafnframt mikið vægi (Latour, 2004). Hér má sjá fyrir sér hversu 

miklu innihaldsríkara og áhugaverðara það er fyrir ferðamann að ræða við annan 

ferðalang sem farið hefur á sömu staðina og orðið fyrir svipaðri reynslu. Að upplifa hluti 

einn er afar ólíkt því að upplifa þá með öðrum og það á ekki aðeins við um ferðalög. 

Hversdagslegar athafnir líkt og að borða einn, vinna einn, eða horfa einn á sjónvarp 

eru á sama hátt ólíkar. Í rannsóknum sínum fylgdist Latour með vísindamönnum. Hann 

skoðaði hvernig félagslegir þættir skiptu máli í vinnu þeirra og höfðu áhrif á niðurstöður, 

ekki síður en tæknileg atriði sem tengdust rannsóknunum (Latour, 1987).    
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2.11 TÓMHYGGJA ÁNÆGJUNNAR 

Hér verður tekið smá hliðarspor og litið á upplifun sem uppreisn gegn „ánægjunni“ eða 

valdi kapítalismans eins og Benjamin Noys (2008) setur það fram í grein sinni „The 

End of the Monarcy of Sex“. Hann horfir til neyslusamfélagsins í hinum vestræna heimi 

og þess sem Allan Badiou (2003) kallar „tómhyggju ánægjunnar“ (e. the nihilism of 

enjoyment) og vísar þá til þess þegar nautnin eða ánægjan er orðin svo einangruð að 

hún uppfyllir ekki lengur þau skilyrði sem til var ætlast af henni og skilur aðeins eftir 

tómleika þegar hún er afstaðin (Noys, 2008). Noys horfir til meinlætahyggju og sér 

hana sem leið til að komast undan ákveðinni valdahyggju. Í greininni er vísað til kynlífs  

en vel má sjá fyrir sér meinlætahyggju í ferðaþjónustu og hvernig stöðugt er leitast við 

að finna upp nýjar og einfaldar leiðir og tilraunir til að brjótast út úr ramma skipulagðrar 

ferðaþjónustu. Er til að mynda hægt að líta á nútímaferðamennsku sem 

meinlætaferðamennsku? Brotthvarf eða uppreisn gegn neysluhyggju eða 

hópferðatúrisma? Hvaða leiðir má þá fara til að gera ánægjuna aftur að þeirri upplifun 

sem felst í merkingu orðanna að hafa ánægju af?  Hvernig er hægt að hafa ánægju af 

upplifun á ferðalagi eða ferðalögum sem eru orðin innantóm, leiðigjörn eða stöðnuð? 

Aðeins fleiri staðir, fleiri fossar og fleiri borgir til að merkja við á heimskortinu á 

samfélagssíðunum. Eða er vonlaust að brjótast gegn markaðsöflunum þar sem 

kapítalisminn hafi þann hæfileika að innlima hið sérstæða á nýjan leik og finni sér því 

leið til að markaðsvæða það út í hið óendanlega. Gunnar Þór Jóhannesson (2008) 

veltir því fyrir sér hvort íslensk ferðaþjónusta sé á villigötum og geti í raun boðið 

ferðamönnum upp í þann dans sem Franklin nefndi hér að ofan. Er svigrúm til að bjóða 

upp á skapandi ferðir sem byggjast á þátttöku ferðamanna með þá innviði sem nú eru 

til staðar? Hann bendir á að flest fyrirtæki í ferðaþjónustu séu lítil og því spurning hvort 

þau ráði við þær hugmyndir sem skapandi ferðaþjónusta gengur út á. Hann varpar 

fram spurningunni um það hvort landkynningar Íslandsstofu, líkt og Inspired by Iceland 

herferðin, muni jafnvel draga athygli frá þeirri uppbyggingu sem nauðsynleg er á 

innviðum til að halda hér áfram framþróun í ferðaþjónustu og öðrum rekstri á einstökum 

svæðum. Hann bendir á að markaðsherferðin falli vel að hinum „síðkapítalíska heimi 

skapandi eyðileggingar“ þar sem landslag og líf er aðeins verðmæti fyrir markaðsfólk 

og ímyndir, samfélagsvefir og sögur af persónulegri upplifun eru markaðssettar 

(Edward H. Huijbens, Björn Þorsteinsson, og Gunnar Þór Jóhannesson, 2014, 225).    

 

Það er þekkt viðhorft þegar kemur að umræðu um ferðalög að líta almennt á þau sem 

flótta frá striti hversdagsins, hvíld frá rútínu og leit að hinu sérstaka. Edensor (2007) 

gagnrýnir þetta viðhorf og telur þvert á móti að rannsóknir styðji við það að ferðalög 
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fólks séu samansafn af mótuðum hverdagslegum venjum og rútínu. Það eigi ekki síst 

við í hópferðamennsku og jafnvel þó ferðaþjónustan líti út fyrir að leiða fólk í átt að hinu 

sérstaka þá sé hún í raun uppfull af rútíneruðum hefðum. Því sé það svo að í stað þess 

að ferðamaðurinn upplifi eitthvað nýtt og framandi, þá haldi hann áfram að framkvæma 

margar af sínum hefðbundnu og hversdagslegu athöfnum þrátt fyrir að vera staddur í 

ókunnu landi. Þar með sé staðurinn hreint ekkert sérstakur eða merkilegur. Hann sé 

hugsanlega markaðssettur og verðlagður sem slíkur, en það sé fyrirsláttur. Í raun sé 

aðeins um að ræða flóttaleiðir dulbúnar sem menningarferðir eða „cultural coded 

escape attempts“ eins og hann orðar það sjálfur (Edensor, 2007, 200). Þannig búi 

ferðaþjónustan til í vitund fólks ómeðvitaðar hugmyndir um hvað það er að vera 

ferðamaður. Í þessu samhengi séu borgir til dæmis farnar að búa til sérstök svæði í 

þeim tilgangi að laða til sín fólk með hvers kyns frumlegum og skapandi leiðum. Sú 

leið sé hins vegar komin í þrot og hið frumlega og skapandi sé þrælskipulagt, ófrumlegt 

og virki því öfugt! Ferðamaðurinn reyni að forðast þessar ofskipulögðu sviðsetningar 

og sæki frekar í tengsl við heimafólk og öðruvísi upplifun en þá hefðbundnu. Edensor 

heldur því jafnframt fram að þessi undankomuleið eigi þar að auki ekki aðeins við um 

ferðamanninn sjálfan, heldur sé ferðaþjónustan í heild sinni uppfull af skipulögðum 

rútínum og því sé innan hennar á sama hátt grundvöllur til að fara út fyrir hið 

hefðbundna og koma fram með uppbrot sem þó eigi sér ekki sérstaka skilgreiningu 

(Edensor, 2007). Hvað varðar það viðhorf til ferðalaga að líta á þau sem flótta frá striti 

hversdagsins telja Edensor og fleiri auk þess að þessi svokallaði flótti sé ekki eins 

mikilvægur og áður var þar sem sveigjanleiki starfandi nútímafólks bjóði oft upp á hvers 

kyns flóttaleiðir svo sem heimsóknir á bari eftir vinnu eða helgarferðir til útlanda svo 

eitthvað sé nefnt. Að auki sé lífsstíll nútímafólks þannig að ferðalög eru orðin hluti af 

lífi margra, ekki síst þeirra sem þurfa að ferðast erlendis vegna vinnu. Þar með sé 

sérstaða þess að fara í frí til annarra landa orðin veigaminni í samanburði við 

hversdagslífið og óalgengt orðið að litið sé á þau sem langþráðan flótta (Edensor, 

2007; Urry & Sheller, 2006).   

 

Ekki verður farið lengra að sinni með þessar hugleiðingar, sem aðeins voru lagðar hér 

fram sem vangaveltur um þátt ánægjunnar í upplifun nútímaferðamannsins. Skal því 

áfram haldið út frá sviðsetningu í ferðaþjónustu.  
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2.12 SPUNI 

Ef litið er til umræðunnar um það hvernig horfa má á mótun staða út frá félagslegum 

gjörningum, þá bætast þau Ingold og Hallam (2008) í hóp þeirra sem áður hefur verið 

fjallað um, en segja má að þau bæti aðeins í með sínum hugmyndum. Þau halda því 

fram að menning verði beinlínis til á stöðum þar sem félagslegir gjörningar fara fram í 

margs konar spuna. Staðurinn sé þar með ekki rammi utan um menningu heldur hluti 

hennar (Ingold & Hallam, 2008). Hér má segja að grunnur þessarar rannsóknar 

umhverfist, það er hugmyndafræði þess hvernig menning býr til staði. Edensor (2007) 

bætir því við að ferðamaður geti spunnið gjörninginn upp á staðnum að hluta til eða 

jafnvel öllu leyti. Spuninn sé áskorun á eigin getu. Áskorun sem þessi á þó ekkert skylt 

við ferðalög þar sem markmiðið er að upplifa athafnir sem krefjast þess að 

ferðamaðurinn ögri mörkum líkamlegrar getu eins og margar ævintýraferðir gera, eða 

sveigi viðhorf og siðferði í kynlífs- eða ofbeldistengdum ferðum. Það sé ekki þörf á að 

sækja í þessar öfgar til að upplifa áhugaverða hluti eða mæta nýjum áskorunum. Nýir 

áfangastaðir krefjist þess iðulega að ferðamaðurinn fari út fyrir þægindarammann og 

spreyti sig í framandi umhverfi. Þegar ferðamaðurinn neyðist til að stökkva í hlutverk 

sem hann ekki þekkir, þá grípur hann til spuna og það getur gerst hvort heldur sem 

hann sækist eftir að koma sér í þær aðstæður eða ekki (Edensor, 2001). Þessu má 

líkja við hlutverk götusala, þar sem vöruskiptin eru sett á svið sem eins konar vel æfður 

dans viðskipta og samskipta (Buie, 1996, 227). Þess háttar staðir eru ekki merktir eða 

auglýstir sem slíkir, heldur spretta upp líkt og fyrir tilviljun og þar hristast saman hlutir, 

fólk og skynjun. Allt fer fram í spuna þar sem fyrirfram æft hlutverk ferðamannsins 

verður að engu (Edensor, 2001). Þau Ingold og Hallam (2008) telja að sá spuni sem 

ferðamaðurinn þarf að grípa til í þátttöku sinni í hversdagslegum athöfnum 

heimamanna sé grunnur skapandi ferðaþjónustu og um leið farsæl leið fyrir borgir sem 

vilji laða að skapandi ferðamenn. Hvað varðar hlutverk spuna í félags- og menningarlífi 

þá bendir Bruner á að það sé til ákveðin uppskrift í þeim efnum, en fólk þurfi sjálft að 

finna út hver hún er með því að spinna sig áfram. Þannig verði menningin til í spuna 

sem afleiðing eða viðbrögð við atvikum lífsins (Bruner, 1993, 326). Bruner leggur 

áherslu á að hann sé á engan hátt að gera lítið úr regluverki samfélagsins þó hann 

haldi því fram að ekki sé hægt að átta sig á því hvernig menning gengur fyrir sig nema 

taka með í reikninginn getu einstaklinga til spuna og sköpunar (Bruner, 1993, 26).  
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2.13 SAMANTEKT  

Í þessum kafla hefur sjónum verið beint að breytingum sem orðið hafa í 

ferðaþjónustunni síðustu tvo áratugi eða svo, þar sem áherslan hefur sífellt meira 

dregist í átt að upplifunartengdum ferðum. Gerð var tilraun til að skýra út hugtökin 

upplifun og gjörningur frá sjónarhóli rannsóknar auk þess sem fjallað var um 

upplifunarhagkerfið sem ramma utan um þá nýju sýn sem setti upplifunarþáttinn í 

forgang í viðskiptum og þjónustu. Bent var á hvernig skapandi ferðaþjónusta þróaðist 

smám saman út frá menningarferðaþjónustu og áþreifanlegir hlutir og arfleifð vék fyrir 

óáþreifanlegum fyrirbærum og aukinni þátttöku ferðamanna í samfélagi og menningu 

á áfangastöðum sínum. Vegna hreyfanleika alls heimsins eru skilgreiningar á 

ferðamönnum óljósar og kröfur þeirra sömuleiðis breyttar. Það á ekki síst við þegar 

kemur að gagnkvæmi í upplifun á ferðalögum og kröfum um mótun áfangastaða. 

Gerendanetskenningin hefur sýnt sig að vera hentugt verkfæri til að lýsa flóknum 

tengingum og um leið bakgrunnur í því umhverfi sem samfélög og menning byggja á. 

Hún er tengslanet í sífelldri aðlögun þar sem gerendur fá litlu framgengt nema í 

samfélagi við aðra gerendur. Fjallað var um nauðsynlega tilvist líkama til upplifunar, 

kenningar sem byggja á þeim tengslum og jafnframt við mótun áfangastaða. Vísað var 

í nokkra fræðimenn sem beita myndlíkingum af sviðsflutningi til að skýra út og móta 

kenningar sínar. Örlítið hliðarspor var tekið til að velta fyrir sér brotthvarfi frá 

neysluhyggju og hópferðatúrisma og því hvort ferðaþjónustan sé á villigötum með því 

að reyna stöðugt að markaðssetja hið sérstæða. Lykilorðin hér voru: Sviðsetning, 

hreyfanleiki, tengsl, þátttaka og iðkun. Meginstef kaflans er að upplifun er líkamleg og 

staður verður til með iðkun og væntingum þeirra sem þangað sækja í samfélagi við 

flókið net mannlegra og ómannlegra gerenda.   

 

Verður nú vikið að rannsókninni sjálfri.  
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 
Markmið með rannsókninni er að kanna hvað erlendir ferðamenn sjá sem upplifun hér 

á landi og hvernig þeir tjá hana. Til að ná þeim markmiðum er rannsóknin í formi 

gjörnings, þar sem ferðamennirnir skrá upplifun sína á íslenska pappírsfána og leggja 

fram til sýnis á opnu svæði í miðbæ Reykjavíkur. Fylgst er með því hvernig þeir nota 

svæðið sem er til umráða með því að taka ljósmyndir og myndbönd á meðan á 

gjörningnum stendur, en auk þess eru fánarnir þemagreindir. Þar sem aðferðin telst 

að hluta til óhefðbundin, verður byrjað á því að gera grein fyrir þeim þáttum hér í 

upphafi kafla. Í kjölfarið verður vikið að hefðbundnari hliðum s.s. markmiðum 

rannsóknarinnar, rannsóknarspurningum, þátttakendum og vali á þeim. Næst verður 

vikið að rannsóknarnálgun og aðferðum sem byggja á félagsfræðikenningum 

Goffmans um sjálfið, kenningu Pink um skyn- og sjónræna etnógrafíu og kenningu um 

óhlutlæga framsetningu (e. non-representational theory) sem Thrift hefur verið 

talsmaður fyrir. Loks er sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun hennar, 

greiningu gagna og vikið að stöðu rannsakanda.   

 

3.1 TAKMÖRKUN HEFÐBUNDINNA RANNSÓKNARAÐFERÐA 

Meged, Blichfeldt, Hansen og Hvass (2014) velta því fyrir sér hvort mögulegt sé með 

nýjum og óhefðbundnum aðferðum að bæta rannsóknir í ferðaþjónustu. Þær gangi 

yfirleitt út á hefðbundnar nálganir, svo sem tilviksrannsóknir, eigindleg viðtöl og aðrar 

þekktar leiðir, en möguleikarnir séu mun fleiri (Meged o.fl., 2014). Þau benda á hvernig 

umræðan um þessi mál hafi verið að þróast og til að fá frekari yfirsýn þá óskuðu þau 

eftir efni frá rannsóknaraðilum í þeim tilgangi að bera saman og setja fram í eins konar 

sýnisbók um efnið. Þau komust þá að því að nýjar nálganir í aðferðafræði voru mun 

útbreiddari en þau áttu von á og fjölbreytileikinn mikill. Flestar voru rannsóknirnar 

eigindlegar sem kom þeim ekki á óvart þar sem viðfangsefnið er iðulega á sviði 

þekkingar- og verufræði, en þau benda þó á að það útiloki á engan hátt þörfina fyrir 

megindlegar rannsóknir í greininni. Þau kjósa að flokka rannsóknirnar í þrennt út frá 

nýjum áherslum: Í fyrsta lagi horfa þau á rannsóknarþáttinn sjálfan, ekki síst virkni 

rannsakanda og hvernig inngrip hans sem geranda (e. performer) hefur aukist, og þar 

með áhrif hans á þekkingaröflun rannsóknar. Í öðru lagi er áherslan á hugtakaþáttinn, 

en þau telja að í ferðaþjónusturannsóknum þurfi að leitast við að aðgreina hugtök frá 

því að vera einungis hluti af kenningum og sýna frekar fram á hagnýt tengsl hugtaka 

og aðferða. Þau benda máli sínu til stuðnings á hugtökin hreyfanleika og iðkun, sem 

eru í forgrunni ferðaþjónusturannsókna um þessar mundir og leggja til frekari umræðu 
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á þessu sviði (Meged o.fl., 2014, 15). Að lokum benda þau á að fram að þessu hafi 

tveir mikilvægir þættir verið fremur vanræktir frá sjónarhóli ferðaþjónusturannsókna, 

en það eru tilfinningar og hrif. Þessir þættir hafi áhrif á allt í senn, viðfangsefni 

rannsóknar, rannsakandann og rannsóknarferlið sjálft.   

 

Þegar kemur að því að feta veginn frá hinum hefðbundnu leiðum í rannsóknum á 

upplifun í ferðaþjónustu benda þau á hvernig rammi hins „hefðbundna“ viðtals í 

eigindlegum rannsóknum geti verið hamlandi. Það á ekki aðeins við hvað varðar 

spurningarnar sjálfar, heldur einnig þegar kemur að gagnvirkum skilningi á milli 

spyrjanda og þess sem situr fyrir svörum. Margir séu farnir að beita aðferðum sem þeir 

telji minnka þessar hömlur en komi þess í stað með nýjar framsetningar á formi og 

íhlutun rannsakanda (Meged o.fl., 2014). Að lokum benda þau Meghed, Blichfeldt, 

Hansen og Hvass á að þó þær nýju nálganir í aðferðafræði sem hér hefur verið fjallað 

um virðist ekki við fyrstu sýn falla undir það sem kalla mætti hægrænt gildi, þá muni 

tíminn leiða í ljós mikilvægi þeirra og þeirrar þekkingar sem þær geta fært okkur. Sú 

þekking muni síðar hafa bein áhrif á til dæmis áfangastaði, neyslu og aðra þætti 

ferðaþjónustunnar (Meged o.fl., 2014, 22).  

 

3.2 GJÖRNINGUR SEM RANNSÓKN  

Undanfarna áratugi hafa rannsóknaraðferðir sem byggja á ýmis konar gjörningum sótt 

í sig veðrið sem þverfagleg nálgun í eigindlegum rannsóknum í félagsfræði, 

fornleifafræði og kennslufræði svo eitthvað sé nefnt (Hesse-Biber & Leavy, 2010).  

Þessar áherslur ná bæði til aðferðafræðilega hlutans sem og þess þekkingarfræðilega. 

Þær Savin-Baden og Wimpenni (2014) hafa notað hugtakið performance ethnography 

sem yfirheiti yfir margs konar rannsóknir sem byggja á því að gjörningur er settur á 

svið og í kjölfarið unnið með gögn sem aflað er á vettvangi (Savin-Baden & Wimpenni, 

2014, 55). Aðferðin þróaðist út frá samfélagsrannsóknum Conquergood (2002) sem 

taldi að nýta ætti gjörninga sem sögur því það auðveldaði að sjá tengingu á milli 

framkvæmda og fræða. Aðferðin býður þar með áhorfendum upp á að sjá 

félagsfræðirannsóknir í ljósi sviðsetninga (Savin-Baden & Wimpenni, 2014). Gray 

(2003) heldur því fram að þessi nálgun hvetji til þess að við endurskoðum á hverju við 

byggjum þekkingu okkar og að gjörningurinn sé þess eðlis að hann hafi ýmislegt 

umfram hefbundna gagnaöflun. Hann sé milliliðalaus athöfn sem sprettur upp í núinu 

og feli í sér eiginleika sem viðtöl eða skýrslur sem þarf síðar að túlka fari á mis við. Að 

auki sé kosturinn við gjörninginn sá að fleiri fá að berja hann augum en fræðimenn og 

grúskarar, hann sé almennari og aðgengilegri (Hesse-Biber & Leavy, 2010).    
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RÝMIÐ OG SKYNFÆRIN  

Með líkamlegri vendingu og þeim áherslum sem fram komu í kjölfarið, var lagður 

grunnur að nálgun í rannsóknum sem fól í sér að sjá heiminn sem sjónarspil upplifunar 

og hversdagslegar athafnir fengu athygli fræðimanna. Hér verður litið nánar á þá 

hugmyndafræði sem liggur að baki aðferðafræði rannsóknarinnar.    

 

3.3 GERENDANET OG ÓHLUTLÆG FRAMSETNING 

Í heild sinni er gerendanetskenningin ekki beint aðgengileg verkfærakista þegar kemur 

að aðferðafræði, heldur samansafn síbreytilegra aðferða sem hafa að mestu verið 

notaðar í etnógrafískum rannsóknum (Law, 2004). Latour (1987) bendir á að það séu 

engar fljótlegar leiðir að kjarna málsins. Hann ráðleggur byrjendum sem spreyta sig á 

kenningunni að fylgja gerandanum. Það geri rannsakandanum kleift að horfa frá því 

sem í byrjun virðist meginviðfangsefnið, hvort sem það er ferðamaður eða eitthvað allt 

annað,  í átt að öðrum gerendum sem líta út fyrir að vera áhugaverðir (Latour, 2005, 

bls. 25). Nálgun gerendanetskenningar á veruleikann má, líkt og annað sem hér hefur 

komið fram, sjá sem sviðsetningu þar sem niðurstöður rannsókna sýna aðeins eina 

hlið veruleikans um leið og þær fjarlægja aðra (e. ontological politics) og val 

rannsakanda á viðfangsefni er alltaf á endanum háð hans eigin siðferðilegu vitund 

(Jóhannesson o.fl., 2014).   

 

Hugmyndafræði óhlutlægrar framsetningar (e. non-representational theory) snýst um 

að fanga flæði daglegs lífs. Hún á sér rætur í mannvistarlandafræði og færir sjónarhorn 

rannsókna á sviðinu frá dæmigerðum viðfangsefnum líkt og til dæmis landslagi, náttúru 

og stöðum yfir í að rannsaka iðkun í tengslum við sömu sjónarhorn. Thrift (1996) var 

leiðandi í útbreiðslu kenningarinnar en hann taldi hamlandi að framsetningar í 

landafræði snérust um formgerð, texta og myndir sem kæmu mannlegum þáttum 

ekkert við. Upphafið má rekja til fjölda fræðigreina sem hann skrifaði rétt um aldamótin 

sem nemendur hans tóku síðar upp og unnu rannsóknir í tengslum við (Wylie, 2007).   

 

Hin óhlutlæga framsetning er þó tæplega kenning sem slík, heldur fremur 

regnhlífarheiti yfir þá líkamlegu vendingu sem þegar hefur verið fjallað um og sviptingar 

í félagsfræðirannsóknum á þessum tíma sem snérust um að leggja aukna áherslu á 

athafnir (e. practice) (Thrift, 2000). Kenningin svokallaða, sækir innblástur í sviðslistir 

til að beina athygli frá því sjónarhorni sem byggir allt sitt á lestri og lestrarkunnáttu í 

félagslegum heimi. Hún tekur tilraunastarfsemi opnum örmum þar sem lokaniðurstöður 

eru ekki markmið í sjálfu sér. Þannig leitast hún eftir því, sem Thrift orðar svo 



 

32 

 

skemmtilega, „… að strá snefil af töfrum …“ (e. … a note of wonder …) inn í heim 

félagsvísinda sem snúist að of miklu leyti um að útskýra allt og ekki neitt (Thrift, 2007). 

Thrift taldi að nálgunin kæmi til dæmis að notum við að skilgreina félagslegar athafnir 

sem mismunandi útfærðan gjörning, sviðsettan í ólíkum tilgangi þar sem 

rannsakandinn sjálfur væri þátttakandi í uppfærslunni. Allt tal um hlutleysi rannsakanda 

er því víðs fjarri í þessari nálgun. Segja má að kenningin breyti gjörningnum sjálfum í 

eigindlega aðferð sem er í samræmi við flókinn félagslegan nútímaheim (Dirksmeier & 

Helbrecht, 2008).  

 

3.4 SVIÐSETNING SJÁLFSINS 

Í félagsfræðirannsóknum á hugtakið gjörningur (e. performance) sér margar 

birtingarmyndir eins og gefur að skilja þegar litið er til þess hversu vítt hugtakið er. 

Minnst hefur verið á nokkra kenningasmiði sem nota myndlíkingar af sviðsflutningi til 

að skýra út kenningar sínar. Hér bætist félagsfræðingurinn Goffman (1959) í hópinn, 

en hann notar sviðslíkingar þegar hann fjallar um félagsleg tengsl. Hann telur þau 

byggjast á víxlverkun. Manneskjan eigi sér margar grímur og geti valið að setja 

einhverja þeirra upp. Hvaða grímu hún velji fari eftir því hvern hún á í samskiptum við 

hverju sinni. Stundum þurfi að grípa til fleiri en einnar í einu. Á bakvið grímurnar sé í 

raun ekkert eitt sjálf, því manneskjan sé margbrotin. Sjálfið sé því líka sviðsett fyrir þá 

sem hún umgengst og fylgi stífum leikreglum sviðsflutnings. Þannig sé manneskjan í 

raun alltaf í hlutverki út á við, nokkurs konar almennur leikari (e. public performer) sem 

sveiflist á milli leiksviða allt sitt líf og leiki mörg hlutverk (Goffman, 1959, 114). Goffman 

grípur til myndlíkinga um framsvið og baksvið. Framsviðið er almenningsásjónan en 

baksviðið mun persónulegra þar sem mögulegt er að fella grímuna, en þó aðeins 

tímabundið. Iðkun sem þannig er sviðsett verður til þess að þeir sem eiga í 

samskiptum við gerandann fara einnig í hlutverk sem þeir telja að séu viðeigandi. 

Þannig ganga samskiptin þar til einhver gerir hugsanlega kröfu á að leikendur felli 

grímuna eða setji upp nýja.  

 

Sá sem kemur inn á svæði annarrar persónu samkvæmt kenningu Goffmans, reynir 

fljótt að draga að sér upplýsingar um viðkomandi, eða setur í gang gjörning byggðan 

á því hversu mikið hann veit um hann. Yfirleitt er um gagnlegar upplýsingar að ræða. 

Þær geta byggt á starfi eða persónueiginleikum og koma að notum við að greina 

aðstæðurnar og gefa hugmynd um hvernig skuli bregðast við. Ef tveir einstaklingar eru 

að hittast í fyrsta sinn, reyna þeir að koma auga á einhverjar vísbendingar í fari hvors 

annars sem hægt er að styðjast við og setja þær saman við fyrri reynslu úr svipuðum 
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aðstæðum. Þegar aðstæður eru hins vegar þannig að ekki gefst svigrúm til að vega 

þær fyrirfram þá neyðast þeir til að taka þátt, vera virkir og tjá sig við þann sem sóttist 

eftir tengingunni en hann á móti þarf að bregðast við með því að sýna áhuga (Goffman, 

1959, 2). Að sækjast eftir tengingu felur í sér ákveðna skuldbindingu frá hendi þess 

sem á frumkvæðið. Hinn aðilinn þarf hins vegar að takast á við hlutverk þess sem þarf 

að treysta þeim sem hann mætir. Hann getur lítið annað gert en að sýna það sem 

hann telur vera viðeigandi svörun á meðan á samskiptunum stendur. Síðar uppskera 

báðir aðilar raunverulegt virði samskiptanna, sem er ómögulegt að meðtaka eða meta 

á meðan á þeim stendur (Goffman, 1959). Gjörningurinn tengir áhorfandann og þann 

sem framkvæmir. Báðir reyna að lesa í samskiptin, en á meðan á gjörningi stendur er 

ekki líklegt að það takist nema þeir hafi þekkst áður. Gjörningurinn felur auk þess í sér 

margs konar upplýsingar sem ekki gefst tækifæri til að viðra nema þegar honum líkur. 

Þannig setur sá sem framkvæmir á svið ákveðna persónu og reynir að sviðsetja hana 

eins og hann telur líklegt að vekji áhuga þeirra sem flutningurinn er ætlaður. Hann 

breytir ásjónu sinni þangað til hann nær stjórn á aðstæðum. Goffman telur að 

uppbygging samskiptanna snúist um að forðast að vera niðurlægður eða gerður að 

fífli ellegar að niðurlægja aðra (Goffman, 1959).   

 

Þessar kenningar Goffmans höfðu síðar áhrif á MacCannell (1976) og kenningar hans 

um baksvið og framsvið sem áður var vikið að, en auk þess Edensor (1998, 2001) í 

tengslum við þá greiningu hans að þrátt fyrir að vera á nýjum og framandi slóðum sem 

ferðamenn þá sækjum við engu að síður í reglubundið lífsmynstur sem okkur er tamt. 

Þannig sér Goffman fyrir sér að framsviðið, það sem við oftast sýnum, eigi sér 

ákveðnar siðareglur og form sem beri að fylgja og flytjendur á því sviði setji sig í 

sérstakar stellingar í samskiptum við aðra. Sem dæmi má nefna þegar fólk fer í afmæli. 

Þá hegðar það sér yfirleitt á fyrirfram ákveðinn hátt eða klæðir sig sérstaklega fyrir 

tilefnið samkvæmt fyrirfram gefnu formi (Goffman, 1959). Þannig velur manneskjan 

sér stöðugt ný hlutverk sem hún telur að hæfi þeim aðstæðum sem hún er í og lítur 

ekki á það sem sviðsetningu heldur hegðun eða framkomu. Sama konan getur verið 

starfsmaður, eiginkona og móðir. Baksviðið er minna en framsviðið og við notum það 

í samskiptum við þá sem við þekkjum vel. Handritin koma jafnan umhugsunarlaust 

upp í fangið á okkur, að undanskildum þeim sem sérstaklega þarf að undirbúa sig fyrir, 

svo sem atvinnuviðtöl.  Framkoman fer eftir því hver hvatinn að samskiptunum er, en 

tilgangurinn er að hafa stjórn á viðbrögðum annarra með það markmið að fá okkar 

málum framgengt. Þau mál geta verið atvinna, greiði, velþóknun eða eitthvað allt 

annað. Viðbrögð þeirra sem við eigum í samskiptum við, og kalla mætti áhorfendur, 

segja okkur hvernig til tókst. Við vegum þau, metum og drögum af þeim lærdóm. Ef til 



 

34 

 

dæmis okkur gengur illa í atvinnuviðtali förum við í gegnum ferlið og reynum að gera 

betur næst, eða höldum okkar striki ef samskiptin voru árangursrík (Canary, Cody, & 

Manusov, 2008, vísun í Goffman).   

 

Knapp og Daly (2011) halda því fram að viðbrögð fólks sem á í samskiptum séu mun 

meira en einföld svörun þar sem fólk skiptist á upplýsingum. Viðbrögðin sýni aðeins 

það sem er uppi á yfirborðinu, en undir niðri leynist væntingar, draumar og áætlanir 

þess (Knapp & Daly, 2011).    

  

3.5 SKYN- OG SJÓNRÆN ETNÓGRAFÍA 

Auk annarra gagna þá byggir Sarah Pink (2009) rannsóknir sínar á upplifun að miklu 

leyti á myndböndum og ljósmyndum sem hún safnar á vettvangi. Hún er þeirrar 

skoðunar að þar sem sjónrænt efni hafi gríðarlegt vægi í samskiptum manna á milli nú 

til dags, þá sé jafn eðlilegt að rannsóknir á mannlegu eðli fari fram með aðstoð þess 

(Pink, 2009, 147). Pink telst einn af frumkvöðlum aðferðar sem kallast skyn- og 

sjónræn etnógrafía (e. sensory- and visual ethnograpy) og byggir á þremur 

kenningarömmum sem allir eiga það sameiginlegt að horfa frá því að sjá hlutverk 

etnógrafíunnar eingöngu tengt áhorfi eða hlustun (Pink, 2009, 2014, 2015). Hún lítur 

á aðferðafræðina sem eins konar andsvar við því hlutverki. Það þrennt sem einkenni 

hana helst sé í fyrsta lagi að upplifun eigi sér stað vegna samverkunar huga, líkama 

og skynjunar hans í umhverfinu. Sú skynjun geti átt sér stað til dæmis við hreyfingu 

eða athöfn (e. mind-body-environment). Í öðru lagi bendir hún á að skynfærin fimm: 

Augu, eyru, húð (snerting), lyktar- og bragðskynið, verði ekki aðskilin. Í samanburði 

við umfjöllunina um „glápið“  hér að ofan þá bendir Pink á að sjónin sé hvorki veigameiri 

eða minni en önnur skynfæri (Pink, 2015, 96). Að auki geti skynjun fólks af 

nærumhverfinu verið ólík, jafnvel um sömu hluti. Þannig geti til dæmis ákveðin tónlist 

minnt manneskju á það hvernig hún upplifði jólin í æsku á meðan bökunarilmur minnir 

annan aðila innan sömu fjölskyldu á það sama. Í þriðja lagi nefnir Pink það sem við 

lærum með því að reyna sjálf en komum ekki endilega orðum að. Rannsakandi sem 

vinnur eftir þessum kenningaramma leitast eftir að komast að hinu sanna með skynjun 

í fyrirrúmi, auk þess að leitast eftir að koma þeirri þekkingu á framfæri.   

 

Skilgreining Pink á etnógrafíu er að hún sé þekkingu sem verður til í skapandi ferli og 

byggi á reynslu rannsakanda og skörun við fólk, staði og ferlið sjálft á meðan á 

rannsókn stendur. Hún telur að með skyn- og sjónrænni etnógrafíu sé ekki verið að 

reyna að sýna fram á raunverulega útgáfu af veruleikanum, heldur einungis eina 
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útgáfu sem kemst eins nálægt honum og hægt er. Það gerist í samhengi hins 

líkamlega, skynjaða og upplifaða ásamt þeim innbyrðis tengslum í sköpun þekkingar 

(Pink, 2013, 35). Hún leggur áherslu á að endurskoða viðhorf þegar kemur að 

hefðbundnum viðtölum og gagnaöflun á vettvangi út frá þeirri staðreynd að við lifum í 

heimi margþættrar skynjunar. Pink er þó ekki talsmaður þess að sleppa viðtölum 

alfarið, heldur aðeins að hugsa viðtalið sem fjölþætta skynjunarathöfn til að dýpka 

skilning á reynslu viðmælanda. Horfa eigi á það sem afurð þar sem orð, reynsla, 

tilfinningar, skynjun, efni og hvers kyns félagslegir þættir mætast því það auðveldi 

rannsakanda að skilja veruleika þess sem um ræðir (Pink, 2015a, bls. 93). Með þessu 

telur Pink að hæfnin til að setja sig í spor viðmælenda aukist og þar með líkurnar á að 

aðrir þættir skili sér betur svo sem tilfinningar, viðhorf og siðferði. Þeir þættir eigi það 

til að vefjast fyrir og geti verið erfitt að henda reiður á í hefðbundnum viðtölum sem 

verði til þess að rannsakandi byggir á þessum þáttum í eigin fari.  

 

Í grein sinni „Analysing visual experience“, lýsir Pink rannsóknarferli þegar hún skoðar 

garð sem er viðfangsefni rannsóknarinnar. Það er rigning og því lánar eigandi garðsins 

henni regnkápu og regnhlíf. Hún segir hljóðið sem heyrist í myndbandinu þegar 

rigningin skellur á regnhlífinni sé jafn mikilvægt og önnur gögn og að kostir myndbanda 

og hljóðupptöku sé möguleiki þeirra til að vekja upp viðbrögð líkt og samkennd meðal 

áhorfenda og/eða hlustenda (Pink, 2008). Tilgangurinn með aðferðafræðinni sé í raun 

tvíþættur. Að öðlast betri tilfinningu og innsýn í það hvernig er að vera á staðnum en 

jafnframt að gefa fleirum tækifæri til að kynnast rannsókninni þar sem hún fari víðar í 

þessu formi. Hún telur að alltof lítil áhersla hafi verið lögð á þennan þátt í 

menningarfræðilegum rannsóknum. Hljóð, myndræn gagnaöflun, greining og 

framsetning gagna sé afar gagnleg til að skilja og eiga umræðu um þekkingu fólks og 

reynslu. Fyrir rannsakanda sé aðferðin aðgengileg, því í stað þess að flakka fram og 

til baka í fræðilegri ritgerð, sé hægt að horfa aftur á myndbönd sem hugsanlega kveiki 

nýjar hugmyndir sem ekki fæddust á vettvangi. Hins vegar á aðferðin ekki alltaf við og 

getur hún í sumum aðstæðum verið hamlandi, óþægileg, óviðeigandi eða jafnvel ekki 

hentað menningu þess staðar sem unnið er á (Pink, 2009).   

 

Pink (2015) gerir greinarmun á etnógrafískum stað og hefðbundnum vettvangi þar sem 

rannsakandi starfar að rannsókn sinni. Etnógrafískur staður er svæði þar sem 

rannsakandinn og viðfangsefnið skapa sér rými og samskipti þeirra byggja grunn að 

sameiginlegri merkingu á því fyrirbæri sem til rannsóknar er. Staðurinn er hvoru 

tveggja efnisleg og skynjuð nærvera og getur jafnvel verið framsetning, svo sem bók, 

kvikmynd, ljósmynd eða annar miðill sem sýnir upplifun, umræður eða minningar. 
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Staðurinn er þó aldrei varanlegur og verður því ekki byggður á ný eða heimsóttur síðar. 

Hann er einungis til vegna þátttöku fólks í gerð hans (Pink, 2015, 49). Pink telur 

jafnframt að þar sem staðarhugtakið sé tilraunakennt, síbreytilegt og háð gjörðum 

þeirra sem um hann fara þá opni það um leið möguleika rannsakandans á að skapa 

hliðstæðan stað sem byggir á reynslu, minningum og ímyndunarafli fólks (Pink, 2015, 

50). Hún sér vettvangsrannsóknir í nýju ljósi þar sem rannsakandinn er virkur 

þátttakandi og samkennd hans ásamt líkamlegri skynjun er hluti þekkingaröflunar. 

Sameiginleg upplifun rannsakanda og viðfangsefnis verða þar með grunnur þekkingar 

í rannsókninni.  

 

3.6 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ  

Þegar kemur að vali á aðferð í etnógrafískum rannsóknum þá er mest um vert að 

aðferðin uppfylli tvennt. Að hún hæfi annars vegar rannsóknarspurningum og hins 

vegar þátttakendum. Hafa ber í huga að í skyn- og sjónrænni etnógrafíu breytast 

aðferðir stöðugt og ekki er víst að sama aðferð henti í tveimur ólíkum tilvikum (Pink, 

2015, 58). Þessi rannsókn er eigindleg og er stuðst við fyrirbærafræði, en þá reynir 

rannsakandinn að koma auga á þemu sem lýsa fyrirbærum eða reynslu fólks (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Til að skilja flókinn heim mannlegrar reynslu er lögð áhersla á 

það innan fyrirbærafræðinnar, að rannsaka þá sem þekkja hana af eigin raun. Hver 

og einn hafi einstaka sýn, reynslu og túlkun. Litið er á þátttakendur sem 

meðrannsakendur. Innan fyrirbærafræðinnar er úrtakið sjaldnast stórt sem gerir það 

að verkum að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum, heldur er markmið þeirra 

frekar að öðlast dýpri skilning og þekkingu á fyrirbærinu sem er til rannsóknar.  

 

Fljótlega eftir að sá gjörningur sem hér er í fyrirrúmi var hafinn, vaknaði sú hugmynd 

að bera niðurstöður hans saman við fánana sem ég hafði safnað árið 2000. Ég hafði 

að vísu efasemdir um að það væri gerlegt, þar sem framkvæmd gjörninganna og ekki 

síst hugmyndafræði þeirra var á ólíkum grunni reist. En eftir að hafa vegið kosti og 

galla taldi ég að fyrirkomulag og leiðbeiningar væru nægilega sambærilegar til að hægt 

væri að bera þá saman að hluta til. Það gæti auk þess verið áhugavert og hugsanlega 

bætt einhverju við rannsóknina. Því ákvað ég að bera saman þær upplýsingar sem 

fram komu á fánunum, en láta myndefni eiga sig, enda of yfirgripsmikið í þetta verkefni.  

 

Gjörningurinn árið 2017 er þó í forgrunni hér enda yrði of flókið að fjalla um tvær 

rannsóknir samtímis í þessum kafla. Þess í stað, verður í stuttu máli sérstaklega gerð 

grein fyrir helstu þáttum og niðurstöðum frá árinu 2000 í lok næsta kafla.   
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3.7 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

Við val á þýði þarf fyrst og fremst að horfa til markmiða rannsóknar. Þegar kemur að 

vali á þátttakendum í rannsókn er ekki aðeins mikilvægt að þeir hafi persónulega 

reynslu af fyrirbærinu sem er til rannsóknar, heldur líka að þeir hafi áhuga og getu til 

að lýsa þeirri reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Morse (1991) kýs að kalla þessa 

einstaklinga „góða viðmælendur“ (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

132). Þátttakendur í rannsókninni voru erlendir ferðamenn á leið sinni til eða frá 

Hallgrímskirkju frá hádegi og til rúmlega sjö að kvöldi fimmtudaginn 12. október 2017. 

Þýðið var því allir ferðamenn sem áttu leið um svæðið á þessum tíma en í úrtakinu 

lentu 75 erlendir ferðamenn af ýmsum þjóðernum, báðum kynjum og á ólíkum aldri.  

 

3.8 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR   

Pink heldur því fram að ómögulegt sé að vera almennilega undirbúinn, eða að spá fyrir 

um niðurstöður þegar vettvangsrannsóknir eru annars vegar. Margir fræðimenn sem 

stundað hafa rannsóknir á skynjun hafa mætt á vettvang óundirbúnir þar sem 

margbreytileiki skynjunar er þess eðlis að hann birtist á vettvangi í samspili við það 

fólk og umhverfi sem er á rannsóknarvettvanginum hverju sinni (Pink, 2015, 51).  

 

Þann 10. október 2017 fór ég í gönguferð um miðbæ Reykjavíkur í þeim tilgangi að 

leita að hentugri staðsetningu fyrir framkvæmd rannsóknar. Upphaflega stóð til að vera 

innandyra og skoðaði ég aðstæður í verslun og sýningarrými á Klapparstíg sem 

eigendur höfðu samþykkt að notað yrði til verksins. Ég sá hins vegar fljótlega að 

húsnæðið var ekki nógu vel staðsett, auk þess sem gluggarnir sem snéru út að götu 

virtust skyggðir og því sást ekki nógu vel inn. Ég taldi að það gæti orðið erfitt að ná 

ferðamönnum inn þrátt fyrir að ég setti upp auglýsingarskilti við innganginn. Fyrir mér 

þurfti staðurinn að uppfylla nokkur skilyrði. Best væri að vera á opnu svæði þar sem 

nokkur umferð ferðafólks væri án þess að mikil truflun væri af umferð eða öðrum 

vegfarendum. Aðstæður urðu að vera þannig að auðvelt væri að komast að með efni 

og að lokum varð að vera eitthvað skjól fyrir vindi. Eftir að hafa skoðað nokkra staði 

komu þrír til greina. Sólfarið við Sæbraut, Hegningarhúsið við Skólavörðustíg og opið 

svæði á Skólavörðuholti nálægt Hallgrímskirkju. Við Sólfarið var of mikil truflun bæði 

af bílum og fólki, lítið skjól og erfitt að koma fánum fyrir. Við Hegningarhúsið var 

jafnframt mikil bílaumferð, lítið skjól auk þess sem ég hafði smávægilegar áhyggjur af 

því að fá ekki leyfi til að vera þar. Mér leist því best á svæðið við kirkjuna. Þar var hægt 

að vera aðeins út af fyrir sig þrátt fyrir að staðurinn væri fjölfarinn ferðamönnum.  
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Fimmtudaginn 12. október 2017 um hádegisbil kom ég mér fyrir á opnu svæði á 

gangstéttinni vinstra megin við styttu Leifs Eiríkssonar á Skólavörðuholti. Efnið sem 

þurfti til rannsóknarinnar var: Timburlistar í mörgum lengdum, naglar, hamar, 

tússpennar, plasthúðaðir pappírsfánar í stærðinni 18x22cm, fimm trébretti, tveir 

ferðastólar, fata með steinum og kassi með blöðum, drykkjum og hlífðarfatnaði. Ég 

lagði bílnum uppi á stétt og byrjaði að bera út spýtur, stóla og annað efni og þurrkaði 

af blautum trébekkjum sem voru á svæðinu. Á meðan á því stóð fóru nokkrir gangandi 

vegfarendur á svæðinu að fylgjast með mér og eitt par tók myndir. Ég bað erlend hjón 

um sextugt að fylgjast með dótinu mínu á meðan ég færi og leggði bílnum í stæði, 

sem var sjálfsagt mál. Um 30 mínútur fóru í að undirbúa svæðið, þurrka af blautum 

bekkjum, týna rusl og búa til auglýsingu.  

 

Því næst hófst ég handa við að nálgast gangandi vegfarendur. Ég bað fólk um að taka 

þátt í listgjörningi (e. art project) og skrifa hvaðeina sem þeim dytti í hug sem tengdist 

upplifun þeirra af landinu. Áhersla var lögð á að formið væri frjálst og hver og einn fékk 

pappírsfána, trébretti til að hafa undir fánanum og svartan tússpenna. Þar sem lítið 

pláss var á hverjum fána krafðist formið þess að textinn væri knappur og að 

viðkomandi hugsaði um það sem skipti mestu máli. Því næst var ferðamönnum boðið 

sæti og þeim sagt að taka þann tíma sem þeir þyrftu. Á meðan gekk ég í burtu, 

nálgaðist fleiri ferðamenn eða gaf mig á tal við þá sem voru að ljúka við að skrifa. 

 

Til að byrja með lét ég ferðamennina vita eftir að þeir höfðu skrifað að um 

meistaraverkefni væri að ræða, þannig að ef þeir vildu draga þátttöku sína til baka þá 

væri það sjálfsagt. Enginn hætti við, fólk brást vel við og flestir spurðu meira í kjölfarið. 

Þegar á leið var fólk meðvitað um þetta fyrr, þar sem það gat upplýst hvert annað á 

meðan ég var upptekin í öðru. Ferðamennirnir voru hvattir til að skrifa það sem þeim 

væri efst í huga þegar þeir hugsuðu um Ísland og upplifun sína af því. Sjálfsagt væri 

að skrifa um neikvæða upplifun ef sú væri raunin. Þegar ferðamennirnir höfðu lokið við 

að skrifa fengu allir tvo nagla og voru beðnir að velja sér spýtu til að negla fánann sinn 

á. Sumir völdu sér nýja spýtu á meðan aðrir vildu vera með félögum sínum eða höfðu 

annan hátt á. Á meðan á verkefni stóð tók ég myndir og stutt myndbönd.  
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Í byrjun gjörnings var fólk fremur tortryggið og hikandi við að vera með, en um leið og 

það sá aðra skrifa eða á spjalli við mig þá nálgaðist það og forvitnaðist um hvað væri 

í gangi. Þegar fyrstu tveir fánarnir voru tilbúnir setti ég þá á áberandi stað og auglýsingu 

á stéttina til hliðar við þá.  

 

Ég var á staðnum frá klukkan tólf til rúmlega sjö, en þá höfðu 75 ferðamenn skráð 

upplifun sína sem var upphaflegt markmið mitt. Veðrið var þurrt, 7°C mestan hluta 

dags og smá vindur til að byrja með. Þegar leið á daginn lækkaði hitinn og vindur jókst. 

Ég stóð í fæturna allan daginn að frádregnum tíu mínútum sem fóru í að senda 

smáskilaboð. Ekki gafst tími til að borða en ég var með gos sem dugði til. Auðsótt hefði 

verið að fara af svæðinu í smátíma og fá einhvern til að hafa auga með efni og 

áhöldum, en ég hafði áhyggjur af því að rennslið og stemningin sem var á staðnum 

dytti niður og því stóð verkefnið samfellt yfir í sjö klukkustundir. Ég hafði hugsað mér 

að vera klukkutíma lengur, en þegar dimmdi og fór að blása hressilega var sjálfhætt. 

Síðasta klukkutímann voru flestir á hraðferð í skjól. Kirkjan lokaði klukkan fimm, en 

engu að síður var ágætis umferð fólks á milli fimm og sjö. Alls voru teknar 191 ljósmynd 

og 10 myndbönd. Allt gekk að óskum og ekkert óvænt kom upp á. Þeir ferðamenn sem 

ég náði tali af voru flestir jákvæðir og viljugir til að leggja sitt af mörkum.   
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3.9 GREINING GAGNA 

Hansen (2014) fjallar um gagnsemi rannsóknargagna og telur að áherslur þurfi að 

snúast meira um notagildi þeirra fremur en hefðbundna sýn sem snúi að upprunaleika. 

Hún telur það ekki skipta meginmáli hvort um sé að ræða frumgögn eða annars stigs 

gögn, heldur hvernig unnið sé með þau. Rannsóknargögnin séu ekki endilega góður 

efniviður sem slíkur, heldur sé áskorunin sú að gögnin hæfi rannsóknarefninu hverju 

sinni. Þannig styður hún þær áherslur þegar kemur að rannsóknargögnum að 

nauðsynlegt sé að leita út fyrir hið hefðbundna, hvort sem það snúist um að gögnin 

þurfi að koma frá rannsakanda sjálfum, frá viðfangsefninu eða í samvinnu beggja 

(Hansen, 2014). Hansen vísar til staðhæfingar Glasers (2002) um að líta megi á allt 

sem rannsóknargögn þegar hann segir „all is data“ þó hann skilgreini á engan hátt 

hvernig rannsóknarferli fari fram út frá því viðhorfi (Hansen, 2014, 26).  

 
Greining gagna fór þannig fram að strax um kvöldið þegar ég kom heim punktaði ég 

hjá mér allt sem ég mundi, svo sem hvað fólkið sagði, hvaðan það kom og hvaða áhrif 

það hafði á mig. Því næst las ég hratt yfir alla fánana sem hafði ekki gefist tími til á 

vettvangi. Ég punktaði hjá mér eitt og annað sem sagt var til að minna mig á hverjum 

fánarnir tilheyrðu. Ég skoðaði myndböndin og rifjaði upp hvernig fólk kom fyrir, hreyfði 

sig og hagaði sér á svæðinu. Næsta dag tók ég myndir af spýtunum 17 á meðan 

fánarnir voru enn fastir á þeim. Tilgangurinn var að geta flett upp myndum þar sem fólk 

hélt á spýtunum og þannig hugsanlega munað betur eftir ákveðnum hópum eða 

persónum sem deildu saman spýtu. Því næst fjarlægði ég fánana af spýtunum og 

númeraði bakhlið þeirra eftir því í hvaða röð þeir voru og á hvaða spýtu. Næsta skref 

var að lesa alla fánana yfir og skrá nákvæmlega niður allar upplýsingar á þeim. Það 

tók dágóðan tíma, bæði að skilja rithönd viðkomandi en líka þá texta sem ekki voru á 

ensku. Leita þurfti til vina til að þýða flæmsku og spænsku þegar netorðabækur dugðu 

ekki til. Að því loknu voru fánarnir flokkaðir niður eftir því á hvaða spýtu þeir voru og 

lesnir aftur yfir, nú í leit að þemum. Því næst var farið í að lesa yfir og flokka orð og 

texta. Að lokum kom svo að því að ég valdi úr nokkra fána sem höfðuðu sérstaklega 

til mín og skráði hjá mér ástæður þess. Til að einfalda framsetningu verður bæði hafður 

sá háttur hér á að þýða brot úr textum sem og fjalla um innihald þeirra. Ýmist verður 

frumtexti hafður með eða látið duga að vísa í tilheyrandi fána. Ég tel það skýrasta 

formið. Í viðhengi er hægt að sjá alla fánana sem eru þar flokkaðir saman eftir því 

hverjir voru festir saman á spýtu. Spýturnar eru 17 talsins og fánarnir 68. Minnst er 

einn fáni á spýtu og mest sex. Númer á spýtu kemur á undan og því næst númer fána. 

Þannig táknar númerið 11/3 þriðja fána á spýtu ellefu. Þessi flokkun fannst mér 

þægilegri en að númera þá frá 1-68 þar sem ég gat betur rakið samtöl og einstaklinga 
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á þennan hátt. Stundum skrifaði fólk ekki hvaðan það kom þó það segði mér það í 

spjalli og þá skráði ég það ekki. Það hjálpaði mér engu að síður stundum við þýðingu 

fána, eða að skilja hvað lá að baki texta 

 

Í upphafi voru greind þrjú aðalþemu sem voru náttúra, fólk og tilfinningar. Samhliða því 

voru nafnorð og lýsingarorð talin. Því næst voru dregin fram tíu undirþemu sem voru: 

Teikningar, tákn, dagsetningar/ártöl, staðir, uppruni, undirskriftir, fyrirbæri, dýr, veður 

og tungumál. Þessi tíu undirþemu voru að því loknu sameinuð öðrum 

rannsóknargögnum, þ.e. ljósmyndum, myndböndum og samtölum sem áttu sér stað á 

vettvangi og þá urðu til sex flokkar sem gerð verða skil í niðurstöðum. Þeir heita: 

Skilningur og orðaforði, auðkenni og fyrirbæri, samskipti, iðkun, eftirminnilegast og 

upplifun rannsakanda. 

 

Að lokum var textinn túlkaður eftir innihaldi og greindur í eftirfarandi flokka: 1) Lýsingar 

á landi og þjóð, 2) Yfirnáttúrulegt, 3) Ávarp til landsins, 4) Sterk áhrif á líf, 5) Sögur af 

ferðamönnum, 6) Kveðjur frá öðrum löndum, 7) Stuttar fullyrðingar, 8) Ferðasögur, 9) 

Tjáning á tilfinningum, 10) Áhyggjur, 11) Skeytastíll, 12) Kvartanir, 13) Ljóðrænt, og að 

lokum 14) Fyndið. Á mörgum fánum komu fram fleiri en eitt þema og sama átti við um 

túlkun innihalds sem gat innihaldið margþætt skilaboð.   

 

3.10 STAÐA RANNSAKANDA OG SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI  

Í rannsóknum almennt er jafnan lögð áhersla á að rannsakandi geti lagt til hliðar sínar 

fyrirframgefnu hugmyndir, en í fyrirbærafræði er það sérlega mikilvægt (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þeir Eisenhart og Howe (1992) leggja til að rannsakendur spyrji 

sig nokkurra grunnspurninga til að tryggja hlutleysi sitt í eigindlegum rannsóknum. Þær 

snúast í fyrsta lagi um að skoðað sé samræmi á milli rannsóknarspurninga, 

gagnasöfnunaraðferða og gagnagreiningar. Í öðru lagi sé horft á gæði aðferða, hvort 

vel sé gerð grein fyrir stöðu núverandi þekkingar á sviðinu og hversu vel komi fram 

nýtt þekkingarframlag. Í þriðja lagi benda Eisenhart og Howe rannsakendum á að 

spyrja sig að því hversu mikilvæg rannsóknin sé fyrir viðkomandi svið. Að lokum leggja 

þeir til að rannsakendur velti fyrir sér gæðum hennar í heild sinni og hugi að 

siðferðilegum álitaefnum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).   

 

Sviðsetning er ekki alveg ný af nálinni, þó hún sé í stöðugri sókn þegar kemur að 

rannsóknum í félagsfræði. Rannsakandi er þá hluti rannsóknar og getur með íhlutun 

sinni breytt iðkun, viðhorfi eða sýn þeirra sem hann rannsakar þannig að það hafi áhrif 
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á niðurstöður rannsóknar. Nauðsynlegt er að hann hlusti á þær mörgu og ólíku raddir 

sem fram koma í ferlinu, en hann hefur það í hendi sér að draga athygli að sumum 

þeirra en þagga niður í öðrum. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir þessum 

áhrifamætti rannsakanda (Meged o.fl., 2014). Skyn- og sjónræn etnógrafía byggir 

einnig á þátttöku rannsakenda. Með aðferðafræðinni er leitast við að þeir geti sett sig 

í spor og skilið upplifun og reynslu annarra. Til þess þurfi þeir að líta í eigin barm og 

skoða sín persónulegu og menningarlegu viðhorf (Pink, 2015b). Pink leggur áherslu á 

að rannsakandi geri sér grein fyrir að hann sé virkur og hafi áhrif á feril og niðurstöður 

rannsóknar. Hann þurfi stöðugt að minna sig á þetta og skoða eigin upplifun samhliða 

því að hann fylgist með upplifun viðfangsefnis (Pink, 2015). Munch fjallar um samband 

þátttakanda og rannsakanda. Hann bendir á að rannsakandi sé bæði í því hlutverki að 

vera eins konar leiðbeinandi á vettvangi, en á sama tíma aðili sem þurfi að hafa í huga 

ákveðið hlutleysi og fagmennsku þegar kemur að gagnaöflun. Hann sé því í stöðugum 

línudansi sem gangi út á að reyna að tengjast en á sama tíma halda fjarlægð (Munch, 

2014).   

 

Rannsakandi í þessari rannsókn var virkur á vettvangi og voru mörkin ekki alltaf skýr: 

Listamaður eða rannsakandi, gjörningur eða rannsókn. Staða rannsakanda var því 

óvenjuleg og rannsóknin einhvers konar blanda af þátttökurannsókn, samtölum og 

gjörningi.  
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4 NIÐURSTÖÐUR   

 
Hér verða lagðar fram niðurstöður gagna sem safnað var með þátttöku 75 erlendra 

ferðamanna í íslenskum gjörningi þann 12. október árið 2017. Gjörningurinn fór þannig 

fram að ferðamennirnir skráðu á íslenska pappírsfána upplifun sína af landinu. 

Fánarnir voru lagðir fram til sýnis fyrir aðra vegfarendur á opnu svæði í miðbæ 

Reykjavíkur. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvað ferðamenn 

skilgreina sem upplifun hér á landi, hvernig þeir tjá hana og hvort draga megi lærdóm 

af þeirri upplifun. Hér er um rannsóknarspurningar ritgerðar að ræða. Fjallað verður 

um efnið út frá þemum sem fram komu við greiningu gagna og helstu niðurstöður 

teknar saman. Þær leiða í ljós að ferðamenn sem hingað koma hafa ólíkar hugmyndir 

um upplifun og tjá hana á ýmsa vegu. Flestir skrifa um náttúru, tilfinningar og 

heimamenn, og nota til þess fjölbreyttan orðaforða.  

 

Í kjölfarið verður, í þeim tilgangi að dýpka rannsóknina, sagt frá grunnþáttum og helstu 

niðurstöðum sambærilegs gjörnings sem settur var upp í galleríi á Skólavörðustíg 

dagana 10.-13. ágúst árið 2000. Kaflinn endar á samanburði beggja rannsókna. Hann 

leiðir m.a. í ljós að þeir ferðamenn sem hingað komu árið 2017 virðast betur að sér er 

kemur að þekkingu á landi og þjóð. Þeir voru í heildina yngri og oftar einir á ferð. Báðir 

hópar eru jákvæðir þegar kemur að því að taka þátt í íslenskum gjörningi og reiðubúnir 

að deila upplifun sinni með öðrum.   

 

    
Mynd 5  Fánar til sýnis                                          Mynd 6  Vettvangurinn 

             

4.1 ÞEMAGREINING  

Í upphafi voru greind þrjú aðalþemu, náttúra, fólk og tilfinningar. Því næst voru dregin 

fram tíu undirþemu en þau voru sem hér segir: Teikningar, tákn, dagsetningar/ártöl, 

staðir, uppruni, undirskriftir, fyrirbæri, dýr, veður og tungumál. Að auki var nafnorðum 

og lýsingarorðum í texta safnað saman og þau talin. Þemun hér að ofan voru því næst 

fléttuð saman við önnur gögn rannsóknarinnar, þ.e. ljósmyndir, myndbönd og samtöl 
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við þátttakendur á vettvangi. Þegar því var lokið urðu til sex flokkar, og verður hverjum 

og einum gerð skil hér á eftir. Þeir heita: Skilningur og orðaforði, auðkenni og fyrirbæri, 

samskipti, iðkun, eftirminnilegast og upplifun rannsakanda. Textinn á fánunum var 

túlkaður eftir innihaldi og greindur í eftirfarandi:   

 

1) Lýsingar á landi og þjóð, t.d. : „… the land of sheep, horses, waterfall, ice, 

fjords, water, rivers and Northern Lights“ (4/3).5  

2) Yfirnáttúrulegt, t.d. : „God is alive and he is doing great things in iceland“ (1/3).  

3) Ávarp til landsins, t.d. : „Dear Iceland“ (1/5) eða svipað. 

4) Sterk áhrif á líf viðkomandi, t.d. : „You have tought me what it means to love 

and feel truly happy“  (1/5).  

5) Frásagnir af ferðamönnunum sjálfum. Hvaðan þeir koma, hvað þeir hafa 

upplifað og hvað þá langar að sjá, t.d. : „Can´t wait for the Blue Lagoon“ (3/2).  

6) Kveðjur frá öðrum löndum, t.d. : „Kiss from France“(5/4), „Hello from USA“ (3/2).  

7) Stuttar fullyrðingar, t.d. : „Beautiful country – renewable energy“ (3/3).  

8) Frásagnir með eða án mynda sem lýsa ferðalagi, t.d. : „… we drive with her 

Subaru Forester 4x4, full with the stuff we need for camping …„ (4/6)6.  

9) Tjáning á tilfinningum, t.d. ást: „it is a great trip with the one I love“ (4/6).   

10) Áhyggur, svo sem af gróðurhúsaáhrifum og bráðnun jökla: „But we also felt 

sad. We saw the devastating enourmous effect of global warming. Witnessed 

standing between hundreds of tourists 6f flood“ (4/6).  

11) Skeytastíll, t.d. : „Expensive, cold, great views, awesome, people, love the time 

spent here, planning on another visit“.  

12) Kvartanir, t.d. vegna hárra reikninga: „Go bills“ (12/4) eða mikið skrifræði „… a 

lot of burocracy“ (14/4).  

13) Ljóðrænn texti, til dæmis: „Iceland, The land of ice and fire, mist and rainbows 

and eternal stillness“ (17/2).   

14) Fyndið, til dæmis: „I travelled far and left no turn unstoned“(10/3).  

 

Á mörgum fánum komu fleiri en eitt þema fyrir og sama gilti um túlkun sem gat 

innihaldið margþætt skilaboð. Átta sinnum tók fólk það fram að það myndi koma aftur 

og í sex skipti sást hin þekkta samsetning land elda og jökla, (e. „land of fire and ice“)  

(t.d. 14/4). Á fjórum fánum var fólk afar hrifið og lýsti reynslu sinni sem einstakri, til 

                                                 
5 Til áréttingar skal bent á að þegar vísað er í fána er það gert þannig að fyrst kemur númer á 

spýtu og svo fána. Fáni merktur 5/2 er þá annar fáni á fimmtu spýtu. Sjá má alla fána í viðauka.  
  
6 Ekki var farin sú leið að leiðrétta stafsetningu á fánum. Hluti rannsóknar er að benda á slakan 
orðaforða og rangur ritháttur er hluti og einkennandi fyrir það.   
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dæmis: „Some of the most amazing sights Í ve ever seen“ (2/1), „Best experience of 

my life“ (10/3) og „… a land of new experiences“ (11/3). Auk þess mátti finna 

fullyrðingar þess efnis að ferðinni yrði seint gleymt eða: „… will never forget“ (10/2).  

 

       

Mynd 7  Í brúðkaupsferð                      Mynd 8  Fylgst með verki                      Mynd 9  Mayuy frá Brunei 

  

Khristy frá Indónesíu, en búsett í Ástralíu, ávarpaði landið beint með orðunum: „Hi 

pretty Iceland“ og það gerði líka Vanessa frá Kanda með orðunum: „Dear Iceland“. Í 

báðum tilfellum túlkaði ég það sem svo að þær væru að ávarpa bæði land og þjóð. 

Vanessa var líkt og fleiri ferðamenn, alls ófeimin við að tjá tilfinningar sínar og þau áhrif 

sem dvölin hér hafði á hana. Hún þakkaði fyrir að hafa verið hér tekið opnum örmum 

og að upplifun hennar af landinu hafi orðið til þess að hún lærði að elska og vera 

hamingjusöm. Vanessa hafði greinilega komið hingað áður því hún tók það fram að í 

mörg ár hafi hún fengið þessar móttökur. Vegna alls þessa, ætlaði hún nú að reyna að 

setjast hér að. Neðst á fánann var teiknað hjarta og þrjú x sem tákna ást og kossa. Á 

fánann skrifaði hún:    

 

 Dear Iceland, for so many years you have welcomed and hugged this 

wishful Canadian tourist with open arms. You have tought me what it 

means to love and feel truly happy. Just for that, I want to now try and 

live here and love you forever. Vanessa Yang (1/5).  

       

Á fjölmörgum fánum til viðbótar mátti sjá hversu heillaðir ferðamennirnir voru af 

landinu. Ferðamaður frá Ísrael taldi Ísland eitt fallegasta land í heimi eða: „One of the 

most beautiful countries in the world“ (4/2) og annar sagði landið vera falinn fjárs jóð: 
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„It´s a hidden gem“ (4/1). Ungt par frá Filippseyjum lagði á sig langt og strangt ferðalag 

til að komast hingað í brúðkaupsferð. Maðurinn skrifaði að þrátt fyrir að það hefði tekið 

27 klukkustundir að ferðast hingað þá væri það þess virði: „It took us 27hrs to get here 

and it´s all worth it!“ (4/1). Ferðamaður frá Frakklandi lýsti fjölbreytni í landslagi þannig, 

að nóg væri að snúa höfðinu til að sjá ný fyrirbæri: „Enormous change when you turn 

your head. To the right rock & snow, to the left waterfalls and rainbows“ (17/1). Annar 

lýsti upplifun sinni af landinu með því að telja upp þá hluti í umhverfinu sem heilluðu 

hann sérstaklega og bætti við, að þrátt fyrir að svo virtist sem þeir endurtækju sig í 

sífellu þá væri upplifunin alltaf jafn falleg. Hann skrifaði: „Iceland! The land of sheep, 

horses, waterfall, ice, fjord, water, rivers and Norhern Lights. And it repeats over and 

over again … Beautiful each time!“ (4/3).  

 

Ein setning höfðaði sérstaklega til mín, þar sem mér fannst höfundurinn ná að fanga í 

stuttu máli það sem aðrir höfðu reynt að koma á framfæri með fleiri orðum. Þar notaði 

Quincy, ungur maður frá Bandaríkjunum, andstæður til að lýsa Íslandi og Íslendingum 

með orðunum: „Iceland is cold filled with warm souls“ (16/1). Einn ferðamaður varð 

fyrir því óhappi að setja ranga tegund af eldsneyti á bílaleigubílinn sem hann hafði á 

leigu og lenti í vandræðum vegna þessa. Hann notaði tækifærið til að vara aðra við 

með því að segja einfaldlega: „… don´t put diesel in your rental car …„ (16/2).  

 

 

       

Mynd 10  Leikur                      Mynd 11  Áfram reikningar!                    Mynd 12  Í vandræðum 
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4.2 SKILNINGUR OG ORÐAFORÐI 

Flestir voru ferðamennirnir frá Bandaríkjunum og Asíu. Þau lönd sem fram komu á 

fánunum voru: England, Kanada, Ítalía, Írland, Bandaríkin, Hong Kong, Filippseyjar, 

Ísrael, Frakkland, Belgía, Litháen, Mexíkó, Portúgal, Þýskaland, Kína, Holland, Nepal, 

Taiwan, Brunei og Singapúr. Einn ferðamaður var frá Hong Kong, en tók það 

sérstaklega fram að hann byggi í Ástralíu. Annar, ættaður frá Belgíu, bjó í Hollandi. 

Nokkrir Bandaríkjamenn tilgreindu í hvaða borg þeir byggju en þær voru: New York, 

San Francisco og Washington. Í flestum tilfellum skrifaði einn ferðamaður á fána, á tvo 

skrifuðu tveir og á einn fána skrifuðu sex ferðamenn hver sína setningu (13/1).  

  

       

Mynd 13  Erfitt að fá kennitölu          Mynd 144  Myndlistakonur                   Mynd 15  Feðgar frá Ísrael 

 

Á fánana var yfirleitt skrifað á ensku, en á nær 20 fána skrifuðu ferðamenn á eigin 

móðurmáli. Þau tungumál sem finna mátti auk ensku voru: Kínverska, pólska, ítalska, 

hebreska, flæmska, franska, spænska, þýska, hollenska, portúgalska og hindí. Að auki 

stóð á einum fána orðið bless á íslensku og ferðamaður frá Nepal notaði indverskt 

devanagarish-letur. Nokkuð margir spurðu hvort þeir ættu að skrifa á ensku eða eigin 

móðurmáli. Ég hvatti fólk til að tjá sig á eigin tungu ef því þætti það þægilegra, en bað 

það jafnframt um að skrifa stutta þýðingu á bakhlið fánans ef það gæti. Það væri þó 

ekki bráðnauðsynlegt því ég sagðist geta látið þýða textann fyrir mig. Ég sagði þetta 

m.a. við þýsku ferðalangana sem ekki töluðu ensku svo þeir myndu ekki hætta við að 

taka þátt. Þetta varð til þess að ég fékk texta á öllum þeim tungumálum sem hér voru 

nefnd að ofan. Ég tók þessa ákvörðun frekar snemma í gjörningnum, því ég fann fljótt 

að það sem háði fólki mest var að því fannst það ekki geta tjáð sig nógu vel. Hins vegar 



 

48 

 

kusu flestir ferðamennirnir að skrifa á ensku. Hugsanlega hafa einhverjir þeirra sem 

ekki spurðu sérstaklega varðandi þetta, reiknað með að þeir yrðu að tjá sig á ensku.  

 

Töluverður tími fór í að þýða og reyna að skilja hvað stóð á fánunum og kom sér þá 

vel að eiga vini af ýmsum þjóðernum og hafa aðgang að netorðabók. Eitt tungumál 

tókst mér ekki að greina, það líktist arabísku, en ensk þýðing var á bakhlið fánans. Á 

köflum var erfitt að skilja einstök orð og í einhverjum tilvikum setti ég hreinlega 

spurningamerki þegar fullreynt var að finna út úr þeim. Á einum fána stóð til að mynda 

þetta: „Iceland, very peaceful and ___  place to be!! Mark ___ England“ (14/1). Ég gat 

ómögulega lesið hvað stóð þar sem eyðurnar eru, en í þeim örfáu tilvikum sem um 

þetta var að ræða er ég nokkuð viss um að orðin höfðu ekki mikið að segja um 

heildarskilning á textanum. Ég fletti nokkrum ferðamönnum upp á facebook. Stundum 

af einskærri forvitni, en líka til að tengja saman nöfn, staði og sögur. Ég komst þá að 

því að Declan nokkur á Írlandi heitir Declan Grimes en ekki Declan James og að 

spænska orðið „chingonería“, sem illa gekk að þýða, er mexíkóskt slangur og þýðir 

„algjörlega meiriháttar“. Ég komst líka að því að maður sem ég hélt að héti Jack var 

bara „jock“ sem í þessu tilfelli er viðurnefni yfir skoskan Englending. Það var því svo 

að þó textinn hafi ekki verið langur var stundum tímafrekt að rekja hann og skilja. Í 

einhverjum tilvikum var textinn sjálfur skýr en undirskriftin illlæsileg. Hins vegar taldi ég 

ekki skipta öllu máli hvort maður héti David eða David Le ef annað var læsilegt, enda 

markmiðið aðallega að geta lesið um upplifunina sjálfa.  

 

          
Mynd 16  Neglt á fána                             Mynd 17  Á spjalli við heimamann        Mynd 18  Franskar skólastelpur       
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Hópur franskra skólastelpna, sem voru hér á vegum Erasmus styrkjaáætlunar 

Evrópusambandsins, tók þátt í gjörningnum ásamt kennaranum sínum. Þær vildu 

endilega fá að skrifa á ensku, þó orðaforði þeirra væri heldur takmarkaður. Þær fengu 

stuðning frá kennaranum svo upplifunin skilaði sér að einhverju leyti, en aðallega var 

þó um að ræða tákn, einföld orð og myndir. Það var engu að síður áhugavert að fá 

þeirra viðhorf inn í rannsóknina og í spjalli tjáðu þær sig betur en á prenti. Þær voru 

yfir sig hrifnar af dvölinni hér, en fannst heldur kalt. Tveir stórir hópar komu með rútum 

inn á svæðið til að skoða kirkjuna, en mér til léttis gáfu þeir ferðamenn sér ekki tíma til 

að skrifa. Ég hef grun um að þeir hefðu gefið frekar einsleita mynd. Nokkrir laumuðust 

þó frá hópnum til að skoða fánana sem þá voru komnir upp.   

 

En þó orðaforðinn hafi stundum verið takmarkaður þá var fólk áhugasamt að vera með 

og virkilega tilbúið að tjá sig. Það sem ekki komst fyrir á fánann, reyndi það að útskýra 

fyrir mér í samtali. Kona frá Póllandi var mjög leið yfir að geta ekki talað betri ensku en 

raun bar vitni. Hún hristi höfuðið þegar hún reyndi að útskýra hvað stæði á fánanum 

og var augsjáanlega leið yfir vankunnáttu sinni. Hún gat þó skrifað á ensku að Ísland 

væri fallegt. Auk þess voru nokkrar línur á pólsku sem ég hafði mikinn áhuga á að vita 

hvað þýddu, ekki síst þar sem hún reyndi ítrekað að skýra það út fyrir mér. Ég varð því 

fyrir miklum vonbrigðum þegar ég komst að því að þar stóð aðeins að hún elskaði alla 

þá sem hefðu gaman af sjónvarpsþáttaröðinni Wampire Diaries (1/4).   

 

             

Mynd 19  Ný kynslóð ferðamanna        Mynd 20  Weiser frá Ísrael                      Mynd 21  Yngsti þátttakandinn 
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Þau orð sem ferðamennirnir notuðu til að lýsa upplifun sinni voru fjölbreytt, jafnvel þó 

um svipaða staði eða reynslu væri að ræða. Ég safnaði saman 23 nafnorðum og komst 

þá að því að þau sem voru leiðandi í textunum tengdust náttúru, heimamönnum og 

tilfinningum viðkomandi ferðamanns. Á samtals 24 fánum var á einhvern hátt minnst á 

Íslendinga, og til að lýsa þeim voru notuð 16 lýsingarorð. Algengast var orðið 

vingjarnlegur (e. friendly) en það stóð á 13 fánum. Samtals 12 sinnum kom orðið ást 

(e. love) fyrir á fána, en önnur nafnorð sem gefa til kynna hvað fjallað var um voru: 

Upplifun (e. experience) og dýrategundirnar hestar, kindur, sleðahundar og hvalir (e. 

horses, sheep, husky, whales). Ferðamaður frá Ítalíu skrifaði orðið „hákarl“ á íslensku 

á sinn fána (2/3).  Auk þess komu fyrir orðin foss/fossar (e. fall, falls), borg/borgin (e. 

city), vegir (e. roads), og saga (e. history).   

 

Ekki var skortur á lýsingarorðum þegar kom að því að lýsa landinu en alls voru notuð 

32 lýsingarorð á 68 fánum. Algengast var að ferðamenn nefndu orðin fallegt (e. 

beautiful) eða 30 sinnum og kalt (e. cold) alls 14 sinnum. Þar á eftir komu orðin ótrúlegt 

(e. amazing), dýrt (e. expensive), yndislegt (e. wonderful), tilkomumikið (e. 

breathtaking), geðþekkur (e. nice), frábært (e. fantastic) og töfrandi (magic). Önnur 

lýsingarorð voru svo til dæmis gestrisinn (e. hospitable), almennilegur (e. kind) og 

hjálpsamur (e. helpful).  

 

Þar sem þýðing orða og texta er í mínum höndum er alltaf sá möguleiki að túlkun mín 

sé hugsanlega ekki á þann hátt sem höfundur texta hefði kosið. Latour (1987) bendir 

á að bæði tæknilegir og félagslegir þættir hafi áhrif á niðurstöður í rannsóknum. Því er 

mögulegt að þýðingar orða væru með lítilsháttar öðru sniði hjá öðrum aðila. Stundum 

þarf að túlka á ólíkan hátt sömu orðin. Til að mynda eru til fjölmargar íslenskar þýðingar 

á enska orðinu „nice“. Það er til dæmis í boði að segja: Geðþekkur, góður, ágætur og 

indæll. Að sama skapi er snúið að þýða enska orðið „breathtaking“ yfir á íslensku svo 

vel sé. Yfirþyrmandi eða hrífandi koma upp í hugann, en þau orð segja varla nóg ein 

og sér þó flestir enskumælandi skilji hvað átt sé við. Heildartúlkun á innihaldi texta réði 

því hvaða þýðing var valin hverju sinni. Tveir fánar voru aðeins á spænsku og frekar 

illa skrifaðir þannig að það tók tíma að þýða þá. Ferðamennirnir komu frá Mexíkó. 

Þegar á reyndi kom í ljós að þeir voru aðallega að segja hvað þeim væri hræðilega 

kalt. Einn þeirra teiknaði mynd af hænu og skrifaði:  Ég er að frjósa, mig langar í 

kjötsúpu! (s. hace frioooo quiero meat souup!!) (6/2). Annar teiknaði mynd af sjálfum 

sér og undir stóð þvílíkur kuldi (s. que frio) (6/1). 
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4.3 AUÐKENNI OG FYRIRBÆRI  

Afar mismunandi var hvort ferðamennirnir undirrituðu fánana eða ekki. Á 31 fána 

skrifaði fólk nafnið sitt og á 22 fána hvaðan það kæmi. Tveir ferðamenn gáfu upp 

Instagram auðkenni sitt, og ég hafði samband við annan þeirra nokkrum dögum síðar 

til að fá að vitna í texta sem hann setti þar inn. Dagsetning eða ártal kom fyrir á átta 

fánum. Myndmál var fjölbreytt og rúmlega fjórðungur, eða 20 ferðamenn, teiknuðu á 

sína fána og 35 ferðamenn gerðu einhvers konar tákn. Stundum var bæði teikning og 

tákn á fána. Ég kaus að flokka táknin sérstaklega. Í ljós kom að hjarta var 

langalgengast. Það kom fyrir 23 sinnum og þar á eftir broskall á 14 fánum. Önnur tákn 

sáust mun sjaldnar, en sjá mátti til dæmis „X“ sem táknar koss og „XO“ sem táknar 

faðmlag og koss. Að lokum sást táknið „$“ á þremur fánum sem táknar jafnan peninga, 

en í þeim tilvikum var vísað í hátt verðlag á Íslandi.  

 

Þeir staðir sem oftast voru nefndir voru Bláa lónið (e. Blue Lagoon) og Harpa, en aðrir 

staðir sem fram komu voru Skógafoss, Gullfoss og Geysir. Að auki var vísað í tvo síðari 

staðina með orðunum Gullni hringurinn (e. Golden circle), sem augljóslega margir 

könnuðust við. Nokkrir gátu ekki tilgreint staði með nafni en ég náði að skilja hvað átt 

var við. Það voru Sólheimasandur (e. plane wreck) og Reynisfjara sem var bæði lýst 

sem veggnum (e. the wall) og svörtu ströndinni (e. the black beach). Sá sem lýsti 

stuðlabergsveggnum í Reynisfjöru varð þó fyrir vonbrigðum þegar hann komst að því 

að hann var ekkert í líkingu við vegginn sem hann sá í sjónvarpsþáttaröðinni Game of 

Thrones, en hann vissi að þættirnir voru að hluta til teknir upp hér á landi.  

 

Nokkrir tjáðu sig um fyrirbæri. Fyrst ber að nefna æðri máttarvöld. Ég treysti mér ekki 

til að setja guð í neinn þeirra flokka sem teljast yfirþemu, þ.e. náttúru, tilfinningar eða 

heimamenn, svo fyrirbæraflokkur varð til. Þegar hefur verið tekið dæmi af ferðamanni 

sem vísaði í guð á fána sínum, í lið 2 í þemagreiningarkaflanum hér ofar. Á öðrum fána 

var ferðamaður svo upprifinn, að hann skrifaði að guð hljóti að hafa verið undir áhrifum 

ofskynjunarlyfja þegar hann bjó Ísland til: „God must have been tripping balls when he 

made this place“ (10/3). Norðurljósin teljast til fyrirbæra. Á fjórum fánum tóku 

ferðamenn það fram að þeir hefðu upplifað þau á ferð sinni hér, þó staðsetning hafi 

ekki verið skilgreind sérstaklega. Einn ferðamaður nefndi regnbogann og nokkur dýr 

komu auk þess fyrir: Hestar, kindur, sleðahundar, hvalir og hákarlar, en aðeins var 

talað um sjávardýrin sem hluta af matseðli. Portúgalskur ferðalangur kaus að nefna 

sérstaklega að hann væri ánægður með hvernig Íslendingar meðhöndluðu sauðfé: „I 

love how you treat your sheep“ (2/1).   
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Mynd 22  Kalt á svæðinu                        Mynd 23  Íslendingur                              Mynd 24  Myndataka 

 

4.4 SAMSKIPTI  

Fyrir utan umfjöllun um hátt verðlag, þá mátti aðeins á einum fána greina það sem 

kalla mætti neikvæð skilaboð. Það var hjá ungum manni frá Litháen sem augljóslega 

hafði þurft að eiga í samskiptum við hið opinbera hér á landi, því hann kvartaði yfir 

tregðu í tengslum við að fá kennitölu. Þessi fáni er hins vegar gott dæmi um tvenns 

konar boðskap frá sama aðila, því hann óskaði Íslendingum engu að síður góðs gengis 

á HM í fótbolta (12/4). Fáninn bendir líka til þess að hér sé um að ræða ferðamann í 

atvinnuleit sem hugsanlega ætli sér að setjast hér að í einhvern tíma. Hann tilheyrir 

því einum þeirra hópa sem Urry (2007) nefndi hér framar, sem ferðast um heiminn án 

þess að uppfylla skilgreiningar hefðbundins ferðamanns og sé því áhugavert úrtak í 

ferðaþjónusturannsókn sem þessari.   

 

Þó aðeins einn fáni hafi innihaldið efni sem túlka mætti sem neikvæð skilaboð, mátti 

engu að síður finna gagnrýni á fleiri fánum. Nokkrir kvörtuðu undan háu verðlagi, þó 

skilaboðin hafi að öðru leyti verið jákvæð. Fram kom til dæmis að jafnvel þó það væri 

dýrt að fara hér út að borða, þá væri það engu að síður þess virði: „Very expensive 

food, but worth the experience“ (5/2). Annar sagði einfaldlega: Áfram reikningar! eða 

„Go  bills!“ (3/1). Fimm ferðamenn spurðu hvort það kostaði að vera með og voru kátir 

að heyra að svo var ekki. Fólk var misvel klætt eftir því hvort það var hér í þeim tilgangi 

að ferðast um landið, eða aðeins í borgarferð. Það var ánægjulegt að sjá þegar 

ókunnugt fólk frá mismunandi löndum tók tal saman. Þannig sátu tveir hópar á spjalli í 

dágóðan tíma eftir að hafa skrifað á fánana sína. Það voru ferðamennirnir frá Mexíkó 
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sem voru að frjósa úr kulda og þrjár konur frá San Francisco. Fólkið náði greinilega vel 

saman því það hló, spjallaði um upplifun sína hér á landi og áframhaldandi dvöl. Í 

samtölum við marga ferðamenn kom fram að þeim þykir umferð ferðamanna mikil hér 

landi. Það átti bæði við um landsbyggðina og höfuðborgina. Það kom flestum þeirra á 

óvart, jafnvel þó þeir vissu að Ísland væri vinsæll áfangastaður um þessar mundir.   

 

Aðeins tveir ferðamenn báðu mig að benda sér á gott veitingahús eða óskuðu eftir 

frekari upplýsingum í tengslum við mat og einn spurði hvar Umferðamiðstöðin væri. 

Fjórir aðilar til viðbótar spurðu hvernig hægt væri að ná í mig, þar á meðal lektor í 

ferðamálafræði við Háskólann á Hólum sem var áhugasamur um rannsóknina. Margir 

sögðu að þeim þætti verkefnið skemmtilegt og óskuðu mér góðs gengis. Þrír 

ferðamenn báðu um að fá að eiga fána. Þetta voru eldri maður frá Skotlandi, ung kona 

frá Taiwan og önnur frá Hollandi. Ferðamennirnir voru sumir hverjir nýlentir hér á landi 

og sögðust þar af leiðandi ekki geta tekið þátt. Þeir hefðu lítið að segja. Aðrir létu það 

ekki stoppa sig, jafnvel þó um dagsferð væri að ræða. Þar á meðal voru konur frá 

Singapúr sem sögðu, að einungis það að stíga út úr flugvélinni hefði verið ótrúleg 

upplifun og að borgin væri yndisleg. Ein þeirra var Mayuy frá Brunei. Hún hlakkaði til 

að takast á við þær áskoranir sem íslenskt landslag byði upp á, auk þess að fræðast 

um sögu landsins (14/3).    

 

4.5 IÐKUN 

Þegar ferðamenn báðu mig að taka mynd af sér með fánann, gerði ég það. Hins vegar 

reyndi ég frekar að ná myndum af þeim á meðan þeir negldu eða skrifuðu. Bæði vegna 

þess að mér fannst þær myndir áhugaverðari, en ekki síður til að geta betur rakið 

textann til þeirra. Annars reyndi ég að gefa fólki næði á meðan það skrifaði, en gaf mig 

að þeim ef það sóttist eftir því að tala við mig. Nær allir gestirnir frá Asíu vildu ýmist fá 

mynd af sér með fánann, eða mynd af okkur saman. Margir þeirra brugðu á leik, 

sveifluðu fánanum í kringum sig og fóru vítt og breitt um svæðið til að ná „réttu“ 

myndinni. Vinsælt var til dæmis að fara upp að styttunni af Leifi Eiríkssyni og taka 

myndir í margs konar stellingum.   

 

Flestir þátttakenda voru virkir, blönduðu geði við aðra og spjölluðu. Leikur, gleði og 

bros einkenndu stemninguna á staðnum. Það kom mörgum á óvart þegar ég rétti þeim 

nagla og hamar eftir að þeir höfðu skrifað og sagði þeim að nú þyrftu þeir að velja sér 

spýtu og festa niður fánann. Sumir voru öruggir og greinilega vanir því að nota hamar, 

en aðrir klaufskir og virtust aldrei hafa haldið á handverkfæri. Þannig varð úr hin mesta 
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skemmtun, bæði fyrir viðkomandi og áhorfendur. Weiser, handlaginn maður frá Ísrael, 

aðstoðaði nokkrar ungar asískar konur við að negla niður fána. Að því loknu valdi hann 

sér sjálfur spýtu. Þegar hann hafði lokið við að festa fánann sinn, tók hann sig til og 

lagfærði bogna nagla sem þátttakendur á undan honum höfðu neglt niður.    

 

Kuldinn hafði sitt að segja, enda höfðu margir það á orði og nokkrir kusu að setja það 

á fánann sinn. Þegar gusturinn var hvað mestur staldraði fólk styttra við, en þeir sem 

voru vel búnir gáfu sér þó lengri tíma. Þegar myrkrið skall á hætti fólk að sýna mér 

athygli, enda sáust fánarnir ekki nógu vel liggjandi á stéttinni. Það hefði verið gott að 

hafa betri myndavél, því þegar rökkvaði urðu myndirnar óskýrari. Ég hefði líka viljað 

ná fleiri myndum. Hins vegar var umferð fólks oft mikil, þannig að ekki gafst alltaf tími 

til myndatöku. Töluvert var um að ég tæki myndir fyrir ferðamennina á þeirra eigin 

síma. Eflaust hefði ég getað beðið fólk að senda mér þær, en ég taldi mig hafa úr nógu 

að moða með mín eigin gögn og gerði það því ekki.  

    

4.6 EFTIRMINNILEGAST 

Frönsku stelpurnar voru mjög spenntar og áhugasamar. Sumar voru alls ófeimnar að 

fara í kassann minn og sóttu sér þar sjálfar fána og penna. Þær töluðu mikið og voru 

á staðnum í næstum klukkustund. Um tíma var nokkur gassagangur í þeim þar sem 

þær bæði dönsuðu og sungu. Að auki voru þær heldur plássfrekar og ég þurfti á tímabili 

að biðja þær að standa upp af stólunum sem ég kom með til að leyfa öðrum að fá sæti. 

Það var þrátt fyrir það gaman að fylgjast með þeim. Þær voru að springa úr gleði og 

orku þrátt fyrir að vera búnar að heimsækja nokkur íslensk fyrirtæki, sem ég skildi ekki 

hver voru.  

 

     

Mynd 25  Ferðamenn frá Mexíkó og San Francisco              Mynd 26  Ljósmyndir skoðaðar 

 

Mér eru jafnframt eftirminnileg eldri hjón. Konan sagði mér að hún væri 82 ára og 

maðurinn virtist á svipuðum aldri. Þau voru hingað komin frá Skotlandi. Upphaflega 

stóð aldrei til að fara til Íslands, en þau millilentu hér fyrir nokkrum árum og misstu af 
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tengiflugi. Þau kynntust þá íslenskri konu sem vann á flugvellinum. Hún reyndist þeim 

svo vel í þessum óheppilegu aðstæðum, að þau ákváðu að næst þegar þau færu í frí 

þá kæmu þau hingað. Saga þeirra var einstök, rétt eins og allra hinna.  Þeir ferðalangar 

sem stoppuðu hvað lengst á svæðinu voru tvær konur búsettar í Hollandi, önnur þeirra 

ættuð frá Belgíu. Við áttum það allar sameiginlegt að vera menntaðir myndlistarmenn 

og náðum vel saman. Þær voru töluvert lengi að skrifa. Þegar því var lokið lásu þær 

textann upp fyrir mig til að fullvissa sig um að ég skildi almennilega hvað þær ættu við.   

 

Gaman var að fá rígfullorðinn Íslending á vettvang. Hann sagði mér að hann væri fyrsti 

ábúandi á vestasta bæ landsins, á Látrabjargi. Maðurinn sat í dágóða stund á bekk og 

spjallaði við breska ferðamenn á ágætri ensku. Sá íslenski sagði, breskum manni til 

mikillar furðu, að hann væri 93 ára. Gamli maðurinn vildi vita allt um „uppákomuna“ 

sem þarna væri í gangi. Hann tilkynnti mér að honum þætti verkefnið ákaflega 

spennandi og áður en hann fór sagði hann að ég væri „alveg með þetta“. Eina barnið 

sem tók þátt var níu ára strákur frá Þýskalandi sem teiknaði Gullfoss, eldfjall og 

þjóðveg eftir að hafa fengið leiðbeiningar frá foreldrum sínum um verkefnið. Tveir 

ferðamenn komu til mín, heillaðir af gestrisni og vingjarnleika Íslendinga. Þeir voru að 

koma beint frá Hallgrímskirkju, en þar höfðu þeir fengið að spila frjálst á pípuorgel 

kirkjunnar í heila klukkustund (10/2). Það kom á daginn að báðir voru þeir nýútskrifaðir 

úr námi í orgelleik. Þeir áttu varla orð til að lýsa upplifun sinni (10/2), (10/3). Það var 

fróðlegt að ræða við þrjá ferðamenn á þrítugsaldri sem voru hver frá sínu landinu. Fyrir 

mér voru þau fulltrúar nýrrar kynslóðar, sem lítur ekki á það sem hindrun að eiga vini í 

öðrum löndum. Fólk sem sér veröldina sem einn stóran ævintýraheim. Annar maðurinn 

var frá Mexíkó, hinn frá Bandaríkjunum og konan var frá Hollandi. Þau höfðu kynnst á 

netinu og voru að hittast í fyrsta sinn. Ísland varð fyrir valinu vegna legu landsins og 

áhuga þeirra á að skoða eitthvað nýtt. Þau voru spennt og á leið út að borða saman. 

Þeim fannst sjálfsagt að ég kæmi með þeim, en ég afþakkaði.  

 

4.7 UPPLIFUN RANNSAKANDA 

Á svæðinu var stöðug umferð allan daginn af ferðamönnum sem ýmist komu til að 

skoða, spjalla eða taka þátt. Það kom mér á óvart hvað fólk hafði mikinn áhuga á að 

tala við mig. Það sem truflaði helst samræður var þegar einhver kom að mér og bað 

um fána. Allflestir voru áhugsamir, en örfáir sýndu þó tortryggni þegar ég nálgaðist þá 

og höfðu lítinn áhuga á að ræða við mig. Þeir ýmist drifu sig þegjandi í burtu, afsökuðu 

sig eða hristu hausinn. Það skipti augljóslega máli hvernig ég nálgaðist ferðamennina, 

hvaða orð ég valdi og hvort ég brosti eða ekki. Það skipti auk þess máli hvort ég hafði 
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eitthvað í höndunum, hvar ég stóð á svæðinu og hvernig ég hagaði mér á meðan fólk 

skrifaði. Ég tók eftir fjölmörgum svipuðum atriðum sem hægt væri að fjalla ítarlegar 

um, en ekki er rými fyrir í þessari rannsókn. Stundum hefði ég þegið að hafa betri 

upplýsingar á fánunum, en oftast bættu samtölin það upp ef ég var nógu snögg að taka 

eftir því að textinn væri snubbóttur. Að vísu var það svo að þeir ferðamenn sem 

skrifuðu langa texta gáfu sér yfirleitt lengri tíma til að spjalla en þeir sem skrifuðu minna. 

Oftast til að gera betur grein fyrir upplifuninni, eða bæta því við sem ekki komst fyrir á 

fánanum. Framsetning á texta var afar fjölbreytt. Sumir fylltu vel út blaðið en aðrir 

skelltu upp stuttum frösum hingað og þangað á fánann. En jafnvel þó textinn láti lítið 

yfir sér þá var tímafrekt að greina hann eins og fram hefur komið. Það var ekki einungis 

vegna þýðingarvandræða, heldur krafðist hann þess að ég læsi á milli línanna og 

tengdi við það sem ferðamennirnir sögðu við mig á staðnum. Í þessari vinnu fann ég 

hvað ljósmyndirnar voru gagnlegar, því þær hjálpuðu mér að muna hverjum fánarnir 

tilheyrðu. Þá kom það sér líka vel að hafa tekið myndir af hverri spýtu fyrir sig, því 

stundum gat ég áttað mig á hver ætti tiltekinn fána með því að skoða hverjir voru með 

honum á spýtu, sem ég hefði ekki haft hugmynd um annars.    

 

Upplifun ferðamannanna var af ýmsum toga. Þar sem ég hafði sett upp svipaðan 

gjörning áður átti ég fyrirfram von á því að sjá til dæmis lýsingar á landslagi, sögur af 

heimafólki og teikningar. Allt kom þetta fyrir og meira til, en það sem mér fannst 

ánægjulegast að lesa var þegar dvölin virtist hafa áhrif á líf eða viðhorf viðkomandi.   

 

             
Mynd 27  Í roki og kulda                        Mynd 28  Frábær upplifun                          Mynd 29  Farið að rökkva 
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Þegar upplifunin skilaði einhverju varanlegu og merkingarbæru. Það var líka 

ánægjulegt að finna fyrir tengingu við ferðamennina. Mestum tengslum náði ég við 

mið-evrópsku myndlistarkonurnar. Þær höfðu nýlokið ferð um landið, þar sem þær 

sýndu þá hörku að gista í tjaldi í októberkuldanum. Konurnar voru yfir sig ástfangnar 

og mátti lesa það á fánum þeirra, sérstaklega annarrar sem skrifaði að hún væri hér 

með konunni sem hún elskaði. Þær voru á staðnum í eina og hálfa klukkustund og í 

hvert skipti sem þær sáu að ég var laus nýttu þær tækifærið til að spjalla við mig.  

       

Ég hafði líka ánægju af því að lesa texta sem voru á mörkum þess ljóðræna. Stundum 

var augljóst að fólk var á hraðferð, en vildi samt ekki láta sitt eftir liggja og skrifaði þá í 

flýti. Þá komu gjarnan stuttir textar í skeytaformi. Ferðamennirnir frá Chicago sem 

skrifuðu að Ísland væri dýrt land og að það kostaði of mikið að fara hér út að borða 

voru líklega þeir einu sem pirruðu mig, ef svo má að orði komast. Þeir höfðu fengið 

ódýrt flugfar og ætluðu sér augljóslega að heimsækja landið án þess að eyða hér of 

miklu. Ég veit að gagnrýnin á dýrtíðina er réttmæt, en það fór í taugarnar á mér að 

þessir ferðamenn ætluðust til að geta notið mestu gæða, á sem minnstum tíma og með 

litlum tilkostnaði. Tvær fjölskyldur sem hér voru með stálpaða unglinga á ferð, vöktu 

hjá mér löngun til að fara með mín fullorðnu börn í ferðalag til að upplifa eitthvað nýtt 

og spennandi.  

 

Með því að vera á meðal ferðamannanna, hlusta á þá og fylgjast með þeim, leið mér 

á stundum eins og ég væri sjálf stödd erlendis. Það var góð tilfinning. Ég upplifði mig 

eina af þeim, þó ég væri í raun á heimavelli. Ég hefði gjarnan viljað skreppa með 

nokkrum þeirra út að borða eða fara með þeim að horfa á norðurljósin. Hefði ég haft 

tíma þá hefði ég gert það. Ég var hins vegar upptekin við gjörninginn og gat ekki farið 

af svæðinu. Kannski set ég mig í samband við einhverja þeirra þegar verkefninu er 

lokið, tíminn einn leiðir það í ljós.  

 

4.8 SAMANTEKT 

Flestir ferðamennirnir sem tóku þátt í gjörningnum voru hér í stuttu fríi, í þrjá daga eða 

minna. Margir voru í leit að sérstakri upplifun eða reynslu þó þeir skilgreindu það ekki 

nánar. Aðrir höfðu farið Gullna hringinn, heimsótt Bláa Lónið, farið í Reynisfjöru og á 

fleiri þekkta staði. Þeir sem voru hér á ferð í lengri tíma höfðu ýmist þegar farið um 

landið eða voru á leið út á land án þess að hafa nákvæma ferðaáætlun. Það fólk 

ferðaðist annað hvort um á fólksbíl eða húsbíl. Tveir ferðamenn ræddu við mig um 

hvað vegirnir á Íslandi væru góðir. Það kom mér á óvart. Ég geri ráð fyrir að þeir hafi 

verið undirbúnir fyrir það versta hvað það varðar. Einhverjir sögðu að þeim hefði þótt 
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merkilegra að sjá kindur og tala við Íslendinga í litlum þorpum úti á landi, en að skoða 

þekkta áfangastaði. Um það bil þriðjungur þátttakenda gaf sér góðan tíma til að velta 

fyrir sér hvað þeir ættu að skrifa, en flestir stöldruðu við í 15-20 mínútur. Margir gáfu 

sér tíma til að lesa hvað aðrir skrifuðu, en oftast eftir að þeir höfðu neglt niður sína 

eigin fána. Vegfarendur á leið framhjá voru duglegir að staldra við, fylgjast með og lesa 

á fánana jafnvel þó þeir tækju ekki sjálfir þátt. Þeir sem ekki vildu taka þátt voru ýmist 

að flýta sér eða höfðu ekki áhuga. Öðrum var kalt eða þeir nýlentir og töldu sig því ekki 

hafa frá miklu að segja. Nokkrir fóru á flug í myndatöku, gáfu sér góðan tíma og stilltu 

sér upp í alls konar óvenjulegum stellingum, flestir fyrir framan styttuna eða kirkjuna. 

Sumir kusu að standa á meðan aðrir dönsuðu. Örfáir Íslendingar tóku mig á tal og 

spurðu út í verkefnið. Þar á meðal fullorðinn maður sem hafði gaman af því að spjalla 

við ferðamennina og þeir við hann. Fyrir utan þá sem kvörtuðu um kulda og dýrtíð hér 

á landi þá var aðeins á einum fána hægt að greina neikvæð skilaboð. Ef ég hugsa út 

frá þjóðerni þá er ég þokkalega ánægð með breiddina. Það kom mér þó á óvart að 

enginn skyldi vera frá hinum Norðurlöndunum. Hefði ég framkvæmt gjörninginn 

einhvern annan dag, eða á öðrum árstíma, hefðu niðurstöðurnar eflaust orðið allt 

aðrar. Þær endurspegla aðeins upplifun þeirra sem tóku þátt þennan eina dag, þar á 

meðal mína.  
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4.9 GJÖRNINGUR ÁRIÐ 2000 – HELSTU ÞÆTTIR 

Í ágúst árið 2000 bauðst mér að setja upp sýningu í gallerí „Nema hvað“ á 

Skólavörðustíg 22 í Reykjavík. Galleríið stóð á þeim tíma fyrir sérstakri sumardagskrá, 

þar sem ungum listamönnum var boðið galleríið til afnota í eina viku til æfinga eða 

vinnslu verka sinna. Hugmyndin var sú að í stað þess að sýna aðeins lokaútkomu 

verka eins og venja er þá skyldi sína vinnuferlið sjálft, þ.e. sköpunina. Í því fólst meðal 

annars að bjóða gestum og gangandi að koma og taka þátt í vinnunni. Að öðru leyti 

voru listamönnunum gefnar frjálsar hendur. Skólavörðustígurinn hefur í gegnum tíðina 

verið eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna í borginni, og því fæddist fljótlega sú hugmynd 

að vinna með þá staðreynd. Ég ákvað að setja upp upplýsingamiðstöð ferðamanna (e. 

tourist information), og leika mér með tvíræðni orðanna. Í stað þess að ferðamennirnir  

kæmu inn til að fá upplýsingar hjá mér, þá hugðist ég fá upplýsingar hjá þeim og heiti 

sýningarinnar varð „Tourist information“. Ég þurfti aðeins að finna út hvað ég vildi 

spyrja um. Það tók ekki langan tíma, því í hugann kom hin margnotaða klisja sem 

iðulega heyrist þar sem Íslendingar og erlendir gestir koma saman: „Hvernig líkar þér 

landið?“ (e. how do you like Iceland?) Til að forðast að fá aðeins svar við spurningu, 

valdi ég að breyta því sem lá í orðunum þannig að ég fengi frekar hugleiðingar, 

frásagnir eða annars konar tjáningu. Hvernig ferðamönnum líkar Ísland breyttist þar 

með í upplifun ferðamanna af landinu.  

 

Rannsóknarspurningar voru: Hvað er upplifun og hvernig tjá ferðamenn það á 

pappírsfána?  

 

Þátttakendur voru erlendir ferðamenn á göngu upp og/eða niður Skólavörðustíg á 

opnunartíma sýningarinnar og var því um slembiúrtak að ræða. Þýðið samanstóð af 

öllum erlendum ferðamönnum á þessari leið á sýningartíma.   

 

Aðferðir og fræði  

Gjörningurinn er eigindleg rannsókn og fyrirbærafræðilegri nálgun er beitt til að svara 

markmiðum rannsóknarinnar líkt og árið 2017. Skilgreiningar og hugtök sem tengjast 

upplifun og fjallað hefur verið um í köflum hér ofar eiga sömuleiðis við.     
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Framkvæmd  

Daginn fyrir opnun gekk ég um og hengdi upp auglýsingar á kaffihúsum og hótelum í 

nágrenni gallerísins. Á opnunardegi mætti ég svo snemma á staðinn með 200 íslenska 

pappírsfána, trélista, tússliti, kaffi, konfekt og handverkfæri. Á hádegi þann 10. ágúst 

árið 2000 opnaði formlega sýningin  „Tourist Information“ og stóð hún í þrjá daga. Á 

gangstéttinni fyrir utan galleríið kom ég fyrir götuskilti í stærðinni 70x100 cm. Öðru 

megin var stór auglýsing, en á hinni hliðinni hið alþjóðlega tourist information merki. Í 

stórum götuglugga var rafmagnsarinn í gangi. Þegar ferðamennirnir komu inn bauð 

ég þá velkomna og sagði aðeins frá gjörningnum. Því næst bað ég þá að tjá sig á 

fána, um hvaðeina sem þeim dytti í hug sem tengdist upplifun þeirra af landinu. Á 

veggjunum voru langir trélistar sem ég hafði borað í 200 göt. Þegar ferðamennirnir 

höfðu skrifað á fánana, völdu þeir sér stað á veggnum og festu þar upp sína fána.     

 

             

Mynd 30  Fáninn settur á sinn stað      Mynd 31  Göt boruð í lista                   Mynd 32  Auglýsing árið 2000 

 

Að því loknu fengu flestir sér kaffi, lásu á fána sem aðrir höfðu gert og ræddu við mig. 

Eftir því sem leið á sýninguna fjölgaði fólki og margir komu inn eingöngu til að skoða. 

Flestir skrifuðu nöfn sín í gestabók sem lá frammi og tóku myndir af sér við fánana 

eða myndir af okkur saman við þá. Síðasta kvöldið var slegið upp „Tax Free partýi“, 

sem auglýst var á sýningunni og var fyrir alla gesti hennar. Það kvöld var mikið spjallað 

og í lok þess dregið í happdrætti. Fór svo að ungur bókasafnsvörður frá Bretlandi hlaut 

verðlaunin, sem voru að fara með mér í dagsferð um sveitir Suðurlands.  
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Staða rannsakanda 

Mörgum þátttakendum var í fyrstu ekki ljóst hvort um var að ræða myndlistarsýningu 

eða upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn, enda spurðu sumir til vegar eða leituðu 

annarra upplýsinga. Staða mín var því óvenjuleg og rannsóknin einhvers konar blanda 

af þátttökurannsókn, samtölum og gjörningi, líkt og í seinni rannsókn.   

 

Greining gagna 

Við greiningu gagna voru fánarnir fyrst flokkaðir eftir löndum, því næst þemum sem 

voru eftirfarandi: Frásagnir, brandarar/gátur, undirskriftir, ljóð, teikningar, þakkir, 

persónuupplýsingar, annað. Þegar því var lokið var allur textinn lesinn vel yfir aftur og 

innihaldsgreindur. Þannig reyndi ég bæði að lesa það sem var sagt, en jafnframt að 

skynja það sem ekki var sagt. Auk þess safnaði ég saman upplýsingum um orð og 

staði sem komu ítrekað fyrir.  

 

             

Mynd 33  Fjölskylda                                Mynd 34  Hjón frá Póllandi                   Mynd 35  Ferðamaður með kaffi 

 

Helstu niðurstöður   

Ferðamennirnir voru frá samtals 21 landi. Þau voru: Tékkland, Bretland, Danmörk, 

Belgía, Svíþjóð, Finnland, Ítalía, Frakkland, Þýskaland, Kanada, Bandaríkin, Sviss, 

Slóvakía, Ástralía, Pólland, Noregur, Mexíkó, Wales, Skotland, Rússland og Austurríki. 

Auk þess voru ellefu ferðamenn sem ekki tóku fram hvaðan þeir komu en skrifuðu á 

ensku og aðrir þrír sem skrifuðu á þýsku. Einn skrifaði á óskiljanlegu tungumáli sem 

líktist kínverskum táknum.  

    

Textinn var afar fjölbreyttur og myndmál ríkt. Margir tjáðu ást sína á íslenskum mat, 

landshlutum eða landinu í heild. Aðrir sögðu sögur af ferðalagi um landið og tiltóku  
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ástæðu fyrir dvölinni hér. Einn sagðist til að mynda vera hingað kominn frá Liverpool 

til að leita uppruna síns, alla leið á Eyrarbakka. Nokkrir komu með heilræði, til dæmis 

sænskur maður sem sagði að best væri að forðast það að reiðast, eða: „ man skal inte 

være arg“. Ungur Dani sagði heimsóknina marka tímamót í lífi sínu og vonaðist til að 

verða rithöfundur og læknir á næstu 10 árum. Sumir skrifuðu aðeins nafn sitt eða bættu 

við ítarlegri upplýsingum til að hægt væri að hafa samband við þá.  Aðrir skrifuðu 

þakkir, ýmist til leiðsögumanna, gestgjafa eða þökkuðu mér fyrir kaffið. Á einn fánann 

skrifaði kona ástarbréf. Skilaboðin voru gríðarlega fjölbreytt og fólk sýndi almennt 

ánægju með að fá að taka þátt. Ástrali skrifaði í því samhengi og í lauslegri þýðingu: 

Að fá að taka þátt í íslenskri myndlistarsýningu er frábær staðfesting á því að við vorum 

hér. Örfáir Íslendingar kíktu inn til að forvitnast um hvað væri í gangi, en þeir voru ekki 

lengi á staðnum. Ég var í raun hissa á því að þeir skyldu ekki vera fleiri. Hugsanlegt er 

að þar sem upplýsingarnar á götuskiltinu voru ekki skýrar, varðandi það hvort 

gjörningurinn væri eingöngu fyrir ferðamenn, hafi þeir litið svo á að þeir væru ekki 

velkomnir.  

 

        
Mynd 36  Gestir á sýningu                                                     Mynd 37  Í reiðhjólaferð um Ísland 

          

Mynd 38  Fáni frá Liverpool                                                       Mynd 39  Fáni frá Ástralíu 

 

Skrifað var á 75 fána af 200 og því hafði ég það sem markmið þegar seinni 

gjörningurinn hófst að reyna að ná a.m.k. þeim fjölda, ef ske kynni að ég færi að bera 

þá saman. Oftast skrifaði einn ferðamaður á hvern fána, en stundum tveir og mest tíu 

manns. Í samtölunum sem ég átti við ferðamennina lýstu þeir án undantekningar 

ánægju sinni með landið og dvölina og margir leituðu upplýsinga um hvernig hægt væri 
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að finna óvenjulega og minni staði sem ekki væru endilega hefðbundnir 

ferðamannastaðir. Margir vildu skoða hálendið eða sjá heita hveri og var Geysir nafn 

sem nokkrir gátu skrifað. Snæfellsjökull kom líka nokkuð oft fyrir á fánunum, sem og 

„sund/synda“ (e. swimming). Annars voru algengustu orðin þessi: Fallegt (e. beautiful), 

dásamlegt (e. wonderful), frábært (e. great), upplifun (e. experience), ólýsanlegt (e. 

amazing), náttúra (e. nature) og ánægjulegt (e. enjoyable). Umræðurnar snérust 

ennfremur um upplifanir fólks, minningar og tilfinningar. Ítarlegastu samræðurnar voru 

við ferðamanninn sem fór í dagsferðina með mér. 

 

4.10 SAMANBURÐUR NIÐURSTAÐNA ÁRIN 2000 OG 2017   

Ef niðurstöður gjörninganna sem fram fóru á Skólavörðuholti í október árið 2017 og í 

galleríi „Nema hvað“ á Skólavörðustíg í ágúst árið 2000 eru bornar saman kemur í ljós 

að þeir ferðamenn sem tóku þátt í þeim hafa almennt jákvæða sýn á land og þjóð. 

Flestir tjá upplifun sína af náttúru, heimafólki og eigin tilfinningum. Við greiningu gagna 

má sjá svipuð þemu í báðum rannsóknum, þó bæði rannsókn og greining hafi verið 

mun ítarlegri árið 2017. Í báðum tilfellum voru þátttakendur frá álíka mörgum löndum, 

en að öðru leyti var eitt og annað ólíkt. Þeir ferðamenn sem hingað komu árið 2017 

gáfu sér yfirleitt meiri tíma, þrátt fyrir kulda, og voru í heildina móttækilegri. Þeir virtust 

auk þess almennt fróðari um landið og höfðu sumir lesið sér til á netinu, en útbreiðsla 

þess var ekki orðin eins almenn og nú er þegar fyrri rannsókn fór fram. Enginn 

ferðamaður frá Norðurlöndunum tók þátt í rannsókninni árið 2017, en árið 2000 voru 

þátttakendur m.a. frá Finnlandi, Danmörku og Svíþjóð. Ekki var minnst á umhverfismál 

í fyrri rannsókn, en nokkrir þeirra ferðamanna sem hingað komu í seinna skiptið, 

greindu frá áhyggjum sínum af loftslagsbreytingum. Þá var auk þess meira um ungt 

fólk og ferðalanga sem voru einir á ferð. Sameiginlegt með báðum rannsóknum var að 

flestir voru ferðamennirnir áhugasamir um að kynnast heimamönnum. Þá voru þeir 

einnig jákvæðir þegar kom að því að taka þátt í íslenskum gjörningi og reiðubúnir að 

deila upplifun sinni með öðrum.    

 

Sem fyrr sagði voru framkvæmd og fræði með ólíkum hætti í þeim tveimur gjörningum 

sem hér eru til rannsóknar. Sá fyrri var myndlistargjörningur. Settur upp á þann hátt að 

ferðamönnum bauðst að skrifa um upplifun sína og með þátttöku sinni aðstoða við að 

setja upp sýningu. Lengra fram í tímann náði sá gjörningur ekki á þeirri stundu. Síðari 

gjörningurinn var hins vegar meðvituð rannsókn, þar sem hugmynd og útfærsla byggir 

á þeim fyrri. Ég leitaði eftir fræðum sem þjónuðu rannsóknarmarkmiðum mínum sem 

voru að skilgreina upplifun og komast að því hvernig ferðamenn sem hingað koma tjá 
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hana. Sköpunarþátturinn gegndi ívið meira hlutverki í síðari gjörningi, auk þess sem 

þá var horft til þess hvernig þátttakendur athafna sig á vettvangi.    

 

Þar sem þessir tveir gjörningar eru jafn ólíkir og raun ber vitni, er eðlilegt að varpa fram 

þeirri spurningu hvort mögulegt sé að bera þá saman? Þá er einnig áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort annar gjörningurinn sé hugsanlega veigameiri, ef litið er til 

rannsóknarhagsmuna, en hinn? Við fyrstu sýn mætti ætla að það eigi við um síðari 

gjörninginn. Vikið verður að þessum spurningum í umræðukafla hér á eftir þar sem 

ályktanir beggja gjörninga eru fléttaðar saman og þeim gerð skil.  
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 
Rannsóknin sem hér er til umræðu var unnin með það markmið í huga að kanna 

upplifun erlendra ferðamanna sem hingað koma með hliðsjón af kenningum um 

sviðsetningu og iðkun ferðamannastaða. Framkvæmdin var í formi gjörnings og voru 

rannsóknarspurningar eftirfarandi: Hver er upplifun erlendra ferðamanna af Íslandi og 

hvernig tjá þeir hana með þátttöku í íslenskum gjörningi? Er hægt að draga lærdóm af 

þeirri upplifun? Strax í upphafi má því segja að rannsóknin hafi horft í tvær áttir. Annars 

vegar beindist hún að túlkun á íslenskri upplifun, en hins vegar að gjörningnum sjálfum 

og viðbrögðum við honum.  

 

Hér framar hefur verið komið inn á margs konar vendingar í félagsvísindum sem haft 

hafa áhrif á ferðaþjónustuna sem og aðrar atvinnugreinar undanfarna tvo áratugi. 

Upplifunarhagkerfið sem Pine og Gilmore (1998) skilgreindu um aldamótin lýsir 

ágætlega þeim áherslubreytingum sem þá voru í mótun og snérust um að vörur og 

þjónusta dugðu nú ekki lengur til að uppfylla þarfir neytenda, heldur þurfti einhvers 

konar upplifun að tengjast þeim.  

 

Segja má að ég hafi upplifað eins konar vendingu sjálf við að komast að því að þær 

áherslur sem ég lagði af stað með í upphafi fóru að falla í skuggann af öðrum hliðum 

rannsóknar. Ég stóð mig að því þegar nokkuð var liðið á vinnuna að 

upplifunaráherslan, þ.e. hvað ferðamenn  sjá sem upplifun, skipti allt í einu minna máli 

en félagslegar tengingar og athafnir þeirra á staðnum. Skyndilega var staðurinn þar 

sem gjörningurinn fór fram því orðinn í aðalhlutverki. Til að byrja með ruglaði þetta mig 

og flækti bæði úrvinnsluna og nálgunina, en ég ákvað að halda mínu striki. Hvað 

ferðamennirnir skrifuðu féll því snemma í skuggann af því hvað þeir gerðu og þegar 

uppi er staðið gerði ég þrjár atlögur að þessari rannsókn sem á endanum er hér sett 

fram. Sú fyrsta var unnin frá sjónarhorni leiðsögumannsins, í þeirri næstu var 

gjörningurinn kominn fram en glíman við að finna réttu nálgunina virtist endalaus. 

Þegar ég að lokum rakst á gerendanetskenninguna, hugmyndafræði Pink, Goffman, 

Obrador Pons og fleiri sem hér hefur verið fjallað um, fann ég að málin fóru að þokast 

í rétta átt. Latour (2005) talar um að fylgja gerandanum í gerendanetskenningunni ef 

maður villist af leið og ég ákvað því að sjá hvert rannsóknin myndi leiða mig ef ég gerði 

það. Stærsti sigurinn fólst í að komast að því að þó um óhefðbundna aðferð væri að 

ræða þá væri hún engu að síður fullgild. Að auki var sérlega hvetjandi að komast að 

því að upplifun og iðkun eru áherslur sem horft er til víða í félagslegum rannsóknum 

um þessar mundir. Þegar aðferðafræðin var mótuð og gjörningurinn hafinn var 
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einfaldlega magnað að sjá hvernig staðurinn lifnaði við, og í stað þess að sitja ein við 

grúsk á vinnustofu var ég í hlutverki á alþjóðlegu sviði þar sem handritið var spunnið 

upp á staðnum. Hvað upplifunarþáttinn varðar þá benda niðurstöður til þess að 

upplifun sé afar einstaklingsbundið fyrirbæri og háð því hvað lagt er til grundvallar 

hverju sinni. Það sem þátttakendur í gjörningnum skráðu niður sem eigin upplifun af 

landinu bendir til þess að hún sé fjölbreytt og tjáningarformið sýnir að þeir beita ýmsum 

leiðum við að koma henni á framfæri. Viðbótarupplýsingum sem ekki komust fyrir á 

fánunum reyndu þeir að koma til skila í samtölum og með líkamstjáningu. Það má því 

líklega segja að upplifunarhugtakið verði seint skilgreint að fullu þó tilraun hafi verið 

gerð til þess með vísun í Turner (1986) og Dewey (1934/2005). Hugsanlega kemst 

Latour (2004) næst því þegar hann bendir á að sönn upplifun verði til þegar samansafn 

fyrri reynslu býr til þannig andstæður að viðkomandi nær að skilgreina hvað er 

áhugavert og hvað ekki. Til þess að skynja sanna upplifun þurfi því að læra að þekkja 

skynhrif sín og efla hæfileikann til að aðgreina. Þannig lærist smám saman að greina 

á milli hversdagslegrar upplifunar og hinnar einu sönnu. Ég sé þannig fyrir mér að 

ferðamaður kunni betur að meta lítið fámennt land og heimamenn sem ennþá eru 

tilbúnir að taka á móti gestum, hafi hann áður heimsótt fjölsótt land þar sem íbúar hafa 

fyrir löngu fengið sig fullsadda á ferðamönnum. Allt þar á milli dregst svo í aðra hvora 

áttina eftir upplifun hans sem hann annað hvort hunsar eða byggir frekar á.   

 

Hópurinn sem tók þátt í síðari gjörningnum var ekki einsleitur, og má í raun segja að 

hann hafi sýnt þá breidd sem Urry (2007) talar um í tengslum við hreyfanleika heimsins 

og þann fjölbreytta hóp sem ferðamenn í dag skipa. Þarna voru eftirlaunaþegar, 

nemendur í ferð með kennara, heimshornaflakkarar, fjölskyldur, tónlistarfólk, fólk í leit 

að atvinnu eða möguleikum á að setjast hér að og náttúruunnendur hingað komnir til 

að sjá stórbrotið land. Að fylgjast með samskiptum þessa fólks sem var að hittast í 

fyrsta sinn á ókunnum og óræðum stað var áhugavert og ánægjulegt. Það ýtti undir þá 

trú mína að á tímum hraða og breyttrar heimsmyndar snúist  ferðalög sífellt meira um 

þörfina fyrir holdgerð samskipti og tengsl.  

 

Til að byrja með einkenndist hegðun ferðamannanna af annars vegar forvitni og hins 

vegar tortryggni. Ef ég nálgaðist þá, drógu sumir sig til baka eða snéru sér þannig að 

augljóst var að þeir vildu ekki hleypa mér of nálægt sér, en aðrir sýndu strax áhuga. 

Þannig gekk fyrsta klukkustundin fyrir sig, eða þangað til nokkrir fánar voru komnir upp. 

Þá komu stöðugt fleiri til að athuga hvað væri í gangi. Það var fróðlegt að sjá hvernig 

ferðamennirnir báru sig að í kuldanum. Sumir settust niður og fylgdust með úr fjarska. 

Hvort þeir voru þá í hlutverki áhugafélagsfræðingsins sem Löfgren (2008) kallar svo 
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skal ósagt látið. Aðrir nálguðust staðinn frekar hikandi. Ég reyndi að lesa í hegðun 

þeirra og ef ég taldi að þeir væru vænlegir til þátttöku stökk ég til og leitaði eftir hentugri 

samskiptagrímu. Í kjölfarið fór í gang allsherjar leikrit þar sem þátttakendur þreifuðu sig 

áfram þar til samskiptin komust á ákveðið stig og grímurnar voru ýmist felldar eða nýjar 

settar upp. Þessar sviðsetningar sjálfsins eins og Goffman (1959) kýs að kalla þær eru 

frá hlið ferðamannsins þreifingar til þess gerðar að meta hvort hann skuli taka þátt eða 

ekki, háðar því hvað hann veit mikið um hinn aðilann og hvort hann treysti honum. Mitt 

hlutverk fólst þar af leiðandi í því að fá ferðamennina til að treysta mér og í kjölfarið að 

stjórna hegðun þeirra. Ég þurfti í sífellu að setja mig í stellingar og búa til leikrit sem ég 

taldi vænlegt til árangurs á þessu sviði sem ég var búin að smíða. Ef ég fann að það 

virkaði ekki reyndi ég að lesa í svipbrigði og bregðast fljótt við í þeim tilgangi að fá 

ferðamennina til að taka þátt. Til að mynda bætti ég fljótlega inn í nálgunina að 

þátttakan tæki aðeins tvær mínútur því ég skynjaði að þá myndi fólk frekar gefa sér 

tíma, jafnvel þó það væri sjaldnast minna en tíu mínútur að skrifa á fánann og negla 

hann niður. Í öðrum tilfellum fann ég að myndatakan hafði neikvæð áhrif og virkaði 

fælandi. Þá annað hvort laumaðist ég til að taka myndir eða sleppti því alfarið, enda 

bendir Pink (2009) á að aðferðirnar þurfi að vera sveigjanlegar og að stundum sé 

viðeigandi að beita ákveðnum aðferðum þó þær henti ekki endilega í svipuðum tilfellum 

síðar. Þannig fól gjörningurinn í sér lærdómsferli fyrir mig og krafðist þess að ég 

íhugaði aðferðir mínar og endurskoðaði eftir því sem við átti. Ég fann ennfremur að ég 

dróst í þá átt að vega og meta útlit, fyrstu viðbrögð, klæðnað og menningu. Það kann 

að hljóma fordómafullt, en ég held að þarna hafi ég verið að leita eftir auðkennum sem 

gætu hjálpað mér að flokka ferðamenn og þar með vera snögg að finna út hvaða grímu 

ég ætti að setja upp. Enginn dómur fylgdi þessum flokkum af minni hálfu. Ég sá fljótt 

að yfirleitt voru Asíubúarnir mjög glaðlyndir og opnir. Þeir voru duglegir að bregða á 

leik og báðu mig iðulega að vera með þeim á mynd. Þetta átti hins vegar ekki við um 

ferðamenn af asískum uppruna sem búsettir voru í Bandaríkjunum, en þeir hegðuðu 

sér jafnan svipað og aðrir ferðamenn sem þaðan komu. Pink (2013) heldur því fram 

að þekking verði til í skapandi ferli sem byggir á reynslu rannsakanda og skörun við 

fólk, staði og ferlið sjálft á meðan á rannsókn stendur. Minn lærdómur fólst í allsherjar 

þjálfun í mannlegum samskiptum og skilningi á því hvernig staður mótast með 

tengslum og þátttöku í óvæntum gjörningi.    

 

Edensor (2007) bendir á að sviðsetningar eins og þessi séu þó sjaldan svo trúverðugar 

að ferðamaðurinn geri sér ekki grein fyrir að um sviðsetningu sé að ræða. Jafnvel 

„óvæntar“ upplifanir fylgja lögmálum sviðsetningar til hins ítrasta. Þannig eru 

sérsniðnar og svokallaðar „óvissuferðir“ sjaldnast farnar án lágmarks skipulagningar 
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eða undirbúnings ferðaskipuleggjenda. Það eina sem hugsanlega er óvænt og getur 

breytt upplifun eru ófyrirséðir atburðir, svo sem slys, náttúruhamfarir eða ef um Ísland 

er að ræða – veðrið!  

 

Hvað gjörninginn varðar þá reyndist furðu auðvelt að fella samskiptagrímurnar og leiða 

samtölin inn á persónulegri nótur. Þegar það tókst vel var fólk mjög vingjarnlegt og 

opið um reynslu sína og samtölin urðu innihaldsrík og ánægjuleg. Í nokkrum tilvikum 

var skiptst á netföngum eða álíka. Gjörningurinn sjálfur var hins vegar eins og hver 

annar sviðsflutningur sem fer fram í tíma og rúmi og verður ekki endurtekinn, því þótt 

leikstjórinn geti hugsanlega sett verkið upp á ný þá eru leikaranir farnir í önnur hlutverk 

á öðrum sviðum. Leiksviðið Ísland er á sama hátt og leiksvið gjörningsins, hreyfanlegur 

áfangastaður í þeirri merkingu að tilvera þess á landakorti heimsins hefur minna vægi 

en helsta aðdráttarafl þess sem felst í náttúru, tengingu við heimamenn og möguleikum 

ferðamanna á að efla sjálfsþekkingu með upplifun. Þeir eru hluti sviðsetningarinnar og 

ekki er hægt að aðskilja stað, hreyfanleika og gerendanet. Net gjörningsins 

samanstendur af fjölmörgum mannlegum þáttum sem gerðu hann mögulegan, en til 

viðbótar eru tækni og ýmis fyrirbæri. Hann hefði aldrei átt sér stað ef ekki væri fyrir 

flugvélar, síma eða bókunarkerfi. Veðrið var auk þess áhrifaþáttur og hugsanlega hefði 

hann staðið lengur ef myrkrið hefði ekki skollið á. Kuldinn olli því að batteríið í símanum 

tæmdist hratt og léleg birta gerði myndatöku erfiða. En jafnvel þó allt hafi gengið að 

óskum þá er ekki öruggt að staður sem þessi verði áfram sá áfangastaður sem þarna 

varð til eða Ísland í þeirri mynd sem nú er. Þannig vísar hugmyndafræðin til þess 

hvernig flókin tengsl í ferðaþjónustu eru á sífelldri hreyfingu og í stöðugri endurskoðun. 

Þau verða til, breytast, leysast upp og eru loks endurbyggð á nýjum svæðum í nýju 

formi (Bærenholdt & Jóhannesson, 2008; Gunnar Þór Jóhannesson, 2012; Katrín 

Anna Lund og Gunnar Þór Jóhannesson, 2012). 

 

Ingold og Hallam (2008) telja að skapandi ferðaþjónustu eigi að byggja upp í kringum 

hversdagslegar athafnir heimamanna sem gefa ferðamanninum tækifæri til að grípa til 

spuna í samskiptum sínum. Í þeim tilvikum eru þeir neytendur líkt og heimamenn, en 

til að svo geti orðið þarf eitthvað að laða þá að. Listir og menning hafa fram til þessa 

verið eitt mesta aðdráttaraflið þegar kemur að því að laða að skapandi ferðamenn. Ef 

hins vegar er horft til áhuga ferðamanna á því að tengjast heimamönnum, má velta því 

fyrir sér hvort þeir forðist ekki frekar staði líkt og borgarlistasöfn eða aðra opinbera 

menningarstaði, og leitist fremur eftir því að þefa uppi grasrótina og þá stemningu sem 

henni jafnan fylgir. Margt bendir til þess að svo sé líkt og Edensor (2007) bendir á. 

Ferðaþjónustan reyni stöðugt að búa til ferðamannastaði eins og fram kom hjá 
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MacCannell (1976) í umfjöllun hans um baksvið og framsvið, en það sé ekki byggt á 

þörfum ferðamannanna sjálfra. Hins vegar veltir Gunnar Þór (2008) því fyrir sér hvort 

þær áherslur sem einkennt hafi landkynningar síðustu árin, þar sem m.a. er boðið upp 

á hvers kyns skapandi lausnir, séu mögulegar með þá innviði sem nú eru til staðar.  

 

Ef horft er til þess sem Edensor (2000) heldur fram, að iðkun ferðamanna móti 

áfangastaði, þá opnar það möguleikann á því að nær hvaða staður sem er geti orðið 

að ferðamannastað svo lengi sem ytri þættir standi ekki í veginum. Má þannig sjá 

tækifæri fyrir ólíka aðila í ferðaþjónustu, hvort sem er einyrkja eða sveitarfélög, að 

koma með áhugaverðar framsetningar sem fela í sér persónulega tengingu og þátttöku 

ferðamanna í hversdagslegum athöfnum heimamanna. Hins vegar er mjög mikilvægt 

að átta sig á því að staðirnir og leiksviðin eru í stöðugri mótun og velgengni þeirra er 

háð því að ferðamennirnir, sem Edensor (2000) kýs að sjá sem leikara, hafi áhuga á 

að koma þar fram. Í þessari rannsókn var þátttaka, tenging og spuni í aðalhlutverki. 

Með opnu en þó afmörkuðu tjáningarformi gjörningsins var höfðað til þátttakenda sem 

skapandi einstaklinga og þeir hvattir til að tjá sig á þann hátt sem best kæmi til skila 

upplifun þeirra.  

 

Fáninn gegndi veigamiklu hlutverki í gjörningnum. Obrador Pons (2012) bendir á 

hvernig sandkastali verður táknmynd fyrir upplifun þeirra sem hann byggja og á sama 

hátt má sjá hvernig fáninn gegnir hér sambærilegu hlutverki. Hann varðveitir upplifun 

og verður þannig táknmynd ferðamannsins fyrir það sem átti sér stað á þessum 

tímapunkti. Gjörningurinn fær aukinn tilgang þegar ferðamaðurinn fær tækifæri til að 

skilja eftir sig áþreifanlegt minnismerki um dvöl í framandi landi um leið og upplifun 

hans og íhugun gerir honum kleift að vera hluti af einhverju stærra. Noy (2004) bendir 

janframt á að það að skrifa um upplifun sína verði til þess að fólk tengi hana við 

minningar og þar með eigin sjálfsmótun. Bærenholdt og fleiri (2004) halda því auk þess 

fram, að ljósmyndir sem ferðamenn taki og þær minningar sem myndirnar framkalli 

geti verið hluti af ímynd staðar. Það gerist til dæmis þegar ferðamennirnir setji þær inn 

á samskiptamiðla. Þannig má sjá hvernig ljósmyndir mínar, ferðamannanna og fáninn 

eru ein sameiginleg táknmynd og gjörningurinn sem heldur utan um athafnir og 

væntingar okkar er gerandi í neti íslenskrar ferðaþjónustu.  

 

Líkamleg vending í ferðaþjónusturannsóknum vísar til þess að það sem Urry (1990) 

kallar „gláp“, sé langt frá því að vera nóg til að upplifa heiminn. Textavinna stígur til 

hliðar og líkamleg skynjun fetar framar. Rannsóknarferlið felur í sér sviðsmyndir og 

þátttöku þar sem ferðamannastaðir fylgja ekki forskrifuðum reglum. Með þessu eru 
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möguleikar ferðamanna til að búa til sína eigin áfangastaði óendanlegir og á sama 

tíma óstöðugir. Undir þessum formerkjum var gjörningurinn settur á svið. Hefðbundið 

viðtalsform var lagt til hliðar en upplýsingar á fánum notaðar sem kveikja að umræðum 

og leiðum til að mynda tengsl. Latour (2004) bendir á þátt líkamans í skynjun. Kuldinn 

hafði sannarlega áhrif á þá sem voru á staðnum og margir ferðamenn minntust á hvað 

það væri kalt. En nándin og upplifunin sem fólst í að framkvæma hlutina með öðrum 

var ánægjuleg. Fólk hjálpaðist að, til dæmis sótti nagla eða penna fyrir þá sem voru 

nýkomnir á svæðið. Þegar ég var augljóslega önnum kafinn tóku sumir ferðamenn af 

skarið og leiðbeindu öðrum með hvar verkfærin væri að finna og hvað væri að gerast. 

Að fylgjast með þessari tengingu fólks sem varð til á staðnum var ánægjulegasti hluti 

gjörningsins fyrir mig sem rannsakanda. Flestir voru áhugasamir og margir gáfu sér 

tíma til að spjalla eftir að þeir höfðu lokið við að skrifa og virtust njóta þátttökunnar.  

 

Verkefnið sem ferðamennirnir þurftu að leysa var ekki flókið og þó sumir hafi þurft 

lengri umhugsun en aðrir áður en þeir fóru að skrifa, þá voru flestir nokkuð einbeittir 

og virtust vissir í því hvað þeir ætluðu að setja á fánana. Minna en fjórðungur skoðaði 

fyrst fána hjá öðrum áður en þeir byrjuðu sjálfir að skrifa. Mér fannst ég skynja ánægju 

hjá þátttakendum með að þeir þyrftu að negla sjálfir niður fánana. Það varð til þess að 

þeir stoppuðu lengur, þurftu að setja sig í nýjar stellingar, leggja frá sér veski, bakpoka 

eða farangur og fara á hnén á stéttinni. Þegar því var lokið þurftu þeir að velja spýtunni 

stað og þá fóru sumir að lesa á fána hjá öðrum. Þeir sem völdu spýtu sem aðrir höfðu 

þegar neglt á, gáfu sér oft góðan tíma í að velja „réttu“ spýtuna en aðrir virtust velja af 

handahófi. Pink (2015) talar um þá upplifun og skynjun sem á sér stað þegar 

rannsakandinn nær að setja sig í spor þeirra sem hann er að rannsaka. Hvort sem það 

er að ganga saman, borða saman eða jafnvel hjálpast að við að negla fána á spýtu og 

standa úti í kulda, þá verður athöfnin til þess að dýpka skilning á því sem er til 

skoðunar. Til dæmis þá skildi ég vel þá ferðamenn sem afþökkuðu þátttöku 

seinnipartinn þegar farið var að hvessa. Á þeim tíma var orðið virkilega kalt og ég hefði 

sjálf tæplega stoppað í erlendri borg til að standa úti og skrifa á þjóðfána. Ég sá líka 

hvað sumir lögðu mikla vinnu í fánana sína og þeim virtist í mun að koma upplifun sinni 

nægjanlega til skila með því að skýra hana út fyrir mér á eftir. Sú athöfn fól í sér að 

samskiptin urðu persónulegri og á skömmum tíma mynduðust, á einhvern 

óútskýranlegan hátt –  náin kynni.  

 

Persónuleg tenging við heimamenn getur verið grunnur að eftirminnilegri upplifun. Þar 

er sköpunarþátturinn grunnurinn að öllu, hvort sem um ræðir að flétta í kringum sögur 

og frásagnir þar sem ferðamaðurinn fær tækifæri til að setja sig í spor heimamanna, 
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eða jafnvel á enn persónulegri nótum s.s að taka þátt í daglegu lífi eða listviðburði. 

Þannig er hvorki tími né staður rammi utan um upplifun, heldur aðeins sú athöfn sem 

ferðamaðurinn framkvæmir í félagi við heimafólk. Ef horft er á ferðaþjónustu frá þessu 

sjónarhorni má sjá að tækifærin eru víða. Ingold og Hallam (2008) telja að spuni og 

nýsköpun séu náskyld og það sé sköpunin sem tengi þau saman. Það fyrra snúist um 

ferli en hið síðara um afurð og þannig megi sjá nýsköpun sem afurð spuna sé ferlinu 

snúið við. Edensor (2001) vísar til þess hvernig nýjar aðstæður krefjast þess að gripið 

sé til spuna hvort sem ferðamaður sækir í þær aðstæður eða ekki. Fyrirfram æfð 

hlutverk ferðamannsins verða að engu þegar saman hristast hlutir, fólk og skynjun. 

Hin opna skilgreining gjörningsins og óvissan sem felst iðulega í framkvæmd hans 

finnst mér spennandi og reynslan hefur kennt mér að niðurstaðan er sjaldnast 

fyrirsjáanleg þar sem raunverulegur lærdómur eða úrvinnsla á sér ekki stað fyrr en 

löngu eftir að framkvæmd lýkur. Mest spennandi er að vinna á mörkum hins augljósa, 

þar sem áhorfendur velkjast í vafa um hvað sé í gangi og reyna því að skilgreina þær 

aðstæður sem þeir eru „lentir í“. Að mínu mati heppnaðist gjörningurinn vel og kom 

ánægjulega á óvart. 

 

Ef gjörningarnir tveir eru bornir saman ber líklega hæst þau áhrif sem internetið og 

síðar samfélagsmiðlar hafa haft á þessum sautján árum sem eru á milli þeirra. Í 

samtölum við ferðmenn sem tóku þátt árið 2017 kom greinilega fram að margir voru 

vel að sér um landið og þekktu til áfangastaða sem ekki eru í alfaraleið. Þeir höfðu 

oftast rekist á umfjöllun um þá á netinu, ýmist hjá öðrum ferðamönnum eða hjá 

bókunaraðilum. Þeir nýttu sér þær upplýsingar til að fara á eigin vegum og heimsækja 

staðina, til dæmis gömlu laugina á Flúðum, litla veitingastaði og sundlaugar víða um 

landið. Þá er áhugavert að sjá að á fánunum árið 2000 eru nær engin myndatákn, en 

árið 2017 setja margir ferðamenn inn einhvers konar tákn til að leggja áherslu á 

upplifun sína. Broskallar og hjörtu eru þar mest notuð. Velta má fyrir sér hvort 

táknheimur svokallaðra tjákna (e. emoji) á samskiptamiðlum hafi hér áhrif, en 

samskiptarisinn Facebook var til dæmis ekki stofnaður fyrr en árið 2004. Árið 2000 

fengu þátttakendur enga sérstaka skilgreiningu á því hvað væri að gerast. Þeir gengu 

inn í gallerí og skrifuðu á fána sem voru hluti af listsýningu. Þegar kom að síðari 

gjörningnum bauð ég fólki að taka þátt í listgjörningi. Þegar það hafði samþykkt að taka 

þátt bað ég það að skrifa niður upplifun sína og útskýrði fyrir sumum að þetta væri MA 

verkefni. Ég lék mörg hlutverk. Stundum var ég listamaður, stundum Íslendingur og 

stundum manneskja í veröld sem deildi upplifunum þar sem þjóðerni skipti ekki máli. 

Ferðamennirnir þreifuðu fyrir sér í því hvernig átti að nálgast mig, það var augljóst. 

Listamaðurinn fékk minni athygli en Íslendingurinn. Ferðamennirnir sem hingað komu 
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árið 2000 og komu gangandi niður Skólavörðustíg voru ringlaðri en þeir sem komu upp 

hann. Ástæðan var líklega sú að þeir sáu hið alþjóðlega merki , sem táknar 

upplýsingamiðstöð ferðamanna. Þeir sem komu upp götuna sáu hins vegar ekki 

merkið, heldur auglýsingu þar sem listamaður óskaði eftir þátttöku þeirra. Það var 

gaman að fylgjast með í báðum gjörningum, hvernig hik og stundum tortryggni breyttist 

í létti þegar í ljós kom að kröfurnar voru ekki óyfirstíganlegar. Í síðara skiptið var auk 

þess áhugavert hvernig viðhorfið breyttist þegar í ljós kom að ekki þurfti að borga fyrir 

að vera með.  

 

Hér að framan var þeirri spurningu varpað fram hvort mögulegt væri að bera saman 

tvo gjörninga sem væru jafn ólíkir og þeir sem hér eru lagðir til grundvallar. Jafnframt, 

ef horft er til fyrri gjörnings, hvort ekki sé nauðsynlegt að uppfylla ákveðin rannsóknar 

skilyrði í upphafi, svo sem að fara af stað í þeim tilgangi að gera rannsókn, svo 

viðfangsefnið teljist verðugt? Í mínum huga er svarið já við fyrri spurningunni en nei við 

þeirri síðari. Því tók ég þá ákvörðun að hafa þá báða með í rannsókninni. Ég taldi sem 

svo að í báðum þeirra væru sambærileg gögn þar sem sjá mætti hvað ferðamenn líta 

á sem upplifun hér á landi, en Hansen (2014) bendir á að áherslur í rannsóknum eigi 

að snúast meira um notagildi gagna en upprunaleika. Mestu máli skipti hvernig unnið 

er með gögnin. Sjálf lít ég á gjörningana sem eins konar félagsfræðistúdíu, þrátt fyrir 

að sá fyrri hafi verið settur upp án meðvitundar um að gagnasöfnun hafi fylgt honum. 

Báðir höfðuðu gjörningarnir til ferðamanna sem skapandi einstaklinga, sem væru 

jafnframt tilbúnir að deila upplifun sinni með öðrum.   

 

Að vera þátttakandi fannst mér líklega mest heillandi í þessari rannsókn. Að fá að vera 

skapandi á sama tíma og ég fékk að kynnast fólki frá öðrum löndum, með ólík viðhorf 

og bakgrunn. Verkefnið var virkilega gefandi en á sama tíma erfitt. Framkvæmdin sjálf 

og gagnagreiningin var auðvitað mikil vinna, en þá á eftir að telja þá úrvinnslu sem enn 

er í gangi og mun líklega verða eitthvað áfram ef marka má orð þeirra Dewey (1916), 

sem telur að lærdómur eigi sér stað löngu eftir að upplifun hafi farið fram, eða Goffman 

(1959) sem heldur því fram að ekki gefist ráðrúm til að meta gjörning fyrr en að honum 

loknum. Ef ég horfi á gjörninginn sem fram fór fyrir 18 árum þá get ég tekið undir það, 

enda hef ég stundum leitt hugann að honum og stöku sinnum skoðað fánana og 

ljósmyndirnar sem ég tók á þeim tíma. Ég hugsa til fólksins sem ég kynntist þá og 

þeirra sem höfðu mest áhrif á mig. Ég tel að aðferðir skyn- og sjónrænnar etnógrafíu 

hafi hentað vel í rannsókninni. Myndirnar hjálpuðu mér í greiningunni, því ef eitthvað 

var óljóst í texta þá dugði að sækja mynd og þá rifjuðust upp samtöl sem skýrðu hlutina. 

Pink (2009) bendir á að þar sem við höfum miðla líkt og myndir og myndbönd þá eigi 
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umfram allt að nota þá. Hún bendir auk þess á að eiginleikar þeirra séu þess eðlis að 

fleiri sjái niðurstöður rannsókna en ella og það get ég tekið undir því ég hef sjálf sýnt 

vinum og fjölskyldu myndir og myndbönd frá þessum mikilvægu dögum en ég efast um 

að fólkið hefði haft áhuga á að lesa skýrslur um efnið. Ég tók aðeins upp myndbönd 

þegar seinni gjörningurinn var settur upp og þau fanga stemningu staðarins ágætlega.  

 

Þar sem staða mín er langt í frá hlutlaus, þá geri ég mér grein fyrir því að það sem 

ferðamenn skrifa á fánana er alfarið háð þeim munnlegu leiðbeiningum sem ég gef og 

þær eru ekki alltaf nákvæmlega eins. Sumt af því sem fólk skrifaði gat ég heldur ekki 

lesið og varð því að giska eða sleppa þeim orðum. Latour (1987) talar um að þáttur 

rannsakanda geti verið jafn mikilvægur og hver annar í rannsóknum þar sem þeirra 

skilningur eða misskilningur og túlkun á gögnum geti haft bein áhrif á niðurstöður. Í 

mínu tilfelli náði ég samhengi textans og tel því að þessi þáttur hafi ekki skipt sköpum. 

Hins vegar má velta því fyrir sér hvort aðrir þættir hafi e.t.v. gert það. Til dæmis hvernig 

ég leiðbeindi um framkvæmd, en ég þurfti að „dansa“ í kringum suma ferðamenn til að 

fá þá til að skrifa fyrir mig á meðan aðrir hreinlega komu til mín og spurðu hvort þeir 

mættu vera með. Framkvæmdin var afskaplega gefandi, persónuleg og tók mikla orku. 

Að hlusta á allar sögurnar á sama tíma og ég reyndi að ná myndum eða myndböndum 

af sem flestum. Nokkrir fánar höfðuðu sérstaklega til mín, annað hvort vegna 

boðskaparins eða vegna sögu þeirra sem á þá skrifuðu. 

 

Ég hef oft leitt hugann að gjörningnum sem ég stóð fyrir árið 2000, og velt því fyrir mér 

að gera eitthvað meira með hann. Þó gögnin hafi verið í geymslu allan þennan tíma, 

þá stendur efnið mér enn nærri. Sum samtölin voru í fersku minni og við að lesa á 

fánana, skoða ljósmyndir og skyggnur þá rifjaðist enn meira upp. Gestabókin frá 

sýningunni var líka spennandi lesefni og hráefni í aðra rannsókn. Þá þrjá daga sem sá 

gjörningur stóð yfir talaði ég við fjölmarga og þegar uppi er staðið þá eru það tengslin 

sem hér eru í aðalhlutverki. Tengsl mín við landið, tengsl mín við ferðamennina og 

tengsl þeirra við mig og landið. Samskipti okkar, hvernig við deilum upplifun okkar af 

landinu og svo hvernig við í kjölfarið flokkum hana sem léttvæga eða merkingarbæra. 

Ef ekki væri fyrir þær myndir sem ég tók á meðan á gjörningunum stóð, væri ég líklega 

búin að gleyma flestu sem fram fór, sérstaklega því sem gerðist fyrir 18 árum síðan.  

Hins vegar er margt eftirminnilegt. Sér í lagi þeir ferðamenn sem deildu með mér 

persónulegum sögum eða upplifunum. Myndirnar af þeim vekja upp jákvæðar 

tilfinningar þegar ég skoða þær og ég myndi gjarnan vilja hitta þá aftur og heyra meira.  
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Í fræðikafla að framan var tekið lítið hliðarspor til að ræða tómhyggju ánægjunnar. 

Hvort líta mætti á þörfina fyrir upplifun sem uppreisn gegn tiltekinni tegund ánægju sem 

stöðugt er skipulögð af markaðsfólki og skilgreind skemmtileg. Að hugsanlega sé þörf 

fyrir nýja skilgreiningu. Ég hef ekki einhlítt svar við þeim vangaveltum, en það sem 

gjörningurinn hér hefur fram að færa er að mínu mati einstakt og óhefðbundið. Hann 

var tilraun til að koma til móts við ferðamenn sem skapandi einstaklinga og bjóða þeim 

að vera þátttakendur í mótun eigin áfangastaðar.   

 

Nú eru blikur á lofti og svo virðist sem farið sé að hægja á ferðamannastraumnum sem 

hingað kemur, hvort sem um er að kenna íslensku krónunni, áhugaleysi eða einhverju 

allt öðru. Ég tel afar mikilvægt að hagsmunaaðilar íslenskrar ferðaþjónustu hafi í huga 

að hún er í sífelldri þróun. Vel upplýstur ferðamaður lætur ekki glepjast af einföldum 

útskýringum ef hann sjálfur veit betur. Loftslagsmál eru dæmi um málefni sem margir 

nútímaferðamenn þekkja til og er umhugað um. Af 75 þátttakendum voru tveir sem 

skrifuðu á fána og fleiri sem ræddu í góða stund við mig um áhyggjur sínar af þeirri 

þróun sem þeir urðu vitni að, þ.e. bráðnum jökla hér á landi. Stefna landsins á sviði 

umhverfismála, þróunarmála og málefna ýmissa sérhagsmunahópa skipta auk þess 

máli þegar hinn upplýsti ferðamaður velur sér áfangastað. Nokkrir lýstu áhyggjum 

sínum af þeim mikla fjölda ferðamanna sem þeir sáu bæði í miðbæ borgarinnar og á 

áfangastöðum úti á landi. Heyra mátti að þeim þótti fjöldinn of mikill og það kom sumum 

þeirra á óvart, jafnvel þó þeir vissu að Ísland væri vinsæll áfangastaður um þessar 

mundir.  

 

Niðurstöður staðfesta að íslensk náttúra er það sem ferðamenn hafa mestan áhuga á 

og það kom mér ekki á óvart. Sem Íslendingur þá þekki ég lýsingar þeirra. Ég hef 

skynjað hvað norðurljósin eru falleg, hvað loftið er tært við Jökulsárlón og sjórinn 

stórbrotinn við Reynisfjöru. Hins vegar kom mér á óvart að nær allir skyldu tala við mig 

um gestrisni. Hvað „allir“ væru elskulegir og tilbúnir að leggja sig fram við að aðstoða 

þá í hvers kyns aðstæðum. Auðvitað er gaman að heyra það, sér í lagi þar sem ég átti 

frekar von á að gestrisni Íslendinga væri farin að dala í þessari miklu ferðamannabylgju 

sem nú er.  

 

Ég er í heild ánægð með verkefnið. Gaman hefði verið að kafa dýpra og gera tilraunir 

með aðrar nálganir. Hægt væri að fara í margar áttir í framhaldinu því rannsókn á 

upplifun tengist öllum hliðum mannlífs þó hér hafi verið einblínt á erlenda ferðamenn. 

Verkefnið reyndist umfangsmikið og þar sem rannsóknin var óhefðbundin fór mikil 

vinna í að finna réttu fræðin, en það hafðist þó fyrir rest. Rannsóknin hefur styrkt mig í 
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þeirri trú að hópferðamennsku í stórum stíl beri að forðast hér á landi. Íslendingar eru 

fámenn þjóð og ráða ekki við massatúrisma. Ég held að skynsamlegra væri að fara þá 

leið að undirstrika sérstöðu okkar, nálgast gesti á persónulegri hátt og höfða til þeirra 

sem skapandi einstaklinga. Um niðurstöðurnar má segja að þær gefi vísbendingar um 

óskir ferðamanna. Þær benda til þess að grundvöllur sé fyrir því að leggja meiri áherslu 

á sköpun, hvaða leiðir sem farnar séu. Fyrir suma er skapandi umhverfi eða dagsstund 

með heimamanni nóg til að gera Íslandsheimsóknina ógleymanlega og djúpstæða. 

 

Þær Cutler og Carmichael (2010) benda á að rannsóknir á upplifun séu meðal 

mikilvægustu rannsókna í ferðaþjónustu nú á tímum. Ferðamenn dragi ákveðinn 

lærdóm af upplifun sinni á ferðalögum sem sé veigamikill þáttur, meðal annars í 

sjálfsmótun þeirra og hæfni til að lifa innihaldsríku lífi. Viðfangsefni þessarar 

rannsóknar hefur snúist um upplifun ferðamanna og hugmyndafræði sem líkir 

ferðaþjónustu við leiksvið og ferðamönnum við leikara og gerendur í mótun þess. 

Sviðið í þessu tilfelli var fjölfarinn staður í miðbæ Reykjavíkur þar sem fólk af mörgum 

þjóðernum kom saman til að deila upplifun sinni, eflaust ómeðvitað um að það væri að 

skapa áfangastað með iðkun sinni. Að fylgjast með hvernig staðurinn lifnaði við var 

gefandi. Í stað þess að strunsa beint inn eða út úr kirkjunni, hægði fólk á sér þegar það 

sá hvað um var að vera. Sumir ákváðu að taka þátt, aðrir ekki. Ég sá bros á andlitum, 

skynjaði nánd, stemningu og ánægjulega upplifun. Hugsanlegt er að í hugum einhverra 

hafi upplifunin aðeins verið léttvæg og lítið annað en skemmtileg minning um kaldan 

dag á Íslandi í október árið 2017. Hjá öðrum er mögulegt að hún hafi rist dýpra. Í besta 

falli vonast ég til að hún skilji eftir sig merkingarbæra reynslu sem auki víðsýni og 

umburðarlyndi þeirra sem tóku þátt.   

 

Thrift (2007) vísar til kenningar um óhlutlæga framsetningu (e. non-representational 

theory), sem gagnrýnir það sjónarhorn félagsvísinda að byggja allt sitt á lestri og 

lestrarkunnáttu og leitast stöðugt við að útskýra allt og ekki neitt. Gjörningurinn á 

stéttinni við Hallgrímskirkju þjónaði þeim tilgangi að vera verkfæri sem gerði 

ferðamönnum kleift að tjá sig frjálst um eigin upplifun, í nafni listarinnar, á meðan þeir 

meðvitað eða ómeðvitað, sköpuðu sinn eigin áfangastað. Hann var aðeins ein leið af 

óteljandi mörgum sem hægt er að fara til að rannsaka upplifun og tilraun til þess sem 

Thrift orðar svo skemmtilega „… að strá snefil af töfrum …“ inn í heim félagsvísinda.   
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