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Útdráttur 
Ferðamenn sækja í auknum mæli innblástur frá samfélagsmiðlum og leita þar sérstaklega að 
efni frá öðrum ferðamönnum. Ferðaáhrifavaldar eru aðilar sem hafa gert ferðalög að atvinnu 
sinni með því að deila persónulegri reynslu á samfélagsmiðlum. Instagram er þeirra helsti 
vettvangur og þar deila þau myndrænu efni með stórum hópi fylgjenda. Samkvæmt kenningu 
John Urry um ferðamannaáhorfið er sjónin máttugasta skynfærið í uppbyggingu 
ferðamennsku. Hann hélt því fram að ferðamenn leituðust frekar eftir að heimsækja 
áfangastaði sem þeir hafa áður séð í myndrænu formi svo sem á ljósmyndum eða í 
fjölmiðlum. Tilkoma samfélagsmiðla hefur aukið umfang áhorfsins og sýna rannsóknir sterk 
áhrif þeirra á ferðalög nútíma ferðamanna. Markmið rannsóknarinnar er að athuga að hvaða 
leyti samfélagsmiðlar móta ferðalög ferðaáhrifavalda og hvernig áhorfið hefur áhrif á iðkun 
og sjálfsmynd þessa hóps, sérstaklega í tengslum við ljósmyndun. Gögnum var aflað með 
eigindlegum og megindlegum aðferðum. Tekin voru viðtöl við fimm íslenska 
ferðaáhrifavalda sem áttu það sameiginlegt að vera með stóran fylgjendahóp ásamt því að 
hafa skapað sér starfsferil í gegnum Instagram. Til viðbótar var gerð innihaldsgreining á 
aðgöngum þeirra til að öðlast dýpri skilning á efninu. Í ljós kom að samfélagsmiðlar hafa 
töluverð áhrif á ferðalög áhrifavaldanna. Niðurstöður sýna að áhersla á ljósmyndun og 
deilingu efnis skapar hvata fyrir ferðalög og setur svip á ferðahætti þeirra. Starfstitill þeirra 
getur einnig ýtt undir álag í ferðalögum og valdið ákveðinni ferðapressu. Áhorfið á þá þátt í 
að móta iðkun þeirra og leggur grunninn að ímyndasköpun þeirra á samfélagsmiðlum. 

Abstract 
Travelers increasingly pursue inspiration from social media and look especially for content 
from other tourists. Travel influencers are people who have made traveling their jobs by 
sharing their personal experiences on social media. Instagram is their main forum where they 
share their visual content with a large group of followers. In John Urry's theory of the tourist 
gaze he argues that vision is the most powerful sense in the development of tourism. He 
states that tourists seek to visit destinations they have previously seen in pictorial form such 
as in photographs. The advent of social media has increased the scope of the tourist gaze and 
research shows the strong impact on modern travels. The aim of this study is first and 
foremost to examine how social media shapes travel influencers voyages, and in what way 
the tourist gaze effects their tourist performance. It also examines their self-image, especially 
in relation to photography. Data was collected with quantitative and qualitative research. 
Five Icelandic travel influencers were interviewed and in addition, a content analysis was 
conducted on their Instagram accounts to gain a deeper understanding. It turned out that 
social media has a significant impact on the travel influencer’s voyages from beginning to 
end. The results show that the influencer’s focus on photography, and content sharing creates 
a catalyst for travel and changes their way of traveling significantly. Their job as travel 
influencers can also create stress while traveling. The tourist gaze plays a part in shaping 
their performance and lays the foundation for their social media image. 
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1! Inngangur 
Tilkoma samfélagsmiðla hefur valdið breytingum á ferðamennsku og rannsóknir sýna að 
ferðamenn sækja í auknum mæli innblástur fyrir komandi ferðalög til samfélagsmiðla. Þeir 
virðast frekar treysta upplýsingum frá öðrum venjulegum ferðamönnum en frá 
fyrirtækjunum sjálfum og leitast þess vegna eftir notendasköpuðu efni. Notendur 
samfélagsmiðla eru því orðnir kröftugt markaðsafl og hafa sterk áhrif á ferðaáætlun annarra 
notenda (Chung og Koo, 2015). Þó svo að meiri hluti notenda samfélagsmiðla hagnist ekki 
af vettvanginum geta þeir aðilar með mest fylgi skapað sér starfsferil í dag og kallast sá 
hópur áhrifavaldar. Áhrifavaldar hafa stóran fylgjendahóp og ná þannig til fjölda fólks með 
virkni sinni á miðlinum. Þeir geta mótað viðhorf áhorfenda sinna og haft áhrif á 
neytendahegðun þeirra. Í kjölfarið fá þau fjölda mörg viðskiptatilboð frá stjórnendum 
fyrirtækja sem sjá mikla möguleika í slíkri markaðssetningu sem fer að vissu leyti fram á 
jafningjagrundvelli. Margir af stærstu áhrifavöldum samtímans hljóta eingöngu tekjur í 
gegnum samfélagsmiðla og er Instagram þeirra helsti vettvangur (Kádeková og 
Holienčinová, 2018). Instagram einkennist af myndrænu efni svo sem ljósmyndum og 
myndböndum og því er mikilvægt fyrir áhrifavalda að deila efni sem grípur og gleður augað. 
Hinn sjónræni þáttur segir því að miklu leyti til um velgengni fólks á þessum vettvangi, 
sérstaklega ef ætlunin er að byggja upp starfsferil (Lorenz, 2018). 
 
Í kenningu sinni um áhorfið segir Urry (1990) sjónina vera máttugasta skynfærið í 
uppbyggingu ferðamennsku. Þá er áhugi ferðamanna meðal annars vakinn með ljósmyndum, 
fjölmiðlum og því sem ferðamaðurinn getur horft á. Með þessu er þeim stýrt á ákveðna 
áfangastaði sem hafa fengið þann sess að þykja eftirsóknarverðir. Frá því að Urry setti fram 
kenningu sína hafa tegundir fjölmiðla margfaldast og á sama tíma áhrif þeirra. Áhorf 
nútímans fer að miklu leyti fram á samfélagsmiðlum í formi ljósmynda og geta ferðamenn 
dagsins í dag nálgast mun meira ferðaefni en nokkru sinni fyrr (Amore, Duerte & Henriques, 
2016). Á sama tíma hefur tilkoma samfélagsmiðla valdið ákveðnum óaðskiljanleika milli 
hversdgslegra athafna ferðamanna og notkunar miðlanna sem hefur í kjölfarið áhrif á 
upplifun þeirra og iðkun á áfangastöðum. Til viðbótar virðist hátt hlutfall myndefnis 
ferðamanna birta þá sjálfa sem aðal viðfangsefni ljósmyndanna sem bendir til þess að áhorfið 
sé orðið enn sjálfmiðaðara og gildishlaðnara en það hefur verið (Magasic, 2016). 
Samfélagsmiðlar virðast því hafa mikil áhrif á ferðalög nútímans og þess vegna er áhugavert 
að skoða þessa tilteknu þætti í ferðalögum áhrifavalda sem hafa skapað sér starfsferil á 
þessum vettvangi.  
 
Megin markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif samfélagsmiðla á ferðalög fimm 
áhrifavalda sem leggja áherslu á ferðamennsku. Auk þess verður framsetning þeirra á 
Instagram skoðuð út frá efninu sem þau deila og sett í samhengi við stafræna sjálfsmynd 
þeirra. Þá verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:   
 

•! Hafa samfélagsmiðlar mótandi áhrif á ferðalög ferða-áhrifavalda? 
•! Ef svo er, hvernig koma áhrif samfélagsmiðla fram út frá áhorfi, iðkun og sjálfsmynd 

ferða-áhrifavalda? 
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Til þess að svara spurningunum var notast við eigindlegar og megindlegar 
rannsóknaraðferðir. Gerð var viðtalsrannsókn við fimm ferðaáhrifavalda á Instagram sem 
höfðu það sameiginlegt að hafa yfir fjögurra ára reynslu á þessum vettvangi og hafa því góða 
innsýn inn í þennan heim. Til viðbótar var gerð innihaldsgreining á myndum og texta sem 
áhrifavaldarnir deildu á Instagram í þeim tilgangi að setja raunverulegt efni í samhengi við 
viðtölin og fræðin.  
 
Ritgerð þessari er skipt upp í nokkra kafla. Á eftir inngangi verður fræðileg umfjöllun sett 
fram þar sem grunnhugtök ritgerðarinnar eru útskýrð. Næst verður gerð grein fyrir 
aðferðarfræði rannsóknarinnar auk þess sem ferðaáhrifavaldarnir verða kynntir til leiks. Þar 
á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Fyrst verða niðurstöður 
viðtalsrannsóknarinnar kynntar í þremur undirköflum þar sem sjónarhorn viðmælenda í 
sambandi við ferðalög, upplifun áfangastaða og uppbyggingu sjálfsins kemur í ljós. Í öðrum 
undirkaflanum verður gerð grein fyrir niðurstöðum innihaldsgreiningarinnar og framsetning 
áhrifavaldanna á Instagram skilgreind. Í framhaldi af því verða niðurstöðurnar settar í 
samhengi við fræðin og rannsóknarspurningum ritgerðinnar svarað. Í lokaorðum er bent á 
takmarkanir rannsóknarinnar og gerðar tillögur að frekari rannsóknum tengdu þessu efni.  
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2! Samspil ferðamennsku og 
samfélagsmiðla 

2.1!Ferðamannaáhorfið og iðkun ferðamanna 
John Urry skrifaði ritið The tourist gaze árið 1990 en þar setti hann fram kenningu sína um 
ferðamannaáhorfið. Á almennum nótum fjallar kenning Urry um gangvirki ferðamennsku 
svo sem drifkrafta hennar og uppbyggingu áfangastaða. Undirstaða áhorfsins er það 
sjónræna, umhverfið sem ferðamaðurinn horfir á hvort sem það er náttúrulegt eða manngert. 
Því er áhorfið lykilhugtak í ferðamennsku sem leggur grunninn að hreyfanleika ferðalaga. 
Samkvæmt Urry er áhorfið hins vegar ekki tilviljunarkennt heldur verður það fyrir áhrifum 
ríkjandi afla. Hann telur að í raun grundvallist ferðamannaáhorfið af fagmannlegri 
skipulagningu sem beinir augum neytandans að því sem er merkilegt hverju sinni. Áhorfið 
er því félagslega mótað og ferðamanninum stýrt með áhorfinu þar sem vettvangur hans er 
sviðsettur raunveruleiki, hannaður með það sjónræna í huga (Urry, 1990). Þar sem áhorfið 
er félagslega mótað tekur það einnig stöðugum breytingum eftir því hvers konar 
ferðamennsku um er að ræða, út frá mismunandi samfélagshópum og jafnvel tímabilum 
(Urry, 2002).  
 
Samkvæmt Urry er ferðamennska og ímynd hennar félagslega skipulögð af 
ferðaþjónustufyrirtækjum, fjölmiðlum og markaðsefni (Urry, 1990). Áhugi ferðamanna er 
vakinn í krafti kapítalísks framleiðslukerfis og viðhaldið í gegnum þætti úr hversdagslegu 
lífi svo sem ljósmyndum, bíómyndum og sjónvarspefni (Urry, 2002). Með þessu er þeim 
stýrt á ákveðna staði sem hafa verið fyrirfram ákveðnir innan samfélagsins sem í kjölfarið 
getur leitt til þess að ferðamaðurinn upplifi sig verða að heimsækja viðeigandi staði til þess 
að viðhalda samfélagsstöðu sinni. Með því telur ferðamaðurinn sig hafa náð ákveðnum 
áfanga sem styrkir sjálfsmynd hans sem farsæll ferðamaður. Í framhaldi verða þeir 
áfangastaðir vinsælli en aðrir sem má rekja til þeirra væntinga sem myndast í gegnum 
frásagnir og tákn sem viðheldur ímynd staðarins. Samkvæmt Urry hefur ferðamaðurinn 
áhuga á öllu sem er tákn í sjálfu sér og leitast eftir staðfestingu á þessum táknum til að 
staðfesta fyrirfram gefnar hugmyndir sínar um áfangastaðinn. Sem dæmi má nefna þegar 
tvær manneskjur kyssast í París eða þegar Íslendingar ganga um í lopapeysu. Urry ítrekar þó 
að táknin séu oftar en ekki kerfisbundið byggð upp á vinsælum ferðamannastöðum til að 
beina ferðamönnum að því sem er vert að skoða og þannig viðhalda vinsældum staðarins 
(Urry, 1990). 
 
Margir hafa gagnrýnt hugmynd Urry um ferðamannaáhorfið, meðal annars fyrir að vera of 
kyrrstætt hugtak (Larsen, 2001) og fyrir að veita öðrum skilningarvitum og upplifun 
ferðamannsins engan gaum (Perkins og Thorns, 2001; Larsen 2005). Uppfrá því varð til 
hugtakið iðkun ferðamanna (e. tourist performance) og hafa margir fræðimenn lagt sitt 
innlegg í umræðuna. Í því samhengi töldu Perkins og Thorns (2001) ofur áherslu vera lagða 
á áhorfið þar sem ferðamaðurinn virðist ekki hafa nein önnur tengsl við umhverfið nema þau 
sjónrænu. Þá sé dregin upp mynd af ferðamanninum sem óvirkum áhorfenda sem einungis 
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neytir og skortir hæfni til þess að gagnrýna umhverfið sem kynnt er fyrir honum. Þar horfa 
þeir til fleiri þátta sem tengjast upplifun áfangastaða, sem dæmi nefna þeir að á milli þess 
sem ferðamenn neyta staða eða upplifunar í gegnum áhorf, eru þeir oftast í samskiptum við 
annað fólk sem hefur áhrif á upplifun þeirra. Iðkunin felur því í sér að ferðamaðurinn er 
virkur þátttakandi í ferðalaginu þrátt fyrir að vera undir áhrifum af orðræðum í samfélaginu 
um hvað sé merkilegt eða mikilvægt að upplifa á ferðalögum. Það sem þeir eiga við er að 
ferðamaðurinn tekur þátt í áhorfinu með sínum líkamlegu athöfnum líkt og hugsun, heyrn 
og snertingu sem hefur áhrif á líðan hans. Þá er hver og einn einstaklingur mismunandi og 
leitast því eftir ólíkri upplifun í samræmi við aldur og persónuleg einkenni. Stór hluti 
rannsókna á þessu sviði telja ferðamönnum ekki aðeins vera stýrt af samfélagslegri orðræðu 
heldur gera ráð fyrir að fleiri þættir hafi áhrif á hegðun þeirra (Edensor, 2001; Frankin, 2004). 
Innlegg Tim Edensor (2000) um svið ferðamannastaða er mikilvægt í þessa umræðu en hann 
taldi áfangastaði mótast eftir iðkun ferðamanna á svæðinu. Þá sagði hann ferðamenn leikara 
staðarins sem taka þátt í að setja mismunandi sýningar á svið. Þar af leiðandi getur sami 
áfangastaður tekið á sig mismunandi myndir eftir þáttum svo sem hvort þeir ferðist einir eða 
með öðrum. Þar að auki hafa aðrir þættir svo sem pólitík, félagsleg norm og þjóðareinkenni 
áhrif á hegðun ferðamanna sem endurspeglast í leiksviði áfangastaðarins (Edensor, 2001). 
 
Í kjölfar þessarar gagnrýni endurskoðaði Urry hugmyndir sínar um ferðamannaáhorfið fyrst 
árið 2002 og svo aftur ásamt Larsen árið 2011 þar sem hann leitaðist við að nálgast það á 
nýjan hátt að teknu tilliti til gagnrýninnar sem hann fékk. Í uppfærðu útgáfunni útiloka þeir 
ekki iðkun ferðamanna eða önnur skynfæri en sjónina, jafnframt benda þeir á að áhorfið sé 
máttugast þótt gjörðir og samskipti hafi vissulega mikil áhrif á upplifun áfangastaða. Með 
þessu fær ferðamaðurinn meira hlutverk í uppbyggingu áfangastaða þar sem sjónin er 
áhrifaríkust. Hins vegar telja þeir iðkun ferðamanna skipta sköpun fyrir framsetningu 
svæðisins vegna þeirra félagslegu tengsla sem myndast á milli athafna þeirra og áhorfs. Þeir 
benda á að mismunandi rými skapi ólík félagsleg tengsl þar sem hegðun og gjörðir okkar 
fara eftir aðstæðum. Iðkunin getur því mótað áhorfið og áhorfið mótað iðkunina, þess vegna 
er samband áhorfs og iðkunar mikilvægt fyrir sköpun áfangastaða (Larsen & Urry, 2011). 
Út frá þessum hugmyndum er áhugavert að skoða tengsl áhorfs og iðkunar í sambandi við 
ljósmyndun en Urry (2002) ásamt fleiri fræðimönnum hafa mikið velt fyrir sér þeim 
tengslum og mótandi áhrifum þeirra á ferðalög. 

2.2!Ljósmyndun 
Urry (2002) lýsti ljósmyndun sem óaðskiljanlegum hluta áhorfsins og aðferð til þess að 
sviðsetja félagsleg tengsl og sanna, með áþreifanlegum hætti, að viðkomandi hafi verið á 
ákveðnum áfangastað. Hann taldi ljósmyndir vera dæmi um sviðsettan raunveruleika í formi 
tækifærismynda þar sem fólk setur sjálft sig á svið fyrir augnablikið. Garlick (2002) tók 
undir það og taldi ljósmyndahegðun ferðamanna vera leið til þess að kynna sig fyrir 
umheiminum og setja fram þá sjálfsmynd sem þeir óska eftir. Hann bendir á að með áhorfinu 
fari ljósmyndun ferðamanna úr því að snúast um upplifun og leiðangur um ókunnug svæði í 
það að passa inn í ákveðinn ramma sem samfélagið hefur mótað (Urry, 2002). Af því leiðir 
að möguleikar ferðamanna takmarkast, þeir fá lítið frelsi fyrir sköpunargáfur sínar, tjáningu 
og dregið er úr upplifun óvæntra aðstæðna (Larsen, 2005). Löngu áður en ferðamenn 
heimsækja staðinn sjálfan hafa þeir því ákveðna þekkingu og hugmyndir um svæðið sem 
mótar ímynd þess (Urry, 2002). Í kjölfarið hefur þetta áhrif á iðkun þeirra á meðan á ferðalagi 
stendur og sýnir á augljósan hátt hvernig áhorfið og iðkun tvinnast saman í ljósmyndun. Þá 
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laðast ferðamenn frekar að stöðum sem þeir hafa áður séð í myndrænu formi, t.d frá 
ferðamannabæklingum og leitast eftir að endurskapa svæðið líkt og fyrirmyndin sýnir. Að 
sama skapi getur þetta hvatt til líkamlegra athafna sem verða vinsælar á heimsvísu svo sem 
að halla sér upp að Skakka turninum í Pisa eða Effel turninum (Magasic, 2016).  
 
Þetta ferli nefnist túlkunarhringurinn og lýsir því þegar texti eða ljósmynd er framleidd og 
endursköpuð nánast fullkomlega við afritun neytandans. Urry (1990) setti túlkunarhringinn 
í samhengi við ferðamennsku í meginatriðum til þess að útskýra þá staðreynd að áhorfið hafi 
áhrif á og breyti ómeðvitað ljósmyndahegðun ferðamanna. Hann fjallar um hvernig fyrir 
fram gefnar hugmyndir okkar um útlit staða er þröngvað upp á ferðamenn meðal annars í 
gegnum fjölmiðla, bíómyndir og sjónvarpsefni. Þá telur hann ljósmyndir ferðamanna vera 
hugsunarlausa afritun af eldri ljósmynd sem viðkomandi hefur séð á hinum fyrrnefndum 
miðlum. Jenkins (2003) var hins vegar ósammála og taldi ljósmyndun ekki aðeins 
hugsunarlausa endursköpun áhorfsins heldur ættu ferðamenn einnig þátt í framleiðsluferli 
þess með athöfnum sínum og uppstillingu. Enn fremur benti Garlick (2002) og Edensor 
(2001) á að ef ferðamaðurinn hefði vilja til gæti hann stigið út fyrir samfélagslega mótaða 
rammann sem Urry talar um. Þá getur ferðamaðurinn skapað sína eintöku frásögn út frá 
persónulegri upplifun þó erfitt sé að skilja við þá fyrir fram gefnu vitneskju sem viðkomandi 
hefur um staðinn (Garlick, 2002).  
 
Nútíma ferðamennska einkennist hvað mest af ljósmyndun, enda oft ástæða ferðalaga 
(Garlick, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að ljósmyndir og efni á samfélagsmiðlum er jafnvel 
orðið ferðamönnum mikilvægara en upplýsingar frá t.d ferðabæklingum. Þá virðast 
ferðamenn bregðast frekar við og eru mun spenntari og áhugasamari um ljósmyndir frá 
áfangastöðum sem deilt er af öðrum venjulegum ferðamönnum frekar en efni frá 
ferðaskrifstofum og öðrum slíkum miðlum (Nicoletta & Servidio, 2012). Í gegnum 
ljósmyndirnar fá þeir hugmyndir frá hverjum öðrum um hvað þeir eigi að skoða og frá hvaða 
sjónarhorni. Auk þess eiga þær þátt í að móta væntingar ferðamanna um fyrirhugaða 
áfangastaði sem getur endurspeglast í upplifun þeirra. Umfang og vettvangur áhorfsins er 
því orðið enn viðameira en áður og fleiri einstaklingar eiga þátt í að móta það með upptöku 
og deilingu ljósmynda (Caton & Almeida Santos, 2008). Með deilingu ljósmynda á 
samfélagsmiðlum má því segja að ferðamenn dagsins í dag séu orðnir augljósir 
meðframleiðendur að ferðamannaáhorfinu meðal annars með því að skapa tákn og stýra 
öðrum ferðamönnum. 

2.3!Samfélagsmiðlar 
Urry (1990) taldi fólk ferðast í þeim tilgangi að leita að því sem væri andstætt 
hversdagsleikanum, einhverju sem væri öðruvísi og framandi. Ferðamennska dagsins í dag 
hefur þó tekið stökkbreyingum og nú virðast hversdagslegar athafnir ferðamanna einkennast 
að hluta til af óaðskiljanleika á milli daglegs lífs og notkunar samfélagsmiðla. Magasic 
(2016) talaði um pílagrímsferðir samfélagsmiðla (e. social media pilgrimage) í þessu 
samhengi og taldi hversdagslegar athafnir líkt og leit að hleðslustöð fyrir símann eða 
þráðlausri internet tengingu á meðan ferðalagi stendur knúa pílagrímsferðirnar áfram svo að 
ferðamenn geti haldið uppi leik samfélagsmiðla. Til viðbótar felst leikurinn í stöðugri 
hringrás áætlunargerða, upptöku, vinnslu og deilingu mynda. Jafnframt þarf viðkomandi að 
fylgjast með samfélagsmiðlum í sífellu til þess að vera upplýstur um helstu nýjungar hverju 
sinni þar sem internetið einkennist af hraða og stafrænum hreyfanleika (Magasic, 2016).   
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Á ferðalögum dagsins í dag getur hver sem er með internet tenginu og síma verið í stöðugu 
sambandi við ættingja, vini og aðra hvar sem er og hvenær sem er. Á meðan ferðamenn létu 
sig eitt sinn dreyma um að ferðast á áfangastaði sem þeir sáu á póstkortum eða í 
ferðamannabæklingum geta þeir í dag upplifað áfangastaðinn fyrir ferðalag sitt á mun 
nákvæmari hátt í gegn um samfélagsmiðla. Vettvangur samfélagsmiðla er hraður og 
einkennist af daglegum samskiptum fólks, ótrúlegu magni upplýsinga og miklum 
hreyfanleika (Dinhopl & Gretzel, 2016). Samfélagsmiðlar gefa því ferðamönnum aðgang að 
mun meira ferðaefni en nokkru sinni fyrr þar sem neytendur geta skapað og deilt sínu 
persónulega efni stöðugt án mikillar fyrirhafnar (Amore, Duerte & Henriques, 2016). Í 
kjölfarið gefur það þeim möguleika á að deila nýju efni samstundis sem og að neyta þess 
eins oft og þeim þykir nauðsynlegt (Nicoletta & Servidio, 2012). Með þessari tækniþróun 
má segja að vettvangur áhorfsins hafi stækkað umtalsvert frá því að Urry (1990) sýndi fram 
á mikilvægi fjölmiðla í þeim efnum. Nú verðum við ítrekað fyrir áhrifum samfélagsmiðla 
sem mótar áhorf okkar og ferðalagið í heild sinni.  
  
Samfélagsmiðlar hafa jafnframt breytt markaðsumhverfinu og hvernig notendur sækja sér 
upplýsingar fyrir ferðalög. Í dag leita ferðamenn æ oftar á vettvang samfélagsmiðla til þess 
að skipuleggja ferðina sína og afla sér upplýsinga um verð, gistinu, afþreyingu o.f.l. Þar af 
leiðandi hafa sífellt fleiri fyrirtæki sett upp aðgang á samfélagsmiðlum til þess að koma til 
móts við viðskiptavini sína. Ferðamenn sækja einnig mun meira í notendaskapað efni svo 
sem reynslusögur annarra, persónulegar myndir og fleira vegna þess að þeir treysta frekar 
upplýsingum frá öðrum ferðamönnum en frá fyrirtækinu sjálfu. Þá er líklegra að 
einstaklingur heimsæki áfangastað sem hefur jákvæða umsögn á samfélagsmiðlum og að 
sama skapi getur neikvætt efni valdið því að einstaklingurinn kýs jafnvel að forðast tiltekinn 
áfangastað (Narandajavana, Fiol, Tena, Artola & García, 2017). Í gegnum samfélagsmiðla 
eru notendur því orðnir mun meira markaðsafl en áður og hafa sterkari áhrif á ferðaáætlun 
annarra notenda (Chung og Koo, 2015). Instagram er eitt af stærstu samfélagsmiðlaforritum 
þessa sviðs og hafa rannsóknir sýnt að notendur nýta sér snjallsímaforritið ítrekað við 
skipulagningu ferðalaga (Parsons, 2017).  
 
Instagram var stofnað þann 6. október 2010 (Instagram, 2010) og er nú meðal vinsælustu 
samfélagsmiðla heims með um billjón notendur mánaðarlega (Statista, 2018). Aðal áhersla 
miðilsins eru ljósmyndir og myndbönd sem notendur geta deilt með öðrum. Sömuleiðis geta 
þeir séð myndir eða myndbönd sem aðrir deila. Áður en notendur deila efni geta þeir unnið 
myndina eins og þeir vilja hafa hana og skrifað texta (e. caption) við sem þeim þykir 
viðeigandi (Instagram, 2012). Notendur geta síðan skrifað athugasemdir eða líkað við (e. 
like) efni frá öðrum auk þess sem þeir geta fylgt (e. follow) notendum sem þeim þykja 
áhugaverðir eða tengjast á einhvern hátt. Vinsælt er að nota svokölluð myllumerki (e. 
hashtag) sem táknuð eru með # ásamt því að merkja landfræðilega staðsetningu (e. geotag) 
inn á efnið sitt. Samskonar merkingar gera öðrum notendum auðvelt með að fletta upp 
nákvæmri staðsetningu myndarinnar og fá yfirlit yfir allar myndir inn á forritinu sem eru 
merktar eins (Instagram, 2015). Þá getur notandi til að mynda flett upp myllumerkinu 
#iceland  eða staðsetningunni „Iceland“ og fengið mikið magn myndefnis frá Íslandi. Fyrir 
tveimur árum kynnti Instagram til leiks nýja viðbót sem þeir kalla sögu (e.story) og gerir 
notendum kleift að deila myndefni sem aðeins er sýnilegt í einn sólarhring áður en það 
hverfur. Aðrir notendur geta svo sett athugasemdir og tákn (e. emoji) við sögu viðkomandi 
og þannig myndað samtal sín á milli. Á sama tíma kynntu þeir möguleikann á að fara í beina 
útsendingu þar sem notendur geta sýnt frá lífi sínu í rauntíma (Instagram, 2017). Því má 
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segja að samfélagsmiðlar, svo sem Instagram, hafa skapað vettvang þar sem notendur geta 
deilt persónulegri frásögn sinni á auðveldan og áhrifaríkan hátt. Hver og einn getur stjórnað 
því hvernig mynd hann vill birta af sér á miðlinum og haft þannig áhrif á hvernig aðrir sjá 
hann (Magasic, 2016). 

2.4!Stafræn sjálfsmynd 
Sköpun sjálfsmyndar hefur lengi verið til umræðu meðal fræðimanna og hafa margir velt 
fyrir sér tengslum hennar við ljósmyndun. Larsen (2005) taldi ljósmyndir ferðamanna sýna 
uppstillta mynd af sjálfinu til þess að sækjast eftir viðurkenningu og sannreyna skynjað 
sjálfið meðal samfélagsins. Jafnframt lýsti hann ljósmyndun sem leið ferðamanna til að setja 
á svið félagsleg tengsl í myndrænu formi til staðfestingar á persónulegum samböndum hans 
(Haldrup & Larsen, 2003). Garlick (2002) taldi ljósmyndun vera leið ferðamannsins til þess 
að móta sjálfið, meðal annars með sköpun minninga sem ferðamaðurinn getur deilt á 
einfaldan hátt. Hann taldi ljósmyndir gera öðrum kleift að upplifa ferðalag viðkomandi og 
leið ferðamannsins til að kynna sig fyrir umheiminum. Þá taldi hann efni ljósmyndanna segja 
mikið um hvaða ímynd ferðamaðurinn vill sýna þar sem einstaklingurinn sýnir aðeins þá 
hlið sem hann vill að aðrir sjái (Garlick, 2002). Larsen og Urry (2011) töldu ljósmyndun 
gera fólk ofur meðvitað um sjálft sig og leiða til þess að fólk stillir sér upp vegna þess að 
það vill sýna sína bestu hlið. Hugmyndir þessara fræðimanna má tengja við ljósmyndir sem 
deilt er á samfélagsmiðlum í dag þar sem fólk keppist um að setja sjálfið fram, hver á sinn 
einstaka hátt. Umfang sjálfsmyndarinnar hefur því vissulega víkkað og ferðamenn keppast 
við að byggja upp sína stafrænu ímynd í þeim tilgangi að fá viðurkenningu frá samfélaginu 
(Dinhopl & Gretzel, 2016; Magasic, 2016).  
 
Samfélagsmiðlar og þróun þeirra hafa framkallað þann veruleika að ferðamenn eru ekki 
aðeins neytendur ferðaljósmyndunar heldur spila þeir nú stórt hlutverk sem leikarar og 
sögumenn í sinni eigin vegferð. Þetta undirstrikar því einnig að ferðamaðurinn horfir ekki 
lengur hlutlaus á stað sem augum hans er beint að líkt og Urry (1990) taldi, heldur getur 
hann auðveldlega tekið þátt í merkingarsköpun áfangastaðarins í gegnum samfélagsmiðla 
(Magasic, 2016). Þetta hefur leitt til þess að ferðaljósmyndun hefur þróast til muna og spilar 
sjálfið nú eitt stærsta hlutverkið. Sjálfa (e. selfie) er ljósmyndategund sem margir þekkja og 
hefur verið einkennandi í þessum efnum en þá rammar einstaklingur sig sjálfan inn sem aðal 
viðfangsefni myndarinnar (Lyu, 2016). Sjálfa er framkvæmd með útréttum handlegg sem 
liggur út úr rammanum og sýnir ljósmyndin gjarnan brosandi andlit einstaklingsins í 
tengslum við ákveðinn bakgrunn sem oft hefur mikla þýðingu fyrir sjálfsmynd viðkomandi 
(Frosh, 2015). Vinsældir sjálfunnar hafa í raun verið raktar til samfélagsmiðla, m.a. 
Instagram (Souza o.fl., 2015). Ljósmyndirnar eru oft gildishlaðnar þar sem einstaklingurinn 
myndar sjálfan sig og reynir að ná sinni bestu hlið í þeim tilgangi að deila afrakstrinum með 
áhorfendum á netinu (Magasic, 2016).  Í þessu samhengi taldi Magasic (2016) ferðamenn 
sækjast eftir viðurkenningu og ánægju sem þeir vilja upplifa samstundis, augnabliks ánægju 
(e. immediate pleasure). Þessi ánægja er mælanleg í fjölda áhorfenda sem líka við myndina 
eða stærð fylgjendahóps á samfélagsmiðlum. Þetta gefur til kynna að ferðamannaáhorfið er 
orðið enn sjálfmiðaðara en það hefur nokkurn tímann verið vegna þess að ferðamaðurinn 
hefur meira frelsi til þess að deila sínu sjónarhorni (Dinhopl & Gretzel, 2016). 
 
Nýlega hefur ferðaljósmyndun og framsetning sjálfsins hins vegar breyst enn frekar á 
samfélagsmiðlum. Nú hafa ljósmyndir sem sýna einstakling horfa út á við á stórfenglegt 
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landslag náð miklum vinsældum. Hugmyndafræðin sem liggur á bakvið slíka myndatöku 
kallast „forskots áhorfið“ (e. promontory gaze) en hugtakið hefur að vísu sögulegt fordæmi 
frá tímum rómantísku stefnunnar (Mynd 1).  
 

 
Mynd 1 Dæmi um forskots áhorfið (Smith, 2018). 

Forskots áhorfið lýsir löngun einstaklings til að sýna samspil sjálfsins og landslagsins sem 
hann upplifir á öðruvísi hátt. Einstaklingurinn leitast þá við að sýna sjálfan sig í 
mikilfenglegu landslagi sem oftar en ekki er talið framandi og máttugt. Með hjálp 
landslagsins telur hann sig efla ímynd sína og því skiptir áfangastaðurinn miklu máli. 
Landslagið er oft valið af kostgæfni, ósjaldan í gegnum samfélagsmiðla og einstaklingurinn 
stillir sér vandlega upp til þess að sýna dýrðina í öllu sínu veldi. Viðkomandi tekur þá yfir 
landslagið með því að gera sjálfan sig að aðal viðfangsefni ljósmyndarinnar, sér í lagi með 
því að láta líta út fyrir að hann hafi verið einn á tilteknum áfangastað (Smith, 2018). 
Afrakstrinum er síðan deilt á samfélagsmiðlum og markmiðið að fá viðurkenningu frá 
fylgjendum í gegnum viðbrögð þeirra (Smith, 2018). Forskots áhorfið dregur í raun fram 
breytingar á rómantíska áhorfinu (e. romantic gaze) sem Urry (2002) lýsti á sínum tíma. 
Rómantíska áhorfið felur í sér tímalausa og fullkomna staðarsýn sem einkennist af einveru 
og næði í sambandi við útsýnið. Með forskots áhorfinu er áhorfandinn hins vegar kominn 
inn í myndina en í þeim tilgangi að undirstrika smæð sína eða tengsl gagnvart þeirri 
mikilfenglegu náttúru sem útsýnið býður upp á.   
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Rekja má vinsældir slíkra ljósmynda á samfélagsmiðlum til markaðsefnis og ferðamanna 
sem gefa sig út fyrir að vera „heimshornaflakkarar“. Þessi tegund ferðamanna öðlast 
vinsældir á miðlunum með, að því virðist, óhindruðu aðgengi að fallegustu stöðum jarðar 
sem þeir síðan deila myndefni frá með reglulegu millibili. Efnahagslegur ávinningur drífur 
ferðamennina áfram í ferðalög til að skapa meira efni sem hann er sannfærður um að sé 
nauðsynlegt til að halda uppi ímynd sinni. Því telur hann sig gjarnan eiga rétt á því að nýta 
hvaða innviði eða landsvæði sem er þrátt fyrir að valda tjóni að einhverju tagi eða fara á 
svæði þar sem aðgangur er óheimilaður (Smith, 2018). Af þessu má áætla að aðgengi 
einstaklings að áfangastöðum spilar enn stærra hlutverk en áður og segir til um stöðu 
einstaklingsins innan samfélagsins. Jafnframt stangast þessi tegund ljósmyndunar á við eldri 
tegundir áhorfa svo sem fjölskylduáhorfið (e. family gaze) þar sem fjölskyldur og vinir setja 
félagsleg tengsl sín á svið fyrir framan ljósmyndavélina (Haldrup & Larsen, 2003). Á sama 
tíma gegnir útsýnið samt sem áður stórt hlutverk í þessum ólíku gerðum áhorfa þar sem það 
myndar hina myndrænu umgjörð fyrir framsetningu sjálfsins. Hins vegar má segja að 
framandi landslag og öðruvísi áfangastaðir leggja grunninn að framsetningu sjálfsins og 
félagslegu tengslaneti viðkomandi í forskots áhorfinu.  

2.5!Ferðaáhrifavaldar 
Í heimi samfélagsmiðla er fjöldi fylgjenda, virkni þeirra og viðbrögð við myndefni 
viðkomandi mælikvarði valds og ákvarðar árangur hans á miðlinum. Þó svo að meirihluti 
notenda samfélagsmiðla hagnist ekki af vettvanginum geta þeir aðilar með mest fylgi skapað 
sér starfsferil í dag (Smith, 2019). Þessi starfshópur kallast áhrifavaldar en það eru aðilar 
sem móta viðhorf áhorfenda sinna m.a. í gegn um blogg, ljósmyndir og annars konar efni á 
samfélagsmiðlum (Freberg, Graham, McGaughey, & Freberg, 2011). Með stórum hópi 
fylgjenda laða þau í kjölfarið að sér athygli hagsmunaaðila sem leita eftir 
auglýsingafulltrúum fyrir vörur sínar eða fyrirtæki. Áhrifavaldurinn fær svo greitt fyrir 
auglýsinguna en greiðslan getur verið í formi ferða, afnota af vörum fyrirtækisins eða 
fjármagns. Margir af stærstu ferðaáhrifavöldum samtímans hljóta eingöngu tekjur af þessum 
vettvangi, aðallega Instagram sem hefur orðið einn stærsti vettvangur fyrir ferðaáhrifavalda 
(Kádeková og Holienčinová, 2018). 
 
Áhrif samfélagsmiðla hafa aukist hratt á undanförnum árum og hafa stjórnendur fyrirtækja 
áttað sig á miklum möguleikum í markaðssetningu sem fylgir þessari þróun. Nýlegar 
rannsóknir sýna að neytendur treysta frekar áliti einstaklinga á netinu heldur en upplýsingum 
frá hefðbundnum sjónvarps- og tímaritaauglýsingum (Xu & Pratt, 2018). Markaðsetning í 
gegnum áhrifavalda hefur því mikil áhrif á kauphegðun notenda samfélagsmiðla vegna þess 
valds, þekkingar og stöðu sem þeir hafa meðal fylgjenda sinna. Ástæða þess er að 
áhrifavaldar skapa sér gjarnan sérhæft tengslenet á sínu sviði sem vörumerki geta notað til 
þess að ná fram markmiðum sínum í markaðsstarfi (Kádeková og Holienčinová, 2018, 
bls.92). Vörumerki og fyrirtæki eru þó ekki einungis þeir aðilar sem nýta sér áhrifavalda í 
markaðssetningu heldur hafa áfangastaðir sömuleiðis séð tækifæri á þessum vettvangi. Þá 
hefur notkun áhrifavalda í kynningarefni áfangastaða borið góðan árangur og jafnframt 
styrkt ímynd þeirra. Samband áhrifavaldsins og áfangastaðarins getur haft sterk áhrif á 
neytendur sér í lagi ef viðkomandi er innfæddur (van der Veen & Song, 2010). Val á 
viðeigandi áhrifavöldum skiptir því höfuðmáli og getur vel til fundinn aðili verið mun 
árangursríkari en markaðsefni án áhrifavalda (van der Veen, 2008). Til þess að finna réttan 
aðila horfa markaðsaðilar því meðal annars til fjölda fylgjenda og viðbragða þeirra, tíðni nýs 
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efnis eða fjölda aðila sem lesa bloggfærslur viðkomandi (Freberg o. fl., 2011). Greining 
tölulegra gagna er því mjög mikilvæg á þessum vettvangi og getur ráðið úrslitum um hvaða 
áhrifavaldur verður fyrir valinu. 
 
Samkeppni áhrifavalda á samfélagsmiðlum gerir það að verkum að þeir verða að finna leið 
til þess að skapa sér sérkenni ef markmiðið er að búa til árangursríkan starfsferil. Þetta krefst 
þess að þeir byggi upp sitt persónulega vörumerki (e. self branding) og markaðsetji þannig 
sjálfið. Þegar einstaklingur byggir upp persónulegt vörumerki býr hann til ákveðna 
almennings ímynd í þeim tilgangi að skapa atvinnumöguleika og tekjur. Markviss 
leikáætlun, virkni og sannfærandi efni eru skilvirkar leiðir til þess að laða að áhorfendur en 
margvíslegar ástæður geta þó legið fyrir hvers vegna fólk fylgir þessum einstaklingum. Þá 
getur fólki fundist einstaklingurinn hvetjandi, það tengir við hann eða lærir eitthvað af 
honum svo fátt eitt sé nefnt.  Fyrir sköpun persónulegs vörumerkis skiptir því máli að 
viðkomandi sé samkvæmur sjálfum sér og hafi ákveðin sérkenni og gildi. Í gegnum 
sannfærandi frásagnir verður svo til samstarf einstaklingsins og fylgjenda hans þar sem báðir 
aðilar hagnast. Fylgjendur sýna velþóknun t.d. með því að líka við myndina eða skrifa 
athugasemd sem gerir einstaklingnum auðveldara að byggja upp sitt persónulega vörumerki, 
fá verkefni og skapa meira efni (Khamis, Ang, & Welling, 2017).  
 
Áhrifavaldar fara margs konar leiðir til að efla sérkenni sitt við uppbyggingu persónulegs 
vörumerkis á samfélagsmiðlum og eru hágæða ljósmyndir og einstakt stílbragð einkennandi 
í þeim efnum. Einstakur stíll og heildaryfirlit aðgangs viðkomandi eru þættir sem skipta 
sköpum þegar kemur að því að laða að sér fylgjendur. Þá hafa fagurfræðilegir þættir líkt og 
samsvarandi litatónar og þema mikil áhrif á velgengni aðgangsins. Áhrifavaldar leggja því 
gjarnan mikla áherslu á myndvinnslu áður en þeir deila efni sínu til að ná sem bestum árangri. 
Í kjölfarið geta þeir skapað sér tekjumöguleika úr stílbrögðum sínum með því að selja 
forstillingar (e. preset) í myndvinnsluforritið Lightroom til fylgjenda sem vilja herma eftir 
yfirliti aðgangsins (Lorenz, 2018). Stórir áhrifavaldar hafa þá sömuleiðis áhrif á 
ljósmyndastíl og efni ljósmynda minni aðganga sem vilja feta í fótspor þeirra, því verður til 
nokkurs konar stigveldi (Smith, 2019) sem má jafnvel segja að líkist að einhverju leyti 
túlkunarhring Urry (1990). Ljósmyndir ferðáhrifavalda eru hins vegar gjarnan kostaðar af 
hótelum, ferðaþjónustufyrirtækjum og fleiri aðilum innan ferðaþjónustu sem gerir það að 
verkum að minni aðgangar endurskapa oft auglýsingar. Á heildina litið má segja að viðskipta 
vettvangur áhrifavalda í ferðamennsku sé það breiður að hægt sé að horfa á alla þætti 
ferðalagsins sem hluta af markaðstorgi þeirra hvort sem það er áfangastaðurinn, 
ljósmyndirnar eða sjálfsmyndin sem þeir setja fram (Smith, 2019).      
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3! Gögn og aðferðir 
Gögnum rannsóknarinnar var aflað í byrjun árs 2020. Notast var við Innfellingarsnið (e. 
embedded design) þar sem eigindlegum og megindlegum aðferðum var blandað saman. 
(Bryman, 2016). Fyrst voru tekin viðtöl við fimm ferðaáhrifavalda og út frá niðurstöðum 
þeirra var gerð innihaldsgreining á myndefni og texta.  

3.1!Rannsóknarsnið 
Innfellingarsnið lýsir því þegar eigindlegar og megindlegar aðferðir eru notaðar saman með 
þeim hætti að önnur aðferðin er ríkjandi í gagnaöfluninni og hin styður við gögnin (Bryman, 
2016). Rannsóknir sem einkennast af eigindlegum aðferðum fara fram í raunverulegum 
aðstæðum. Þá reynir rannsakandi eftir sinni bestu getu að öðlast heildrænan skilning á hvaða 
merkingu fólk leggur í tilveru sína. Þar á móti eru megindlegar rannsóknir byggðar á 
tölulegum gögnum sem gjarnan er safnað saman í gegn um internetið eða síma í formi 
spurningalista. Gagnagreining byggir jafnframt á tölulegri framsetningu þar sem markmiðið 
er að skoða á svart og hvítu hver veruleikinn er t.d með því að greina tengsl milli breyta eða 
mynstur í félagslegum veruleika. Þessi rannsókn byggir að meiri hluta á eigindlegum 
aðferðum en tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fimm einstaklinga og þau greind ítarlega. Eftir 
afritun og úrvinnslu viðtalanna var megindlegum aðferðum beitt með innihaldsgreiningu (e. 
content analysis) á ljósmyndir og texta frá Instagram aðgöngum viðmælenda. 
Innihaldsgreining er kerfisbundin aðferð við að greina efni svo sem texta og ljósmyndir. 
Tilgangur greiningarinnar er að leitast við að finna ákveðin þemu í efninu með því að flokka 
t.d. orð og tákn saman sem hafa sömu merkingu (Bryman, 2016).  
 
Aðferðarfræði rannsóknarinnar byggir á hugmyndum grundaðrar kenningar sem var þó ekki 
harðlega fylgt. Ástæða þess var að rannsakandi hafði kynnt sér talsvert af fræðilegu efni áður 
en gagnaöflun fór fram en samkvæmt grundaðari kenningu er notkun fræðilegra heimilda 
haldið í lágmarki þar til á lokastigum rannsóknar (Bryman, 2016). Grunduð kenning lýsir 
því þegar rannsakandi þróar og mótar sínar eigin kenningar sem grundvallast ekki á 
fræðilegum kenningum eða gögnum heldur verða til við greiningar á gögnum sem safnað er 
(Bryman, 2016). Vegna takmarkaðs gagnamagns um viðfangsefnið hentar aðferðin einkar 
vel í þessa rannsókn auk þess sem áhersla er lögð á að nálgast viðfangsefnið með opnum hug 
og skoða upplifun fólks frekar en staðreyndir. Samkvæmt grundaðri kenningu er lögð fram 
opin og sveigjanleg rannsóknarspurning í upphafi rannsóknar í því skyni að beina sjónum 
rannsakanda að helstu áhersluatriðum. Rannsóknarspurningin tekur þó oft breytingum eftir 
því sem rannsakandi kynnir sér viðfangsefnið betur og mótast af þeim gögnum sem hann 
aflar (Bryman, 2016). Upphaflega rannsóknarspurningin sem lögð var fram í eigindlega 
hluta þessarar rannsóknar var mótuð utan um „ferðavenjur ferðaáhrifavalda á 
samfélagsmiðlum“. Í megindlega hluta rannsóknarinnar var unnið út frá gagnaöflun 
eigindlega hlutans í þeim tilgangi að dýpka skilning rannsakanda og athuga hvort samræmi 
væri á milli orðræðu viðmælenda og framsetningu þeirra á samfélagsmiðlum. 
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3.2!Viðmælendur 
Viðmælendur rannsóknarinnar voru fimm og voru þeir allir valdir með markvissu úrtaki (e. 
purposive sample). Í markvissu úrtaki velur rannsakandi einstakling út frá fyrirfram 
ákveðnum forsendum (Bryman, 2016). Leitast var við að tala við vinsælustu 
ferðaáhrifavalda Íslands á Instagram en mælieiningin sem notuð var til að meta vinsældir 
áhrifavaldanna var stærð fylgjendahóps þeirra. Það tókst að hluta til en tveir af þeim 
áhrifavöldum sem haft var samband við vildu ekki taka þátt í rannsókninni. Þá var jafnframt 
reynt að ræða við jafnt hlutfall kynja og ólíka áhrifavalda á sama sviði til að fá fjölbreytt 
sjónarmið. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 21. janúar til 5. febrúar 2020. Þau voru hljóðrituð 
með samþykki viðmælanda og fóru fram á stað sem þeir völdu. Öll viðtölin voru um 35-45 
mínútur að lengd. Á sama tíma fékk rannsakandi skriflegt leyfi til þess að nafngreina 
einstaklingana í ritgerðinni. Samskipti fyrir viðtölin fóru aðallega fram í gegnum Instagram 
og Facebook. Vert er að taka fram að rannsakandi rannsóknarinnar hefur persónulega reynslu 
á þessu sviði og er einn af stofnendum ferðaaðgangs á Instagram sem náði miklum 
vinsældum en hefur nú verið lokað. Því hefur rannsakandi byggt upp ákveðið tengslanet í 
kring um aðganginn sem einfaldaði val viðmælenda og aðgengi að þeim. Persónuleg reynsla 
rannsakanda er því jákvæð að því leytinu til að hún veitir aðgengi að þröngum hópi íslenskra 
ferðaáhrifavalda ásamt því að innsýn rannsakanda getur hjálpað til við að ná dýpri skilning 
á sjónarhorn viðmælenda. Hins vegar er ákveðin hætta á rannsakandabjaga þar sem 
persónuleg reynsla getur litað hugmyndir og svör viðmælenda. Reynt var þó eftir fremsta 
megni að líta efnið hlutlausum augum í gegnum allt ferlið svo að sjónarhorn viðmælenda 
kæmi sem best fram. 
 
Tafla 1 Viðmælendur rannsóknar. 

Ferðaáhrifavaldar   Fylgjendur (í mars 2020) 
@Alexfromiceland Ljósmyndir/myndbönd 33.700 
@Asasteinars Ljósmyndir 194.000 
@Gardarolafsphotography Ljósmyndir/myndbönd 82.000 
@Ivareythorsson Ljósmyndir 52.200 
@Kollayr Ljósmyndir 40.900 

3.2.1!@AlexFromIceland 

Alex Michael Green eða @alexfromiceland er 30 ára kvikmyndagerðarmaður og skapari. 
Að eigin sögn hefur hann alltaf haft áhuga á kvikmyndum og út frá því spratt mikill áhugi á 
myndbandsupptöku og ljósmyndun. Árið 2016 hóf hann feril sinn á Instagram þegar hann 
var á krossgötum í lífinu eftir að hafa misst áhuga á fyrra starfi. Hugmyndin kviknaði eftir 
að hafa séð myndband á Instagram af einstaklingi renna sér í gegn um frumskóg á 
svokallaðari zipplínu (e. zipline). Hann tók eftir myllumerkinu #auglýsing (e. #ad) og fór á 
fullum krafti að kynna sér málið nánar. Daginn eftir þessa uppljómun keypti hann sér dróna 
og keyrði út á land í þeim tilgangi að skapa efni. Í kjölfarið kviknaði eldmóður innra með 
honum og upp frá því hefur hann lagt mikinn metnað í að byggja upp feril sinn á Instagram. 
Aðgangur hans einkennist af ljósmyndum og myndböndum af honum sjálfum í íslenskri 
náttúru auk landslagsmynda inn á milli. Alex er í langtíma samstarfi við íslenska 
útivistarfyrirtækið ZO-ON en auk þess býr hann til markaðsefni fyrirtækisins og sér um 
helstu samfélagsmiðla þeirra. Til viðbótar tekur hann að sér tilfallandi verkefni frá 
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fjölbreyttum fyrirtækjum líkt og símafyrirtækinu Samsung, fatafyrirtækjum og 
ferðaþjónustufyrirtækjum svo eitthvað sé nefnt. 

3.2.2!@AsaSteinars 

Ása Steinarsdóttir eða @asasteinars er 29 ára ljósmyndari. Hún hefur alla tíð ferðast mikið 
og ávallt haft áhuga á ljósmyndun samhliða því. Í dag ferðast hún líkt og áður með myndavél 
meðferðis og skapar efni fyrir fyrirtæki, viðburði og ferðamálastofur (e. tourist boards) út 
um allan heim. Ferill Ásu hófst í gegn um Instagram en hún opnaði aðganginn sinn árið 2016 
eftir að hafa uppgötvað tekjutækifæri á miðlinum þegar að frægur Instagram áhrifavaldur á 
þeim tíma gisti á sófanum hjá henni eina nóttina. Þá var hún á leið í 14 mánaða Asíureisu og 
í kjölfarið starfaði hún með fjölda hótela og öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum. Upp frá því 
ákvað hún að leggja allan sinn metnað í Instagram feril sinn en aðgangur hennar einkennist 
af myndum af henni sjálfri í fallegri náttúru og landslagsmyndum í bland. Í gegnum 
Instagram hefur verkefnum og tækifærum streymt að henni en hún er ein af fáum kvenkyns 
ljósmyndurum á sviði ferðamála á miðlinum og er jafnframt stærst á því sviði á Íslandi. Ása 
tekur að sér fjölbreytt verkefni og hefur unnið með fyrirtækjum á borð við 66°N, Mercedes 
Benz, símafyrirtækinu Nokia og fjölbreyttum áfangastöðum svo sem Dubai, Mongólíu og 
Grænlandi svo eitthvað sé nefnt. Samhliða Instagram aðgangi sínum er Ása einnig með 
vefsíðuna www.asasteinars.co þar sem hún selur alls kyns varning svo sem plaggöt og 
forstillingar í myndvinnsluforritið Lightroom. 

3.2.3!@GardarOlafsPhotography 

Garðar Ólafsson er 27 ára ljósmyndari sem kemur undir nafninu @gardarolafsphotography 
á Instagram. Megin einkenni aðgangs Garðars eru landslagsmyndir, drónaskot og 
myndbönd. Áhugi hans á ljósmyndun kviknaði fyrir um tíu árum þegar bróðir hans, sem er 
einnig ljósmyndari, byrjaði að taka hann með sér í ljósmyndaferðir út um allt land. Hann 
kolféll fyrir landslaginu sem fyrir augum hans bar og upp frá því var ekki aftur snúið. Í 
kjölfar þess lærði hann kvikmyndatöku og ljósmyndun í Kvikmyndaskóla Íslands með 
góðum árangri. Fyrir um fjórum árum stofnaði hann svo aðgang á Instagram og hefur náð 
að byggja upp farsælan feril sem einkennist af áhugasviði hans. Garðar selur efni sitt víða í 
alls konar formi. Meðal annars hefur hann útbúið leiðarvísa fyrir ferðamenn um hvernig sé 
best að mynda norðurljós og annan um helstu áfangastaði Íslands. Leiðarvísana og annan 
varning svo sem plaggöt og forstillingar í Lightroom selur hann svo á vefsíðu sinni 
www.gardarolafs.is. Hann starfar einnig með fjölbreyttum fyrirtækjum og hefur meðal 
annars tekið þátt í auglýsingagerð fyrir bílaframleiðandann Audi og Johnny Walker 
Whiskey, samfélagsmiðlaherferð fyrir bílafyrirtækið MINI og tekið upp efni í náttúruþætti 
fyrir símafyrirtækið Apple. Auk þess starfar hann sem ljósmynda leiðsögumaður þar sem 
hann kennir ferðamönnum ljósmyndun og myndvinnslu.  

3.2.4!@IvarEythorsson 

Ívar Eyþórsson er 25 ára ljósmyndari. Hann opnaði Instagram aðganginn sinn 
@ivareythorsson fyrir um fjórum árum en byrjaði feril sinn á miðlinum tveimur árum seinna. 
Aðgangur hans einkennist af landslags- og portrettmyndum. Ljósmyndaáhugi hans kviknaði 
árið 2016 þegar vinur hans kom í heimsókn erlendis frá. Sá hafði nýverið keypt sér dróna og 
Ívar ákvað að bjóða honum með sér út á land til þess að prufukeyra drónann. Það var í fyrsta 
skiptið sem Ívar fór út á land í skemmtiferð en nú nýtir hann hvert tækifæri til þess að ferðast 
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og taka myndir. Hugmyndin um að hann gæti skapað sér tekjur út frá ljósmyndaáhuga sínum 
kom þó ekki fyrr en hann varð vitni af hópi fólks leika listir sínar á sjóskíðum af einskærri 
tilviljun. Þá var hann að æfa sig á drónann í grendinni og hópurinn vildi fá að eiga myndefnið 
í kjölfarið. Upp frá því hefur allur hans metnaður og vinna farið í að skapa sér starfsferil í 
gegn um Instagram með góðum árangri. Ívar tekur að sér alls konar verkefni og hefur meðal 
annars unnið með fyrirtækjum á borð við Mazda, Visit Faroe Island, 66°N og Icelandair. 

3.2.5!@KollaYr 

Kolbrún Ýr eða @kollayr er 26 ára og byrjaði feril sinn á Instagram fyrir um fjórum árum 
eftir að hafa varið hálfu ári í Asíu. Á ferðalagi sínu um Asíu þróaði hún með sér mikinn 
áhuga á ljósmyndun og vildi helst ná öllu í mynd sem fyrir augum bar. Í kjölfarið ákvað hún 
að kaupa sér góða myndavél og prófa að leggja vinnu og metnað í aðgang sinn á Instagram. 
Markmið hennar var þó aldrei að græða pening á miðlinum heldur var samspil 
ljósmyndunnar og ferðalaga hennar helsta áhugamál. Kolbrún er í langtíma samstarfi með 
útivistarfyrirtækinu ZO-ON og tekur að sér fjölbreytt verkefni með fataframleiðendum, 
hótelum og ýmsum ferðaþjónustufyrirtækjum. Auk þess er hún sjálfstætt starfandi 
ljósmyndari og tekur að sér alls kyns ljósmyndaverkefni sem hún fær meðal annars send í 
gegn um Instagram. Þá ferðast hún til dæmis með einstaklingum eða hópum um Ísland í 
þeim tilgangi að taka ljósmyndir af þeim á ferðalagi sínu. Instagram aðgangur Kolbrúnar 
einkennist af ljósmyndum af henni sjálfri, náttúru og dýrum. 

3.3!Viðtalsgreining 
Í aðferðarfræði grundaðrar kenningar hefst úrvinnsla gagna um leið og fyrsta viðtali er lokið, 
á meðan gagnaöflun stendur enn yfir (Bryman, 2016). Ástæða þess er að við 
gagnagreininguna geta komið fram áhugaverð atriði sem rannsakandi vill skoða nánar í 
næsta viðtali. Til þess að auðvelda afritun skrifaði rannsakandi hugleiðingar og lýsingu á 
aðstæðum í afritunarskjal eftir hvert og eitt viðtal svo auðveldar yrði að líta til baka síðar í 
ferlinu. Afritunin fór fram eins fljótt og auðið var og á sama tíma voru skrifaðar athugasemdir 
og hugmyndir að túlkun í skjalið. Eftir greiningu fyrsta viðtalsins komu í ljós áhugaverðir 
útgangspunktar um upplifun áfangastaða og atvinnu sem voru í kjölfarið nokkur af helstu 
áhersluatriðum næstu viðtala. Að lokinni afritun viðtalanna var í upphafi notast við opna 
kóðun. Þá er innihaldi viðtalsins gefið ákveðnir kóðar sem eru í framhaldi greindir í 
efnisflokka eða þemu (Bryman, 2016). Samhliða kóðuninni voru hugmyndir og túlkanir 
skrifaðar niður á minnisblað. í kjölfar opinnar kóðunnar voru 17 flokkar greindir en dæmi 
um flokka sem gáfu sterka mynd af stefnu rannsóknarinnar og lögðu grunninn að fjórum 
megin þemum niðurstöðukafla hennar voru til dæmis upplifun áfangastaða, atvinna, sjálfið 
og ljósmyndun.  

3.4!Innihaldsgreining 
Hægt er að notast við innihaldsgreiningu bæði við greiningu ljósmynda og texta sem er 
einmitt tilfelli þessarar rannsóknar. Í heildina voru greindar 500 ljósmyndir frá Instagram 
aðgöngum áhrifavaldanna fimm, hundrað myndir frá hverjum og einum. Ljósmyndirnar voru 
valdar út frá fyrstu mynd aðganganna daginn sem greining hófst og endað á hundruðustu 
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myndinni út frá henni. Auk þess var gerð greining á myndatextunum (e. caption) sem fylgdu 
ljósmyndunum. Til eru tvær leiðir til þess að notast við innihaldsgreiningu, annars vegar með 
megindlegum hætti og hins vegar eigindlegum hætti. Við myndgreininguna var notast við 
megindlega aðferð en það felur í sér skipulagða talningu á fyrirfram ákveðnum flokkum. Þá 
er innihald ljósmyndanna flokkað í viðeigandi flokk eftir því hvað birtist á myndinni 
(Bryman, 2016).  Ljósmyndunum var gefið númer frá 1-500 og átti hver áhrifavaldur sitt 
hundrað til að geta aðgreint efnið við greininguna. Auk þess var sérstaklega athugað hvort 
einhverjar af ljósmyndunum líktust eða voru settar upp á sama hátt til þess að geta mögulega 
sett þær í samhengi við kenningu Urry (1990) um túlkunarhringinn. Hönnuð var svokölluð 
kóðunarhandbók (e. Coding manual) fyrir myndgreininguna sem var notuð til leiðbeiningar 
um viðeigandi flokkun. Í kóðunarhandbókinni er yfirlit yfir þá fyrirfram ákveðna yfirflokka 
og gerð skil á hvaða undirflokkar tilheyra þeim (Bryman, 2016). Hana má finna í viðauka 
A. 
 
Tafla 2 Flokkar myndefnis. 

Yfirflokkur Útskýring/undirflokkar 
Sjálfið í aðalhlutverki Sýnir sjálfið sem aðal viðfangsefni ljósmyndarinnar. 

 
Sjálfið í athöfnum Ljósmyndun, keyra, sigling, skíði, stökk, þyrla/flug, 

hjólabretti, brimbretti, tjald/gisting, í jöklaferð, 
náttúrulaug/sund, að vaða.  
 

Sjálfið ásamt landslagi/náttúru Sjálfið og dýr, foss, vatn/sjór/á, jökull/íshellir, klettar, fjall, 
vegur, viti/skáli/hús. 
 

Landslag/náttúra Dýr, foss, vatn/sjór/á, jökull/íshellir, klettar, fjall, vegur, 
viti/skáli/hús. 
 

Annað Ljósmyndir af öðrum, vinir, borgir/bílar. 
 

 
Við greiningu myndatextanna var notast við eigindlega aðferð sem felur í sér greiningu á 
innihaldi texta í heild sinni í staðinn fyrir talningu sérstakra orða (Bryman, 2016). Þá var 
notast við fyrirfram ákveðin þemu sem komu út úr viðtalsgreiningunni og reynt að athuga 
hvort hægt væri að setja innihald myndatextanna í sambærilega efnisflokka. Það var gert í 
þeim tilgangi að athuga hvort samræmi væri á milli orðræðu áhrifavaldanna í viðtölunum og 
á Instagram. Efnisflokkar textagreiningarinnar voru sjálfið, atvinna, upplifun, áfangastaðir 
og annað. Undir efnisflokknum „sjálfið“ voru textar sem innihéldu upplýsingar um 
einstaklinginn, áhugamál hans, kímnigáfa og aðra persónulega þætti. Auglýsingar og 
samstarf við fyrirtæki féllu undir flokkinn „atvinna“ en hægt var að þekkja þá texta meðal 
annars með myllumerkinu #ad. Efnisflokkurinn „upplifun“ innihélt texta sem fjalla um 
reynslu, líðan og iðkun áhrifavaldanna á áfangastöðunum sem þeir heimsóttu. Í efnisflokkinn 
„áfangastaðir“ féllu textar um sérstaka áfangastaði sem voru oftar en ekki sýndir á 
meðfylgjandi ljósmynd. Þá voru textar sem ekki þóttu passa í hina flokkana settir í flokkinn 
„annað“.  
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4! Niðurstöður 
Nú verður fjallað um það sem viðtalsrannsóknin og innihaldsgreiningin leiddu í ljós. Fyrst 
verða niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar settar fram í þremur undirköflum og eftir það verða 
niðurstöður innihaldsgreiningarinnar kynntar, einnig í þremur undirköflum.  

4.1!Viðtalsrannsókn 
Eftirfarandi niðurstöður byggja á viðtölum við fimm ferðaáhrifavalda á Instagram. Viðtölin 
voru tekin í upphafi árs 2020 og greining fór fram samhliða þeim. Í fyrsta undirkaflanum 
verða ferðahvatar ferðaáhrifavalda greindir ásamt því að áhrif samfélagsmiðla á val 
áfangastaða verður greint. Þá verður athugað hvernig ljósmyndun hefur áhrif á upplifun 
þeirra á áfangastöðum og í síðasta undirkaflanum verður kannað hvernig uppbygging 
sjálfsmyndar þeirra fer fram í tengslum við Instagram. 

4.1.1!Ferðahvati áhrifavalda og val áfangastaða 

Flestir viðmælendanna höfðu ferðast mikið frá unga aldri bæði innanlands sem og erlendis. 
Öll lýstu þau því hvernig áhugi þeirra á ferðalögum hófst í kjölfar ferðalaga með fjölskyldu 
og vinum hvort sem það var snemma eða seint á lífsleiðinni. Þessar ferðir virtust eiga djúpan 
stað innra með þeim og leggja grunninn að starfsferli þeirra. Hinsvegar áttu þau það öll 
sameiginlegt að áhuginn jókst enn fremur eftir kynni þeirra af myndavélum og öðrum 
ljósmyndabúnaði. 
 

Ég elskaði að ferðast eins og allir aðrir en þegar það kom þessi dýnamík að ég gæti 
búið til eitthvað þá varð þetta allt annar leikur. Að geta farið eitthvert, tekið mynd 
og/eða vídeó og búið til eitthvað, það er virkilega húkkið í þessu öllu saman 
(@alexfromiceland).  

 
Ljósmyndabúnaður er staðalbúnaður áhrifavaldanna og einn helsti ferðahvati. Þau nefndu 
öll að þau ferðist nánast aldrei án þess að hafa myndavélar, farsíma, dróna og annars konar 
ljósmyndabúnað með í hafurtaskinu og nota hann óspart á meðan á ferðalagi stendur. Helsti 
tilgangur búnaðsins er að skapa efni fyrir samfélgasmiðla og því taka þau hann ávallt með 
sér til þess að ganga úr skugga um að missa ekki af kjörnu tækifæri. Jafnframt þykir þeim 
mikilvægt að nota búnaðinn til þess að skapa minningar á meðan á ferðalagi stendur fyrir sig 
sjálf og sem og fjölskyldu og vini. Þá nefndi Ívar að hann væri bæði með myndavélina í 
fjölskylduferðum og vinnutengdum ferðum en notaði hana á ólíkan hátt á meðan á 
ferðalaginu stendur. 
 
Öll hafa þau skapað sér starfsferil á sviði ferðamála í gegnum Instagram og því er miðillinn 
þeirra starfsvettvangur. Þau fá ótal atvinnutilboð og verkefni í gegnum miðilinn og vegna 
eðlis myndefnis þeirra krefst það ferðalaga. Þetta getur valdið ákveðinni ferðapressu sem 
gerir það að verkum að hvatinn fyrir ferðalögum er ekki aðeins afþreying í frítíma heldur 
umfram allt vegna þess að þau verða að ferðast til þess að halda starfi sínu.  
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Oft förum við saman í ferðir, öll að vinna sem freelance ljósmyndarar og allir að gera 
einhver verkefni sem við þurfum að skila, þannig þá vantar efni og við þurfum að fara 
út á land að mynda [...] þá er þetta í allri hreinskilni bara hardcore vinna (@kollayr). 

 
Til viðbótar þurfa þau að skapa myndefni fyrir Instagram aðganga sína á ferðalögum til þess 
að halda þeim gangandi og fá fleiri verkefni. Þá getur miðillinn í heild sinni og deiling efnis 
innan hans virkað sem hvati á áhrifavaldana og ýtir þeim oft í ferðalög. Til að mynda eru 
ákveðnir staðir sem áhrifavaldarnir leitast eftir að eiga myndir af. Ása Steinarsdóttir talaði 
um „money spots“  í því samhengi sem vísar til fallegra áfangastaða sem eru þekktir fyrir að 
fá góð viðbrögð á samfélagsmiðlum. Einnig hafa þau öll byggt upp lista yfir fallega lykilstaði 
í hverjum landshluta á Íslandi sem þau hafa sankað að sér meðal annars með ferðareynslu 
sinni og í gegnum Instagram. Aftur á móti velja þau ekki alltaf áfangastaðina sem þau ferðast 
til sjálf þó svo að þau hafi í flestum tilfellum frjálsar hendur. Fyrirtæki sem þau starfa með 
hafa stundum ákveðið efni í huga sem krefst þess að áhrifavaldarnir verða að ferðast á 
tiltekinn stað hvort sem hann er innanlands eða erlendis.  
  

Stundum fer maður bara til að fá eitthvað ferskt efni inn á Instagram og stundum fær 
maður request um hvernig efni clientinn vill, þá fer maður og tekur það efni bara 
nákvæmlega eins og þau vilja hafa það (@gardarolafsphotography).  

 
Aðstæður skipta áhrifavaldana höfuð máli við val áfangastaða og oft mótast ferðalagið út frá 
því. Birtuskilyrði og veður hefur hve mest áhrif á hvert þau ferðast og á hvaða tíma dags. Þá 
leitast þau við að ferðast á áfangastaði á þeim tímum sem birtan er hvað fallegust. Ívar nefndi 
meðal annars að hann vildi helst ekki ferðast í mikilli sól vegna þess að gæði ljósmyndanna 
yrðu ekki þau sömu. Þá vildi hann frekar ferðast við sólarupprás eða sólsetur sem hann 
kallaði gullna tímann. Þá nefndi Garðar að hann horfi á veðurspána við val áfangastaða og 
taki sérstakt tillit til birtuskilyrða þegar hann er að vinna verkefni. Ása nefndi einnig að í 
ljósmyndaferðum hennar erlendis ferðist hún aðeins á ákveðnum tímum yfir daginn. 
 
Áhrifavaldarnir töluðu um ljósmyndun sem sinn helsta ferðahvata og jafnframt ástæðu 
ferðalaga í flestum tilfellum. Þá þjónar ljósmyndabúnaður einkar mikilvægu hlutverki fyrir 
starfsferil þeirra sem áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. Á sama tíma er það leið til þess að 
skapa minningar á ferðalögum og því getur myndavélin þjónað mismunandi tilgangi. Þau 
voru sammála um að þeim þætti ekki jafn ánægjulegt að ferðast án ljósmyndabúnaðarins og 
töldu Instagram hvetja sig áfram í ferðalög. Hins vegar getur starf þeirra sem áhrifavaldar 
einnig skapað ferðapressu og gert það að verkum að þau velja ekki áfangastaði sjálf þó svo 
að þau geri það í flestum tilfellum. Þá skipta aðstæður og það hvernig  áfangastaðurinn birtist 
á ljósmynd höfuðmáli í vali áfangastaða. 

4.1.2! Iðkun áfangastaða 

Áhrifavaldarnir ferðast nánast undantekningarlaust með ljósmyndabúnað meðferðis hvort 
sem það er í þeim tilgangi að skapa efni fyrir samfélagsmiðla eða ekki. Samfélagsmiðlar, 
myndavélar og annar upptökubúnaður hefur því mikil áhrif á upplifun þeirra á áfangastöðum. 
Í kjölfarið verða mörkin milli vinnu og leiks óljós sem getur mótað ferðalag þeirra frá 
upphafi til enda. Ása talaði um að eftir að hún varð þekkt á samfélagsmiðlum ferðaðist hún 
á allt annan hátt en áður. Þá leitar hún frekar upp staði sem eru góðir að mynda og ferðast 
mun hraðar en hún gerði vegna verkefna sem hún fær út um allan heim. Hún upplifir sig 
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undir mikilli pressu í starfstengdum ferðalögum og hefur meðal annars þurft að fórna svefni 
og heilsu til þess að halda starfi sínu. Ferðirnar einkennast oft af þéttri dagskrá og krefjast 
þess að áhrifavaldar skili af sér efni sem fyrirtæki hafa borgað fyrir. Þá segir hún svona ferðir 
geta litið út fyrir að vera algjör draumur á samfélagsmiðlum og þegar maður er fyrst að byrja 
sem áhrifavaldur en á einhverjum tímapunkti verður þetta of mikið álag. 
  

Maður getur ekki alltaf fórnað svefni og heilsu til þess að ýta sér áfram en þessar 
ljósmyndaferðir eru svolítið þannig [...] þá er endalaust prógram og ekkert í boði að 
vera slappur [...] það er búið að fljúga manni út og maður er að fá laun, þá er þetta 
bara vinna (@asasteinars). 

 
Iðkun áfangastaða breytist því eftir hvert eðli og tilgangur ferðalagsins er. Áhrifavaldarnir 
geta því upplifað sama áfangastaðinn á mjög mismunandi hátt eftir því hvað þau eru að gera 
á svæðinu og hvort þau séu undir pressu fyrirtækja. Kolbrún Ýr nefndi að hún hafi t.d „verið 
við sama fossinn í vinnuferð og skemmtiferð en upplifað hann allt öðruvísi í vinnutengdum 
ferðum“. Á sama tíma fannst þeim upplifunin einnig breytast eftir því með hverjum þau 
ferðast. Það hefur leitt til þess að þau ferðast í lang flestum tilfellum með öðrum 
ljósmyndurum og áhrifavöldum á samfélagsmiðlum. Ástæðan fyrir því var að þau hjálpast 
mikið að við að skapa efni og taka myndir af hverju öðru fyrir samfélagsmiðla. Þá töluðu 
Alex og Kolbrún um að áfangastaðurinn skipti ekki öllu máli heldur fólkið sem þau ferðast 
með og velja þau því ferðafélagana sína gaumgæfilega. Ása og Ívar töluðu einnig um að 
andrúmsloftið í ferðalaginu þyrfti að vera jákvætt til þess að ferðin yrði skemmtileg. Þá 
ítrekaði Ívar að hann áorkaði meira ef andinn í hópnum væri góður í vinnutengdum ferðum 
alveg eins og að hann myndi standa sig betur á vinnustað með jákvæðan vinnuanda. 
 
Samfélagsmiðlar og ljósmyndabúnaður hefur einnig mikil áhrif á hversu löngum tíma 
áhrifavaldarnir verja á hverjum áfangastað fyrir sig, sérstaklega ef um er að ræða ferð í 
atvinnuskyni. Þá fer meiri tími og orka í að ná góðu efni og finna fallega áfangastaði til að 
klára verkefni og deila á Instagram. Ljósmyndun getur því lengt ferðalagið og verið ákveðin 
streituvaldur ef tilgangur ferðarinnar er að skapa efni. Þetta getur leitt til þess að þau njóta 
ferðalagsins og áfangastaðanna ekki jafn mikið og í skemmtiferðum.  
 

Maður er miklu meira fókuseraður þegar maður er með verkefni, þá er allur fókusinn 
í því að klára það en þegar maður er úti að leika sér sjálfur þá þarf maður ekki að 
vera að pæla í því hvað klukkan er og hvort maður þurfi að komast á næsta stað eða 
ekki. Þá er maður bara úti til þess að reyna að njóta þess (@ivareythorsson). 

 
Samfélagsmiðlar hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif á afþreyingu áhrifavaldanna á 
ferðalögum. Þá breytist upplifun þeirra til muna í vinnutengdum ferðum vegna þess að iðkun 
þeirra á áfangastaðnum snýst um að ná góðu efni. Ása hefur til að mynda mikinn áhuga á 
skíðum og talaði um að hún nyti sín ekki jafn mikið þegar hún er að skapa efni fyrir 
samfélagsmiðla og önnur verkefni. Ástæðan fyrir því er vegna þess að hún finnur fyrir pressu 
um að ná góðu efni og þarf þar af leiðandi að breyta því hvernig hún iðkar svæðið. Þá finnst 
henni öll dýnamíkin breytast vegna þess að hún þurfi ítrekað að „renna sér, taka af sér skíðin, 
labba upp aftur, bara til að ná þessari einu beygju á mynd“. Alexi fannst upplifunin hins 
vegar magnast upp við það að skapa efni á meðan hann er að stökkva af kletti eða út úr 
flugvél á ferðalögum sínum. Þá segist hann sjálfur ekki ferðast til þess að horfa á áfangastaði 
heldur til þess að upplifa og deila reynslu sinni með öðrum. Upplifun hans eykst jafnvel 
ennfremur eftir að heim er komið við það að geta deilt efninu með vinum og fylgjendum í 
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gegn um Instagram og séð viðbrögð þeirra. Þá finnst honum mikilvægt að senda út skilaboð 
á samfélagsmiðlum sem hvetja til þess að ferðamenn upplifi áfangastaði með því að iðka 
hann og finna fyrir náttúrunni. 
 

Það er ekki leiðilegt að fara upp á risastóran klett og stökkva út í ískalt vatn og koma 
síðan upp úr og vera ískalt og vera bara þetta er geggjað! Ég gæti alveg gert það án 
kameru en það gerir það bara miklu skemmtilegra að geta tekið það upp og búið til 
eitthvað úr því, það tvöfaldar upplifunina (@alexfromiceland). 

 
Það gefur auga leið að sköpun myndefnis hefur mótandi áhrif á ferðalög áhrifavaldanna og 
iðkun þeirra á áfangastöðum. Samfélagsmiðlar og verkefni sem þau taka að sér hefur mikil 
áhrif á upplifun hvers og eins og breytir ferðahegðun þeirra. Þar af leiðandi velja þau sér 
frekar ferðafélaga sem ferðast á svipaðan hátt þannig að þau geti skapað efni en jafnframt 
haft gaman og notið sín í leiðinni. 

4.1.3!Uppbygging sjálfsins á samfélagsmiðlum 

Áhrifavaldarnir voru sammála um að þeim þætti Instagram vera skemmtilegur miðill sem 
hefur skapað ótal tækifæri fyrir þau. Það sem þeim þótti hvað mest spennandi var að geta 
gert ferðalög að atvinnu sinni í gegnum samfélagsmiðla og sýnt umheiminum frá þeim í 
formi ljósmynda og myndbanda. Ívar talaði um að viðbrögð fylgjenda væru einkar mikilvæg 
þar sem þau segja til um hvernig verkefni áhrifavaldarnir fá og hvort þau fái verkefni yfir 
höfuð. Hins vegar eru viðbrögð fylgjenda einnig það sem hvetur þau áfram í að skapa og 
deila meira efni að mati Alexar. Viðbrögð fylgjenda er því órjúfanlegur þáttur af starfi þeirra 
sem áhrifavaldar og leggur grunninn að velgengni þeirra á Instagram.  
 

Það er í rauninni ástæðan af hverju ég elska Instagram, af því ég get deilt því 
[ferðalaginu] með eins mörgum og vilja fylgjast með og það er ótrúlega skemmtilegt, 
sérstaklega ef maður fær sterk viðbrögð, þetta er svo skemmtilegt samfélag 
(@alexfromiceland).    

 
Mismunandi var hvort áhrifavaldarnir vildu vera sjálfir á ljósmyndunum sem þeir deila á 
Instagram. Þá vildu Ása, Alex og Kolbrún vera sjálf á myndunum og skapa aðganginn í kring 
um frásögn sína sem ferðalangar um heiminn. Garðar og Ívar höfðu ekkert á móti því að 
deila mynd af sjálfum sér á aðgangana sína en gera það samt sem áður mjög sjaldan. Garðar 
sagðist deila meira af landslagsmyndum í þeim tilgangi að sækjast eftir slíkum verkefnum 
og Ívari fannst einnig þægilegra að vera á bakvið myndavélina. Þau voru hins vegar öll 
sammála um að með því að deila ljósmyndum af sjálfum sér gerir það aðganginn 
persónulegri og skapar ákveðna tengingu við fylgjendur þeirra sem þau sækjast eftir. Þá 
sagði Garðar að hann deildi myndum af sjáfum sér einnig til að sýna að það sé raunveruleg 
manneskja á bak við aðganginn. Með því skapa þau þéttan fylgjendahóp sem er líklegri til 
að sýna viðbrögð við efnið sem þau deila og eykur þar af leiðandi velgengni þeirra á 
miðlinum. Þá fannst þeim einnig mikilvægt að hafa regluleg samskipti við fylgjendur sína í 
gegnum skilaboð eða sögu (e. story) til þess að ná enn betri tengingu við þá og sýna þeim 
manneskjuna á bak við aðganginn.    
 
Persónuleiki og ímynd áhrifavaldanna virðist einnig skipta höfuðmáli í velgengni þeirra á 
Instagram. Þá reyna þau markvisst að gefa út innihaldsríkt efni sem gefur ákveðna mynd af 
því hver þau eru og hvað þau eru að gera. Alex nefnir að hann reyni að koma sínum 
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skoðunum um heiminn og áfangastaðina sem hann er að mynda á framfæri með texta undir 
myndunum bæði til fróðleiks og gamans. Kolbrún velur vandlega myndirnar sem hún deilir 
og finnur fyrir því að ef hún bregður út af vananum og deilir efni sem passar ekki inn í hennar 
ímynd á miðlinum fái hún mun minni viðbrögð vegna þess að fylgjendahópurinn býst við 
ákveðnu efni frá henni. Einnig nefndi hún að ef hún deilir efni sem sýnir óæskilega hegðun 
fái hún sterk neikvæð viðbrögð frá fylgjendum sínum. Ása og Garðar voru sammála henni 
og fannst mikilvægt að vera góðar fyrirmyndir á miðlinum. Þau voru öll sammála um að 
með því að deila sinni persónulegu sýn og skoðunum gangi þeim betur á miðlinum en ella.  
  

Ég held þú þurfir að sýna smá persónuleika, mér finnst sjálfri skemmtilegra að fylgja 
instagrömmurum sem sýna sjálfan sig á myndum og persónuleika af því það er það 
eina sem maður hefur sem er unique, restina er búið að gera (@asasteinars). 

   
Frumleiki var einnig þáttur sem áhrifavaldarnir sóttust hvað mest eftir. Þá reyndu þau 
markvisst að finna ný sjónarhorn eða nýja áfangastaði til þess að taka myndir af í þeim 
tilgangi að deila með fylgjendum sínum. Ívar nefndi að á Instagram sæi hann oft sömu 
myndina reglulega og með því að gera eitthvað öðruvísi og spennandi fannst honum hann 
skapa sér ákveðna sérstöðu á miðlinum. Þá talaði Garðar um að hann leiti sérstaklega eftir 
nýjum sjónarhornum á ferðalögum sínum og fljúgi drónanum sínum yfir svæðið áður en 
hann byrjar að mynda. Öðruvísi aðstæður sköpuðu einnig spennu hjá áhrifavöldunum líkt og 
árstíðir eða veðurfar en Ívar nefndi að hann hafi aldrei séð mynd af Skógarfossi á kafi í snjó 
og vildi mikið ná því á mynd. 
 

Maður reynir að gera eitthvað nýtt, eitthvað öðruvísi, það er svona lang mest 
markmiðið að finna ný sjónarhorn af því það er ekkert rosalega mikið í boði 
(@ivareythorsson).  

 
Þá virtist efni ljósmyndanna skapa grundvöll ímyndarinnar sem áhrifavaldarnir sóttust eftir. 
Með því að deila ákveðnu efni umfram annað skapa þau þá mynd sem þau vilja sýna og fá í 
kjölfarið verkefni sem passa við þeirra ímynd. Garðar og Ívar vilja frekar deila 
landslagsmyndum og efni af öðrum og fá í kjölfarið fleiri verkefni tengd því að skapa slíkt 
efni. Á meðan deila Ása, Kolla og Alex fleiri myndum af sjálfum sér í bland við 
landslagmyndir og fá þar af leiðandi einnig verkefni tengdum þeirra persónulega stíl líkt og 
klæðnaði og fleira.  
 
Áhrifavaldarnir voru sammála um það að gæði ljósmyndanna, persónulegur stíll og 
myndvinnsla væru þættir sem skiptu máli á aðgöngum þeirra. Kolbrún nefndi að hún hafi 
ekki deilt símamynd á aðganginn sinn í um 4 ár vegna þess að hún leitast eftir bestu 
gæðunum. Myndvinnslan gerir þeim kleift að búa til persónulegan stíl og þema á aðgangnum 
sínum sem þau töldu vera mjög mikilvægan til þess að fjölga fylgjendum. Þar að auki geta 
þau eytt fólki út af ljósmyndunum, breytt litatónum og unnið þær nákvæmlega eins og þau 
vilja hafa þær. Ása og Garðar nefndu að með myndvinnslu gætu þau skapað ákveðna 
tilfinningu í myndunum sem snertir við fólki þegar þau sjá þær. Þá skipti uppröðunin einnig 
máli hjá Ívari og fannst honum mikilvægt að raða þeim upp þannig að heildaryfirlit 
aðgangsins væri fallegt og svipaðar myndir væru ekki hlið við hlið.  
  

Það sem myndvinnsla hjálpar til við á Instagram er að búa til ákveðið þema á feedinu 
þínu, maður reynir að búa til eitt heildar look [...] Þú getur líka skapað svona ákveðna 
tilfinningu í myndunum (@asasteinars). 
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Það er vissluega margt sem áhrifavaldarnir skoða við uppbyggingu sjálfsins á Instagram. 
Framsetning þeirra á miðlinum virðist vera þeim ofarlega í huga og margir þættir sem hafa 
áhrif á val myndefnis sem þau vilja sýna á miðlinum. Þá virtist hópurinn skiptast í tvennt 
varðandi deilingu efnis af þeim sjálfum en voru samt sem áður sammála um að persónuleiki, 
ímynd, frumleiki og myndvinnsla væru þættir sem skiptu hve mestu máli sem áhrifavaldar á 
Instagram. 

4.2!Innihaldsgreining 
Nú verður gerð grein fyrir niðurstöðum innihaldsgreiningarinnar í þremur undirköflum. Í 
þeim fyrsta verður tölfræði mynd- og textagreiningarinnar sett fram á lýsandi hátt. Næst 
verður raunveruleg framsetning ferðaáhrifavaldanna á Instagram skoðuð og síðast verða 
ljósmyndir þeirra bornar saman.  

4.2.1!Mynd- og textagreining 

Niðurstöður mynd- og textagreiningarinnar sýndu að framsetning áhrifavaldanna er 
einstaklingsbundin og fjölbreytt. Hins vegar voru 490 ljósmyndir af náttúru eða landslagi 
eða 98% sem sýnir að ímynd þeirra allra byggist á því. Myndgreiningin sýndi að mikill 
meirihluti efnis á aðgangi Alexar sýndi sjálfið í aðalhlutverki eða um 80%. Þá einkennist 
efni hans af honum sjálfum í athöfnum í mikilfenglegu landslagi (41%). Sjálfið spilar einnig 
aðalhlutverk á aðgangi Kolbrúnar. Um 75% af myndefni hennar eru ljósmyndir af henni í 
náttúrunni og á 36% þeirra spilar sjálfið aðalhlutverk. Hlutskipting efnis á aðgangi Ásu sýndi 
nánast til helmings sjálfsmyndir í náttúrunni og landslags- eða náttúrumyndir. Garðar deilir 
lang flestum landslagsmyndum eða um 90% og eru aðeins tvær myndir af honum í 
aðalhlutverki á aðgangnum. Meiri hluti efnis á aðgangi Ívars eru einnig landslags- og 
náttúrumyndir (54%) en hann deilir einnig mikið af ljósmyndum af öðru fólki sem hann 
ferðast með eða um 37% (Mynd 2). 
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Mynd 2 Yfirlit yfir myndræna framsetningu áhrifavaldanna á Instagram. 
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Textagreiningin sýndi að á heildina litið talar Kolbrún mest út frá sjálfri sér eða rúmlega 
65%. Hún notar mikinn húmor og tekur sig ekki of alvarlega. Alex segir mest frá sjálfum sér 
(47%) og deilir sinni sýn á lífið. Hann miðlar reynslu sinni og segir frá því hvað hann er að 
gera hverju sinni. Ása miðlar löngum textum sem fjalla jafnan um hennar reynslu, upplifun 
og vitneskju um áfangastaðinn sjálfan. Textarnir hennar eru oft mjög fróðlegir og gefa 
innsýn í líf hennar og ferðalög. Það sem kom helst fram í textum Garðars voru auglýsingar 
um efnið sem hann er að selja t.d leiðarvísar og myndbönd (43%). Garðar setti flestar 
auglýsingar á miðilinn sinn en Ívar fæstar. Fjölbreytni var í textum Ívars en hann notaði 
textann meðal annars til þess að lýsa myndunum og deila því sem væri á döfinni hjá sér 
(Mynd 3). 

 
Mynd 3 Megin innihald myndatexta áhrifavaldanna á Instagram. 

 

4.2.2!Önnur framsetning á Instagram 

Áhrifavaldarnir leggja mikla vinnu í aðganga sína á Instagram. Í viðtölunum kom fram að 
útlit aðgangsins skiptir þá máli og sumir vildu að persónuleg sýn þeirra skini í gegn. Hér að 
neðan má sjá hvernig áhrifavöldunum tekst til við að skapa fallegt heildaryfirlit aðgangsins. 
Þar að auki má sjá hvernig þau skilgreina vinnu sína í texta sem þau skrifa um sjálf sig. Á 
myndunum sést einnig hvernig þau setja fram sögurnar sínar (e. story) í hringlaga 
táknmyndum. 
 
Ívar  hefur blálitað þema á sínum aðgangi með landslagsmyndum í bland við portrett myndir. 
Útlit aðgangsins er samfellt og grípur augað. Hann kynnir sig sem íslenskan ljósmyndara og 
auglýsir netfang sitt. Í sögum má meðal annars sjá ferð hans til Færeyja. Auk þess gefur hann 
frekari upplýsingar um ljósmyndaferðir sem hægt er að bóka hjá honum og auglýsir 
forstillingar sínar í myndvinnsluforritinu Lightroom (Mynd 4). 
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Mynd 4 Framsetning @Ivareythorsson á Instagram. 

Aðgangur Garðars einkennist að fallegum litum og landslagsmyndum. Aðgangurinn er 
blandaður af myndböndum og ljósmyndum og sýnir Ísland frá sjónarhorni fuglsins. 
Starfsemi hans kemur skýrt fram og kynnir hann sig sem ljósmyndara og 
kvikmyndatökumann. Í sögum auglýsir hann heimasíðuna sína og forstillingar fyrir 
myndvinnsluforritið Lightroom. Auk þess kynnir hann leiðarvísana sem hann selur til 
ferðamanna (Mynd 5).  
 

 
Mynd 5 Framsetning @Gardarolafsphotography á Instagram. 
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Ása kynnir sig sem ljósmyndara en einnig sem stelpu frá Íslandi. Hún segir hvar hún er 
staðsett í heiminum og sögur hennar einkennast af persónulegum myndböndum af henni á 
ferðalagi sínu um heiminn. Aðgangurinn er fallega samtóna með ljósmyndum af henni í 
bland við náttúru- og landslagsmyndir (Mynd 6).   

 

 
Mynd 6 Framsetning @Asasteinars á Instagram. 

Kolbrún kynnir sig sem innfæddan og uppalinn íslenskan víking. Hún gefur fylgjendum 
innsýn inn í hennar helstu áhugamál auk þess að vísa á frekara efni frá henni. Yfirlit 

aðgangsins flæðir vel og sýnir gjarnan persónulegar hliðar hennar. Sögurnar einkennast af 
skemmtilegum og persónulegum myndböndum af henni víðs vegar um heiminn (Mynd 7). 

 

 
Mynd 7 Framsetning @Kollayr á Instagram. 
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Alex er sá eini sem kynnir sig ekki sem ljósmyndara eða kvikmyndaupptökumann. Hann 
tekur frekar fram áhugamál sín og deilir netfangi sínu ásamt öðru efni sem hann hefur gefið 
út. Hann vinnur mikið með bláa og græna liti á sínum aðgangi sem samsvarar sér vel. Í 
sögum er hægt að kynnast honum betur en þar deilir hann ófáum ævintýrum sínum á sinn 
einstaka hátt (Mynd 8).  

 
 

 
  

Mynd 8 Framsetning @Alexfromiceland á Instagram. 
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4.2.3!Ljósmyndir áhrifavaldanna bornar saman 

Ef myndrænt efni aðganga áhrifavaldanna er borið saman kemur margt áhugavert í ljós. Fyrst 
og fremst virðast áhrifavaldarnir reglulega velja sér mörg sömu kennileiti til þess að deila þó 
svo að þeir gera það vissulega á ólíkan hátt. Mynd 9 sýnir hvernig áhrifavaldarnir deila sínu 
sjónarhorni af Stokksnesi. Þar sést hvernig þau stilla sér upp á ólíkan hátt með fjallinu. Til 
að mynda stekkur Alex í aftur á bak heljarstökk og nær athöfn sinni á mynd. 
 

 
Mynd 9 Ljósmyndir áhrifavaldanna frá Stokksnesi. 

Aðrar staðsetningar sem áhrifavaldarnir virtust sækjast í að heimsækja voru Skógarfoss, 
Stuðlagil og ónefndur íshellir svo eitthvað sé nefnt. Á mynd 10 má sjá hvernig 
áhrifavaldarnir ná að skapa ólíkt efni frá Skógarfossi hver á sinn persónulega hátt. Sumir 
með sjálfið í mynd og aðrir með nýtt sjónarhorn. Áhrifavaldarnir skráðu allir landfræðilega 
staðsetningu sína á eftirfarandi myndum frá Skógarfossi. 

@Asasteinars 

@Alexfromiceland 

@Gardarolafsphotography 

@Ivareythorsson 

@Kollayr 
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Mynd 10 Ljósmyndir áhrifavaldanna frá Skógarfoss. 

Myndirnar tvær hér að ofan sýna einnig hvernig sumir áhrifavaldarnir stilla sér upp til móts 
við mikilfenglega náttúru sem spilar aðalhlutverk á ljósmyndunum. Á flestum myndunum 
sést lítið sem ekkert í andlit þeirra og á nokkrum snúa þau hreinlega baki í myndavélina. Á 
mynd 11 má sjá Ívar, Ásu og Alex stilla sér upp á svipaðan hátt við íshella frá ámóta 
sjónarhorni. 
 

 
Mynd 11 Uppstilling áhrifavalda við íshelli. 
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Áhrifavaldarnir deildu allir sjálfsmyndum þó svo að sumir geri það oftar en aðrir. Á mynd 
12 má sjá góð dæmi um hvernig áhrifavaldarnir beita mismunandi aðferðum við að deila 
myndum af sjálfum sér. Sem dæmi má nefna deilir Alex gjarnan myndum af sér í athöfnum 
á meðan Kolbrún brosir gjarnan og snýr andlitinu að myndavélinni. Það sem einkennir 
myndirnar einnig er klæðnaður þeirra en lopapeysur og góðar úlpur eru einkennandi á 
aðgöngum þeirra, bæði í auglýsingarskyni og ekki.  
 

 
Mynd 12 Sjálfsmyndir áhrifavaldanna. 
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5! Umræður 
Megin markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif samfélagsmiðla á ferðalög 
áhrifavalda sem leggja áherslu á ferðamennsku. Instagram var sá samfélagsmiðill sem 
áhrifavaldarnir notuðu hvað mest á ferðalögum sínum og miðast niðurstöður 
rannsóknarinnar við það. Á grundvelli greiningar á viðtölum og innihaldi á aðgöngum 
viðmælenda má greina tvímælalaus áhrif miðilsins á ferðalög áhrifavaldanna sem voru 
djúpstæðari en von var á.  
 
Tvær rannsóknaspurningar voru settar fram í upphafi ritgerðarinnar og verður þeim svarað 
hér. Fyrsta spurningin var hafa samfélagsmiðlar mótandi áhrif á ferðalög ferða-
áhrifavalda? Niðurstöður sýndu að samfélagsmiðlar hafa vissulega mikil áhrif  ferðalög 
áhrifavaldanna frá upphafi til enda. Í grundvallaratriðum má því svara spurningunni játandi 
en fyrst og fremst er mikilvægt að velta fyrir sér ferðahvata þeirra og vali áfangastaða með 
tilliti til starfs þeirra sem áhrifavaldar. Helstu ferðahvatar áhrifavaldanna tengdust 
samfélagsmiðlum á einn eða annan hátt. Garlick (2002) taldi ljósmyndun einkenna nútíma 
ferðamennsku hve best og gjarnan vera ástæðu ferðalaga. Niðurstöður rannsóknarinnar 
styðja hugmyndir hans en ljósmyndun var einn helsti ferðahvati áhrifavaldanna. 
Áhrifavaldarnir taka myndavél með sér nánast undantekningarlaust í ferðalög og nota hana 
mikið á meðan á ferðalagi stendur. Tilgangur myndavéla á ferðalagi þeirra er oftast að skapa 
efni fyrir verkefni sem þau hafa tekið að sér eða Instagram aðganga sína. Ferðahvatinn sem 
ljósmyndunin skapar nær því í hærri hæðir þar sem þau vilja einnig deila efninu sem þau 
skapa á meðan á ferðalagi stendur. Segja má að með þessu séu áhrifavaldarnir á svokölluðum 
pílagrímsferðum um samfélagsmiðla líkt og Magasic (2016) orðaði það en ferðalög þeirra 
einkennast einmitt af því að halda uppi leik samfélagsmiðla sem knýr þau áfram.  
 
Margir fræðimenn hafa bent á að eitt af einkennum nútíma ferðamennsku sé að ferðamenn 
velja áfangastaði sína frekar með hliðsjón af reynslu annara venjulegra ferðamanna líkt og á 
samfélagsmiðlum heldur en t.d frá ferðabæklingum (Nicoletta & Servidio, 2012; Caton & 
Almeida Santos, 2008). Hugmyndir Urry (1990) um túlkunarhringinn fjalla jafnframt um að 
ferðamenn velji markvisst staði sem eru samfélagslega samþykktir (Urry, 1990). Í tilfelli 
áhrifavaldanna er það ekki alveg svo einfalt. Þeir fá vissulega oft hugmyndir um áfangastaði 
á Instagram og hafa út frá því byggt upp lista af fallegum áfangastöðum í gegn um tíðina. 
Jafnframt spilar Instagram hlutverk í vali áfangastaða að því leyti að áhrifavaldarnir velja 
frekar staði sem eru líklegir til að ná vinsældum á miðlinum og eru fallegir á ljósmynd líkt 
og Urry bendir á. Hins vegar sækjast markaðsstofur og áfangastaðir nú til dags eftir 
áhrifavöldum í markaðsetningu sinni (van der Veen & Song, 2010). Þar af leiðandi gerir eðli 
starfs þeirra sem áhrifavaldar kröfu um að inn á milli ákveða þau áfangastaðinn ekki sjálf 
heldur ferðast á fyrirfram ákveðna staði í atvinnuskyni. Tilgangur ferðalaga að því tagi er 
jafnframt að ná ljósmynd sem er að einhverju leyti fyrirfram gefin af hagsmunaaðilum og 
ætlað að uppfylla væntingar kaupenda. Í því samhengi er áhugavert að velta fyrir sér hvort 
áhrifavaldarnir séu í raun mikilvægir þátttakendur í uppbyggingu ferðamennsku á Íslandi. 
 
Önnur rannsóknarspurningin var hvernig koma áhrif samfélagsmiðla fram út frá áhorfi, 
iðkun og sjálfsmynd ferðaáhrifavalda? Þar sem spurningin er þríþætt mun svar hennar verða 
sett fram í tveimur liðum. Fyrst verða áhrif samfélagsmiðla á áhorfið og sjálfsmynd 
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áhrifavaldanna sett í samhengi við kenningu Urry (1990) og hugmyndir um „forskots 
áhorfið“. Í kjölfarið verður iðkun áhrifavaldanna síðan skoðuð út frá kenningum Perkins og 
Thorns (2001). 
 
Samfélagsmiðlar virðast hafa mikil áhrif á áhorf áhrifavaldanna. Frá því að Urry (1990) setti 
fram kenningu sína hefur áhorfið þróast til muna og orðið enn viðameira. Ferðamenn eiga 
nú þátt í að móta merkingasköpun áfangastaða með því að deila sínu sjónarhorni meðal 
annars á samfélagsmiðlum (Magasic, 2016; Dinhopl & Gretzel, 2016). Áhorfið er því orðið 
enn sjálfmiðaðara með samfélagsmiðlum og niðurstöður rannsóknarinnar sýndu áhrif þess í 
sköpun sjálfsmyndar og ímyndauppbyggingu áhrifavaldanna. Til að mynda benti Ása á að 
sjálfið væri í rauninni það eina sem skapar sérkenni á samfélagsmiðlum þar sem allt annað 
efni svo sem ljósmyndir og myndbönd er hægt að endurskapa. Kenning Smith (2018) um 
„forskots áhorfið“ lýsir því vel hvernig Alex, Ása og Kolbrún vilja setja sjálfið fram á 
aðgöngum sínum. Efni þeirra á Instagram einkennist af ljósmyndum af þeim sjálfum í 
mikilfenglegri náttúru og nánast undantekningalaust spilar náttúran mjög stórt hlutverk. Þrátt 
fyrir að náttúran spili stórt hlutverk á aðgöngum þeirra ná þau jafnframt að gera sig að aðal 
viðfangsefni ljósmyndanna. Þau voru oftast ein á ljósmyndum sínum og virtust hafa 
áfangastaðinn algjörlega út af fyrir sig. Á ljósmyndum Garðars og Ívars voru ferðamenn 
einnig mjög sjaldan sjáanlegir en myndefni þeirra einkenndist frekar af landslagsmyndum 
og ljósmyndum af öðru fólki. Samt sem áður má sjá svipaðar myndir á þeirra aðgöngum sem 
sýnir hvernig „forskots áhorfið“ og hugmyndir Urry um túlkunarhringinn hefur áhrif á 
sköpun efnis ólíkra aðila enn þann dag í dag.  
 
Áhrif túlkunarhringsins má sjá greinilega í efninu sem áhrifavaldarnir deila á Instagram 
aðgöngum sínum (Urry, 1990). Áhrifavaldarnir deildu mikið af efni frá sömu 
áfangastöðunum og gerðu það jafnframt á svipaðan hátt. Þá stilltu þeir sér gjarnan upp í líkar 
stellingar auk þess að vera oft í svipuðum klæðnaði sem hægt er að túlka sem viðhald, 
framleiðslu og endurframleiðslu þeirra á tilteknu áhorfi. Garlick (2002) og Edensor (2011) 
nefndu hins vegar að ferðamenn geti stigið út fyrir fyrirfram ákveðna rammann sem Urry 
talar um. Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar leiddu í ljós að áhrifavaldarnir reyna markvisst 
að skapa öðruvísi efni frá nýju sjónarhorni. Þegar vel var að gáð mátti jafnframt greina ólík 
þemu í ljósmyndum áhrifavaldanna og þeim tekst að skapa persónulega frásögn á aðgöngum 
sínum hver á sinn einstaka hátt. Hugmyndir Urry um túlkunarhringinn eiga því við að vissu 
leyti en jafnframt leitast þau við að skapa sinn persónulega stíl og sérkenni. 
 
Í þessu samhengi eru hugtökin áhorfið og sjálfsmynd því mjög tengdir þættir þar sem 
markmið áhrifavaldanna er að vissu leyti að skapa ímynd sína á samfélagsmiðlum með 
áhorfinu. Uppbygging persónulegs vörumerkis og markaðssetning sjálfsins virðist ráða 
miklu um velgengni þeirra á Instagram en til þess að vera árangursríkur á Instagram skiptir 
máli að skapa sannfærandi frásögn þannig að fylgjendur einstaklingsins tengi við hann. Til 
viðbótar skiptir heildaryfirlit aðgangsins einnig sköpum og er myndvinnsla órjúfanlegur 
þáttur þess (Khamis, Ang, & Welling, 2017; Lorenz, 2018). Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að áhrifavaldarnir leggja mikla vinnu í Instagram aðganga sína og oft liggur djúp 
hugsun á bak við efnið sem þau deila. Þessi fagmennska og tækniþekking eru því þættir sem  
leggja grunninn að sköpun ímyndar þeirra á samfélagsmiðlum og jafnframt framsetningu 
áfangastaða á netinu. Því má velta fyrir sér hvort þau séu undir áhrifum áhorfs Urry (1990) 
á ferðalögum sínum, spili lykilhlutverk í því að móta það eða hvort tveggja. Aðgangar þeirra 
einkennast vissulega af svipuðu efni frá mörgum af sömu áfangastöðum Íslands og því má 
segja að þau eigi stóran þátt í því að viðhalda áhorfinu en þar sem þau velja áfangastaði sína 
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einnig út frá Instagram eru þau jafnframt undir áhrifum þess. Auk þess er áhugavert að velta 
fyrir sér hvort þau séu eftir allt hluti af þeirri fagstétt sem Urry(1990) lýsti í upprunalegu 
kenningu ferðamannaáhorfsins og taldi móta það. 
 
Til viðbótar skiptir sköpun persónulegs vörumerkis og hrífandi Instagram aðgangs miklu 
máli þegar kemur að starfsmöguleikum áhrifavaldanna. Megin tilgangur þeirra með 
uppbyggingu þessara þátta er meðal annars að fá verkefni sem passa við ímynd þeirra og 
auka líkur á tekjumöguleikum. Í viðtalsrannsókninni kom einnig fram að tenging við 
fylgjendur virtist vera lykilatriði í velgengni þeirra á miðlinum og deildu þau gjarnan 
sjálfsmyndum til þess að styrkja sambandið við þá. Auk þess fannst þeim mikilvægt að miðla 
sínum persónulegu eiginleikum og gildum ásamt því að koma sínu sjónarhorni á framfæri, 
meðal annars með því að deila frásögnum í textaformi. Þau lögðu sterka áherslu á gæði 
efnisins sem þau settu fram og töldu mikilvægt að heildaryfirlit aðgangsins væri fallegt og 
samsvari sér. Innihaldsgreiningin sýndi að hver og ein ljósmynd, sérhver texti og heildar útlit 
aðgangsins var úthugsað og virðist því vera grundvallaratriði í uppbyggingu persónulegs 
vörumerkis þeirra á Instagram. 
 
Hugmyndir um iðkun ferðamanna hafa verið áberandi í fræðimannasamfélaginu og hafa 
margir fræðimenn sett sitt mark á umræðuna. Hugtakið er gagnrýni á upphaflega útgáfu af 
ferðamannaáhorfi Urry (1990) og felur í sér að ferðamaðurinn sé virkur þátttakandi í 
áhorfinu og mótun áfangastaða með líkamlegum athöfnum sínum (Perkins & Thorns, 2001; 
Edensor, 2001; Frankin, 2004). Ljósmyndabúnaður er stór hluti af ferðalögum 
áhrifavaldanna og leggur grunninn að iðkun þeirra á áfangastöðum. Urry og Larsen (2011) 
töldu áhorfið móta iðkunina og öfugt sem á svo sannarlega við í ferðalögum áhrifavaldanna. 
Jafnframt hefur samspil áhorfsins og iðkunar tvímælalaus áhrif á ferðaupplifun þeirra en þau 
iðka áfangastaði á allt annan hátt þegar þau eru undir pressu við að skapa efni fyrir 
samfélagsmiðla eða verkefni sem þau hafa tekið að sér. Sem dæmi ferðast þau á öðrum tíma 
dags og hraðar í atvinnutengdum ferðum auk þess sem þau eru oft undir miklu andlegu álagi 
vegna pressu frá hagsmunaaðilum. Auk þess leggja þau oft mikla vinnu í að finna ný 
sjónarhorn til að mynda í þeim tilgangi að deila á samfélagsmiðlum. Ef þetta er sett í 
samhengi við hugmyndir Edensor (2000, 2001) um svið áfangastaða er vel hægt að ímynda 
sér áhrif iðkunar áhrifavaldanna á mótun áfangastaða út frá tilgangi ferða þeirra. Sem dæmi 
má nefna iðkun Ásu á skíðum sem er afar ólík eftir því hvort hún sé í vinnuferð, þar sem hún 
þarf ítrekað að taka af sér skíðin og labba upp aftur til að ná hinni fullkomnu ljósmynd eða í 
skemmtiferð með vinum og fjölskyldu. 
 
Hins vegar greindu áhrifavaldarnir frá því að þau ferðist nánast aldrei án þess að hafa 
ljósmyndabúnað meðferðis þar sem það er þeirra helsta áhugamál og oft ástæða ferðalaga. 
Til að mynda greindi Alex frá því að upplifun hans á áfangastöðum tvöfaldaðist við það að 
geta tekið athafnir sínar upp. Ljósmyndabúnaður leggur því grunnin að iðkun þeirra á 
áfangastöðum hvort sem um er að ræða ferð í atvinnuskyni eða í frítíma. Í kjölfarið leiðir 
það til þess að ferðir í frítíma breytast oft í vinnuferðir þar sem mikill tími og orka fer í 
sköpun efnis. Þetta sýnir að starf þeirra sem ferðaáhrifavaldar veldur því að mörk milli vinnu 
og leiks verða óljós í ferðaháttum þeirra. Þá getur reynst þeim erfitt að leiða hugann frá 
vinnunni á meðan á ferðalagi stendur og einblína aðeins á það að njóta. Til viðbótar virtust 
þau flest sækjast eftir því að ferðast með öðrum aðilum með svipuð áhugamál sem gera 
mörkin enn óljósari. Áhrifavaldarnir voru þó sammála um að þau njóti ferðalaga sem þau 
fara í á eigin forsendum mun meira en ferða í atvinnuskyni. Megin ástæða þess var að þau 
hafa meira frelsi og eru laus við pressu frá hagsmunaaðilum. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samfélagsmiðlar hafi vissulega mikil áhrif á 
áhorf, sjálfsmynd og iðkun áhrifavaldanna á ferðalögum þeirra. Áhorfið og sjálfsmynd eru 
hugtök sem vinna saman í að skapa þá ímynd sem áhrifavaldarnir vilja gefa út á 
samfélagsmiðlum og leggur grunninn að velgengni þeirra í starfi sínu. Hins vegar eru áhorfið 
og iðkun einnig mjög tengd hugtök. Tilgangur ferðalaga áhrifavaldanna gerir það að verkum 
að áhorfið spilar hlutverk sem ferðahvati og skiptir sköpun í vali áfangastaða. Þá mótar 
áhorfið iðkun þeirra á áfangastöðum og leggur grunninn að upplifun þeirra á áfangastöðum. 
 



35 

6! Lokaorð 
Rannsókn þessi hefur varpað ljósi á nýtt sjónarhorn sem ekki hefur fengið mikla fræðilega 
umfjöllun hérlendis. Niðurstöður rannsóknarinnar gera grein fyrir hvernig samfélagsmiðlar 
móta ferðalög fimm íslenskra ferðaáhrifavalda en í ljós komu greinileg áhrif miðilsins. 
Instagram var sá miðill sem áhrifavaldarnir notuðu hve mest og er jafnframt þeirra 
starfsvettvangur. Áhrifavaldarnir nota Instagram fyrir innblástur, sem markaðstól og til að 
auka ferðaupplifun sína í einhverjum tilfellum. Þeir fá hugmyndir um áfangastaði sem þeim 
langar að heimsækja og efni sem þau vilja skapa. Miðillinn getur virkað sem hvati fyrir 
ferðalög en á sama tíma gerir eðli starfs þeirra kröfu um að þau ferðist til þess að halda starfi 
sínu. Sköpun myndefnis getur því skapað ákveðna ferðapressu sem hefur áhrif á upplifun 
þeirra á ferðalagi. Niðurstöður sýna að áhrifavaldarnir hafa svipaðar hugmyndir um tengsl 
samfélagsmiðla og ferðalaga þrátt fyrir að framsetning þeirra á Instagram sé að mörgu leyti 
ólík. Þeir reyna markvisst að móta sitt persónulega vörumerki á miðlinum með 
fagurfræðilegum þáttum í bland við athafnir og persónuleika hvers og eins. Þegar öllu er á 
botninn hvolft virðast samfélagsmiðlar og áhersla áhrifavaldanna á sköpun efnis móta 
ferðalög þeirra frá upphafi til enda ásamt því að hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar hafa hagnýtt gildi í umræðu um áhrif samfélagsmiðla á 
ferðahegðun hér á landi. Samkvæmt Urry og fleiri fræðimönnum leitast ferðamenn eftir því 
að heimsækja staði sem þeir hafa áður séð á myndrænu efni, meðal annars á 
samfélagsmiðlum. Þá virðast ferðamenn vera spenntari fyrir ljósmyndum frá öðrum 
„venjulegum ferðamönnum“ frekar en markaðsefni fyrirtækja. Áhrifavaldar teljast til hóps 
venjulegra ferðamanna en á sama tíma hafa þeir mun sterkari áhrif á samfélagsmiðlum vegna 
stærðar fylgjendahóps síns. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirtæki og stofnanir noti 
áhrifavalda æ oftar í markaðsefni sitt og því gefur auga leið að vert er að skoða þennan hóp 
nánar. Vegna áhrifa ferðaáhrifavalda er hægt er að færa rök fyrir því að þeir móti ekki 
einungis ímynd sína í gegn um samfélagsmiðla heldur einnig ímynd Íslands að einhverju 
leyti. Þá geta þeir haft áhrif á val áfangastaða annarra ferðamanna og hegðun þeirra þegar 
þangað er komið. Mikilvægi þessa innleggs er því töluvert og bendir til þess að 
ferðaáhrifavaldar geti átt þátt í dreifingu ferðamanna um Ísland og mótað iðkun þeirra á 
áfangastöðum. 
 
Annmarkar rannsóknarinnar eru meðal annars þeir að persónuleg reynsla rannsakanda og 
tengsl hans við viðmælendur getur skapað rannsakandabjaga og haft áhrif á niðurstöður 
rannsóknarinnar. Hins vegar var reynt eftir fremsta megni að túlka niðurstöður á hlutlausan 
hátt og út frá sjónarhorni viðmælenda.  
 
Með þessari rannsókn er hægt að byggja grundvöll fyrir frekari rannsóknir tengdu þessu 
viðfangsefni. Þá væri áhugavert að kanna hlið ferðamanna í tengslum við íslenska 
ferðaáhrifavalda til þess að fá frekari innsýn í áhrif þeirra. Auk þess væri áhugavert að skoða 
myndefni áhrifavaldanna út frá áfangastöðum og kafa dýpra í áhrif þeirra á áhorf og iðkun 
tiltekinna svæða. Til viðbótar væri áhugavert að kafa dýpra í sköpun og atvinnu sem 
ferðahvata en það eru sjónarhorn sem vegast á víðs vegar í gegn um ritgerðina.   
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