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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um niðurstöður rannsóknar á markaðssetningu norðurljósaferða 

íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja á Facebook. Markmið rannsóknarinnar var að greina 

birtingarmyndir norðurljósa í markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja á miðlinum og lýsa 

því hvaða hlutverk norðurljós leika í ímyndarsköpun landsins sem áfangastaðar 

ferðamanna. Rannsóknarniðurstöður byggja á greiningu hálfstaðlaðra viðtala við níu 

einstaklinga sem starfa hjá ferðaþjónustufyrirtækjum sem bjóða upp á norðurljósaferðir. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá september 2014 til janúar 2015. Auk þess byggja 

rannsóknarniðurstöður á innihalds- og orðræðugreiningu 1.693 norðurljósamynda sem 

safnað var af Facebook-síðum viðkomandi fyrirtækja í júní 2014 og mars 2015. 

Niðurstöður leiða í ljós að fyrirtæki birta myndir úr norðurljósaferðum á Facebook-síðum 

sínum sem ætlað er að leiða til samskipta við viðskiptavini og rafræns umtals. Myndirnar 

þykja gefa innsýn í norðurljósaferðir og er ætlað að draga upp jákvæða og traustvekjandi 

ímynd af ferðaþjónustufyrirtækjunum og skapa raunhæfar væntingar meðal viðskiptavina. 

Myndirnar sýna þó aðeins takmarkaða mynd margbreytilegs veruleika og skapa því 

tálmynd þar sem þær gera óstöðug norðurljós stöðug. Skiptir þá engu máli hvort búið er að 

vinna myndir eða ekki, en fjölbreyttar ástæður liggja að baki því hvort fyrirtæki birta unnar 

eða óunnar myndir á Facebook. Sú merking sem fyrirtæki leggja í myndir sínar er þó ekki 

endanleg þar sem viðskiptavinir taka einnig þátt í þeirri merkingarsköpun með ummælum 

sínum á Facebook. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á myndefnið. Í meirihluta mynda er 

landslag í forgrunni en fólk er í minnihluta. Innihald myndanna er áþekkt en sjónarhorn 

þeirra eru ólík. Þær byggja upp ímynd af Íslandi sem norðlægum heilsársáfangastað og 

landi ægifagurra norðurljósa. 

Lykilorð: áhorf, ferðamenn, ímynd, markaðssetning, norðurljós, væntingar viðskiptavina 
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Abstract 

This thesis discusses the results of a study on the marketing of Icelandic tourism 

companies’ northern lights tours on Facebook. The aim of the study was to analyze how 

tourism companies present the northern lights in Facebook marketing content. 

Furthermore, to describe what role the northern lights play in Iceland’s image as a tourism 

destination. The findings are based on the analysis of semistructured interviews with nine 

individuals working for tourism companies that offer northern light tours, conducted in the 

period from beginning of September 2014 until the end of January 2015. Further, the 

findings are based on content and discourse analysis of 1,693 northern lights photographs 

collected from the Facebook pages of the corresponding companies. The findings show 

that companies post photographs from northern lights tours on their Facebook pages with 

the aim of opening a dialogue with customers and creating electronic word-of-mouth. The 

photographs are thought to give insight into northern lights tours and are meant to create a 

positive image, be conducive to creating trust and create realistic expectations among 

customers. Whereas the photographs only reflect a limited perspective of a varied reality 

they create the illusion of stable northern lights which are inherently unstable. Whether the 

photographs have been digitally enhanced or not has no relevance in this context. 

Companies have various reasons for posting original or enhanced photos on Facebook. The 

meaning of the photographs is not final because customers also contribute to their meaning 

with their Facebook comments. The companies emphasize the importance of the content of 

photographs. The majority of photographs have landscape in the foreground and the 

minority have people in the foreground. The photographs have similar content but different 

perspectives. They create an image of Iceland as a northern year-round destination and as a 

land of sublime northern lights.  

Key words: gaze, traveler, image, marketing, northern lights, customer expectations 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur það færst í aukana að erlendir ferðamenn komi til Íslands að vetri til í 

þeim tilgangi að berja norðurljósin augum. Þessi áhugi á norðurljósum hefur leitt til þess 

að þau eru orðin eitt af helsta aðdráttarafli Íslands. Veturinn 2013-2014 nefndu ríflega 78% 

ferðamanna, í ferðavenjukönnun á vegum Ferðamálastofu, náttúruna sem ástæðu þess að 

Ísland varð fyrir valinu sem áfangastaður þeirra. Ríflega 26% þeirra sögðu norðurljósin 

vera það sem helst heillaði við náttúruna (Ferðamálastofa, 2014). Íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki hafa svarað aukinni eftirspurn eftir því að sjá norðurljós með því að 

bjóða upp á ýmiss konar norðurljósaferðir. 

Samfara þessari viðbót við afþreyingarflóruna hafa norðurljósin gegnt lykilhlutverki í 

markaðssetningu vetrarferðaþjónustu hér á landi á samfélagsmiðlum. Ástæða þess er sú að 

neytendur verja sífellt meiri tíma á samfélagsmiðlum (Shih, 2009) sem þeir nota meðal 

annars til að afla sér upplýsinga um áfangastaði (Xiang og Gretzel, 2010). Fjölmörg íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki eru af þeim sökum á Facebook sem er vinsælastur allra 

samfélagsmiðla (Hampton, Goulet, Rainie og Purcell, 2011; Nelson-Field, Riebe og Sharp, 

2012) og gefur fyrirtækjum tækifæri á að eiga í gagnvirkum samskiptum við viðskiptavini 

sína. Mörg þessara fyrirtækja hafa verið iðin við að festa hið hverfula náttúrufyrirbrigði á 

mynd og birta norðurljósamyndir af ýmsu tagi á Facebook. Það er því ekki aðeins „[n]óttin 

[sem] logar af norðurljósum“ líkt og segir í ljóði Davíðs Stefánssonar Hamraborginni, 

heldur einnig Facebook. Þessar norðurljósamyndir eru af misjöfnum gæðum og segja 

ólíkar sögur. Þær eiga það allar sameiginlegt að vera snertiflötur fyrirtækja við 

viðskiptavini auk þess sem þær geta komið af stað rafrænu umtali sem er talið vera sú 

tegund markaðssetningar sem skilar hvað mestum árangri (Kozinets, de Vlack, Wojnicki 

og Wilner, 2010; Shih, 2009). Myndirnar eiga einnig sinn þátt í að skapa ímynd af Íslandi 

sem áfangastað ferðamanna.  

Þær ljósmyndir sem notaðar eru til að skapa ímynd af áfangastað ferðamanna verða að gefa 

býsna raunsanna mynd af sjálfum áfangastaðnum eigi hann að mæta væntingum 

ferðamanna (Fakaye og Crompton, 1991). Tengsl ljósmynda við raunveruleikann hafa 

verið Benjamin (2000) og seinna Sontag (2005b) hugleikið viðfangsefni. Þau færa bæði 

rök fyrir því að ljósmynd sé eftirmynd af frummynd (Benjamin, 2000; Sontag, 2005b). 

Samkvæmt Benjamin (2000) er eftirmynd um margt ólík frummynd, þar sem eftirmynd 

miðlar ekki áru frummyndar. Í skrifum sínum segir Sontag (2005b) eftirmynd aftur á móti 

gefa raunhæfa mynd af frummynd og vera vitnisburður um liðinn atburð. Þetta rímar við 

skrif Urry og Larsen (2011) sem segja ferðamenn sækjast eftir að deila eftirmyndum með 

tengslaneti sínu á samfélagsmiðlum. Ástæða þess er sú að eftirmyndir eru vitnisburður um 

að ferðamenn hafa borið tiltekið fyrirbæri augum og sýna þannig fram á ákveðna stöðu í 

samfélaginu. Slíkar myndir geta verið undir áhrifum ferðamennskuáhorfsins (tourist gaze). 

Kenning Urry (1990) um ferðamennskuáhorfið byggir á tvíhyggju um hið venjulega og hið 

óvenjulega sem er mótað af menningarlegri orðræðu. Samkvæmt kenningunni fellur mikið 

af ferðamennsku að túlkunarhringnum (hermeneutic circle). Hring sem ferðamenn leitast 

við að loka með því að taka mynd af ímyndum eða táknum sem eru sjaldséð í hinu 

hversdagslega umhverfi þeirra og þeir höfðu séð áður en þeir lögðu af stað í ferðalag. 
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Nánar tiltekið leitast ferðamenn eftir að festa tiltekna ímynd í sessi (Urry og Larsen, 2011). 

Urry og Larsen (2011) leggja áherslu á fjölbreytileika ferðamennskuáhorfsins og að sama 

sjónræna fyrirbærið geti verið séð frá hinum ýmsu sjónarhornum (Berger, 1972). Það er, að 

það geti verið afar frábrugðið milli menningarsamfélaga, hópa innan samfélaga með sömu 

eða svipaða menningu, einstaklinga og sögulegra tímabila, hvaða sjónræna merkingu 

hlutur eða fyrirbæri hefur. Kenningin tekur því ekki til eins tiltekins áhorfs, heldur 

fjölbreytilegra áhorfa sem ráðast af þekkingarfræði áhorfandans. Rómantíska áhorfið 

(romantic gaze) og fjölskylduáhorfið (family gaze) eru dæmi um tvö af þeim fjöldamörgum 

áhorfum sem ferðamenn sækjast eftir að upplifa (Urry og Larsen, 2011). Rómantíska 

áhorfið beinist að tímalausri og fullkominni náttúrusýn (Urry og Larsen, 2011), 

fjölskylduáhorfið beinist aftur á móti að félagslegri samheldni, nánd og ást (Haldrup og 

Larsen, 2003). Af þessu leiðir að áhorfið felur í sér ákveðna stjórnun, lýsir ákveðnum 

tengslum sem framleiða eða hvetja til framleiðslu tiltekinnar merkingar. 

Þessi umræða vekur upp spurningar um hvort þær norðurljósamyndir sem íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki nota í markaðssetningu norðurljósaferða á Facebook séu undir 

áhrifum tiltekinna áhorfa, og þá hvaða sýn þær veita af Íslandi sem áfangastað ferðamanna 

og hvort sú sýn sé í tengslum við raunveruleikann. Þessi ritgerð fjallar um niðurstöður 

rannsóknar á því viðfangsefni. Markmið rannsóknarinnar var að greina birtingarmyndir 

norðurljósa í markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja á samfélagsmiðlinum Facebook og 

lýsa því hvaða hlutverk norðurljós leika í ímyndarsköpun landsins sem áfangastaðar 

ferðamanna. Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar: 

• Hver eru meginstef í markaðssetningu norðurljósaferða á Facebook? 

• Hvaða hlutverk leika norðurljós í ímyndarsköpun Íslands sem áfangastaðar 

ferðamanna? 

1.1 Tildrög rannsóknar 

Í febrúar 2014 höfðu leiðbeinendur mínir, þau dr. Gunnar Þór Jóhannesson og dr. Katrín 

Anna Lund, samband við mig og buðu mér að rannsaka markaðssetningu norðurljósaferða 

íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja á Facebook. Þau höfðu þá fengið úthlutað styrk úr 

Rannsóknasjóði Háskóla Íslands til rannsóknar á viðfangsefninu. Rannsóknin er 

afmarkaður þáttur rannsóknarverkefnis sem þau Gunnar og Katrín vinna að og tengist 

alþjóðlegu verkefni um þróun vetrarferðaþjónustu á norðurslóðum. Í verkefni sínu fjalla 

þau um skipulag og framkvæmd norðurljósaferðamennsku og hvernig unnið er með 

norðurljósin sem aðdráttarafl og vöru í ferðaþjónustu.  

Rannsóknin hljómaði mjög spennandi í mínum eyrum þar sem hún sameinaði áhuga minn 

á ferða- og markaðsmálum. Áhugi minn á ferðamálum byggir á grunnnámi mínu í 

ferðamálafræði og framhaldsnámi í sama fagi sem ég hafði nýlega hafið þegar þau Gunnar 

og Katrín settu sig í samband við mig. Í grunnnáminu sat ég námskeið í markaðsfræði og 

hef allar götur síðan verið mjög áhugasöm um markaðsmál. Að mínu mati var rannsóknin 

kjörið tækifæri til þess að samþætta áhuga minn á ferða- og markaðsmálum og þess vegna 

tók ég að mér að vinna hana. 
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1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Rannsókn þesssi skilar bæði fræðilegri þekkingu og hagnýtum upplýsingum. Fræðilegt 

gildi rannsóknarinnar felst í nýnæmi hennar. Ekki hafa verið gerðar íslenskar á 

norðurljósaferðamennsku. Erlendar rannsóknir á norðurljósaferðamennsku eru einnig 

fátíðar (Bertella, 2013; Edensor, 2010; Mathisen, 2014). Kynningarefni íslenskrar 

ferðaþjónustu á samfélagsmiðlum er auk þess lítt rannsakað. Rannsóknin nýtist því sem 

innlegg í orðræðu um notkun ljósmynda í markaðsskyni á samfélagsmiðlum á borð við 

Facebook. Sem slík hefur rannsóknin hagnýtt gildi fyrir þá sem stunda markaðssetningu á 

netinu innan ferðaþjónustunnar. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Þessi meistararitgerð er unnin á sviði ferðamála-, markaðs- og sjónmenningarfræða og við 

skrif hennar var stuðst við kenningar og skrif úr þeim fræðum. Ritgerðin skiptist í sjö kafla 

að meðtöldum inngangi. Í öðrum kafla er fjallað um norðurljósaferðamennsku á Íslandi. Í 

þriðja kafla er skýrt frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og helstu hugtök 

verkefnisins skilgreind. Sá kafli skiptist í fimm undirkafla sem fjalla um ímynd, 

markaðssetningu, samband ljósmynda við raunveruleikann og áhorf ferðamanna. Síðasti 

undirkaflinn er samantekt á fræðilegri umfjöllun. Í fjórða kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar gerð skil í sex undirköflum. Í þeim er greint frá markmiðum 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum, ástæðum að baki vali á viðfangsefni og 

rannsóknaraðferðum. Auk þess er greint frá viðmælendum, framkvæmd, úrvinnslu og 

greiningu gagna sem og siðferðilegum álitamálum í tengslum við rannsóknina. Í fimmta 

kafla er farið yfir niðurstöður viðtala og skiptist sá kafli í tvo undirkafla. Þar er farið yfir 

ástæður þess að myndir eru teknar í norðurljósaferð, einkenni þeirra norðurljósamynda sem 

birtar eru á Facebook-síðum ferðaþjónustufyrirtækja og hvers vegna sum fyrirtæki birta 

myndir af viðskiptavinum sínum á miðlinum. Einnig er fjallað um hugsunina á bak við 

myndatexta og hvaða ástæður liggja að baki því hvort norðurljósamyndir eru unnar í 

myndvinnsluforritum eða ekki, fyrir birtingu þeirra á Facebook. Þar að auki er gerð grein 

fyrir innihaldi og orðræðum norðurljósamynda og að lokum eru helstu niðurstöður kaflans 

teknar saman. Í sjötta kafla eru niðurstöður skoðaðar í fræðilegu samhengi og 

rannsóknarspurningum svarað. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar er fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar og ályktanir mínar. 
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2 Norðurljósaferðamennska á Íslandi 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning í vetrarferðamennsku á Íslandi. Frá árinu 

2011 hefur markvisst verið unnið að því að fjölga vetrarferðamönnum og störfum yfir 

vetrartímann undir verkefnisheitinu Ísland – allt árið, en verkefnið er samstarf opinberra 

aðila, einkaaðila og sveitastjórna (Íslandsstofa, e.d.). Fölgun vetrarferðamanna á Íslandi 

milli ára hefur að meðaltali verið 14,2% frá árinu 2003. Hún hefur þó verið misjöfn milli 

ára og var hún mest á árunum 2012-2014, en þá fór hún yfir 30% (Ferðamálastofa, 2015). 

Veturinn 2014 (jan.-mars/nóv.-des.) komu 279.798 ferðamenn til landsins en hlutfall 

vetrarferðamanna af heildinni það ár var um 29% (Ferðamálastofa, 2015). Ríflega 78% 

ferðamanna nefndu náttúruna sem ástæðu þess að Ísland varð fyrir valinu sem áfangastaður 

þeirra, í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum Ferðamálastofu veturinn 2013-2014. 

Þegar svarendur voru spurðir að því hvað það væri við náttúruna sem heillaði nefndu 

ríflega 26% þeirra norðurljósin. Athygli vekur að vægi norðurljósa eykst milli kannana af 

því sem erlendum vetrarferðamönnum þykir minnistæðast við heimsókn sína hingað til 

lands, úr 16,1% veturinn 2011-2012 í 24,4% veturinn 2013-2014 (Ferðamálastofa, 2014). 

Þessi áhugi ferðamanna á norðurljósunum er ekki nýr af nálinni. Ferðamenn hafa um 

langan tíma ferðast til norðurhluta Noregs, Finnlands, Svíþjóðar, Alaska, Kanada og 

Rússlands í þeim tilgangi að fara í norðurljósaferðir (Friedman, 2010). 

Norðurljósaferðir hafa á skömmum tíma orðið ein af meginstoðum vetrarferðamennsku hér 

á landi. Tæplega 43% ferðamanna sögðust í ferðavenjukönnun á vegum Ferðamálastofu 

veturinn 2013-2014 hafa greitt fyrir norðurljósaferð (Ferðamálastofa, 2014). Íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki bjóða upp á norðurljósaferðir eða norðurljósaleitir af ýmsum toga 

og eru sífellt að skipuleggja nýjar ferðir eða endurbæta þær sem fyrir eru til að auka 

samkeppnishæfni sína. Dæmi um einfaldar ferðir sem eru í boði eru rútu- og jeppaferðir og 

norðurljósasiglingar þar sem aðeins er um norðurljósaleit að ræða. Einnig eru í boði ferðir 

þar sem öðrum vörum er tvinnað saman við norðurljósaleit, til dæmis jöklagöngu, 

vélsleðaferð, hellaskoðun, baði í heitri laug eða kvöldverði. Ferðirnar fara fram undir 

handleiðslu leiðsögumanna eða ökuleiðsögumanna fjarri þéttbýli eða þar sem lítillar 

ljósmengunar gætir. Lengd ferða er mismunandi, allt frá nokkrum klukkutímum upp í 

nokkra daga. Fjöldi farþega er einnig mismunandi, allt frá einum farþega til nokkurra 

hundruða farþega, og fara flestir í einföldu rútuferðirnar sem taka nokkra klukkutíma. Það 

veltur síðan á fyrirtækjum og gerð þeirra norðurljósaferða sem þau bjóða upp á, hvort 

gestum býðst að fara aftur í samskonar ferð eitthvert annað kvöld ef norðurljósaleitin bar 

ekki tilætlaðan árangur. Allar ferðirnar eiga það sameiginlegt að leitað er að ljósunum á 

myrkum vetrarkvöldum, á tímabilinu frá september til apríl, þegar mestar líkur eru á því að 

sjá norðurljósin. 

Norðurljósin eru ljósafyrirbæri sem er mismunandi að gerð og lit og sést á norðurhveli 

jarðar (Þorsteinn Sæmundsson, 1997). Fræðiheiti norðurljósanna er aurora borealis sem er 

blanda úr latnesku og grísku og merkir árbjarmi norðursins. Áróra var gyðja dagrenningar 

í rómverskri goðafræði, en Boreas var guð norðanvindsins í grískri goðafræði. 

Norðurljósin eiga sér samsvörun á suðurhveli jarðar. Ljósin þar hafa verið nefnd suðurljós 

og er fræðiheiti þeirra aurora australis. Samheiti yfir norður- og suðurljós er segulljós 

(Þorsteinn Sæmundsson, 2012). Ljósin myndast vegna truflana á segulsviði jarðar sem 
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straumur rafhlaðinna einda frá sólinni valda og er kallaður sólvindur (Þórður Arason, 

2012). Virkni sólvindsins er sveiflukennd og er hann hvað virkastur á 11 ára fresti, nú 

síðast árið 2013 (Northern Lights Centre, e.d.). Rafhlöðnu eindirnar skella í sífellu á 

segulsviðið og sveigja það í segulhjúp sem nær þrátt fyrir það að verja jörðina fyrir þeim 

(Þorsteinn Sæmundsson, 1997; Þórður Arason, 2012). Eindirnar komast þó inn í háloftin í 

grennd við heimsskautin og mynda norðurljósasveig eða kraga umhverfis segulskaut jarðar 

þegar þær rekast á frumeindir og sameindir gufuhvolfsins. Hraði rafhlöðnu eindanna er 

breytilegur. Því hraðar sem þær fara, þeim mun meiri líkur eru á því að þær valdi 

truflunum á segulsviði jarðar og þar með norðurljósum (Þorsteinn Sæmundsson, 1997). 

Þessi óstöðugleiki norðurljósa eykur eftirvæntingu meðal norðurljósaferðamanna 

(Mathisen, 2014). 

Norðurljósin hafa ekki eingöngu verið skýrð með vísindalegum hætti heldur einnig með 

goðsögulegum hætti. Í Suður Evrópu voru þau talin slæmur fyrirboði þar sem þau voru 

sýnileg fyrir tíma rafmagnsins og þeirrar ljósmengunar sem því fylgir (Friedman, 2010). 

Norðurljósin eru sögð hafa vakið ótta meðal Sama sem földu sig fyrir þeim (Mathisen, 

2014). Norðurljósin hafa lengi verið hluti af þjóðarímynd Noregs (Friedman, 2010) og 

byggir markaðssetning á norðurljósaferðum í Noregi á samískum þjóðsögum um 

norðurljósin sem og vísindalegri skýringu á þeim (Mathisen, 2014). Mathisen (2014) er þó 

gagnrýninn á að norðurljósin hafi skipað stórt hlutverk í trú Sama. Hann telur þær sögur 

sem fara af ljósunum vera meira í átt við borealisma eða dulúðlegar hugmyndir 

Vesturlandabúa um norðrið og fólk þess. Lítið fer fyrir lýsingum af norðurljósum í 

Íslendingasögum, en talið er að norðurljósakraginn sem færist hafi legið norðan við Ísland 

þegar þær voru ritaðar (Þorsteinn Sæmundsson, 1997). Íslensk flökkusaga segir að 

athafnaskáldið Einar Benediktsson hafi reynt að selja norðurljósin. Lengi vel var hlegið að 

þeirri sögu, sem hugsanlega er þó fótur fyrir (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún 

Johnson, 2014, bls. 85), en nú hafa íslenskir ferðaþjónustuaðilar sýnt og sannað að 

hugmyndin er langt frá því að vera galin. Einungis á undanförnum fáum árum hefur vægi 

norðurljósa í ímyndaruppbyggingu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna aukist gríðarlega.  

 



7 

3 Fræðileg nálgun 

3.1 Ímynd 

3.1.1 Ímynd áfangastaða 

Ímynd er sköpuð og notuð til að kynna áfangastaði fyrir ferðamönnum (Nicoletta og 

Servidio, 2012). Í alþjóðlegri samkeppni áfangastaða um ferðamenn skiptir ímynd sköpum 

þar sem hún er líkleg til að hafa áhrif á það hvert ferðamenn kjósa að ferðast (Echtner og 

Ritchie, 1991; Nicoletta og Servidio, 2012). Hugtakið ímynd táknar  

samansafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem einstaklingur eða hópur fólks hefur 

af ákveðnu viðfangsefni. Viðfangsefnið getur verið fyrirtæki, vara, vörumerki, 

staður eða persóna. Upplifanir geta verið réttar eða rangar, raunverulegar eða 

ímyndaðar. Hvort sem þær eru réttar eða rangar, þá stýra þær og móta hegðun. 

(Barich og Kotler, 1991, bls. 95) 

Hugtakið áfangastaður er regnhlífarhugtak sem spannar vítt svið, svo sem lönd, fylki, 

héruð, borgir og önnur aðdráttaröfl (Echtner og Ritchie, 1991). Af þessu er ljóst að 

áfangastaður nær yfir misstór landsvæði og hefur ekki skýr landamæri (Framke, 2002). 

Áfangastaður er meðal annars skapaður af markaðsfólki (Framke, 2002) og það efni sem 

það lætur frá sér fara miðar að því að móta jákvæða ímynd af áfangastöðum í hugum 

ferðamanna (Ghazali og Cai, 2013). Dæmi um áhrifavalda í mótun ímyndar áfangastaðar í 

hugum ferðamanna eru ferðabæklingar, plaköt, dagblöð, tímarit, sjónvarpsþættir, bækur og 

kvikmyndir. Ennfremur skoðanir fjölskyldumeðlima, vina eða ferðaskrifstofufólks 

(Echtner og Ritchie, 1991). Auk þess efni á samfélagsmiðlum (Ghazali og Cai, 2013) sem 

sjónum er beint að í þessari ritgerð. Ef áfangastaðir eru skoðaðir með augum 

ferðamannsinns, má segja að þeir séu til á hverjum tíma á hverjum þeim stað þar sem 

ferðamenn eiga í hverskonar samskiptum. Þau samskipti einskorðast ekki við fólk í 

ferðaþjónustunni, heldur eiga við um alla þá sem eru á staðnum (Framke, 2002). Þegar 

hugtakið áfangastaður er notað í þessari ritgerð er átt við Ísland líkt og það er skapað af 

markaðsfólki. Einnig er tekið tillit til þess hvernig ímynd verður til og hvernig henni er 

viðhaldið með athöfnum ferðamanna og að máli skipti að ímynd sé í takt við 

raunveruleikann. 

3.1.2 Rannsóknir á ímynd Íslands sem áfangastaðar ferðamanna 

Á undanförnum árum hafa fræðimenn gert ýmsar rannsóknir á landkynningu og 

ímyndarsköpun Íslands sem áfangastaðar ferðamanna. Samkvæmt Sumarliða Ísleifssyni 

(2011) var Ísland, ásamt hinum Norðurlöndunum, Færeyjum og Grænlandi, talið til 

hánorðurs allt fram á 19. öld. Íbúar norðursins voru sagðir eiga meira sameiginlegt með 

villtum dýrum en mönnum. Í skrifum danska prestsins og fræðimannsins Claus 

Christoffersen Lyschander í upphafi 17. aldar var norðrið ennfremur sagt tengjast hinu illa. 

Draugar og andar voru sagðir búa þar, í hánorðrinu bjuggu aftur á móti dvergvaxnar 
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lífverur sem voru sambland af manni og dýri (Sumarliði Ísleifsson, 2011). Hér má líka 

draga fram skrif Kristins Schram (2011) um borealisma eða framandi hugmyndir fólks um 

norðrið. Kristinn varpar ljósi á hvernig Íslendingar nota íslenskan mat til að leggja áherslu 

á framandleika landsins á erlendri grundu og vekja þannig athygli á því. Staða landa sem 

talin voru til hánorðurs styrktist í alþjóðlegu samhengi þegar þau festu sig í sessi í hinu 

sanna norðri á 19. öld (Sumarliði Ísleifsson, 2011). Einnig er vert að benda á að í upphafi 

20. aldar gerðu Íslendingar tilraunir til efla stöðu sína enn frekar með því að tengja sig við 

hina hvítu/germönsku siðmenningu og aðskilja sig á þann hátt frá öðrum nýlendum Dana 

(Kristín Loftsdóttir, 2009). Rómantíska stefnan sem ruddi sér til rúms á síðari hluta 18. 

aldar styrkti einnig stöðu landa sem talin voru til hánorðurs. Rómantíska stefnan dásamaði 

ægifagra (sublime) náttúru norðursins sem og mikilfenglegt landslag þess. Hugmyndafræði 

stefnunnar lagði ríka áherslu á tengsl fólks við náttúruna og var eðli fólks talið ákvarðast af 

náttúrunni sem umkringdi það. Sjálfstæðisbarátta Íslendinga á 19. öld byggði á þessum 

hugmyndum. Íslenskt landslag var eitt meginafl baráttunnar og var það ítrekað notað til að 

aðgreina Ísland frá Danmörku í máli og myndum (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 1995).  

Samkvæmt Sigurjóni Baldri Hafsteinssyni (1995) er íslenskt landslag enn í dag notað til 

þess að aðgreina Ísland frá öðrum löndum, það er, íslenskt landslag er notað til 

landkynningar. Sigurjón (1994) færir rök fyrir því að sjónarhorn íslenskra 

landslagsljósmynda í ferðabæklingum, bókum um Ísland og á póstkortum beinist að 

náttúruperlum landsins, víðáttum þess og hálendinu. Gleitt sjónarhorn þessara mynda 

miðlar tímaleysi. Nærmyndir, sem ekki eru notaðar að sama marki við markaðssetningu 

Íslands, veita áhorfendum aftur á móti aðgang að reynslu og hraðari tímaupplifun. Edward 

Huijbens (2011) hefur greint markaðsherferðina Iceland Naturally, fyrstu ímyndarherferð 

Íslands, og skýrslu nefndar forsætisráðherra um ímynd Íslands. Greining hans leiðir í ljós 

að falleg og óspillt náttúra, sem og hreinleiki eru meðal meginstefja í ímyndaruppbyggingu 

Íslands. Niðurstöður Edwards eiga sér samsvörun í greiningu Guðrúnar Þóru 

Gunnarsdóttur (2011) á forsíðum bæklinga, sem miða að því að kynna einstaka landshluta 

eða landið í heild sinni. Niðurstöður greiningarinnar eru þær að villt og óbyggð náttúra er í 

aðalhlutverki á forsíðum kynningarbæklinga. Menningarlegir þættir eru varla sýnilegir og 

það fólk sem er á forsíðunum er í aukahlutverki. Niðurstöður greiningar Margaryan og 

Zherdev (2011) á myndefni í bæklingum af starfssvæði Markaðsstofu Norðurlands sýna 

fram á að fólk er aðeins í forgrunni 7% mynda, en náttúran er aftur á móti í forgrunni 27% 

mynda. Flestar myndir eða 31% sýna athafnir fólks, svo sem afslöppun, göngu eða 

flúðasiglingu. Fólk á slíkum myndum er oftast hlutfallslega smátt að sjá, en á þann hátt er 

athyglinni beint frá því og að athöfnum þess. Af þessari upptalningu má sjá að landslag og 

náttúra leika aðalhlutverkið í markaðssetningu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna. 

3.2 Markaðssetning 

3.2.1 Breytt landslag markaðssetningar 

Markaðssetning (marketing) er hugtak yfir þær athafnir og ferli sem skapa og miðla 

tilboðum sem eru verðmæt fyrir viðskiptavini, viðskiptafélaga, sem og samfélagið í heild 

sinni (American Marketing Association, 2013). Hún hefur þróast frá 

heildarmarkaðssetningu (mass marketing) yfir í miðaða markaðssetningu (target 

marketing). Í heildarmarkaðssetningu er litið á neytendur sem einsleitan hóp og ákveðin 

vara er markaðssett á sama hátt til þeirra allra. Miðuð markaðssetning er aftur á móti 
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aðferð til að fullnægja þörfum og löngunum ákveðins markhóps. Í báðum tilfellum er lögð 

áhersla á sölu vöru eða þjónustu til neytenda sem taldir eru stjórnast af framboðshlið 

markaðarins eða markaðsherferðum (Kotler, Kartajaya og Setiawan, 2010).  

Pine og Gilmore (1998) eru þeirrar skoðunar að neytendur í dag sækist í auknum mæli eftir 

eftirminnilegum upplifunum frekar en ákveðinni vöru eða þjónustu til að fullnægja 

tilteknum þörfum eða löngunum. Árið 1998 settu þeir fram hugtakið upplifunarhagkerfi 

(experience economy) yfir það hagkerfi sem þeir töldu að væri að taka við af 

þjónustumiðuðu hagkerfi, sem miðuð markaðssetning spratt upp úr (Kotler o.fl., 2010), og 

yfirfærðu hugtök úr leikhúsfræðum á hagfræði til að lýsa því. Samkvæmt þeim má líta á 

fyrirtæki sem leikhús og starfsfólk þeirra sem leikara. Hlutverk starfsfólks snýst ekki 

lengur aðeins um að fullnægja þörfum viðskiptavina með vörum eða þjónustu, heldur að 

setja á svið ákveðna upplifun sem viðskiptavinir borga fyrir (Pine og Gilmore, 1998). Ek 

o.fl. (2008) telja Pine og Gilmore leggja of mikla áherslu á framboðshliðina og dragi 

þannig upp mynd af fólki sem óvirkum neytendum. Þeir sýna fram á að neytendur taki þátt 

í leikritinu og leiki því ekki aðeins hlutverk neytenda heldur líka hlutverk framleiðenda, að 

þeir séu framneytendur (prosumers), framleiðendur og neytendur. Í þessu samhengi hefur 

líka verið talað um framneyslu (prosumption) (sjá Ritzer, Dean og Jurgenson, 2012). Á 

þann hátt leggja þeir áherslu á gerendahæfni neytenda (Ek o.fl., 2008) líkt og Kotler o.fl. 

(2010) sem segja neytendur vera virka þátttakendur í starfi fyrirtækja þegar kemur að 

markaðssetningu. Prahalad og Ramaswamy (2004) tala ennfremur um samsköpun (co-

creation) sem felur í sér persónuleg samskipti milli starfsfólks og neytenda sem skapi virði 

fyrir neytendur. Hér má einnig draga fram skrif félagsfræðingsins Goffman (1959) um 

skiptingu hins félagslega veruleika í fram- og baksvið. Samkvæmt skiptingu hans eiga 

ferðamenn og ferðaþjónustuaðilar í samskiptum á framsviðinu. Baksviðið er hins vegar 

staður þar sem ferðamenn og ferðaþjónustuaðilar hvíla sig, á milli þess sem þeir koma 

fram á framsviðinu og undirbúa sig undir næstu sviðsframkomu.  

Kotler o.fl. (2010) færa rök fyrir að neytendur sækist í auknum mæli eftir að eiga viðskipti 

við fyrirtæki sem fullnægja þörfum þeirra fyrir þátttöku, sköpun og samfélagslegum 

tengslum og sem standi fyrir ákveðinni hugmyndafræði eða hafi ákveðið gildi í hugum 

þeirra (customer-driven). Þessi tilhneiging neytenda hefur verið áhrifavaldur þróunar þriðju 

kynslóðar markaðssetningar sem hefur rutt sér til rúms á undanförnum árum. Fyrirtæki sem 

stunda þessa tegund markaðssetningar aðgreina sig á grundvelli gilda og sækjast eftir 

þátttöku neytenda í sköpun vara, þjónustu eða upplifunar sem skapar verðmæti fyrir þau 

(Kotler o.fl., 2010). Þróun netsins hefur einkum gert neytendum kleift að gerast 

þátttakendur í starfi þeirra (Muñiz og Schau, 2011), því þar skapast vettvangur fyrir 

samskipti. 

3.2.2 Samfélagsmiðillinn Facebook 

Á rúmlega áratugsfresti verður róttæk framför í tækni; á áttunda áratug síðustu aldar leit 

stórtölvan dagsins ljós, á þeim níunda einkatölvan og netið á þeim tíunda. Netið eða vefur 

1.0 (web 1.0) var hvati að gerð efnis sem hefur verið nefnt eigið efni notenda (user 

generated content) og birtingu þess og leiddi til sprengingar í upplýsingaflæði (Shih, 

2009). Þegar netið kom fram á sjónarsviðið bauð það upp á einhliða miðlun fyrir notendur 

sem gátu skipst á gögnum, forritum, skilaboðum og fréttum (Kaplan og Haenlein, 2010). 

Arftaki vefs 1.0 er vefur 2.0 (web 2.0) sem einkennist af gagnvirkni (Kaplan og Haenlein, 

2010). Gagnvirkni felur í sér að neytendur eru ekki einungis móttakendur 
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markaðsskilaboða. Þeir geta átt í stafrænum samskiptum við fyrirtæki sem og aðra 

neytendur í rauntíma (Mangold og Faulds, 2009). Samskipti þeirra við aðra eru drifin 

áfram af miklu framboði af ódýrum tölvum og snjallsímum, lágu gjaldi fyrir nettengingar 

og opnum hugbúnaði (Kotler o.fl., 2010). 

Segja má að hugmyndafræði vefs 2.0 sé félagslegs eðlis; það er, að tækninni sé ætlað að 

tengja fólk saman í víðfeðmari og fjölbreyttari samfélög (Berthon, Pitt, Plangger og 

Shapiro, 2012; Kaplan og Haenlein, 2010), þó að þróun hans sé vissulega lituð af 

viðskiptahagsmunum (Munar, Gyimóthy og Cai, 2013). Félagslegur þáttur vefs 2.0 er 

talinn hafa lagt grunn að þróun samfélagsmiðla (social media) (Kaplan og Haenlein, 2010) 

sem er ein helsta tækniframför samtímans (Shih, 2009) og myndar nýja vídd 

almenningsrýma (Munar, 2013). Samfélagsmiðlar styðja við deilihagkerfið (sharing 

economy) sem er hagkerfi með dreifðum samskiptanetum á miðlægum netvöngum og 

mörkuðum sem gefur möguleika á að auka virði vannýttra eigna og tíma með því að 

samræma þarfir með tilsvarandi eignum eða vinnuframlagi eftir hentugleik, með því að 

sneiða framhjá milliliðum (Botsman og Rogers, 2011). Dredge og Gyimóthy (2015) hafa 

fjallað um deilikerfið og áhrif þess á ferðaþjónustu á gagnrýninn hátt. Þær gagnrýna það að 

deilihagkerfið hafi jákvæð áhrif, sé sjálfbært, lýðræðislegt og aðgengilegt öllum. En það 

hafa til dæmis ekki allir aðgang að samfélagsmiðlum vegna efnahagslegrar stöðu sinnar. 

Samfélagsmiðlar vísa til fjölbreytilegra tengsla, stafrænna samskipta og dreifingar 

stafrænna gagna (Miller, 2013). Kaplan og Haenlein (2010) skilgreina samfélagsmiðla sem 

samansafn netmiðla sem byggja á hugmyndafræðilegum og tæknilegum grunni vefs 2.0 og 

gera notendum kleift að búa til og deila efni sín á milli. Til eru margar tegundir 

samfélagsmiðla, þeirra þekktastur er vafalaust Facebook sem nýtur hvað mestra vinsælda 

(Nelson-Field o.fl., 2012) og notendur nýta sér meðal annars til upplýsingaöflunar um 

áfangastaði (Xiang og Gretzel, 2010). Miðillinn var stofnaður árið 2004 með Mark 

Zuckerberg í broddi fylkingar, sem lokaður samfélagsmiðill fyrir nemendur við Harvard-

háskóla. Ellefu árum síðar eða í júní 2015 voru virkir mánaðarlegir notendur Facebook 

1,49 milljarður (Facebook, 2014a). Til samanburðar má geta þess að Kínverjar, 

fjölmennasta þjóð heims, eru 1,4 milljarður og þar með ríflega 19% af mannkyni 

(Worldometers, e.d.). Kínverjar eiga sér hins vegar sína eigin Facebook; Weibo. 

Yfirlýst markmið Facebook er að efla tengsl manna á milli og gera heiminn gegnsærri 

(Facebook, 2014a). Einstaklingar geta myndað tengslanet á miðlinum með því að senda 

öðrum einstaklingum vinabeiðnir og samþykkja þær vinabeiðnir sem þeim berast (Kaplan 

og Haenlein, 2010). Grundvöllur tenginga milli einstaklinga og til dæmis fyrirtækja er að 

einstaklingum líki við (like) fyrirtækjasíður og gerist fylgjendur (followers) þeirra 

(Facebook, 2014b, 2014d, 2014e). Þegar tengsl hafa verið mynduð geta einstaklingar fylgst 

með athöfnum vina sinna á fréttaveitu (news feed) Facebook (Facebook, 2014c). En 

Facebook gerir einstaklingum meðal annars kleift að tjá sig um eða tengja sig til dæmis við 

vörur og framleiðendur þeirra og deila því með hundruðum eða jafnvel þúsundum manna, 

allt eftir því hversu stórt tengslanet þeirra er (Mangold og Faulds, 2009) og hverju þeir 

kjósa að deila með því. Það er að segja, Facebook skapar vettvang fyrir rafrænt umtal 

(electronic word-of-mouth), sem er einnig þekkt undir hugtaksheitinu word of mouse sem 

sett var fram í The Economist árið 1998. 

Umtal er sú tegund markaðssetningar sem er talin vænlegust til árangurs (Kozinets o.fl., 

2010; Shih, 2009) þar sem fólk treystir helst á meðmæli fólks sem það þekkir þegar það 

aflar sér upplýsinga um vörur eða þjónustu (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2010). Á 
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þennan hátt gegna neytendur mikilvægu hlutverki í kynningarstarfi fyrirtækja en þar sem 

þau hafa enga stjórn á því sem neytendur kunna að segja um þau á samfélagsmiðlum 

(Mangold og Faulds, 2009) þýðir það að ummæli þeirra á Facebook geta verið tvíeggjað 

sverð. Facebook skapar því í senn tækifæri sem og áskoranir fyrir fyrirtæki. 

Facebook ögrar og brýtur upp ríkjandi valdaformgerð (Munar o.fl., 2013; Shih, 2009). 

Markaðsfólk verður því að endurskoða hvernig best sé að nálgast viðskiptavini á miðlinum 

og skapa tengingu milli þeirra og fyrirtækja (Gyimóthy, 2013). Markaðsmaðurinn Seth 

Godin (2009) færir rök fyrir því að neytendur taki ekki eftir því sem fyrirtæki gera nema 

þau skeri sig úr fjöldanum á einhvern hátt og aðgreini sig frá samkeppnisaðilum. Flytji þau 

sömu skilaboð og önnur sambærileg fyrirtæki munu þau falla í fjöldann. Til að ná augum 

neytenda verða þau að gera eitthvað sem enginn annar gerir (Godin, 2009), til dæmis að 

brydda upp á umræðuefni sem viðskiptavinir geta tekið þátt í (Muñiz og Schau, 2007), það 

er, að bjóða þeim upp á félagslega upplifun (Shih, 2009) samanber þriðju kynslóðar 

markaðssetningu. Ljósmyndir eru dæmi um slíkan snertipunkt en að meðaltali 26% 

Facebook-notenda líkar við ljósmyndir annarra notenda á degi hverjum og að meðaltali 

20% Facebook-notenda skrifa ummæli við myndir annarra notenda á hverjum degi 

(Hampton o.fl., 2011). Samkvæmt Urry og Larsen (2011) vekja ljósmyndir eftirtekt og 

skapa umræðu þann dag sem þær eru birtar á Facebook og gleymast svo. Það er, 

ljósmyndir á Facebook eru skammlífar en áhrifaríkar engu að síður. Fyrirtæki þurfa því 

reglulega að birta ljósmyndir eða annars konar efni á samfélagsmiðlinum til að halda uppi 

samræðum við núverandi og mögulega viðskiptavini sína og skapa möguleika á tengslum. 

Með öðrum orðum þurfa fyrirtæki að stunda efnismarkaðssetningu (content marketing) 

sem er markaðsaðferð sem byggir á því að fyrirtæki eigi í reglubundnum samskiptum við 

viðskiptavini. Hún byggir á sífelldri sköpun og birtingu efnis sem er gagnlegt fyrir 

viðskiptavini og skiptir þá máli. Markmið efnisins er að laða að vel skilgreindan markhóp 

og viðhalda honum, markhóp sem að lokum festir kaup á vörum eða þjónustu viðkomandi 

fyrirtækis (Content Marketing Institute, 2015) til þess að upplifa þá ímynd sem sköpuð 

hefur verið. 

3.3  Samband ljósmynda við raunveruleikann 

Myndir spila lykilhlutverk í markaðssetningu áfangastaða ferðamanna (Garrod, 2009) en til 

að þær mæti væntingum ferðamanna verða þær að gefa nokkuð raunhæfa mynd af sjálfum 

áfangastaðnum (Fakaye og Crompton, 1991). Heimsspekingurinn og menningarrýnirinn 

Walter Benjamin (2000) var einna fyrstur fræðimanna til að fjalla um tengsl ljósmynda og 

raunveruleikans í skrifum sínum. Hann gerði fjölfjöldun listaverksins með ljósmyndatækni 

að umfjöllunarefni í bók sinni Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar sem kom út 

árið 1936. Á þeim tíma voru ljósmyndir fyrst að komast í almenna umferð og tók fólk 

myndir með filmumyndavélum, myndir sem beint var að framtíðaráhorfendum. Í dag hefur 

stafræn ljósmyndun að miklu leyti tekið við hlutverki filmuljósmyndunar og eiga margir 

stafrænar myndavélar með þráðlausu neti eða nettengda farsíma sem hægt er að taka 

myndir með. Slíkur myndavélabúnaður gerir fólki kleift að birta myndir nær samstundis og 

þær eru teknar á til dæmis samfélagsmiðlum (Urry og Larsen, 2011). Skrif Benjamins 

(2000) eiga fullt erindi enn í dag þrátt fyrir breytt eðli ljósmyndunar og ljósmynda. Hann 

byggir skrif sín á Frankfurtarskólanum sem var rannsóknarstofnun í félagsvísindum í 

Frankfurt í Þýskalandi. Skólinn var stofnaður árið 1923 með það að markmiði að þróa 

marxískt nám í Þýskalandi. Gagnrýnin kenning (critical theory), sem byggir á marxisma 
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sem gagnrýnir ríkjandi samfélagskipulag, er runnin undan rifjum skólans sem gagnrýndi 

kapítalískt samfélag og menningariðnað þess, sem talinn var blekkja fólk og stjórna því 

(Adorno og Horkheimer, 1972). Þessi hugmynd um miðlun villandi upplýsinga kemur 

skýrt fram hjá Benjamin (2000), sem segir fjölfjöldunartæknina framleiða eftirmynd af 

frummynd sem breytir upplifun fólks og skynjun á ákveðnu fyrirbæri. Ástæða þess er sú að 

með fjölfaldaðri eftirmynd „kemur eintakafjöldi í stað einstæðrar tilvistar“ (bls. 15). 

Benjamin telur fjölföldunartæknina ógna áhrifamætti fyrirbæra þar sem hún miðlar ekki 

áru frummyndar. Hann skilgreinir „áru náttúrulegra fyrirbæra sem einstæða sýn í fjarska, 

hversu nálægt sem það sem horft er á kann að vera“ (bls. 16). Með öðrum orðum er áran 

bundin því sem er hér og nú og á sér því enga eftirmynd. Tuohino og Pitkänen (2004) hafa 

rannsakað sýn ferðamanna á finnska vatnasvæðið. Þær færa rök fyrir því að ferðamenn 

muni hvorki mæla með áfangastað né snúa aftur á hann ef hann samræmist ekki þeirri 

sjónrænu ímynd sem markaðsfólk hefur skapað. Þær taka þó fram að framsetning 

áfangastaða í kynningar- og markaðsefni þurfi ekki að samræmast eðli þeirra að öllu leyti, 

það er, það komi ekki að sök þó að myndir ferðaþjónustunnar miðli ekki áru áfangastaða. 

Það er í takt við sýn Benjamin (2000) sem réttlætir tæknilega fjölfjöldun með því að benda 

á að hún geri eftirmyndinni kleift að koma til móts við áhorfandann í persónulegum 

aðstæðum hans og gefa þannig frumverkinu nýtt gildi. Auk þess segir hann eftirmyndina 

vera sjálfstæða gagnvart frumverkinu þar sem  

linsa ljósmyndavélarinnar, sem hægt er að stilla og velja með sjónpunkt að 

geðþótta, geti numið ýmsa þætti frumverksins sem mannsaugað greinir ekki. Þá er 

með ákveðnum aðferðum, s.s. stækkun eða „töku á tíma“, unnt að ná fram myndum 

sem eru utan við eðlilega sjónskynjun. (Benjamin, 2000, bls. 13-14) 

Samkvæmt þessum orðum fanga myndavélar ýmis atriði sem mannsauganu er ómögulegt 

að nema og því er eftirmynd um margt frábrugðin frummynd.  

Einnig má líta á tengsl frum- og eftirmyndar út frá kenningu fræðimannsins Jean 

Baudrillard (2000) um líkneskið (simulacrum) eða eftirmynd eftirmyndar sem hann setti 

fram árið 1981. Kenningunni til grundvallar liggur póstmódernísk sýn á veruleikann sem 

felur í sér að mörkin milli hins raunverulega og hins óraunverulega eru orðin óljós, og að 

hið óraunverulega hefur tekið við hlutverki hins raunverulega í heimi fjölmiðlunar. 

Samkvæmt Baudrillard er eftirmynd eftirmyndar án uppruna og leiðir áhorfanda ávallt á 

villigötur. Hann telur samtímann einkennast af ofgnótt af eftirmyndum og álítur að 

frummyndin sé að þurrkast út þar sem eftirmyndirnar vísi í sjálfa sig. Frummyndin er með 

öðrum orðum orðin óþörf þar sem líkneskið hefur tekið við hlutverki hennar sem 

frummynd í samfélagi sjónarspilsins, þar sem fólk er frægt fyrir að vera frægt. Samkvæmt 

Baudrillard er líkneskið ekki raunverulegt „heldur skrumskæling sem getur aldrei komið í 

stað þess sem er raunverulegt, heldur einungis í staðinn fyrir sjálft sig í endalausri hringrás 

án viðmiðs né umgerðar“ (Baudrillard, 2000, bls. 49). 

Hér má einnig draga fram skrif fræðikonunnar Susan Sontag (2005b) frá áttunda áratug 

síðustu aldar um vald ljósmyndar. Nálgun hennar byggir á marxisma sem gagnrýnir vald 

hinna ríkjandi stétta í samfélaginu. Sontag segir ljósmynd vera eftirmynd af frummynd, eða 

eftirlíkingu veruleikans. Samkvæmt henni er ljósmynd ekki aðeins lík fyrirmyndinni, 

heldur hluti af og framlenging af henni og miðlar af þeim sökum þekkingu um veruleikann 

og ákvarðar þær kröfur sem við gerum til hans. Hún færir auk þess rök fyrir því að 

ljósmyndir gegni hlutverki sönnunargagna þar sem þær færa sönnur á liðna atburði og að 

„meint sannleiksgildi ljósmynda … [ljái] þeim ákveðið vald og ger[i] þær áhugaverðar og 
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spennandi“ (Sontag, 2005a, bls. 39). Snow (2012) hefur rannsakað ferðaljósmyndir 

bandarískra áhuga- og atvinnuljósmyndara sem teknar voru á árunum frá 1880 til 1940, og 

varpað ljósi á það hvernig fólk taldi að trúverðugleiki þeirra væri staðfestur. Niðurstöður 

hennar leiða í ljós að fólk setti ljósmyndir af litlum gæðum í myndaalbúm sín og birti 

einnig ljósmyndir af litlum gæðum í ferðahandbókum. Ástæða þess var sú að slíkar myndir 

þóttu ótvíræð sönnun þess að viðkomandi aðili tók þær. Þrátt fyrir að vera af litlum gæðum 

þá segja slíkar myndir ekki endilega alla söguna. Ástæða þess er sú að myndir eru ekki í 

tímaflæði heldur skorin tímasneið af veruleikanum eða brot af heiminum, þær eru aðeins 

takmörkuð spegilmynd veruleikans (Sontag, 2005a). Nánar tiltekið leysir myndavélin 

„raunveruleikann upp í eindir, gerir hann handhægan og ógagnsæjan. Hún getur af sér 

heimssýn sem afneitar innri tengslum og samfellu hlutanna en bregður um leið 

leyndardómsfullum blæ á hvert augnablik“ (Sontag, 2005a, bls. 56-57) sem að mati Sontag 

(2005a) er háð túlkun ljósmyndara. 

Samkvæmt Sontag (2005a) er sú athöfn sem felst í ljósmyndun ekki hlutlaus og ljósmyndir 

því „engin undantekning frá þeim viðskiptum sem eiga sér stað á gráa svæðinu milli 

sannleika og listsköpunar“ (bls. 39). Sontag (2005a) segir ljósmyndara ákveða hvernig 

myndin sem þeir ætla að taka á að líta út og þannig þvinga viðfangsefni sín til að falla að 

ákveðnum mælikvarða. Crang (1999), Garlick (2002) og Stylianou-Lambert (2012) hafa 

rannsakað myndir ferðamanna og eru einnig þeirrar skoðunar að myndir séu ekki háðar 

tilviljun, heldur teknar með ákveðinn áhorfendahóp í huga. Rannsóknarniðurstöður 

Markwell (1997) styðja við þessa skoðun en þær leiða einnig í ljós að ferðamenn mynda 

vísvitandi ekki staði sem koma illa við þá. Það er, ferðamenn leitast eftir að taka myndir 

sem láta þá líta vel út í augum annarra og skapa ánægjulegar minningar. Ljósmyndarar geta 

með öðrum orðum fegrað eða afskræmt viðfangsefni sín (Sontag, 2005a), en þrátt fyrir það 

telur Sontag (2005a) að það sé  

ævinlega ástæða til að ætla að eitthvað sé til – eða hafi verið til – sem sé eins og 

það sem sést á myndinni. Hvaða takmörkunum (vegna kunnáttuleysis) eða metnaði 

(vegna listrænna hæfileika) sem sérhver ljósmyndari kann að vera háður: hver 

einasta ljósmynd virðist ævinlega hafa saklausari, og einmitt þess vegna 

nákvæmari, tengsl við hinn sýnilega veruleika en nokkuð annað eftirlíkjandi 

fyrirbæri. (Sontag, 2005a, bls. 39) 

Sontag (2005b) segir ljósmyndir með öðrum orðum vera annars konar túlkun á 

raunveruleikanum en málverk þar sem ljósmyndir eru alltaf skrásetning á ljósgeislum eða 

efnislegar leifar af fyrirmyndinni sem hún segir málverk aldrei geta orðið. Hér er 

mikilvægt að staldra við og gera sér grein fyrir því að töluverður munur er á ljósmyndun og 

myndvinnslu. Filmu- og stafræn ljósmyndun felur í sér að skrásetja ljósgeisla, myndvinnsla 

felur aftur á móti í sér eftirvinnslu þeirra mynda sem skapa listræna sýn á veruleikann líkt 

og málverk. Í umfjöllun Barthes (1984) um ljósmyndir frá níunda áratug síðustu aldar 

kemur einnig fram að ljósmyndir eru vörpun af raunveruleikanum, ólíkt málverkum sem 

geti líkt eftir óséðum raunveruleika. Skrif Sontag (2005a) um túlkun ljósmyndara á 

myndefni sínu eiga sér hins vegar ekki samsvörun í skrifum Barthes (1984) sem segir 

ljósmyndara fanga raunveruleikann eins og hann er eða að myndefni ljósmynda sé óháð 

túlkun ljósmyndara. Barthes færir ennfremur rök fyrir því að túlkun myndefnis sé undir 

áhorfendum komið sem túlki það á mismunandi hátt og að ljósmyndir hafi af þeim sökum 

ólíka merkingu fyrir áhorfendur. Þessi skoðun felur í sér að raunveruleikinn er iðkaður og 

framkvæmdur á ólíka vegu á ólíkum stað og stund af ólíkum gerendum, sem þýðir að 

raunveruleikinn er margfaldur og í stöðugri verðandi (Mol, 1999; Ren, Gunnar Þór 



14 

Jóhannesson og Van der Duim, 2012). Með iðkun sinni kemur fólk skipan á tilveruna með 

því að flétta saman ólíka þræði (Ren o.fl., 2012), en hvernig fólk gerir það getur verið 

undir áhrifum ferðamennskuáhorfsins. 

3.4 Ferðamennskuáhorf 

3.4.1 Um ferðamennskuáhorfið 

Árið 1990 skapaði Urry sér nafn innan ferðamálafræðinnar þegar bók hans The tourist 

gaze: Leisure and travel in contemporary societies kom út. Í bókinni fjallar hann fyrstur 

fræðimanna á ítarlegan hátt um hlutverk áhorfs í fjöldaferðamennsku og setur fram 

kenningu um ferðamennskuáhorfið, en hugmyndin um áhorfið er á ýmsan hátt skyld 

marxískum hugmyndum um menningarleg yfirráð og þeim hugmyndum sem 

Frankfurtarskólinn hefur um samfélagið. Urry (1990) byggir kenningu sína um 

ferðamennskuáhorfið á ferðamennsku í Evrópu, fyrst og fremst í Bretlandi. Urry og Larsen 

(2011) færa rök fyrir því að áhorf ferðamanna hafi sprottið upp úr iðnbyltingunni í 
Bretlandi þegar aðgreining varð milli atvinnu og frítíma hjá verkafólki og millistéttinni. 

Þeir segja áhorfið samtvinnað framþróun í samgöngum og ljósmyndatækni og tímasetja 

uppruna þess í kringum árið 1840 eða þegar útþrá, ævintýralöngun og framleiðsla 

eftirmynda með ljósmyndatækni urðu að kjarna vestrænnar menningar. Ástæða þess að 

ferðamenn hófu að taka myndir á þessum tíma er sú að þá komu á markaðinn ódýrar og 

handhægar myndavélar sem auðveldar voru í notkun (Snow, 2012). Urry og Larsen (2011) 

telja tilkomu myndavélarinnar hafa skipt sköpun í þróun ferðamennskuáhorfs og gerast svo 

djarfir að halda því fram að áhorf ferðafólks væri annars eðlis ef myndavélin hefði ekki 

verið fundin upp.  

Fræðilegar forsendur kenningar Urrys (1990) um áhorf ferðamanna er kennismíð franska 

heimspekingsins og sagnfræðingsins Michel Foucault (1976) um hið læknisfræðilega áhorf 

sem er nokkurs konar tækni til framleiðslu þekkingar. Foucault byggir kenningu sína á 

síðformgerðarhyggju og lítur á áhorf lækna sem valdatæki eða leið til þess að skapa 

læknisfræðilega þekkingu sem nýtur stuðnings heilbrigðisvísinda. Samkvæmt honum er 

hið læknisfræðilega áhorf kerfisbundið og skipulagt á félagslegan hátt. Urry og Larsen 

(2011) telja það sama gilda um ferðamennskuáhorfið sem er í raun ein leið til að lýsa 

mótunaráhrifum ferðamennsku á staði og því hvernig ferðamennska er undir áhrifum 

ráðandi valdaformgerða. Þeir segja mannsaugað sjá og færa rök fyrir því að það sé 

meðfæddur eiginleiki augans en ekki áunninn og aðskilja sjónina frá áhorfinu, sem þeir 

telja vera félags- og menningarlega lærða færni. Með öðrum orðum færa þeir rök fyrir því 

að áhorf fólks sé huglægt og stjórnist af félagsmótun þess eða þeim sjónheimi sem það ólst 

upp í, sem og reynslu þess og minningum. Af þeim sökum segja þeir að ekki sé um eitt 

eiginlegt ferðamennskuáhorf að ræða, heldur margskonar áhorf sem beinast að táknum sem 

eru óvenjuleg eða sjaldséð heimafyrir og hafa oftar en ekki verið sköpuð og markaðssett 

með áhorf í huga. Máli sínu til stuðnings vitna þeir í breska rithöfundinn og 

listgagnrýnandann John Berger (1972) sem hefur skrifað um hin ýmsu sjónarhorn 

málverksins sem ráðast af þekkingarfræði áhorfenda. Nálgun Bergers er marxísk og telur 

hann að málverkið endurspegli vald hinna ráðandi stétta. Í skrifum sínum leitast hann við 

að varpa ljósi á tengsl málverksins og hinna ráðandi stétta, með það að markmiði að gera 

fólki kleift að brjótast undan sjónrænu valdi yfirstéttanna. 
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Urry og Larsen (2011) segja kapítalisma skapa ferðamennskuáhorf og viðhalda því og tala 

um ímyndaiðnað í því samhengi. Myndir sem ferðaþjónustan notar í markaðsskyni eru með 
öðrum orðum ekki hlutlausar. Þeim er ætlað að vekja löngun hjá fólki með því að setja á 
svið framandi landfræðilegar víddir sem hafa lokkandi áhrif. Mannlausum myndum í 

ferðaþjónustubæklingum er til að mynda ætlað að vekja löngun hjá fólki eftir því að virða 

fyrir sér í eigin persónu ákveðið landslag sem bíður þeirra. Myndum með fólki á er aftur á 

móti ætlað að gera fólki ljóst að draumar þeirra geta ræst. Það getur einn daginn staðið í 

sömu sporum og persónan á myndinni (de Botton, 2003) og endurskapað myndina. En það 
eru ekki aðeins myndir ferðaþjónustunnar sem hafa áhrif á ferðamenn. Urry og Larsen 

(2011) eru þeirrar skoðunar að í póstmódernískum heimi séu ferðamenn samofnir heimi 

texta og ímynda: Bókum, tímaritum, málverkum, póstkortum, auglýsingum, sápuóperum, 

kvikmyndum, samfélagsmiðlum og svo framvegis. Slíkir miðlar stuðli að sjónrænni neyslu 

og kenni fólki listina að horfa, það er, stýri áhorfi fólks sem og ferðahegðun þess. Í því 
samhengi varpa Urry og Larsen ljósi á það hvernig mikið af ferðamennsku fellur að 
túlkunarhringnum, hring sem hefur upphaf og endi og er drifinn áfram af ímyndum. Þeir 

lýsa því hvernig ferðamenn leitast við að taka myndir af táknum eða ímyndum sem þeir 

hafa til dæmis séð á mynd í auglýsingabæklingum, kvikmyndum eða ferðahandbókum. Það 

er, ímyndir og tákn ýta undir að fólk leggi land undir fót til að taka sínar eigin myndir af 

þeim eða framleiða eftirmyndir af frummyndum þar sem það þykir eftirsóknarvert. Líkt og 

kemur fram í rannsókn Stylianou-Lambert (2012) á myndatöku ferðamanna af kletti 

Afródítu á Kýpur. Afródíta var gyðja fegurðar hjá Grikkjum til forna og samkvæmt 

þjóðsögu var kletturinn fæðingarstaður hennar. Rannsóknarniðurstöður Stylianou-Lambert 

varpa ljósi á að myndataka ferðamanna er undir áhrifum ímynda, þar sem ferðamenn 

flykkjast að klettinum og framleiða myndir af honum sem þeir hafa séð á póstkortum áður 

en ferðalag hefst. Þrátt fyrir það telur Stylianou-Lambert myndir ferðamanna hafa 

persónulega þýðingu fyrir þá. 

Í tengslum við þetta má velta fyrir sér hvort að eftirmyndin sé orðin frummyndinni 

yfirsterkari og letji fólk til líkamlegra ferðalaga. Einnig má velta fyrir sér hvort hægt sé að 

tala um endalok ferðamennsku þar sem fólk er stöðugt á ferðalagi í gegnum sjónræna 

miðla og sé því alltaf ferðamenn. Urry og Larsen (2011) telja svo ekki vera. Samkvæmt 

þeim mun fólk halda áfram að leggja land undir fót í þeim tilgangi að safna táknum. Þeir 

telja jafnframt að ferðamenn muni halda áfram að leitast við að mynda frummyndir með 

það að markmiði að deila slíkum myndum með tengslaneti sínu á samfélagsmiðlum og 

skapa sér þar með ákveðna félagslega stöðu. Samkvæmt Crang (1999), Garlick (2002) og 

Stylianou-Lambert (2012) eru myndir ferðamanna einnig stöðutákn. Stylianou-Lambert 

(2012) segir ennfremur að sú hefð að stilla sér upp fyrir framan kennileiti sé sönnun þess 

að fólk hafi borið þau augum. Þessi hegðun við myndatöku á sér hliðstæðu í öllum 

samfélögum óháð þjóðerni, stétt, menntun eða efnahag. 

Veikleiki kenningar Urrys (1990) felst í því að hann byggir hana aðeins á hinu 

læknisfræðilega áhorfi Foucault, en ekki á greiningu ljósmynda ferðamanna eða á 

empirískum athugunum og hefur kenningin því ekki forspárgildi (Snow, 2012). Það er að 

segja, ekki er hægt að alhæfa út frá henni að hverju áhorf fólks beinist. 

Rannsóknarniðurstöður Jenkins (2003) og Stylianou-Lambert (2012) renna þó stoðum 

undir kenninguna, en þær leiða í ljós að myndir ferðamanna falla að túlkunarhringnum. 

Niðurstöður Garrods (2009) sýna aftur á móti fram á að myndir ferðamanna falla ekki að 

öllu leyti að túlkunarhringnum. Haldrup og Larsen (2003) kveða fastar að orði en þeir setja 

út á túlkunarhringinn sem að þeirra mati dregur upp óvirka mynd af ferðamönnum sem 
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ferðast eingöngu til þess að neyta staða á sjónrænan hátt. Af þessu fæst séð að ekki er hægt 

að byggja á túlkunarhringnum einum og sér við greiningu mynda ferðamanna, þar sem 

aðrir þættir en ímyndir hafa áhrif á myndatöku ferðamanna. 

3.4.2 Ferðamennskuáhorfið sem athöfn 

Kenning Urrys (1990) hefur verið gagnrýnd fyrir það að draga upp óvirka mynd af 

ferðamönnum og gera ekki nægjanlega vel grein fyrir upplifunum þeirra. Ek o.fl. (2008) og 

Perkins og Thorns (2001) segja kenningu Urrys takmarka upplifun ferðamanna við áhorf 

og vanrækja á þann hátt önnur skilningarvit: Heyrn, bragð, lykt og snertingu. Larsen 

(2010) bendir einnig á að hreyfing eða hreyfanleiki sé óaðskiljanlegur þáttur í upplifun 

ferðamanna. Hann ber áhorf ferðamanna saman við sjónhendingar ferðamanna (travel 

glance) og segir áhorf einkennast af kyrrstöðu en sjónhendingu af hreyfanleika. Samkvæmt 

Larsen fela sjónhendingar ferðamanna í sér áhorf út um glugga farartækis á ferð, til dæmis 

bíl, flugvél eða lest, þar sem landslagið líður áfram líkt og verið sé að horfa á kvikmynd. 

Sjónhendingar veita ferðamönnum því hreyfanlega upplifun af því sem fyrir augu ber eða 

annars konar sjónarhorn á viðfangsefni sitt en áhorfið. 

Urry og Larsen (2011) viðurkenna takmörk sjónarinnar hvað upplifun ferðamanna varðar 

en standa samt sem áður fast á sinni skoðun og segja sjónina vera æðsta skilningarvitið, líkt 

og hefð er fyrir í vestrænum samfélögum. En sjónin hefur lengi verið álitin göfugasta og 

áreiðanlegasta skilningarvitið í vestrænum samfélögum (Garlick, 2002; Urry og Larsen, 

2011). Þessi áhersla á sjónina er til staðar innan vestrænnar þekkingarfræði, innan 

trúarbragða og sem hugmyndafræði um sýnileika samfélagsins og gegnsæi þess gagnvart 

stjórnvöldum (Urry og Larsen, 2011). Urry og Larsen (2011) taka fram að ætlunin hafi 

aldrei verið að færa rök fyrir því að sjónin sé eina skilningarvitið sem geri ferðamönnum 

kleift að upplifa staði eða að hún sé á einhvern hátt aðskilin frá hinum skilningarvitunum. 

Samkvæmt þeim upplifa ferðamenn staði með sjón, heyrn, lyktar-, bragð- og snertiskyni. 

Þeir halda því fram að þessi skilningarvit vinni nánast í öllum tilfellum saman að því að 

mynda heildarupplifun. Ástæða þess að þeir setja sjónina á hærri stall en önnur 

skilningarvit er sú að þeir telja hana ávallt hafa mótandi áhrif á það hvernig fólk upplifir 

með öðrum skilningarvitum.  

Perkins og Thorns (2001) færa rök fyrir því að í stað þess að tala um ferðamennskuáhorf sé 

betra að tala um ferðamennsku sem athöfn sem feli í sér raunverulega þátttöku: Líkamlega, 

vitsmunalega og andlega iðkun, sem og áhorf. Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum Katrínar 

Önnu Lund (2005) á sjón og snertingu í fjallamennsku, er ekki hægt að aðgreina sjón og 

áhorf fjallgöngumanna frá líkama þeirra sem er samtímis á hreyfingu og snertir jörðina. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við þá skoðun Urry og Larsen (2011) um að augun séu 

alltaf hluti af líkamanum. Áhorfið er því líkamnað (embodied), athöfn í sjálfu sér líkt og 

hreyfing, þar sem það felur í sér tilhneigingar í athöfnum okkar og stjórnar þannig að 

einhverju leyti ferð okkar um staði. Urry og Larsen (2011) gagnrýna því Perkins og Thorns 

(2001) fyrir að velja á milli athafna og áhorfs ferðamanna sem þeir segja að dansi saman. 

Máli sínu til stuðnings byggja þeir hugmyndir sínar á sviðslistahugmyndum Goffmans 

(1959) um að líf einstaklinga sé sviðslist. Þeir segja áhorf ferðamanna vera líkamlega 

sviðsetningu sem er menningarlega lærð og feli í sér samskipti við aðra ferðamenn, 

ferðaþjónustufólk og heimamenn, notkun allra skilningarvita og ljósmyndun. Á þann hátt 

leggja þeir áherslu á að ferðamennskuáhorfið sé virk félagsleg athöfn sem þeir aðgreina frá 

annars konar félagslegum athöfnum. Þetta sjónarhorn samræmist skoðun Ek o.fl. (2008) 
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sem segja ferðamennsku ekki eingöngu snúast um að upplifa nýja staði heldur einnig um 

samveru með vinum og fjölskyldumeðlimum. Þetta þýðir að þeir staðir þar sem 

ferðamennska á sér stað séu ekki endilega óvenjulegir eða skýrt afmarkaðir. Haldrup og 

Larsen (2003) leggja einnig áherslu á félagslegan þátt ferðamennsku og segja hvata að 

ferðlögum fólks vera samveru með vinum og fjölskyldumeðlimum sem eigi í samskiptum á 

ferðamannastað. 

Þrátt fyrir að ferðamennskuáhorfið sé menningarlega lærð athöfn er það ekki fastmótað. 

Urry og Larsen (2011) segja að ferðamenn fari eftir handriti við myndatöku eða að þeir séu 

undir áhrifum ímynda og orðræðna, samanber túlkunarhringur, sem rammi þó ljósmyndir 

þeirra aldrei alveg inn. Stylianou-Lambert (2012) færir einnig rök fyrir því að ferðamenn 

séu undir áhrifum tiltekinna venja í ljósmyndatöku sinni sem þeir storki stundum. 

Ferðamenn hafa með öðrum orðum alltaf vald og eru skapandi (Ek o.fl., 2008; Urry og 

Larsen, 2011; Stylianou-Lambert, 2012), samanber skrif Foucault (1976) um dreifingu 

valdsins og að það tilheyri ekki ákveðnum hópi. Dæmi um vald og sköpunargleði 

ferðamanna eru ljósmyndir af ferðamönnum sem líta út fyrir að halda við skakka turninn í 

Písa eða snerta toppinn á pýramídanum við Louvre-safnið í París. Slíkar uppstillingar geta 

þó orðið að ljósmyndahefð og því ber að hafa varann á áður en þær eru sagðar leysa 

ferðamenn undan hefðbundnum venjum (Stylianou-Lambert, 2012) eða ákveðnum 

ferðamennskuáhorfum. 

3.4.3 Rómantíska áhorfið og fjölskylduáhorfið  

Samkvæmt Urry og Larsen (2011) var fyrst um sinn eingöngu um eitt ferðamennskuáhorf 

að ræða, rómantíska áhorfið, en í dag eru þau orðin óteljandi. Rómantíska áhorfið á rætur 

sínar að rekja til nítjándu aldar ferðamennsku á Bretlandi sem beindist að mikilfenglegu 

landslagi. Ferðamennskan þreifst á landslagi sem líktist landslagi úr rómantískum 

bókmenntum sem til dæmis bresku rithöfundarnir Byron, Coleridge, Keats, Wordsworth og 

Shelly hjónin gátu af sér. Í skrifum sínum lögðu rithöfundarnir áherslu á tilfinningar 

mannsins gagnvart náttúrunni og þeirri ánægju sem maðurinn hefur af því að horfa á 

náttúruna. Ferðamennskan þreifst einnig á landslagi sem líktist ítölskum 

landslagsmálverkum máluðum af listmálurunum Claude, Poussin og Rosa. Náttúrulegt 

landslag varð með öðrum orðum að eftirmynd málverksins og þeirra bókmennta sem á 

undan komu og lögðu áherslu á fegurð náttúrunnar. Urry og Larsen segja rómantíska 

áhorfið mikið notað í vestrænu markaðsefni sem beint er að ferðamönnum. Slíkt 

markaðsefni miðlar tímalausri og fullkominni náttúrusýn og dregur upp mynd af auðum 

ströndum, mannlausum fjallstindum, ósnortnum skógum, ómenguðum jökulám og svo 

framvegis. Af þeim sökum telja Urry og Larsen rómantíska áhorfið vekja upp löngun hjá 

ferðamönnum eftir að upplifa rómantískt áhorf, áhorf sem á sér ekki endilega stoð í 

raunveruleikanum, í einrúmi eða með nánum ferðafélögum (Urry og Larsen, 2011).  

Fjölskylduáhorfið er dæmi um annað áhorf sem ferðamenn sækjast eftir að upplifa með 

fjölskyldumeðlimum eða vinum, en í því er leitast við að fanga náin fjölskyldu- eða 

vinatengsl á filmu (Haldrup og Larsen, 2003; Urry og Larsen, 2011). Haldrup og Larsen 

(2003) byggja á skrifum Goffman (1959) um að raunveruleikinn skiptist í fram- og 

baksvið. Þeir færa rök fyrir því að ferðamannastaðir séu framsvið eða svið 

fjölskylduáhorfsins, staðir til að setja á svið persónulegar sögur sem fela í sér félagslega 

samheldni, nánd og ást og hægt er að endursegja í gegnum ljósmyndir. Minnismerki, 

útsýnispallar, fallegir staðir og ákveðið útsýni, svo dæmi séu tekin, mynda myndræna 
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umgjörð fjölskylduáhorfsins sem beinist að hversdagslegum tengslum manna á milli 

(Haldrup og Larsen, 2003). Haldrup og Larsen (2003) telja fjölskyldur að einhverju leyti 

ferðast til þess að taka ljósmyndir sem aðstoða þær við að framleiða minningar eða 

ánægjulegar fjölskyldusögur er miðla tímalausri ást. Myndir úr fjölskyldufríum 

endurspegla með öðrum orðum ekki raunverulegt fjölskyldulíf heldur fjölskyldutengsl sem 

þykja eftirsótt. Á þann hátt segja þær meira um þær hugmyndir sem fólk hefur um 

fullkomnar fjölskyldur og fullkomin fjölskyldufrí en um fólkið sem á þeim er. Fyrir 

myndatökur sviðsetur fólk náin félagsleg tengsl í stutta stund með því að setja upp ákveðin 

svipbrigði en algengast er að fólk brosi. Fólk færir sig einnig nær hvert öðru svo líkamar 

þeirra snertast (Larsen, 2005), helst í hendur, heldur um axlir hvers annars eða faðmast 

(Goffman, 1979; Larsen og Urry, 2011). Af þessu leiðir að ferðamenn taka með athöfnum 

sínum virkan þátt í sköpun ferðaupplifunar sem er oft undir áhrifum fjölskylduáhorfsins. 

Samkvæmt Larsen (2005) er ekki allt sem tengist ljósmyndum sviðssetning. Hann segir 

ljósmyndir ekki vera endanlegar og færir rök fyrir því að þær séu lifandi og fullar af 

tengslum. Þetta þýðir að það er eitthvað persónulegt, einlægt og hjartnæmt við ljósmyndir 

sem er ekki sett á svið og á sér stað á baksviðinu. Svo dæmi sé tekið segir Larsen að inntak 

fjölskyldualmbúa taki breytingum þegar einhver fellur frá eða þegar ást milli fólks kulnar 

og ljósmyndir geti því grætt fólk. Af þessu má ætla að inntak ljósmynda geti verið þrungið 

tilfinningum. 

3.5 Samantekt á fræðilegri umfjöllun 

Framkvæmd markaðssetningar hefur á undanförnum árum orðið fyrir miklum áhrifum 

framfara í tækni og fjölmiðlun. Möguleikar markaðsfólks til að auglýsa einskorðast ekki 

lengur við keyptar auglýsingar sem bregða upp einhliða sýn (sjá Muñiz og Schau, 2007) á 

margfaldan veruleika (Mol, 1999; Ren o.fl., 2012). Þróun í samskiptatækni gerir 

fyrirtækjum kleift að eiga í persónulegum samskiptum við neytendur og gerir neytendum 

kleift að taka þátt í markaðssetningu þeirra (sjá Muñiz og Schau, 2007), hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað, með því að skrifa til dæmis ummæli við myndir sem fyrirtæki 

birta á Facebook. Þetta þýðir að inntak mynda sem fyrirtæki birta á Facebook er aldrei 

endanlegt, það getur tekið breytingum frá einum notenda til þess næsta og ýmist fjarlægst 

eða nálgast frummyndina og um leið veitt breiðari sýn á hinn margfalda raunveruleika. 

Ferðaþjónustufyrirtæki skapa framandi ímynd af áfangastað með myndbirtingum sínum á 

Facebook. Samkvæmt Urry og Larsen (2011) stýrir sú ímynd sem ferðaþjónustufyrirtæki 

skapa áhorfi ferðamanna sem og ferðahegðun þeirra. Myndirnar verða að hafa tengsl við 

hinn raunverulega áfangastað svo að ferðamenn verði ekki fyrir vonbrigðum þegar á 

áfangastað er komið (Fakaye og Crompton, 1991). Þessi umfjöllun vekur upp spurningar 

um hvort þær norðurljósamyndir sem íslensk ferðaþjónustufyrirtæki nota í 

markaðssetningu norðurljósaferða á Facebook séu í samræmi við raunveruleikann, hvað 

einkennir þær og hvers konar ímynd þær byggja af Íslandi sem áfangastað ferðamanna. 
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4 Aðferðafræði 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að greina áberandi orðræður í 

markaðssetningu norðurljósaferða ferðaþjónustufyrirtækja á Facebook og í öðru lagi að 

lýsa því hvaða hlutverk norðurljós leika í sköpun ímyndar Íslands. Settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

• Hver eru meginstef í markaðssetningu norðurljósaferða á Facebook? 

• Hvaða hlutverk leika norðurljós í ímyndarsköpun Íslands sem áfangastaðar 

ferðamanna? 

4.2 Ástæður að baki vali á viðfangsefni 

Þegar leiðbeinendur mínir höfðu samband við mig og buðu mér að taka að mér 

rannsóknina þurfti ég ekki að hugsa mig tvisvar um. Ástæða þess er sú að ég hef haft 

mikinn áhuga á markaðssetningu allt síðan ég sat áfanga í markaðsfræði í grunnnámi mínu 

í ferðamálafræði. Þessi rannsókn veitti mér tækifæri til þess að flétta þeim áhuga saman við 

áhuga minn á ferðamálum og því gat ég ekki látið það framhjá mér fara, jafnvel þó ég hefði 

litla sýn á markaðssetningu norðurljósaferða á Facebook. 

Ég hafði hvorki reynslu né þekkingu af rafrænni markaðssetningu og markaðssetningu 

norðurljósaferða við upphaf rannsóknarinnar, sem hafði bæði sína kosti og galla. Það var 

kostur vegna þess að fyrri reynsla mín af slíkri markaðssetningu var ómótuð. Það var hins 

vegar ókostur þar sem ég hafði hvorki næga innsýn í rafræna markaðssetningu norðurljósa 

né myndræna framsetningu. Í rannsóknarferlinu fann ég fyrir þörf til að bæta við mig 

þekkingu á sjónrænu efni og tók því tvo áfanga í listfræði. Áfangarnir juku skilning minn á 

sjónrænu efni til muna sem og fræðilega þekkingu.  

4.3 Rannsóknaraðferð 

4.3.1 Blandað rannsóknarsnið 

Rannsóknin var unnin með blandaðri aðferð. Slík aðferð byggir á eigind- og megindlegum 

rannsóknaraðferðum og er tilgangur hennar að öðlast betri skilning á viðfangsefninu en ef 

eingöngu væri notast við aðra aðferðina (Creswell, 2008). Með blandaðri aðferð er einnig 

hægt að jafna út skekkju sem mismunandi rannsóknaraðferðir fela í sér en á þann hátt 

verða niðurstöðurnar minnst bjagaðar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008 í Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Til eru nokkrar leiðir til að blanda saman 

aðferðum. Í þessari rannsókn var samleitandi sniði beitt (convergent parallel design). Það 
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felur í sér að megind- og eigindleg gögn eru greind hvert í sínu lagi og að því loknu eru 

niðurstöður þeirra bornar saman og túlkaðar (Creswell, 2008; Sigurlína Davíðsdóttir og 

Anna Ólafsdóttir, 2013).  

Rannsóknin var unnin út frá fræðilegu sjónarhorni síðformgerðarhyggju (post-

structuralism). Samkvæmt henni er algildur raunveruleiki ekki til (Fuglsang og Olsen, 

2005). Heimurinn er félagsleg smíð og eðli náttúru- og félagslegra fyrirbæra því ekki 

fyrirfram gefið og óbreytanlegt, heldur mótað af félagslegum öflum (Shaw, Dixon og 

Jones, 2010). Með öðrum orðum öðlast raunveruleikinn merkingu í gegnum orðræðu 

(Fuglsang og Olsen, 2005). Þekkingarfræðin (epistemology) að baki hinu fræðilega 

sjónarhorni síðformgerðarhyggju er nytjahyggja (pragmatism). Samkvæmt henni er 

algildur raunveruleiki ekki til (Creswell, 2013), líkt og í síðformgerðarhyggju (Fuglsang og 

Olsen, 2005). Nytjahyggja einblínir á niðurstöður rannsókna og á hvaða hátt þær nýtast, 

frekar en þær aðferðir sem beitt er við öflun og greiningu gagna (Brinkmann og Kvale, 

2015; Creswell og Plano Clark, 2011). Með því að beita mismunandi rannsóknaraðferðum 

og tvenns konar röksemdarfærslu, aðleiðslu og afleiðslu, er rannsóknarspurningunni best 

svarað og þekking sköpuð (Creswell, 2013; Creswell og Plano Clark, 2011). Vegna 

þekkingarfræðinnar var eigind- og megindlegum rannsóknaraðferðum beitt í rannsókninni. 

4.3.2 Eigindlegt rannsóknarsnið 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru taldar henta vel til þess að öðlast innsýn í veruleika 

fólks og hvaða merkingu og skilning það leggur í hann (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Þær byggja á upplýsingum í formi orða, mynda eða hljóða (Veal, 2011). Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er ekki stuðst við ákveðnar fyrirframgefnar kenningar heldur er 

gögnunum leyft að tala sínu máli. Það er, þær byggja á aðleiðslu og eru sveigjanlegar 

(O'Reilly, 2005). Áhersla er lögð á réttmæti og að rannsakandinn sem er rannsóknartækið 

sé meðvitaður um og leggi til hliðar eigin skoðanir og fyrirframgefnar hugmyndir 

(Brinkmann og Kvale, 2015). Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er aldrei að alhæfa 

yfir heildina, heldur að öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu (Esterberg, 2002). 

Innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru til ýmsar gagnasöfnunaraðferðir (Hennink o.fl., 

2011). Í rannsókninni voru notuð hálfstöðluð viðtöl, þátttökuathugun og orðræðugreining. 

Hálfstöðluð viðtöl eru ein þeirra aðferða sem mikið er notuð innan eigindlegra 

rannsóknaraðferða (Hennink o.fl., 2011) og skipuðu þau veigamesta hlutverkið í þessari 

rannsókn. Í hálfstöðluðum viðtölum undirbýr rannsakandi viðtalsramma sem hann hefur til 

hliðsjónar. Spurningar viðtalsrammans byggja á meginþemum þess viðfangsefnis sem er til 

rannsóknar. Rannsakandi spyr viðmælanda opinna spurninga, leyfir honum að svara 

ótrufluðum og reynir að fylgja svörum hans eftir. Þannig fær viðmælandi að tjá sig um 

skoðanir sínar og hugmyndir með sínum eigin orðum (Brinkmann og Kvale, 2015; 

Esterberg, 2002; Hennink o.fl., 2011). Í hálfstöðluðum viðtölum er áhersla lögð á trúnað 

sem er forsenda þess að rannsakendur ávinni sér traust viðmælenda og fái frá þeim ítarleg 

svör (Hennink o.fl., 2011). Markmið slíkra viðtala er ekki að alhæfa yfir heildina, öllu 

heldur að öðlast innsýn í sjónarhorn viðmælenda og hvaða merkingu þeir leggja í það sem 

verið er að rannsaka (Esterberg, 2002).  

Önnur rannsóknaraðferð sem mikið er notuð innan eigindlegra rannsókna er 

þátttökuathugun. Þátttökuathugun gerir rannsakendum kleift að fylgjast með og skrá niður 

hegðun, athafnir og samskipti fólks á kerfisbundinn hátt. Hún felur í sér að rannsakandi fer 
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á vettvang sem er nátengdur viðfangsefni rannsóknarinnar með ákveðin markmið í huga og 

fylgist náið með því sem fyrir augu ber og skráir hjá sér. Auk þess reynir hann að ráða í 

merkingu félagslegra athafna (Creswell, 2013; Hennink o.fl., 2011).  

Orðræðugreining er önnur aðferðafræði sem beitt er innan eigindlegra rannsókna. Hún 

beinist að ákveðinni beitingu á tungumálinu eða tjáningu með öðrum aðferðum, svo sem 

myndmáli líkt og í þeirri rannsókn sem þessi ritgerð byggir á. Orðræða er ferli og hún er 

sköpuð af fólki með meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum og yrðingum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Orðræða er með öðrum orðum mótandi og leiðbeinandi, hún 

segir til um hvað er eðlilegt og ákjósanlegt. Með beitingu orðræðugreiningar er því leitað 

eftir að varpa ljósi á það hvernig hlutir eru settir fram eða tjáðir. Á þann hátt má meðal 

annars átta sig betur á ríkjandi viðhorfum og gildismati (Kristín Björnsdóttir, 2003). En þar 

sem myndmál getur verið margrætt geta sömu myndir verið greindar á mismunandi vegu af 

mismunandi rannsakendum (Rakić, 2011) og það sama má segja um texta. 

4.3.3 Megindlegt rannsóknarsnið 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á tölulegum gögnum. Til þess að niðurstöður sem 

byggja á greiningu slíkra gagna séu áreiðanlegar og hægt sé að alhæfa út frá þeim er oft 

nauðsynlegt að rannsaka tiltölulega stórt úrtak (Esterberg, 2002; Veal, 2011) og nota tölvur 

við greiningu gagna (Veal, 2011). Til eru margskonar gagnasöfnunaraðferðir innan 

megindlegra rannsóknaraðferða. Ein þeirra er innihaldsgreining og var hún notuð í 

rannsókninni. Innihaldsgreining byggir á kerfisbundinni talningu á ákveðnum þemum sem 

birtast í þeim gögnum sem safnað hefur verið (Esterberg, 2002; Veal, 2011). Að lokinni 

talningu fer fram tölfræðileg greining á tíðni þemanna (Esterberg, 2002), en á þann hátt er 

hægt að greina endurtekningar sem og undantekningar á þeim (Rose, 2012). Ókostur við 

niðurstöðu þeirrar greiningar er sú að hún veitir ekki innsýn í framsetningu hluta (Rose, 

2012) en getur orðið grunnur frekari greiningar. 

4.4 Viðmælendur 

Ellefu ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á norðurljósaferðir voru valin í rannsóknina 

með markvissu úrtaki. Það felur í sér að viðkomandi fyrirtæki þurftu að uppfylla ákveðin 

skilyrði til þess að vera valin (Hennink o.fl., 2011). Við val á fyrirtækjum var horft til 

Facebook-notkunar þeirra og þeirra norðurljósaferða sem þau bjóða upp á. Tryggt var að 

fyrirtækin væru virk á Facebook og hefðu birt norðurljósamyndir á miðlinum. Einnig var 

tryggt að fyrirtækin byðu upp á mismunandi norðurljósaferðir.  

Í upphafi var brugðið á það ráð að senda kynningu á rannsókninni til viðkomandi 

fyrirtækja í gegnum tölvupóst og óska eftir þátttöku starfsmanns sem sæi um 

samfélagsmiðla og markaðsmál þeirra (sjá viðauka A). Starfsmannalista var ekki að finna á 

vef nokkurra fyrirtækjanna og einungis eitt netfang gefið upp. Jafnvel þó starfsmannalisti 

væri aðgengilegur var ekki alltaf ljóst til hvers ætti að leita varðandi þátttöku í 

rannsókninni. Tölvupósturinn var ýmist sendur á almennt fyrirtækjanetfang eða á þann sem 

var í forsvari fyrir markaðsmál viðkomandi fyrirtækis. Í nokkrum tilfellum var póstinum 

fylgt eftir með símtölum. Níu einstaklingar samþykktu þátttöku en tveir höfnuðu. 

Þátttakendur urðu því samtals níu, fimm karlmenn og fjórir kvenmenn, og var meðalaldur 

þeirra 39 ár. Allir viðmælendur unnu við markaðssetningu í ferðaþjónustunni og höfðu þeir 
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mislanga reynslu af því. Allir að undanskildum tveimur höfðu lokið námi á háskólastigi. 

Þrír viðmælenda höfðu reynslu af rekstri og stjórnun fyrirtækja. Tveir höfðu reynslu af 

kennslu og þrír höfðu reynslu af því að leiðsegja erlendum ferðamönnum. Þrír höfðu mikla 

reynslu af ljósmyndun. Einn hafði reynslu af rannsóknarstörfum og annar af útgáfu og 

umbroti. 

4.5 Framkvæmd, úrvinnsla og greining gagna 

Vinna við rannsóknina hófst í maíbyrjun 2014. Þá var hafist handa við heimildaöflun, 

lestur og leit á netinu að íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum sem buðu upp á 

norðurljósaferðir. Eftir að hafa fundið slík fyrirtæki á netinu var athugað á hvaða 

samfélagsmiðlum þau voru skráð, til dæmis Instagram, Twitter, Pinterest og Flickr. Ég 

skráði hjá mér hversu virk fyrirtækin voru á samfélagsmiðlum og hversu margar 

norðurljósamyndir þau höfðu birt á miðlunum. Í ljós kom að fyrirtækin áttu það öll 

sameiginlegt að vera á Facebook og höfðu þau flestöll birt norðurljósamyndir á miðlinum. 

Ég ákvað því að takmarka rannsóknina við markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja á 

norðurljósaferðum á Facebook og valdi þau níu fyrirtæki sem voru hvað virkust á 

miðlinum með markvissu úrtaki í samráði við leiðbeinendur mína. 

Formleg gagnasöfnun hófst í júní 2014. Þá var safnað norðurljósamyndum sem átta af 

þeim níu ferðaþjónustufyrirtækjum sem voru valin í úrtak rannsóknarinnar höfðu birt á 

Facebook.
1
 Ástæða þess að hafist var handa við að safna myndum var sú að talið var erfitt 

að fá viðtöl við markaðsfólk yfir sumartímann. Í september var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar. Í sama mánuði voru fjögur viðtöl tekin. Eftir að hafa gengið erfiðlega að 

ná sambandi við markaðsfólk hinna fimm fyrirtækjanna sem valin voru í úrtak 

rannsóknarinnar, voru tvö ný ferðaþjónustufyrirtæki sem uppfylltu viðmið hennar valin. 

Var það gert vegna þess að ekki var komin mettun í gagnasöfnunina og því þörf á fleiri 

viðtölum (Creswell, 2013). Hvert viðtal bætti enn við nýjum upplýsingum, mettun á sér 

stað þegar nýjar upplýsingar eru hættar að bætast við gagnasöfnunina (Creswell, 2013). 

Viðtöl við markaðsfólk viðkomandi fyrirtækja voru tekin í október. Í sama mánuði var 

einnig framkvæmd þátttökuathugun í norðurljósaferð hjá einu af fyrirtækjunum. Í henni var 

sjónum beint að vinnubrögðum leiðsögumanna ferðarinnar og samskiptum þeirra við 

ferðamenn. Ekki verður fjallað sérstaklega um athugunina í þessari ritgerð, rétt er þó að 

taka fram að hún veitti ómetanlega innsýn í menningu norðurljósaferða. Á tímabilinu frá 

desember 2014 til janúar 2015 voru tekin þrjú viðtöl við markaðsfólk þeirra fyrirtækja sem 

voru upphaflega valin í úrtak rannsóknarinnar. Auk þess ræddi ég við sérfræðing á sviði 

auglýsingagerðar í desember 2014 til að öðlast dýpri sýn í notkun norðurljósamynda í 

auglýsingagerð. Sérfræðingurinn var ekki að vinna hjá fyrirtæki sem selur 

norðurljósaferðir og því byggja niðurstöðurnar ekki á því viðtali. Í mars 2015 safnaði ég 

norðurljósamyndum af Facebook-síðum fyrirtækjanna tveggja sem valin voru í úrtak 

rannsóknarinnar í október 2014. Alls var 1.693 norðurljósamyndum safnað, frá stofnun 

Facebook-síðu fyrirtækjanna til loka norðurljósatímabilsins 2014, af síðum þeirra 

fyrirtækja sem gáfu vilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. Textum sem fyrirtækin höfðu 

                                                 

1 Eitt af fyrirtækjunum hafði birt mun fleiri norðurljósamyndir á Facebook en hin fyrirtækin. Þar sem aðeins gafst takmarkaður tími 

til að afla rannsóknargagna var brugðið á það ráð að skanna allar þær norðurljósamyndir sem fyrirtækið hafði birt á Facebook og 

skrá einkenni þeirra. 
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skrifað við myndirnar var einnig safnað, þeir voru ekki greindir sérstaklega en stuðst var 

við þá við myndgreiningu. Safnað var forsíðu- og opnumyndum, myndum á tímalínu, 

myndum sendum úr farsímum og myndum í myndasöfnum af Facebook sem á voru 

norðurljós. Myndir sem samanstóðu af tveimur eða fleiri myndum var ekki safnað. Ég get 

þó ekki fullyrt að ég hafi safnað öllum þeim norðurljósamyndum sem fyrirtækin höfðu birt 

á Facebook þegar söfnun mynda fór fram, þar sem mér gæti hafa yfirsést einhverjar 

myndir.  

Meirihluti viðtala við viðmælendur fóru fram á vinnustöðum þeirra, eða alls sex af níu. 

Tvö viðtalanna fóru fram í fundarherberginu Víti í háskólabyggingunni Öskju og eitt fór 

fram símleiðis. Viðtölin tóku allt frá 24 mínútum upp í 52 mínútur og var meðallengd 

þeirra 34 mínútur. Þau voru í samræðustíl en stuðst var við fyrirfram ákveðinn 

viðtalsramma sem beindi sjónum að framsetningu norðurljósa á Facebook til að fá 

hliðstæðar upplýsingar. Viðtalsramminn samanstendur af fimm meginþemum sem snerta 

markaðssetningu norðurljósaferða í máli og myndum á Facebook, svo sem tegundir 

norðurljósaferða sem fyrirtækin buðu upp á, myndefni norðurljósamynda á Facebook og 

myndvinnslu (sjá viðauka B). Viðtalsramminn var endurskoðaður eftir hvert viðtal og 

aðlagaður að nýjum upplýsingum. Öll viðtölin voru tekin upp á iPad með leyfi viðmælenda 

og voru þau afrituð orðrétt yfir á tölvu. Gögn sem voru skráð niður í þátttökuathugun voru 

afrituð yfir á tölvu með sama hætti og viðtölin. Gögnin samanstanda af 489 blaðsíðum. 

Greining viðtala fór fram jafnóðum og við hana var stuðst við nálgun grundaðrar 

kenningar. Sú nálgun felur í sér kerfisbundin vinnubrögð, gagnagreiningu samhliða 

gagnasöfnun og stöðugum samanburði (Charmaz, 2014; Creswell, 2013). Í upphafi var 

stuðst við opna kóðun og síðar markvissa kóðun. Í opinni kóðun fer rannsakandi ítarlega í 

gegnum gögn sín, línu fyrir línu og kemur auga á áhugaverð þemu og flokka. Með 

markvissri kóðun fer rannsakandi aftur í gegnum gögn sín, línu fyrir línu, en í þetta skiptið 

einblínir hann á þau lykilþemu sem hann kemur auga á í opinni kóðun (Esterberg, 2002). 

Niðurstöður byggðar á greiningu viðtalanna voru sannreyndar með því að fara aftur í 

gegnum viðtölin og meta réttmæti þeirra. Auk þess var haft samband við viðmælendur með 

tölvupósti og borinn undir þá skriflegur útdráttur sem byggði á þeim upplýsingum sem 

fram komu í viðtölum við þá. 

Líkt og komið hefur fram voru tekin viðtöl við markaðsfólk níu fyrirtækja og voru einungis 

greindar þær 1.693 norðurljósamyndir sem safnað var af Facebook-síðum fyrirtækja þeirra. 

Ég hófst handa við að innihaldsgreina myndirnar þegar ég hafði lokið við að greina 

viðtölin. Myndirnar voru tölusettar frá einum upp í 1.693. Forritið Atlas.ti var notað til að 

vinna innihaldsgreiningu myndanna og kalla fram tölulegar upplýsingar. Gerð var 

tölfræðileg greining á tölulegu upplýsingunum í Excel. Eftir að hafa kynnt mér inntak 

norðurljósamyndanna með endurtekinni skoðun bjó ég til flokka til að gæta samræmis og 

tryggja þar með áreiðanlegar niðurstöður (Rose, 2012). Ég flokkaði myndirnar í 

eftirfarandi yfirflokka: 1) landslagsmyndir og 2) mannamyndir (Stylianou-Lambert, 2012). 

Landslagsmyndir eru þær myndir sem hafa landslag í forgrunni (Stylianou-Lambert, 2012). 

Í Evrópska landslagssáttmálanum er landslag skilgreint sem „svæði sem … fengið hefur 

ásýnd og einkenni vegna samspils náttúrulegra eða mannlegra þátta“ (Félag íslenskra 

landslagsarkitekta, 2006) og er stuðst við þá skilgreiningu hér. Einnig var horft til skrifa 

Ingolds (2007) um að himinn og jörð séu samtvinnuð sem þýðir að himininn og þar með 

norðurljósin eru hluti af hinu náttúrulega landslagi. Þær myndir sem höfðu fólk í forgrunni 

voru flokkaðar sem mannamyndir (Stylianou-Lambert, 2012). Ástæða þess að 

mannamyndir skipa sér flokk er sú að við söfnun mynda og greiningu viðtala kom í ljós að 
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nokkuð er um að ferðaþjónustufyrirtæki taki myndir af ferðamönnum með norðurljós í 

bakgrunni í norðurljósaferðum sem þau svo birta á Facebook. Við greiningu mannamynda 

var skráð hversu margir einstaklingar eru á þeim, nánar tiltekið einn, tveir eða hópar 

(Margaryan og Zherdev, 2011). Líkamsstellingar fólks voru einnig skráðar, til dæmis hvort 

fólk standi þétt saman eða ekki. Kyn fólks og svipbrigði voru ekki skráð. Ástæða þess er sú 

að það getur reynst erfitt að átta sig á því af hvaða kyni fólk er og hvaða svipbrigði það 

sýnir, þar sem myndirnar eru af misjöfnum gæðum og teknar misnálægt fólki. Allt innihald 

landslags- og mannamynda sem var auðgreinanlegt var skráð í eftirfarandi undirflokka: 

farartæki, fjall, kyrrt vatn (sjór, stöðuvatn, á eða heit laug), snjór, ský, mannvist (svo sem 

hús, viti, vegur, raflína, girðing, upplýsingaskilti, útilistaverkið Sólfarið eða ljós frá 

útilistaverkinu Friðarsúlunni) og fólk í bakgrunni. Við myndum undirflokka var tekið tillit 

til þeirrar vitneskju sem hafði myndast við greiningu viðtala, til dæmis kom í ljós við 

greiningu viðtala að fyrirtækjum þætti eftirsóknarvert að faratæki væru á myndum. Til þess 

að ganga úr skugga um að samræmis gætti í innihaldsgreiningu mynda og að niðurstöður 

væru þar af leiðandi áreiðanlegar fór ég aftur yfir greiningu myndanna. Þrátt fyrir það get 

ég ekki tryggt að fulls samræmis hafi verið gætt við innihaldsgreininguna þar sem mér gæti 

hafa yfirsést ákveðin atriði á myndunum þar sem fjöldi mynda var mikill. 

Innihaldsgreining brýtur myndir niður í hluta og segir ekkert til um þýðingu þeirra, ólíkt 

orðræðugreiningu (Rose, 2012), því voru myndirnar orðræðugreindar að 

innihaldsgreiningu lokinni. Orðræðugreining felur ekki í sér að farið sé endurtekið í 

gegnum gögn, heldur ítarlega skoðun og túlkun þeirra þema sem koma fyrir í gögnum 

(Gill, 1996). Við innihaldsgreininguna kom ég auga á lykilþemu í framsetningu hluta á 

norðurljósamyndum fyrirtækja, svo sem sjónarhorn, líkamsstellingar fólks og hlutverk 

farartækja. Í orðræðugreiningunni leitaðist ég eftir að túlka þessi lykilþemu.  

4.6 Siðferðileg sjónarmið 

Til að standa vörð um réttindi þátttakenda voru vísindasiðareglur Háskóla Íslands (e.d.) 

hafðar að leiðarljósi í rannsóknarvinnunni. Auk þess var farið eftir lögum um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000) og var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar 

(tilkynning nr. S6969). Í siðfræði rannsókna er áhersla lögð á fjórar meginreglur sem „eru 

kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti“ (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 

73). Sjálfræðis- og skaðleysisreglan eiga helst við þessa rannsókn.  

Sjálfræðisreglan gerir kröfu um upplýst og óþvingað samþykki. Það er, að þátttakendur 

samþykki þátttöku í rannsókn af fúsum og frjálsum vilja og að þeir hafi vitneskju um hvað 

þeir eru að samþykkja (Sigurður Kristinsson, 2003). Ég hafði engin persónuleg kynni af 

viðmælendum við upphaf rannsóknarinnar. Ég hafði ýmist samband við þá símleiðis eða 

með tölvupósti og kynnti þeim viðfangsefni rannsóknarinnar áður en þeir samþykktu 

þátttöku í henni. Þeim var heitið trúnaði og nafnleynd og þeir voru látnir vita af því að 

viðtölin við þá yrðu afrituð orðrétt og að þeim yrðu gefin gervinöfn í viðtalsnótunum. Þeir 

voru einnig látnir vita af því að leiðbeinendur mínir myndu fá að lesa viðtalsnóturnar yfir 

auk eins kennara til viðbótar í fjórum tilfellum. Tekið var fram að öllum gögnum yrði eytt 

um leið og vinnu með þau yrði lokið. Áréttað var við viðmælendur að þeir þyrftu ekki að 

svara öllum þeim spurningum sem lagðar voru fyrir þá, að þeim væri heimilt að stöðva 

viðtölin og segja sig úr rannsókninni á meðan á henni stæði. Skýrt var tekið fram hve 

langan tíma viðtölin tækju. Til að ekki sé hægt að tengja ummæli viðmælenda við þá í 



25 

ritgerð þessari eru ummæli þeirra nafnlaus. Vandinn við það er að slíkur texti er ekki 

þægilegur aflestrar. 

Í skaðleysisreglunni er kveðið á um að rannsakandi verji þátttakendur gegn því að skaðast 

af þátttöku í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Þeirri reglu var framfylgt með því 

að halda trúnað við viðmælendur af samkeppnisástæðum og með því að reyna eftir fremsta 

megni að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja persónugreinanlegar upplýsingar til þeirra. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Niðurstöður viðtala 

5.1.1 Birtingarmyndir norðurljósa á Facebook 

Myndataka í norðurljósaferð 

Í norðurljósaferðum sjö af níu fyrirtækja taka sumir af starfsmönnum myndir af því sem 

fyrir augu ber á stafrænar myndavélar. Ástæða þess er sú að einstaka starfsmenn hafa 

áhuga á að ljósmynda það sem kemur fyrir sjónir þeirra í ferðunum þó svo að ljósmyndun 

sé ekki inni í þeirra starfslýsingu. Starfsmenn viðkomandi fyrirtækja eru samt leynt og ljóst 

hvattir til þess að taka þessar myndir í norðurljósaferðum þar sem viðskiptavinir kalla eftir 

slíkum myndum, auk þess sem litið er á slíkar myndir sem gott markaðsefni. Í máli tveggja 

viðmælenda kom fram að norðurljósamyndir teknar í ferðum eru ekki einungis hugsaðar 

sem markaðsefni, heldur einnig hluti af þeirri vöru sem fyrirtæki þeirra selja. Af þeim 

sökum taka starfsmenn myndir í öllum norðurljósaferðum sem viðskiptavinir geta fengið 

eintak af, að ferð lokinni. 

Í máli meirihluta viðmælenda kom fram að starfsmenn hafa ekki aflað sér faglegrar 

menntunar á sviði ljósmyndunar og lýstu flestir viðmælendur þeim starfsmönnum sem taka 

myndir í norðurljósaferðum sem færum áhugaljósmyndurum. Einn viðmælandi sagði að 

nokkrir af starfsmönnum fyrirtækisins hafi byrjað að taka myndir í norðurljósaferðum 

vegna áhuga þeirra á ljósmyndun og norðurljósum. Hann sagði þennan áhuga hafa þróast í 

að teknar séu myndir í öllum norðurljósaferðum fyrirtækisins. Að ferð lokinni senda 

starfsmenn fyrirtækinu þessar myndir og deilir fyrirtækið þeim á Facebook með 

viðskiptavinum sínum sem gera kröfu um að þær séu settar þar inn:  

Og [við] fáum stundum meldingu frá farþegum ef að það líða tveir til þrír dagar frá 

því að þeir fóru í ferðina og myndirnar eru ekki komnar inn [á Facebook]. Þá bara 

ýta þeir á okkur og segja: „Heyrðu hvar eru myndirnar frá kvöldinu mínu?“ 

Þrátt fyrir að viðskiptavinir geri kröfu um að fyrirtækið deili myndum úr 

norðurljósaferðum leggur viðmælandi áherslu á að fyrirtækið fari ekki fram á það við 

starfsmenn sína að þeir taki myndir í ferðunum og áframsendi þær á fyrirtækið:  

Og eins og ég sagði [starfsmenn taka myndir í norðurljósaferðum] af hreinum og 

einskærum áhuga þeirra sjálfra á því. … [Þ]eir fá ekkert aukalega greitt fyrir það og 

það hefur ekki komið nein krafa frá þeim um það, en ef sá dagur kemur þá munum 

við sjálfsagt ... finna einhverja lausn á því. Því að þetta er greinilega svo ofboðslega 

mikilvægt fyrir farþegana. 

Þar sem myndirnar eru orðnar mikilvægur hluti af þeirri þjónustu sem fyrirtækið veitir 

viðskiptavinum sínum, sem vilja eiga myndir af norðurljósunum sem þeir sáu, er vissulega 
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undirliggjandi krafa að starfsmenn taki myndir í norðurljósaferðum og tóku sex 

viðmælendur undir það. 

Í þessu samhengi sagði einn viðmælandi að starfsmenn væru hvattir til að taka myndir í 

norðurljósaferðum þar sem hægt væri að nota slíkar myndir sem kynningarefni á 

samfélagsmiðlum: „[V]ið erum að hvetja þau [starfsmenn] til að taka myndir í ferðum…. 

Og það gengur misvel. Maður þarf stöðugt að minna þau á að taka myndir. En … mér 

finnst gott að þau sem eru á vettvangi taki myndir.“ Af þessu má álykta að starfsmenn láta 

ljósmyndun mæta afgangi í norðurljósaferðum þar sem ljósmyndun er ekki hluti af 

starfsskyldum þeirra. Af þeim sökum eru ekki teknar myndir í öllum norðurljósaferðum, 

þrátt fyrir beiðni um það frá þeim aðilum sem sjá um kynningu á ferðunum og sækjast eftir 

að nota slíkar myndir til að koma ferðunum á framfæri. Einn viðmælandi lýsti ástæðu þess 

að sóst er eftir því að nota norðurljósamyndir til kynningar á ferðum á eftirfarandi hátt: 

„Því að þetta er auðvitað … pínu myndrænt…. Þú selur ekki norðurljósaferð með 

einhverjum texta.“ Leggja má þann skilning í þessi orð að einungis með texta reynist erfitt 

að vekja áhuga og löngun hjá fólki eftir því að sjá norðurljós. Fram kom í máli allra 

viðmælenda að myndir séu best til þess fallnar að skapa eftirspurn. 

Tveir viðmælendur minntust á að teknar séu ljósmyndir í öllum norðurljósaferðum 

fyrirtækja þeirra og að ljósmyndun í ferðum sé hluti af starfsskyldum starfsmanna. Ekki 

einungis vegna þess að sóst er eftir því að nota norðurljósamyndir úr ferðum í 

kynningarefni, heldur einnig vegna þess að slíkar myndir eru hluti af þeirri vöru sem 

fyrirtæki þeirra selja. Þannig sagði annar viðmælandinn: „Við viljum bjóða upp á meiri 

þjónustu en önnur fyrirtæki. Og það að taka myndir í ferðum og senda ferðamönnum þær 

að ferð lokinni veitir betri upplifun, þar sem ferðamenn búa ekki allir yfir þekkingu til að 

mynda norðurljósin.“ Þetta þýðir að fyrirtækið aðgreinir vöruna sem það býður upp á frá 

vörum annarra fyrirtækja með því að hafa myndir teknar í tiltekinni norðurljósaferð 

innifaldar í kaupunum. Þannig hvetur fyrirtækið ferðamenn til að festa kaup á ferðum þess. 

Ferðamönnum reynist oft erfitt að taka myndir af norðurljósum en þurfa ekki að eyða tíma 

í að læra þá kúnst, þess í stað geta þeir notið þess að horfa á norðurljósin, fari þeir í ferð 

með viðkomandi fyrirtæki þar sem starfsmenn þess sjá alfarið um að taka myndir. 

Í tengslum við þessa umræðu sagði einn viðmælandi að ekki væri hægt að fara fram á að 

starfsmenn þess taki myndir í ferðum: 

Við getum ekki gert þær kröfur til bílstjóranna eða leiðsögumannana að þeir séu 

útbúnir myndvélum og séu færir ljósmyndarar. Við höfum haldið 

ljósmyndanámskeið. … Hjálpað þeim að taka betri myndir. En við getum ekki gert 

þá kröfu til starfsmanna að þeir séu færir ljósmyndarar. Þeir tala tungumál, eru 

fróðir og með meirapróf. Við styrkjum ekki myndavélabúnað þeirra, þeir leggja 

alfarið út fyrir búnaði. 

Samkvæmt orðum viðmælanda er aðalhlutverk starfsmanna að eiga í samskiptum við 

viðskiptavini, fræða þá og keyra þá á milli staða en ekki að ljósmynda sjálfar ferðirnar og 

voru allir viðmælendur sammála um það. Sami viðmælandi tók einnig fram að fyrirtækið 

útvegi starfsmönnum sínum ekki myndavélar og að þeir verði því að nota sínar eigin vélar 

vilji þeir taka myndir í ferðunum og kom það einnig fram í máli annars viðmælanda. 

Meirihluti viðmælenda sagði fyrirtæki sitt aftur á móti eiga myndavélar sem starfsmenn 

hafi aðgang að. Í máli nokkurra þeirra kom fram að starfsmenn kjósi hins vegar að taka 
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myndir með sínum eigin vélum þar sem þær séu af meiri gæðum. Af orðum þeirra að 

dæma hagnast fyrirtæki þeirra á myndavélabúnaði starfsmanna. 

Einkenni norðurljósamynda 

Viðmælendum bar öllum saman um að fyrirtæki þeirra njóti góðs af norðurljósamyndum 

sem starfsmenn taka í norðurljósaferðum. Í máli flestra þeirra kom fram að slíkar myndir 

séu birtar á Facebook-síðum fyrirtækja til þess að gefa mögulegum viðskiptavinum 

raunsæja mynd af þeim norðurljósaferðum sem þau bjóða upp á. En myndirnar eru 

vitnisburður um það sem fyrir augu bar í ferðunum og einkennast af norðurljósum og 

einhverju öðru sem einkennir viðkomandi fyrirtæki. Á þann hátt vekja myndirnar traust hjá 

mögulegum viðskiptavinum og auðvelda þeim að gera upp hug sinn þegar kemur að því að 

velja það fyrirtæki sem þeir kjósa að fara með í norðurljósaferð. 

Samkvæmt einum viðmælanda er eftirspurn eftir því hjá mögulegum viðskiptavinum að sjá 

myndir teknar í norðurljósaferðum á Facebook: 

Krafan er sú að sjá vöru sem fyrirtæki býður til sölu á Facebook til þess að öðlast 

traust á fyrirtækinu … Þegar þú ert að fara að kaupa eitthvað … þá gerir þú 

rannsókn. Þína rannsókn á samfélagsmiðlinum. Til þess að kanna hvort fyrirtækið 

sé starfandi eða hvort að það birti bara flottar myndir sem ekkert býr á bak við. 

Af orðum viðmælanda má draga þá ályktun að mögulegir viðskiptavinir kynni sér fyrirtæki 

og þær vörur sem þau bjóða upp á Facebook áður en viðskipti eiga sér stað. Af þeim 

sökum sé mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera virk á samfélagsmiðlinum og sýna þar myndir 

sem teknar eru í ferðum þeirra. Slíkar myndir byggja upp traust meðal mögulegra 

viðskiptavina og eru þar af leiðandi söluvænar. Annar viðmælandi hafði svipaða sögu að 

segja: „[Þ]að er líklegra að við fáum fleira fólk til að eiga viðskipti við okkur ef að það sér 

að það er í rauninni hægt að taka svona myndir í ferðunum okkar.“ Af þessu leiðir að 

norðurljósamyndir veita góða innsýn í vöru fyrirtækisins og færa sönnur fyrir því að ljósin 

sjáist í ferðum þess. Á þann hátt auka myndirnar líkur á því að einstaklingar velji að eiga 

viðskipti við fyrirtækið og kom hið sama einnig fram í máli flestra viðmælenda. 

Til þess að sýna fram á að norðurljósamyndir séu teknar í norðurljósaferðum með 

viðkomandi fyrirtæki sögðu flestir viðmælendur að leitast væri eftir að hafa eitthvað sem er 

einkennandi fyrir fyrirtækin á þeim myndum sem rata inn á Facebook. Á þann hátt er hægt 

að tengja myndirnar beint við viðkomandi fyrirtæki og þær norðurljósaferðir sem þau 

bjóða upp á. Þannig komst einn viðmælandi að orði þegar hann var spurður út í myndirnar: 

„[L]jósin eru bara parturinn [af myndinni], við erum að reyna í markaðssetningunni að 

tengja þetta beint. … Tengja þetta við bílana, tengja þetta við lógóið, tengja þetta við 

gististaðina.“ Með þessum orðum leggur viðmælandi áherslu á mikilvægi þess að á 

myndunum séu ekki einungis norðurljós. Myndirnar verða auk þess að hafa ákveðin 

sérkenni eða kennileiti sem renna stoðum undir það að þær séu raunverulegar og teknar í 

ferðum með viðkomandi fyrirtæki. Sérkennin gefa tilfinningu fyrir einstakri útfærslu þeirra 

á norðurljósaferðum og sögðu flestir viðmælenda að slíkar myndir væru notaðar til þess að 

aðgreina fyrirtækið frá samkeppnisaðilum. Í þessu samhengi sögðu tveir viðmælendur að 

þar sem ávallt væri leitast við að birta myndir sem hægt sé að tengja við fyrirtæki þeirra 

leiði það til þess að myndirnar á Facebook-síðum þeirra verði keimlíkar: 
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Norðurljósamyndirnar okkar [á Facebook] eru mjög einhæfar. … [E]f þú myndir 

horfa á allar norðurljósamyndirnar sem að við erum búin að setja inn [á Facebook] 

síðustu … árin á einum vegg þá myndir þú sjá að þær eru allar mjög svipaðar. 

Samkvæmt viðmælanda eru mikil líkindi með öllum norðurljósamyndunum á Facebook-

síðu fyrirtækisins. Þó svo að það sé ekki spennandi fyrir mögulega viðskiptavini að sjá 

mikið magn af myndum með sama myndefni, vinna slíkar myndir allar að því að móta 

skýra mynd af þeirri upplifun sem fyrirtækið býður upp á. 

Norðurljósamyndir af viðskiptavinum 

Allir viðmælendur að tveimur undanskildum sögðu að myndir væru teknar af 

viðskiptavinum með norðurljós í bakgrunni í norðurljósaferðum og að slíkar myndir væru 

birtar á Facebook-síðu fyrirtækja þeirra til þess að hafa áhrif á kaupákvörðun mögulegra 

viðskiptavina. Viðmælendurnir tveir sögðu leyfismál vera ástæðu þess að myndir væru 

ekki teknar af farþegum og birtar á Facebook. Annar þeirra minntist einnig á að 

myndatökur yllu óþægindum. Þrír viðmælendur tóku fram að líta bæri á norðurljósamyndir 

af viðskiptavinum sem þjónustu við þá. Þeir sögðu auk þess að slíkar myndir væru líklegri 

til að ná betri dreifingu á Facebook en myndir án viðskiptavina, þar sem líklegt sé að 

viðskiptavinir dreifi myndum af sér. Öllum viðmælendum bar saman um að kostur slíkra 

mynda sé að þær gefi mögulegum viðskiptavinum færi á að samsama sig þeim 

viðskiptavinum sem á myndunum eru og fá þar með betri tilfinningu fyrir ferðunum eða 

þeirri upplifun sem verið er að selja.  

Í máli eins viðmælanda kom fram að fyrirtækið birtir myndir af viðskiptavinum teknum í 

norðurljósaferðum á Facebook. Þegar hann var spurður að því hvers vegna það sé gert 

svaraði hann: „Í rauninni … snýst þetta allt um upplifunina. Að þeir [mögulegir 

viðskiptavinir] setji sig í þeirra spor.“ Af þessum orðum má ráða að fyrirtækin selja 

óáþreifanlega vöru. Af þeim sökum er erfitt fyrir mögulega viðskiptavini að meta gæði 

vörunnar eða þeirrar upplifunar sem þau bjóða upp á. Til þess að gefa hugmynd um gæði 

upplifunarinnar leitast flest fyrirtækin við að hafa viðskiptavini á norðurljósamyndum, þar 

sem slíkar myndir gera mögulegum viðskiptavinum kleift að sjá sig í þeirra sporum og gera 

þannig væntanlega upplifun áþreifanlegri. Í þessu samhengi hafði annar viðmælandi þetta 

um norðurljósamynd af viðskiptavinum að segja: „Svona eins og þessi hópur hérna … þá 

erum við að sýna stemminguna hjá þessum strákum. Maður horfir auðvitað á andlitin, þeir 

eru allir brosandi og það er gaman…. Þetta er eitthvað sem mann myndi langa að 

gera….“ Það sem viðmælandi á við er að svipbrigði viðskiptavina gefa til kynna að þeir 

njóti þeirrar norðurljósaferðar sem fyrirtækið býður upp á. Með öðrum orðum bregður 

myndin upp jákvæðri og aðlaðandi mynd af upplifuninni og gerir hana eftirsóknarverða. 

Flestir viðmælendur sögðu norðurljósamyndir af viðskiptavinum birtar á Facebook að þeim 

forspurðum, líkt og sjá má á orðum eins viðmælanda: „[Þ]að er aðeins meira mál. Það 

þarf auðvitað að fá leyfi [fyrir birtingu mynda af viðskiptavinum]….“ Samkvæmt þessum 

orðum tilheyra myndir af viðskiptavinum einkalífi þeirra og því þarf að fá leyfi hjá þeim 

fyrir því að birta þær á Facebook, þar sem Facebook er opinber vettvangur. Af þeim sökum 

krefst það meiri vinnu af starfsfólki að birta myndir af viðskiptavinum á Facebook en 

myndir án viðskiptavina. Einn viðmælandi sagði slíka vinnu aftra starfsfólki frá því að 

birta myndir af viðskiptavinum, auk þess sem slíkar myndatökur valda viðskiptavinum 

ónæði: 
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Í raun og veru þá … viljum við … alveg [birta myndir af gestum]. … [E]f að maður 

tekur myndir af gestum þá þarf maður samt alltaf að fá leyfi fyrir því að nota þær. 

Maður birtir slíkar myndir til dæmis ekki á forsíðum bæklinga án leyfis. Og svo 

bara finnst okkur við ekki geta farið fram á það við gesti að þeir standi kyrrir í 30 

sekúndur á meðan við tökum mynd af þeim. 

Af orðum viðmælanda má draga þá ályktun að fyrirtækjum þyki eftirsóknarvert að birta 

myndir af viðskiptavinum á Facebook og gefa þar með mögulegum viðskiptavinum innsýn 

í þá upplifun sem fyrirtækið býður upp á. Annar viðmælandi, sem sagði fyrirtæki sitt ekki 

birta myndir af viðskiptavinum sínum, tók undir þessi orð. Hinn viðmælandinn sagði tvær 

ástæður vera fyrir því að starfsfólk birtir ekki slíkar myndir. Annars vegar setji starfsfólk 

fyrir sig að fá leyfi hjá viðskiptavinum fyrir slíkum myndbirtingum. Hins vegar finnst 

starfsfólki það ekki geta farið fram á það við viðskiptavini að þeir stilli sér upp fyrir 

norðurljósamyndatökur þar sem slíkar myndatökur taki tíma og trufli þar með upplifun 

viðskiptavina. Í máli sama viðmælanda kom fram að starfsfólk hafi fundið lausn á þessu: 

En við höfum nýtt tækifærið þegar til dæmis starfsmaður fer í norðurljósaferð eða 

þegar starfsmaður fer með vini sína í norðurljósaferð. Þá hefur maður oft nýtt 

tækifærið og beðið fólk um að standa kyrrt í 30 sekúndur á meðan að tekin er mynd 

af því. 

Samkvæmt þessum orðum fær starfsfólk samstarfsfólk eða vini til þess að stilla sér upp 

fyrir norðurljósamyndatökur þegar svo ber við. Þær norðurljósamyndir með fólki sem 

fyrirtækið birtir á Facebook eru með öðrum orðum sviðsettar. Á þann hátt nær starfsfólk að 

birta norðurljósamyndir sem sýna fólk án þess að þurfa að huga að leyfismálum eða að það 

valdi viðskiptavinum truflun. 

Í máli þriggja viðmælenda kom aftur á móti fram að ekki beri að líta á 

norðurljósamyndatökur sem truflun við viðskiptavini heldur þjónustu við þá. Þeir sögðu að 

viðskiptavinum þætti eftirsóknarvert að eiga myndir af sér með norðurljósum en byggju 

ekki alltaf yfir kunnáttu til að mynda norðurljósin og því sækist þeir eftir því að fyrirtækið 

taki myndir af þeim í ferðum og deili slíkum myndum með þeim. Þannig komst einn 

viðmælandi að orði:  

[F]ólk vill eiga myndir af sér undir norðurljósum... Komin út í svona 

grundvallarpælingar í tengslum við ferðamálafræði og hvers vegna við ferðumst. 

Við viljum segja fólki frá því að við ferðumst og við viljum sýna fólki að við erum 

að gera merkilega hluti. Norðurljósin eru einstakt fyrirbæri og að deila mynd með 

vinum og kunningjum af þér undir norðurljósum er eitthvað sem er kúl. 

Í máli viðmælanda kemur fram að fólki þykir eftirsóknarvert að hafa séð norðurljós og vilji 

geta stært sig af því að hafa séð þau og sækist því eftir að eiga mynd af sér með þeim því 

til sönnunar. Af þeirri ástæðu lítur það á myndatöku starfsfólks í norðurljósaferðum sem 

kærkomna þjónustu. 

Í máli sama viðmælanda kom fram að fyrirtækið sé ekki einungis að þjónusta viðskiptavini 

sína með því að taka norðurljósamyndir af þeim: „[V]ið höfum verið að taka myndir af 

viðskiptavinum sem við höfum svo birt á Facebook. ... Svo höfum við merkt fólkið á 

myndunum til þess að fá það inn á síðuna okkar.“ Á þennan hátt notar fyrirtækið myndir af 

viðskiptavinum til þess að koma sér á framfæri á Facebook. Það er, fyrirtækið birtir 
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norðurljósamyndir af viðskiptavinum sínum á Facebook-síðu sinni til þess að ýta undir að 

þeir líki við myndir fyrirtækisins og deili þeim með vinum sínum. Tveir viðmælendur tóku 

í sama streng. Annar þeirra sagðist leitast við að sem flestir deili norðurljósamyndum 

fyrirtækisins svo að hróður þess berist sem víðast og telur hann norðurljósamyndir með 

viðskiptavinum vera lykilinn að því: „[F]ólk vill alltaf sjá sjálft sig. … Ef ég myndi birta 

tíu myndir frá gærdeginum [á Facebook] sem væru án fólks… þá myndu þeir sem voru í 

ferðinni ekki like-a eða share-a myndunum þar sem þeir kæmu ekki fyrir á þeim.“ 

Samkvæmt viðmælenda er fólk líklegra til þess að deila myndum úr ferðum með 

fyrirtækinu ef það kemur sjálft fyrir á þeim. Af þeim sökum leitast starfsfólk viðkomandi 

fyrirtækis við að taka myndir af viðskiptavinum í ferðum og birta þær á Facebook að ferð 

lokinni til þess að ýta undir að fólk deili þeim með vinum og vandamönnum á Facebook. 

Texti við norðurljósamyndir 

Í máli allra viðmælenda kom fram að norðurljósamyndum á Facebook fylgi ávallt texti. 

Mismunandi er eftir fyrirtækjum hvað haft er í huga við skrif myndatexta og hvort texti sé 

opinn fyrir túlkun áhorfenda á viðkomandi norðurljósaferð eða ekki. Þau atriði sem hafa 

áhrif á texta er það hvort honum er beint að viðskiptavinum eða mögulegum 

viðskiptavinum og hvort honum er ætlað að vekja löngun eftir að fara í norðurljósaferð eða 

hvetja til kaupa á slíkri ferð. Einn viðmælandi sagði að við skrif myndatexta bæri að varast 

að skapa óraunhæfar væntingar. 

Einn viðmælandi sagði norðurljósamyndir birtar á Facebook til þess að kynna 

norðurljósaferðir fyrirtækisins fyrir mögulegum viðskiptavinum og af þjónustu við 

viðskiptavini. Þegar hann var spurður að því hvað haft sé í huga við textasmíð svaraði 

hann: 

[Þ]að er náttúrulega bara eitthvað sem á við myndina. … Við tökum fram að 

myndin hafi verið tekin í ferð hjá okkur og hvenær sú ferð var farin. Svo tökum við 

líka oft fram hvar myndin var tekin … og kannski hvað við sáum norðurljósin lengi 

og … hversu sterk þau voru, svo dæmi séu tekin…. 

Orð viðmælanda sýna að myndatexti er einföld lýsing á þeirri norðurljósaferð sem farið var 

í og stýrir þannig túlkun áhorfenda á viðkomandi mynd. Textinn bregður upp raunsærri 

mynd af norðurljósaferðum fyrirtækisins fyrir mögulega viðskiptavini sem vita þannig að 

hverju þeir ganga, ákveði þeir að fara í ferð með fyrirtækinu. Textinn gerir viðskiptavinum 

einnig kleift að nálgast þær myndir sem teknar voru í þeirri ferð sem þeir fóru í. Annar 

viðmælandi tók svipaðan pól í hæðina: 

[T]extinn er í rauninni bara einfaldur: „Þetta eru norðurljósamyndir úr ferðinni 28. 

nóvember.“ Það … er í rauninni bara það sko. … [V]ið dagsetjum albúmin … [t]il 

þess að farþegarnir sem að voru hérna á viðkomandi degi geti fundið myndir úr 

sinni ferð. Það er eina ástæðan. 

Viðmælandi segir þeim norðurljósamyndum sem birtar eru á Facebook vera beint að 

viðskiptavinum sem hafa farið í norðurljósaferð með fyrirtækinu. Myndirnar eru merktar 

með dagsetningum sem auðvelda viðskiptavinum að finna myndirnar sem teknar voru í 

þeirri ferð sem þeir fóru í. Engar viðbótarupplýsingar séu í textanum um sjálfar ferðirnar 

og hann því opinn fyrir túlkun mögulegra viðskiptavina. 
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Í máli meirihluta viðmælenda kom aftur á móti fram að myndatexti sé ekki opinn fyrir 

túlkun mögulegra viðskiptavina. Þannig sagði einn viðmælandi: „[Þ]að sem við höfum í 

huga [við textagerð] er bara hversu einstakt fyrirbæri þetta er og reynum svona að … 

draga ferðamanninn inn í þessa hugsun. Skapa… einhverja löngun í að upplifa þetta.“ 

Samkvæmt viðmælanda er myndatexti áhrifamikill og skapar einstaka ímynd af 

norðurljósunum. Markmið hans er að vekja sterka löngun eftir því að sjá norðurljósin á 

Íslandi en ekki að hvetja til sölu. Í þessu samhengi sagði annar viðmælandi að hugmyndin 

að baki norðurljósamyndum og textanum við þær væri ekki einungis að vekja löngun 

heldur einnig að leiða til sölu: 

Það er alltaf eitthvað sölumóment haft í huga. Það er haft í huga að við erum að 

birta myndina til að fá fólk inn á vefinn okkar og síðan erum við að birta myndina 

beinlínis til að reyna að fá fólk til að kaupa einhverja ákveðna ferð. Textinn snýst 

líka um að fá fólk til að skipta við okkar fyrirtæki, koma inn á vefinn okkar og helst 

kaupa einhverja ákveðna ferð af okkur. 

Orð þessa viðmælanda þýða að myndir og textar eru fléttuð saman og styðja hvort annað. 

Hvort tveggja á að vekja löngun og sannfæra mögulega viðskiptavini um að fara inn á 

sölusíðu fyrirtækisins og kaupa þar ákveðna norðurljósaferð af fyrirtækinu. Kom þetta 

einnig fram í máli annars viðmælanda. 

Sá viðmælandi hafði orð á því að ýmislegt bæri að varast við textagerð til að viðskiptavinir 

yrðu ekki fyrir vonbrigðum með þá upplifun sem fyrirtækið býður upp á: 

Við þurfum fyrst og fremst að passa að gefa fólki ekki loforð um að það muni sjá 

norðurljós í ferðum okkar. [V]ið skrifum ekki: „Það verða geðveik norðurljós í 

kvöld!“ … Svo … reynum við líka eða við gætum þess að vera ekki að … yfir 

dramatísera textana. … [V]ið skrifum ekki: „Fantastic, amazing, spectacular…!“ … 

[M]aður verður að vera svolítið rólegur í þessu [textaskrifum]. Þannig að þetta þarf 

bara að vera svona frekar klippt og skorið, einfalt og engin loforð. Og engin 

dramatík eða blekkingar. 

Viðmælandi undirstrikar að fyrirtækið varist að skapa væntingar sem það getur ekki 

uppfyllt með myndatextum sínum. Norðurljósamyndirnar gera norðurljósin stöðug. Í 

myndatexta er aftur á móti skýrt tekið fram að norðurljósin séu óstöðugt náttúrufyrirbæri 

og að fyrirtækið selji leitina að þeim. Sú leit beri stundum árangur en þó ekki alltaf. Þar að 

auki er þess gætt að myndatexti innihaldi ekki gildishlaðin lýsingarorð til að lýsa 

norðurljósunum, þar sem þau séu líkleg til að valda viðskiptavinum vonbrigðum. Í máli 

sama viðmælanda kom einnig fram að starfsfólk leitist við að skrifa einfalda texta við 

norðurljósamyndir af viðskiptavinum: „Það er oft tilefni til, það er svo auðvelt að stökkva 

á einhvern brosandi og segja að hann sé bara super happy. … Svo er hann það kannski 

ekki.“ Þessi orð þýða að viðskiptavinir stilli sér upp fyrir myndatökur og því endurspegli 

svipbrigði þeirra á slíkum myndum ekki endilega upplifun þeirra. Af þeim sökum leitast 

starfsfólk við að lesa ekki of mikið úr svipbrigðum þegar það semur texta við slíkar myndir 

og sleppir því gildishlöðnum lýsingarorðum. 
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5.1.2 Myndvinnsla 

Unnar norðurljósamyndir 

Fjórir viðmælendur sögðu að búið væri að vinna þær norðurljósamyndir sem birtar eru á 

Facebook-síðum fyrirtækja þeirra í myndvinnsluforritum. Breytingarnar eru til þess fallnar 

að fegra myndirnar svo þær vekji frekar athygli, til að þær skapi fagra fyrirtækjaímynd eða 

til þess að auka líkurnar á því að þær leiði til sölu. Viðmælendurnir fjórir tóku allir fram að 

innihald mynda skipti meira máli en gæði þeirra og að um lítilsháttar breytingar á 

myndunum væri að ræða.  

Þegar einn viðmælenda var spurður að því hvort norðurljósamyndir væru unnar fyrir 

birtingu á Facebook svaraði hann: „Það er aðeins búið að laga myndirnar. … Það er búið 

að laga flestar myndir sem birtast í dag.“ Viðmælandi segir það almenna venju að vinna 

ljósmyndir í myndvinnsluforritum áður en þær eru birtar og því sjái hann ekkert athugavert 

við að það sé gert á hans vinnustað. Hann tók fram að norðurljósamyndirnar séu ekki mikið 

unnar og aðgreindi þær síðar í viðtalinu frá myndum atvinnuljósmyndara sem hann sagði 

eyða miklum tíma í myndvinnslu: „[S]vona áhugamannavinnsla eins og tíðkast hjá okkur 

tekur tíu til fimmtán mínútur á mynd. Hjá atvinnuljósmyndurum getur vinnslan aftur á móti 

tekið töluvert lengri tíma.“ Viðmælandi álítur norðurljósamyndir fyrirtækisins vera 

upprunalegri en myndir atvinnuljósmyndara, þar sem ekki sé búið að vinna þær jafn mikið. 

Af þeim sökum skapi myndirnar væntingar sem fyrirtækið getur uppfyllt. Þrír viðmælenda 

komu inn á skylda umræðu. Þeir réttlættu vinnslu ljósmynda fyrirtækja þeirra, þar sem 

birtar ljósmyndir séu yfirleitt unnar og þar sem að þeirra mati sé aðeins um smávægilegar 

breytingar á myndunum að ræða. Einn þeirra nefndi í þessu samhengi að allar 

norðurljósamyndir væru unnar þar sem í sjálfri myndavélinni færi fram myndvinnsla: 

„[Þ]eir [ljósmyndarar] eru í raun að veiða þau [norðurljósin] með löngum lýsingartíma.“ 

Samkvæmt þessum orðum eru myndavélar eins konar myndvinnsluforrit þar eð hægt er að 

stilla þær þannig að þær magni upp og fangi ljósmagn norðurljósa sem augað annars nemur 

ekki. Annar viðmælandi var sama sinnis. 

Sá viðmælandi sagði þær breytingar sem gerðar eru á norðurljósamyndum fyrir birtingu á 

Facebook vera af tvennum toga. Í fyrsta lagi er ljósmagnið aukið og í öðru lagi er dregið úr 

grófleika myndanna sem stafar einkum af því að þær eru teknar við lítið ljósmagn: „[Þ]ví 

lengur [sem myndavélalinsan er] opin, því meira hreyfast norðurljósin. Því verri verður 

myndin.“ Samkvæmt þessu þarf ljósop myndavélarinnar að vera opið í svolitla stund til að 

hleypa meira ljósi inn í hana og ná þannig mynd af norðurljósunum. Á þeim tíma hafa 

norðurljósin hreyfst og verða því óskýrari í mynd, grófleikinn stafar af of litlu ljósmagni. 

Til að gera áferð myndanna fallegri er grófleiki þeirra minnkaður í myndvinnsluforritum 

og ljósmagn norðurljósanna ýkt. Myndirnar eru með öðrum orðum fegraðar þar sem fólk 

veitir fögrum myndum frekar athygli líkt og allir viðmælendur minntust á. Þannig komst 

einn að orði: „Þær [norðurljósamyndirnar] … eru unnar vegna þess að þær verða bara 

flottari og þar af leiðandi verður skemmtilegra að horfa á þær.“ Viðmælandi leggur 

áherslu á að fyrirtæki hafi ávinning af því að vinna norðurljósamyndir þar sem 

myndvinnsla eykur líkurnar á því að fólk berji myndir augum og veiti viðkomandi 

fyrirtæki um leið eftirtekt. Í þessu samhengi tók einn viðmælandi fram að unnar myndir 

séu ekki einungis líklegri til að vekja athygli en óunnar myndir, heldur séu þær einnig 

líklegri til að leiða til sölu á norðurljósaferðum. 
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Samkvæmt öðrum viðmælanda sýna unnar myndir fram á fagmannleg vinnubrögð 

fyrirtækisins. Hann bar slíkar myndir saman við þær óunnu myndir sem helsti 

samkeppnisaðili fyrirtækisins birtir á Facebook og sagði: „Sá sem gerir greinarmun á 

gæðum mynda sem fyrirtæki birta og kýs að eiga viðskipti við það fyrirtæki sem birtir 

myndir af meiri gæðum velur metnaðarfyllra fyrirtæki.“ Með þessum orðum tekur 

viðmælandi sterkt fram að unnar norðurljósamyndir fyrirtækisins beri vott um vönduð og 

fagleg vinnubrögð sem fyrirtækið hafi í heiðri, ólíkt helsta samkeppnisaðila. Á þann hátt 

skapi þær fyrirtækinu jákvæða ímynd meðal mögulegra viðskiptavina og veiti því að mati 

viðmælandans samkeppnisforskot. Viðmælandinn sækist eftir samkeppnisforskoti á 

markaði en þegar hann var spurður að því hvað ráði vali hans á þeim norðurljósamyndum 

sem hann birtir á Facebook gætir mótsagnar í umræðu hans:  

[É]g get ekki sagt gæðin út af því að ... núna undanfarið höfum við birt myndir á 

Facebook sem voru teknar á farsíma. [V]ið reynum að halda uppi dampi [þegar 

kemur að því að birta efni á Facebook], það þarf að birta nýtt efni á þriggja til 

fjögurra daga fresti … út af því að fólk er alltaf að skoða. 

Orð viðmælandans sýna að hann birtir ekki einungis unnar myndir á Facebook heldur 

einnig óunnar myndir sem teknar eru á farsíma. Þar með beitir hann sömu vinnubrögðum 

og helsti samkeppnisaðili hans sem hann þó setur út á og aðgreinir sig frá. Ástæðan er sú 

að hann þarf stöðugt að birta nýtt efni á Facebook til að minna á fyrirtækið, líkt og fram 

kom í máli allra viðmælenda, og því verður hann stundum að notast við það efni sem hendi 

er næst, jafnvel þótt það samræmist ekki áherslum fyrirtækisins. 

Samkvæmt viðmælanda kemur það yfirleitt ekki að sök þó hann birti einstaka sinnum 

óunnar myndir á Facebook: „Það er rosa skrýtið hvaða myndir fólki finnst flottar. Út af því 

að það er ekki alltaf … myndir af góðum gæðum. Það er bara … efnisinnihald, umhverfið 

og allt [sem að fólki finnst flott].“ Þetta þýðir að viðmælandi leggur meiri áherslu á 

innihald þeirra norðurljósamynda sem hann birtir á Facebook en gæði, þar sem innihald 

þeirra vekur alla jafna meiri athygli en gæðin. Hinir þrír viðmælendurnir sem birta unnar 

myndir á Facebook sögðu hið sama. Með öðrum orðum skiptir áhugavert innihald mynda 

sem hefur skírskotun í norðurljósaferðir fyrirtækisins og færir sönnur fyrir því að 

norðurljósin sjáist í ferðum þess meira máli en gæði þeirra. Ástæðan er sú að slíkt 

myndefni er líklegra til þess að vekja löngun meðal mögulegra viðskiptavina og leiða til 

sölu á ferðum fyrirtækisins.  

Óunnar norðurljósamyndir 

Fimm viðmælenda sögðust birta myndir í litlum gæðum eða óunnar myndir úr 

norðurljósaferðum á Facebook. Nefndar voru tvær ástæður fyrir því að birtar eru óunnar 

myndir á Facebook. Ein ástæða þess er sú að ekki gefst tími til að vinna myndirnar í 

myndvinnsluforritum vegna þess að fyrirtæki þurfa stöðugt að birta nýtt efni á Facebook til 

að halda uppi samræðum við mögulega viðskiptavini. Önnur ástæða er vilji til að sýna 

fram á falsleysi slíkra mynda. Hvort sem birtar eru óunnar eða unnar norðurljósamyndir á 

Facebook-síðum fyrirtækja þá sögðu allir viðmælendur norðurljósamyndir skapa draumsýn 

á norðurljósaferðir þar sem þær gera hverful norðurljós varanleg. 

Tveir af þeim fimm viðmælendum sem birta óunnar norðurljósamyndir á Facebook sögðu 

að fyrirtæki þeirra væru stöðugt að birta nýjar norðurljósamyndir á Facebook til að leiða til 
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samræðna í því skyni að koma fyrirtækjum þeirra á framfæri. Af þeim sökum réðu þau 

einfaldlega ekki við að vinna þær allar í myndvinnsluforritum. Þannig sagði annar þeirra:  

Yfirleitt eru þetta bara óunnar hráar myndir. Vegna þess að þetta er svo ofboðslega 

mikið magn … Það er algjörlega vonlaust að vinna allar þessar myndir. … Og þær 

eru bara ljómandi ágætar og svona náttúrulegar og bara réttar. Þær eru bara eins og 

þær eru. Það er ekki búið að eiga við myndirnar í Photoshop eða Paint. Þær eru bara 

nákvæmlega svona. 

Samkvæmt viðmælanda eru þær norðurljósamyndir sem fyrirtækið birtir á Facebook til að 

halda uppi samræðum nær fyrirmyndinni en unnar myndir, sem er kostur og réttlætir að 

fyrirtækið birti slíkar myndir þar. Hann tók auk þess fram að á Facebook fari fram 

óformleg samskipti og því séu ekki gerðar sömu kröfur til þess efnis sem er birt þar og til 

þess efnis sem birtist í bæklingum eða á vef fyrirtækisins:  

Það þarf að vinna þær [ljósmyndirnar] þar sem þær prentast ekki nógu vel og koma 

ekki vel út á vefnum okkar. … [P]rentefni krefst betur unninna mynda. Það er … í 

rauninni ekki hægt að prenta óunna mynd. Hún verður ekki falleg. 

Orð viðmælanda þýða að myndir eru unnar fyrir prentefni og fyrir vef fyrirtækisins af 

tækni- og fagurfræðilegum ástæðum. Annar viðmælandi minntist einnig á fagurfræði þeirra 

mynda sem settar eru á vef fyrirtækisins og í bæklinga þess, þegar hann lýsti muninum á 

vef- og prentmiðlum og Facebook: „Þá erum við með betri myndir, vandaðri myndir [á 

vef- og prentmiðlum en á Facebook]…. Og þær eru flestar unnar.“ Þegar hann var spurður 

nánar út í hvers vegna þær myndir sem fyrirtækið birtir á Facebook séu ekki unnar svaraði 

hann:  

[Þ]að eru bara ekki gerðar sömu kröfur. … [Í] auglýsingabæklingum ertu með 

myndir sem hafa það hlutverk að selja. En eins og til dæmis á Facebook … þá ertu 

að reyna að fá fólk inn á síðuna þína, ekki beinlínis í einhverju söluskyni. … [Þ]etta 

er bara markaðssetning, ekki sala. Og þá eru ekki gerðar sömu kröfur til gæða 

ljósmynda. … [Þ]að er ekki eins mikilvægt. 

Síðar í viðtalinu bætti hann við: „[A]lmennt séð eru myndir á Facebook af minni gæðum 

en þær myndir sem við notum í beinu söluskyni, þetta er bara hálfgert spjallform….“ 

Viðmælandi kveður skýrt á um að markmið norðurljósamynda í bæklingum fyrirtækisins 

eða á vef þess sé að selja og því skipti máli að þær séu af góðum gæðum. Á Facebook 

spilar inntak mynda aftur á móti stærra hlutverk en gæði. Ástæða þess er sú að slíkum 

myndum er ekki ætlað að leiða til beinnar sölu, heldur að vekja áhuga á norðurljósaferðum 

fyrirtækisins og leiða til samræðna um þær. Fjórir viðmælendur sem birta óunnar 

norðurljósamyndir á Facebook sögðu hið sama. 

Einn þeirra sagði það skipta máli að myndirnar sýndu fram á að ekki hefði verið átt við 

þær: 

[V]ið viljum samt helst ekki vera mikið í þessu Photoshop og svoleiðis. Við höfum 

reynt að hafa myndirnar eins nálægt raunveruleikanum og við getum. Sem er 

kannski, ég veit ekki. Kannski er maður gamaldags og fattar ekki alveg hérna…. Æ 

við höfum bara lagt svo mikla áherslu á þennan heiðarleika. 
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Viðmælandi telur fyrirtæki sitt hafa sérstöðu þar sem það birtir óunnar myndir á Facebook. 

Með því að birta slíkar myndir á Facebook álítur viðmælandi sig vera að vinna eftir gildum 

fyrirtækisins og koma fram af heiðarleika við mögulega viðskiptavini. Hann telur óunnar 

myndir endurspegla veruleikann betur og skapa væntingar sem fyrirtækið getur uppfyllt. 

Nefndu hinir fjórir viðmælendurnir það einnig. Orð hans síðar í viðtalinu benda þó til þess 

að þrátt fyrir að myndirnar séu ekki unnar, skapi þær blekkingarheim og þar með 

óraunhæfar væntingar þar sem þær gera hverfult náttúrufyrirbæri stöðugt. Ummæli hinna 

átta viðmælendanna gefa einnig til kynna að þær norðurljósamyndir sem þeir birta á 

Facebook skapi tálmynd. Ástæður þess eru þær að norðurljósin sjást ekki alltaf í ferðum 

viðkomandi fyrirtækja og ferðum er oft aflýst þegar engar eða litlar líkur eru á því að þau 

sjáist. 

5.2 Niðurstöður myndgreiningar 

5.2.1 Innihald norðurljósamynda 

Norðurljós voru á öllum þeim myndum sem fyrirtæki nota til að kynna norðurljósaferðir á 

Facebook. Mikill meirihluti norðurljósamynda eða 93% höfðu landslag í forgrunni og 

flokkuðust því sem landslagsmyndir. Mikill minnihluti eða 7% norðurljósamynda höfðu 

aftur á móti fólk í forgrunni og flokkuðust því sem mannamyndir. Innihald landslags- og 

mannamynda var svipað (sjá mynd 1). Farartæki voru á 19% allra mynda. Einungis mátti 

greina vörumerki viðkomandi fyrirtækis á faratæki þess, á tæplega 4% mynda. Rétt er að 

taka fram að þetta hlutfall hefði ekki verið svona hátt ef ekki hefði verið fyrir eitt af 

fyrirtækjunum sem leitast sérstaklega við að birta myndir af farartækjum sínum. Fólk var á 

24% allra mynda og á 2% þeirra var fólk í starfsmannaklæðnaði, en vörumerki viðkomandi 

fyrirtækis var ekki sjáanlegt á klæðnaðinum. Mismunandi var hversu margir einstaklingar 

voru í forgrunni á mannamyndum. Á um 18% mannamynda var einn einstaklingur í 

forgrunni, á um 58% voru tveir einstaklingar og á tæplega 25% mannamynda var hópur 

fólks. Á meirihluta þeirra mynda (97%) sem á voru tveir einstaklingar eða hópur fólks stóð 

fólk þétt saman. Á minnihluta mynda (3%) sem á voru tveir einstaklingar, var annar á 

hnjánum. 
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Mynd 1. Innihald norðurljósamynda. 

5.2.2 Orðræða norðurljósamynda 

Allar þær norðurljósamyndir sem viðkomandi fyrirtæki hafa birt á Facebook segja þá sögu 

að norðurjósin sjáist ávallt í ferðum þeirra, þar sem norðurljós eru sýnileg á öllum 

myndunum. Norðurljósin eru mismunandi að styrk og gerð. Það eru ekki aðeins 

norðurljósin sem eru fjölbreytileg heldur einnig veðráttan, en sumar myndir sýna 

heiðskýran næturhimin (sjá mynd 2) á meðan aðrar sýna skýjaðan næturhimin (sjá mynd 

3). Næturhimininn nær að jafnaði yfir stærstan hluta landslags- og mannamynda. Fögur 

fjallasýn kemur yfirleitt fyrir á landslagsmyndum. Landslag gefur vísbendingu um hvert 

viðkomandi fyrirtæki fer með viðskiptavini sína í leit að norðurljósum; oftast nær á 

afskekktan stað þar sem lítillar eða engrar ljósmengunar gætir, samanber mynd 2 sem 

flokkast sem landslagsmynd. Þó staðurinn sé afskekktur er oft mannvist á honum, svo sem 

bygging eða vegur, sem er þó alltaf í aukahlutverki. Í sumum tilfellum hefur mannvist það 

hlutverk að ýta undir mikilfengleika norðurljósa, í öðrum tilfellum virðist hún hafa ratað 

óvart inn á myndina. Það sama á við um farartæki. Þau farartæki sem koma fyrir á 

norðurljósamyndum miðla upplýsingum um hvort viðkomandi fyrirtæki bjóði upp á 

fjölmennar eða fámennar ferðir. Á mynd 3, sem flokkast sem landslagsmynd, sést til að 

mynda bifreið sem tekur fáa farþega. 
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Mynd 2. Landslagsmynd. 

Heimild: Birt með leyfi fyrirtækis. 

 

 

Mynd 3. Landslagsmynd þar sem bifreið bregður fyrir. 

Heimild: Birt með leyfi fyrirtækis. 



40 

Landslags- og mannamyndir sem sýna fólk miðla einnig vísbendingum um fjölda farþega í 

norðurljósaferð. Á landslagsmyndum er algengast að fólk snúi baki í myndavélina, sé 

hlutfallslega lítið og horfi á norðurljósin eða taki mynd af þeim. Á þann hátt er athygli 

beint frá fólkinu sjálfu og að norðurljósunum sem eru dásömuð. Mynd 4 er dæmi um slíka 

mynd. Á henni gefur að líta hóp fólks sem beinir áhorfi sínu að norðurljósum eða er að 

taka mynd af þeim. Sjónarhorn myndarinnar er gleitt sem verður til þess að hún bregður 

upp tímalausri sýn á náttúru Íslands, líkt og flestar landslagsmyndir. Myndin miðlar einnig 

upplýsingum um athafnir ferðamanna eða vöruna sem boðin er til sölu. 

 

 

Mynd 4. Landslagsmynd með hópi fólks. 

Heimild: Birt með leyfi fyrirtækis. 

Sjónarhorn mannamynda er aftur á móti þröngt en á þann hátt er athyglinni beint að 

upplifun fólks sem snýr sér að myndavélinni. Slíkar myndir eru persónulegri en 

landslagsmyndir og staðfesta að fólk hafi farið í norðurljósaferð og séð norðurljós, því það 

hefur stillt sér upp fyrir framan þau. Mannamyndir gefa með öðrum orðum til kynna að það 

sé eftirsóknarvert að sjá norðurljósin. Á mannamyndum stendur fólk yfirleitt fyrir miðju 

myndar, ef það eru tvær eða fleiri manneskjur saman á mynd standa þær yfirleitt það 

nálægt hver annarri að líkamar þeirra snertast. Dæmi um slíka mynd er mynd 5. 

Líkamsstellingar fólksins á þeirri mynd gefa til kynna að það sé mjög náið, en það stendur 

þétt saman og hallar sér upp að hvort öðru. Á sumum mannamyndum er fólk í bakgrunni 

(sjá mynd 5) og virðist það vera vegna þess að ekki var komist hjá því. Allar mannamyndir 

gefa til kynna að það sé kalt í norðurljósaferðum þar sem fólk á þeim er ávallt klætt í 

hlýjan útivistarfatnað, svo sem úlpu, húfu, vettlinga og trefil.  
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Mynd 5. Mannamynd af tveimur einstaklingum. 

Heimild: Birt með leyfi fyrirtækis. 

5.3 Samantekt á niðurstöðum 

Í máli meirihluta viðmælenda kom fram að einungis sumir starfsmenn taka myndir í 

norðurljósaferðum sem þýðir að ekki eru teknar myndir í öllum norðurljósaferðum 

viðkomandi fyrirtækja. Einn viðmælandi sagði að farið væri fram á það við starfsmenn að 

þeir tækju þátt í framleiðslu á markaðsefni með því að taka ljósmyndir í 

norðurljósaferðum. Í máli sex viðmælenda kom fram að óbeint væri farið fram á að 

starfsmenn tækju myndir í norðurljósaferðum, þar sem slíkar myndir nýttust sem 

markaðsefni og væru þjónusta við viðskiptavini. Tveir viðmælendur minntust einnig á að 

myndir teknar í norðurljósaferðum væru markaðsefni og sögðu að það væri skylda 

starfsmanna að taka myndir í ferðum þar sem norðurljósamyndir séu hluti af þeirri vöru 

sem fyrirtækin bjóða til sölu. 

Allir viðmælendur minntust á að myndir teknar í norðurljósaferðum henti vel til 

markaðssetningar norðurljósaferða fyrirtækja þeirra á Facebook. Ástæða þess sé sú að þær 

sýni með trúverðuglegum hætti fram á að norðurljósin sjáist í ferðum með viðkomandi 

fyrirtækjum og byggi því upp traust meðal mögulegra viðskiptavina. Flestir viðmælendur 

töluðu um mikilvægi þess að ekki væru einungis norðurljós á myndum teknum í 

norðurljósaferðum, heldur einnig ákveðin sérkenni sem mætti tengja beint við fyrirtækin 

og þá upplifun sem þau bjóða upp á. Slík sérkenni aðstoða mögulega viðskiptavini við að 

greina á milli norðurljósaferða mismunandi ferðaþjónustufyrirtækja og taka þar með 

meðvitaða ákvörðun um kaup á ferð. 

Mikill meirihluti þeirra mynda sem fyrirtækin birta á Facebook eru landslagsmyndir (93%) 

og mikill minnihluti eru mannamyndir (7%). Allir myndirnar eiga það sameiginlegt að á 

þeim sjást norðurljós. Sjónarhorn landslagsmynda er gleitt og bregður upp tímalausri sýn á 

náttúru Íslands. Sjónarhorn mannamynda er aftur á móti þröngt og beinir þannig athygli að 
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upplifun fólks og félagslegum tengslum þess. Innihald landslags- og mannamynda er 

svipað og gefur til kynna að farið sé í norðurljósaferðir að vetri til, samanber myrkan 

næturhimin, snjó og hlýlegan klæðnað fólks. Myndefnið gefur einnig til kynna hvert farið 

er með ferðamenn í norðurljósaferð. Farartæki voru á miklum minnihluta mynda og í 

einungis 4% tilfella var hægt að beintengja farartæki við viðkomandi fyrirtæki. Gerð 

farartækja gefur vísbendingu um hvort fyrirtæki bjóði upp á fjölmennar eða fámennar 

ferðir. Fjöldi fólks á myndum gefur einnig vísbendingu um gerð ferða. Fólk á 

landslagsmyndum gefur auk þess innsýn í athafnir fólks í slíkum ferðum. 

Meirihluti viðmælenda sagði norðurljósamyndir af viðskiptavinum birtar á Facebook-

síðum fyrirtækja þeirra. Tveir viðmælendur sögðu slíkar myndir gefa mögulegum 

viðskiptavinum góða hugmynd um gæði þeirrar upplifunar sem fyrirtækin bjóða upp á og 

gera hana aðgengilega. Þrír viðmælendur sögðu norðurljósamyndir af viðskiptavinum vera 

þjónustu við viðskiptavini og að slíkar myndir séu vel til þess fallnar að koma fyrirtækjum 

á framfæri á Facebook. Ástæða þess er sú að viðskiptavinir eru taldir líklegri til þess að 

deila þeim með öðrum og auka þar með sýnileika fyrirtækjanna á Facebook. Tveir 

viðmælendur sögðu aftur á móti að ekki væru teknar myndir af viðskiptavinum í ferðum 

þeirra og þær birtar á Facebook þar sem slíkar myndir vörðuðu einkahagi viðskiptavina. 

Annar þeirra tók einnig fram að slíkar myndatökur yllu viðskiptavinum óþægindum. 

Allir viðmælendur sögðu texta vera skrifaða við norðurljósamyndir á Facebook-síðum 

fyrirtækja þeirra. Tveir tóku fram að hugmyndin að baki slíkri textagerð væri að auðvelda 

viðskiptavinum að finna myndir úr þeirri norðurljósaferð sem þeir fóru í. Meirihluti 

viðmælenda sagði að í myndatextum væri áhersla lögð á að norðurljósin væru einstakt 

náttúrufyrirbæri og að tilgangur slíkra texta væri að vekja löngun til að fara í 

norðurljósaferð með fyrirtækjum þeirra. Tveir viðmælendur sögðu að slíkum textum væri 

einnig ætlað að leiða til sölu á norðurljósaferðum. Annar þeirra tók fram að til þess að 

koma í veg fyrir að valda mögulegum viðskiptavinum vonbrigðum, bæri að varast að gefa 

loforð um sýnileika norðurljósa og oftúlkun svipbrigða viðskiptavina við gerð myndatexta.  

Í máli fjögurra viðmælenda kom fram að norðurljósamyndir eru unnar áður en þær eru 

birtar í nafni fyrirtækja þeirra á Facebook og er varast að myndvinnsla leiði til vonbrigða. 

Allir fjórir viðmælendur tóku fram að leitast væri við að gera litlar breytingar á myndunum 

í myndvinnsluforritum til að skapa ekki óraunhæfar væntingar meðal mögulegra 

viðskiptavina. Þeir sögðu ástæður myndvinnslu ýmist vera fagurfræðilegar, þar sem 

fallegar myndir veki athygli, til að sýna fram á vönduð vinnubrögð eða til að auka líkur á 

sölu norðurljósaferða. Í máli allra viðmælenda kom þó fram að innihald mynda eða 

myndefnið vegur þyngra en gæði þeirra. 

Í máli fimm viðmælenda kom fram að birtar eru óunnar norðurljósamyndir á Facebook-

síðum fyrirtækja þeirra. Tveir þeirra sögðu fyrirtæki sín stöðugt þurfa að birta nýjar 

norðurljósamyndir á Facebook til þess að halda samskiptum við mögulega viðskiptavini 

gangandi. Því sé ekki ráðrúm til þess að laga myndirnar til fyrir birtingu. Annar þeirra 

benti á að sannleiksgildi mynda ynni upp á móti lélegum gæðum þeirra. Hann tók auk þess 

fram að óunnar myndir ættu fullt erindi á Facebook sem einkennist af óformlegum 

samskiptum. Allir viðmælenda sem birta óunnar myndir á Facebook sögðu hið sama. Einn 

þeirra sagði fyrirtæki sitt viðhafa heiðarlega viðskiptahætti og því væru óunnar myndir 

birtar á Facebook-síðu þess, þar sem óunnar myndir drægu upp sanna mynd af 

norðurljósaferðum fyrirtækisins. Burtséð frá því hvort birtar séu unnar eða óunnar myndir 

á Facebook-síðum fyrirtækja, minntust allir níu viðmælendur á að birtar norðurljósamyndir 

á Facebook séu glansmyndir, þar sem þær gera breytileg norðurljós stöðug. 
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6 Umræða og ályktanir 

Fyrri rannsóknarspurningin var: Hver eru meginstef í markaðssetningu norðurljósaferða á 

Facebook? Fram kom að fyrirtæki viðmælendanna níu birta myndir teknar í 

norðurljósaferðum á Facebook í markaðsskyni. Þau birta með öðrum orðum eftirmynd af 

frummynd (Benjamin, 2000; Sontag, 2005b) á Facebook. Að mati flestra viðmælenda eru 

slíkar myndir vitnisburður um að norðurljósin sjáist í ferðum viðkomandi fyrirtækis og 

skapa því á þann hátt jákvæða og traustvekjandi ímynd í hugum mögulegra viðskiptavina. 

Samanber skrif Sontag (2005a) um að eftirmyndir miðli þekkingu um raunveruleikann og 

að þær séu af þeim sökum áhrifamiklar, ólíkt líkneski eða eftirmynd eftirmyndar sem er án 

uppruna og afvegaleiðir áhorfanda (Baudrillard, 2000). Myndirnar veita þó eingöngu 

innsýn í veruleika fyrirtækja eða einn af mörgum veruleikum, þar sem veruleikinn er 

margfaldur og er iðkaður á ólíkan hátt, á ólíkum tímum, af ólíkum gerendum (Mol, 1999; 

Ren o.fl., 2012). Af þessu leiðir að myndirnar veita innsýn í takmarkaðan veruleika 

fyrirtækja þar sem þær eru ekki í tímaflæði (Sontag, 2005a) heldur frysta einstök 

augnablik. Af þeim sökum skapa þær glansmynd af norðurljósaferðum þar sem þær sýna 

hverfult náttúrufyrirbrigði sem varanlegt, líkt og fram kom í máli allra viðmælenda. Í þessu 

samhengi tók einn viðmælandi þó fram að í myndatexta komi fram að norðurljósin séu 

hverful og að fyrirtækið selji af þeim sökum leitina að þeim. Sú merking norðurljósamynda 

sem verður til hjá fyrirtækjum er þó ekki endanleg. Fólk leggur sína eigin merkingu í 

myndirnar, líkt og kemur fram í skrifum Barthes (1984) um túlkun áhorfenda á myndefni, 

þegar það ber þær augum á Facebook og deilir þeirri merkingu með öðrum með því að 

skrifa ummæli við þær. Sú merking sem fólk leggur í myndir ræðst af menningar- og 

félagslegum bakgrunni þess (Urry og Larsen, 2011) og því getur sama myndin haft 

fjölmargar merkingar. Þetta þýðir að þær myndir sem fyrirtæki birta á Facebook eru ekki 

endanlegar þó þær sýni fryst augnablik, samanber skrif Larsen (2005) um að myndir af 

fólki séu lifandi. Ummæli fólks við myndir glæða þær lífi og veita víðari innsýn í hinn 

margfalda veruleika og skapa þannig einnig nokkra óreiðu. Þetta felur líka í sér að fólk sé 

alltaf ferðamenn þar sem það er stöðugt á ferðalagi í gegnum sjónræna miðla og á í 

samskiptum við annað fólk á þeim. Með öðrum orðum er áhorf ferðamanna ekki 

einvörðungu bundið við sjálfan áfangastaðinn (Urry og Larsen, 2011). 

Fakaye og Crompton (1991) segja myndir verða að gefa nokkuð raunhæfa mynd af 

áfangastað til að hann mæti væntingum ferðamanna. Viðmælendurnir fjórir sem birta unnar 

myndir á Facebook tóku allir fram að litlar breytingar væru gerðar á myndunum í 

myndvinnsluforritum og því sköpuðu þær raunhæfar væntingar meðal mögulegra 

viðskiptavina. Viðmælendurnir fimm sem birta óunnar myndir á Facebook telja aftur á 

móti að slíkar myndir endurspegli veruleika ferða og skapi væntingar sem fyrirtækið getur 

uppfyllt. Þessi sýn er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Snow (2012) á 

ferðaljósmyndum bandarískra áhuga- og atvinnuljósmyndara sem teknar voru á árunum frá 

1880 til 1940. En niðurstöður hennar leiða í ljós að fólki þótti lítil gæði staðfesta 

trúverðugleika mynda. Hvort sem norðurljósamyndirnar eru unnar eða óunnar eru þær 

háðar túlkun ljósmyndara og skapa því ekki hlutlausa sýn á veruleikann (Sontag, 2005a). 

Þær eru auk þess sjálfstæðar gagnvart frummyndinni þar sem myndavélin nemur ýmsa 

þætti sem augað greinir ekki (Benjamin, 2000). Í þessu samhengi minntust tveir 

viðmælendur á að myndavélar magni upp og fangi ljósmagn norðurljósa sem augað skynjar 
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ekki. Myndgreining leiddi einnig í ljós að á öllum myndum voru norðurljós en þau sjást 

ekki alltaf í norðurljósaferðum. Samkvæmt Tuohino og Pitkänen (2004) kemur það ekki að 

sök þar sem sú sjónræna ímynd sem markaðsfólk skapar af áfangastöðum þarf ekki að 

samræmast eðli þeirra að öllu leyti til að mæta væntingum ferðamanna. 

Allir viðmælendur sögðu þeim norðurljósamyndum sem birtar eru á Facebook ætlað að 

vekja áhuga á norðurljósaferðum fyrirtækis þeirra og leiða til samræðna um þær. Með 

öðrum orðum nota fyrirtæki norðurljósamyndir til þess að bjóða viðskiptavinum upp á 

félagslega upplifun (Shih, 2009). Í þessu samhengi tala Prahalad og Ramaswamy (2004) 

um samsköpun sem felur í sér persónuleg samskipti milli starfsfólks og neytenda sem 

skapa virði fyrir neytendur. Til að halda samræðum gangandi þurfa fyrirtæki stöðugt að 

birta myndir á Facebook (Urry og Larsen, 2011), það er þau þurfa að stunda 

efnismarkaðssetningu (Content Marketing Institute, 2015) sem öll fyrirtækin að 

undanskildum tveimur stunda. Ástæða þess að tvö fyrirtæki stunda ekki 

efnismarkaðssetningu á Facebook er sú að þau leggja ekki megináherslu á samskipti við 

viðskiptavini sem efnismarkaðssetning hverfist um (Content Marketing Institute, 2015), 

heldur sölu. Í máli allra viðmælenda kom fram að innihald mynda sem hefur skírskotun í 

norðurljósaferðir fyrirtækis leiði til samræðna. 

Kenning Urrys (1990) um áhorf ferðamanna varpar ljósi á áhrifamátt ferðaþjónustunnar 

sem stýrir áhorfi ferðamanna með myndbirtingum sínum. Niðurstöður leiða í ljós að 

tiltekin minni (motif) eru algeng á norðurljósamyndum sem bendir til þess að myndefni 

sem finna má á Facebook falli að túlkunarhringnum sem er drifinn af ímyndum (Urry og 

Larsen, 2011). Mikill meirihluti eða 93% þeirra norðurljósamynda sem fyrirtækin hafa birt 

á Facebook hafa landslag í forgrunni og flokkast því sem landslagsmyndir. Niðurstöður 

Edward Huijbens (2011), Guðrúnar Þóru Gunnarsdóttur (2011) og Sigurjóns Baldurs 

Hafsteinssonar (1994) sýna einnig fram á að íslenskt landslag eða náttúra spilar 

aðalhlutverk í kynningu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna. Flestar landslagsmyndir 

miðla tímaleysi þar sem þær hafa gleitt sjónarhorn (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 1994). 

Þær falla að hinu rómantíska áhorfi sem beinist að mikilfenglegu landslagi og dregur upp 

mannlausa sýn á staði (Urry og Larsen, 2011) sem aftur vekur löngun hjá fólki eftir að 

virða fyrir sér ákveðið landslag (de Botton, 2003) eða ægifagra náttúru í eigin persónu sem 

bíður þess. Um 22% landslagsmynda falla þó ekki fullkomlega að hinu rómantíska áhorfi 

líkt og það er framsett af Urry og Larsen (2011), þar sem þær sýna fólk. Þetta bendir til 

þess að um fleiri en eitt rómantísk áhorf sé að ræða. Slíkar myndir, líkt og myndir með 

farartækjum, gefa mögulegum viðskiptavinum tilfinningu fyrir gerð eða farþegafjölda 

þeirra norðurljósaferða sem fyrirtæki bjóða upp á. Myndir með fólki gefa einnig innsýn í 

athafnir fólks í ferðum og auðvelda mögulegum viðskiptavinum að setja sig í spor þeirra 

sem eru á viðkomandi myndum, líkt og kom fram í máli allra viðmælenda og de Botton 

(2003) færir rök fyrir. En de Botton segir myndir með fólki auðvelda áhorfendum að átta 

sig á að ferðadraumur þeirra getur orðið að veruleika, þar sem þeir eiga auðvelt með að 

samsama sig fólki á slíkum myndum. Auk þess ber að nefna að myndir með fólki eru 

persónulegri en myndir án fólks og geta vakið upp tilfinningar hjá þeim sem eru á 

viðkomandi mynd eða fólki sem þekkir til þeirra, þar sem slíkar myndir eru fullar af 

tengslum (Larsen, 2005). 

Aðeins 7% norðurljósamynda hafa fólk í forgrunni og flokkast því sem mannamyndir. 

Þessi niðurstaða samræmist niðurstöðu Margaryan og Zherdev (2011) sem leiðir í ljós að 

fólk er sjaldan í forgrunni í kynningarefni ferðaþjónustunnar. Mannamyndir falla að 

fjölskylduáhorfinu sem fangar náin fjölskyldu- eða vinatengsl á filmu (Haldrup og Larsen, 
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2003; Urry og Larsen, 2011). Innihald mannamynda er mismunandi, samanber fjölda fólks, 

sem gefur til kynna að fjölskylduáhorfið eigi sér margskonar birtingarmyndir. Þau fyrirtæki 

sem nota mannamyndir í markaðssetningu á Facebook spila inn á félagsleg tengsl sem er 

það sem Facebook hverfist um (Facebook, 2014a). Því er hægt að segja að þau nýti sér 

miðilinn afar vel þar sem þau framleiða innihald sem passar við og eflir þá hugmyndafræði 

sem hann byggir á. Myndirnar festa í sessi persónuleg tengsl manna á milli og skapa 

vitnisburð um ferð sem farið var í og gegna á þann hátt hlutverki minjagripa (Haldrup og 

Larsen, 2003). Þar sem sjónarhorn slíkra mynda er þröngt veita þær mögulegum 

viðskiptavinum aðgang að reynslu (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 1994), líkt og fram kom 

í máli allra viðmælenda. Myndirnar skapa einnig grundvöll til rafræns umtals, merki 

einstaklingur sig til dæmis á þeim, en sú tegund markaðssetningar er talin einna vænlegust 

til árangurs (Kozinets o.fl., 2010; Shih, 2009). Það felast því ýmis tækifæri í því fyrir 

fyrirtæki að mynda ferðamenn og birta þær myndir á Facebook þar sem ferðamenn leitast 

við að deila slíkum myndum með tengslaneti sínu og skapa sér þar með ákveðna félagslega 

stöðu (Urry og Larsen, 2011). Öll fyrirtækin eru sér meðvituð um þetta tækifæri og flest 

þeirra nýta sér það, en þó í litlum mæli. 

Seinni rannsóknarspurningin laut að því hvaða hlutverk norðurljósin leika í ímyndarsköpun 

Íslands sem áfangastaðar ferðamanna. Niðurstöður leiða í ljós að norðurljósin eru framsett 

sem ein af náttúruperlum Íslands á öllum þeim norðurljósamyndum sem 

ferðaþjónustufyrirtækin birta á Facebook. Ýmist heiðskýr eða skýjaður næturhiminn 

prýddur norðurljósum nær að jafnaði yfir stærstan hluta landslags- og mannamynda. 

Mannamyndir eru staðfesting á því að viðkomandi aðilar hafi séð norðurljósin og eru til 

marks um að það sé eftirsóknarvert að berja ljósin augum. Samanber skrif Stylianou-

Lambert (2012) um að fólk stilli sér upp við kennileiti við myndatökur því til staðfestingar 

að það hafi borið þau augum. Landslagsmyndir hafa aftur á móti það hlutverk að beina 

sjónum áhorfenda að íslensku náttúrulandslagi (Urry og Larsen, 2011). Næturhiminn, snjór 

og hlýlegur klæðnaður fólks gefur til kynna að myndirnar séu teknar yfir vetrartímann. Af 

þessu leiðir að norðurljósamyndir ferðaþjónustufyrirtækja byggja upp ímynd af Íslandi sem 

norðlægum heilsársáfangastað og sem landi ægifagurra norðurljósa. 
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7 Lokaorð 

Ritgerð þessi greinir frá niðurstöðum greiningar á meginstefjum í markaðssetningu 

norðurljósaferða á Facebook og hlutverki norðurljósa í ímyndarsköpun Íslands sem 

áfangastaðar ferðamanna. Hvoru tveggja hefur lítt verið rannsakað og því leggja 

rannsóknarniðurstöður til nýja fræðilega þekkingu. Rétt er þó að benda á að niðurstöðurnar 

takmarkast við markaðsstarf ferðaþjónustufyrirtækja á Facebook, það er landshluta- og 

landkynningarefni á Facebook var undanskilið. Einnig ber að nefna að einungis voru tekin 

viðtöl við níu einstaklinga og endurspegla niðurstöður viðtala aðeins viðhorf þeirra og því 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Vegna trúnaðar var ekki vísað í nöfn viðmælenda, 

þar sem fyrirtækin eru í samkeppni hvert við annað, sem leiðir til þess að erfitt er að átta 

sig á hver er að tala hverju sinni. Auk þess voru einvörðungu greindar myndir sem 

fyrirtæki viðkomandi einstaklinga höfðu birt á Facebook.  

Norðurljósaferðir fyrirtækja eru í stöðugri þróun. Ég álykta að flest fyrirtæki þurfi að taka 

ákvörðun um það hvort myndir úr ferðum séu hluti af þeirri vöru sem þau bjóða til sölu eða 

ekki. Ef norðurljósamyndir úr ferðum eru hluti af vörunni þarf að taka myndir í öllum 

ferðum sem farnar eru. Það þýðir að skilgreina þurfi nánar starfsskyldur þess starfsfólks 

sem fer í norðurljósaferðir eða að í allar ferðir fari starfsmaður sem hefur það eina hlutverk 

að taka myndir. Ákvörðun af þessu tagi myndi leiða til þess að framleiðsla á markaðsefni, 

fyrir Facebook og ef til vill fleiri miðla, yrði fundinn farsæll farvegur. Fast fyrirkomulag á 

myndatöku í ferðum myndi auka kostnað fyrirtækja en mögulega auka framlegð þeirra. 

Rannsóknarniðurstöður benda til þess að fróðlegt væri að skoða hvers konar 

norðurljósamyndir séu líklegastar til þess að draga upp jákvæða og traustvekjandi ímynd af 

þeim ferðaþjónustufyrirtækjum sem bjóða upp á norðurljósaferðir. Og hvort myndir með 

viðskiptavinum séu í raun líklegri til þess að leiða til rafræns umtals en myndir án 

viðskiptavina, líkt og kom fram í máli nokkurra viðmælenda. Ef svo er, þá eru fyrirtækin 

að vannýta möguleg sóknartækifæri þegar kemur að markaðssetningu norðurljósaferða.  

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að birtingarmiðill hafi áhrif á myndval. Því væri 

áhugavert að skoða þær norðurljósamyndir sem fyrirtæki setja á aðra miðla en Facebook 

og nota í prentuðu kynningarefni með samskonar hætti og gert var í þessari rannsókn. En 

að mínu mati var afar heppilegt að nota blandaða aðferð þar sem hún gaf djúpan skilning á 

viðfangsefninu. Viðtölin gáfu svör við spurningum um hvers vegna fyrirtækin setja myndir 

úr norðurljósaferðum á Facebook, hvers vegna þau birta unnar eða óunnar 

norðurljósamyndir á miðlinum svo dæmi séu tekin. Orðræðugreining veitti innsýn í 

markaðsskilaboð mynda. Innihaldsgreining leiddi í ljós innihald mynda svo ekki var um að 

villast. Einnig leiddi hún í ljós að tiltekin minni eru algeng á landslags- og mannamyndum 

sem bendir til þess að túlkunarhringurinn (Urry og Larsen, 2011) sé hentugt greiningartæki 

fyrir tilurð myndefnis sem finna má á Facebook. Ferðaþjónustufyrirtækin birta með öðrum 

orðum keimlíkar myndir á Facebook sem undirstrikar að myndbirtingar á miðlinum eru 

háðar félags- og menningarlegu samhengi (Urry og Larsen, 2011) þeirra hópa sem um 

ræðir.  
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Ferðaþjónustufyrirtæki eru meðvituð um að þær norðurljósamyndir sem þau birta á 

Facebook geti mögulega átt þátt í því að fólk sækir Ísland heim. Af þeim sökum leggja þau 

sig fram við að skapa væntingar sem þau telja sig geta uppfyllt. Rannsóknarniðurstöður 

gefa til kynna að gagnlegt gæti verið að kanna hvort þær norðurljósamyndir sem notaðar 

eru í almennt kynningar- og markaðsefni innan íslenskrar ferðaþjónustu dragi upp 

raunsanna mynd af norðurljósaferðum og Íslandi sem áfangastað ferðamanna, og hvort þær 

þá uppfylli væntingar ferðamanna. Það er, fróðlegt væri að taka viðtöl við 

norðurljósaferðamenn eða leggja fyrir þá spurningakönnun, til að kanna hvort upplifun 

þeirra af norðurljósaferðum og upplifun þeirra af Íslandi samræmist þeim væntingum sem 

markaðsfólk innan ferðaþjónustunnar hefur skapað. 
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Viðauki A 

Kynningarbréf 

Góðan dag, 

Karen heiti ég og er meistaranemi í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að 

meistaraverkefninu mínu sem fjallar um birtingarmyndir norðurljósa í markaðsefni 

ferðaþjónustufyrirtækja á Facebook. Markmiðið með verkefninu er að draga fram áberandi 

meginstef í markaðssetningu norðurljósaferða á Facebook og lýsa því hvaða hlutverk 

norðurljós leika í ímyndarsköpun landsins sem áfangastaður ferðamanna. Verkefnið er 

styrkt af Rannsóknasjóði Háskóla Íslands og er hluti af stærri rannsókn sem fjallar um 

nýsköpun í vetrarferðaþjónustu. Leiðbeinendur mínir eru þau dr. Gunnar Þór Jóhannesson 

og dr. Katrín Anna Lund. 

Ég óska eftir þátttöku þess sem sér um samfélagsmiðla og markaðsmál fyrirtækisins í 

verkefninu sem felst í ca. 30 mínútna löngu viðtali. 

Með kærri kveðju og von um góðar undirtektir, 

Karen Möller Sívertsen. 
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Viðauki B 

Viðtalsrammi 

Bakgrunnur viðmælanda 

 Hvað ert þú menntaður/uð? 

 Hvaða starfsreynslu hefur þú? 

 Hversu lengi hefur þú starfað hjá þessu fyrirtæki? 

 Í hverju felst starfsvið þitt? 

Um fyrirtækið  

 Hvenær var fyrirtækið stofnað? 

 Hversu margir vinna hjá fyrirtækinu? 

 Hvers konar ferðir býður fyrirtækið upp á? 

Norðurljósaferðir 

 Hvenær hóf fyrirtækið að bjóða upp á norðurljósaferðir? 

 Hvers vegna fór fyrirtækið að bjóða upp á norðurljósaferðir? 

 Hvers konar norðurljósaferðir býður fyrirtækið upp á? 

Ljósmyndataka í norðurljósaferðum 

 Eru teknar ljósmyndir á vegum fyrirtækisins í norðurljósaferðum? Hvers 

vegna/hvers vegna ekki?  

o Hver/hverjir taka myndir? 

 Hafa viðkomandi bakgrunn í ljósmyndun? 

 Býður fyrirtækið starfsmönnum sínum upp á að fara á ljósmyndanámskeið?  

o Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 Útvegar fyrirtækið starfsmönnum sínum myndavélar eða síma til að taka 

ljósmyndir? Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

o Hvers konar myndavélar/síma? 

 Hvert er yfirleitt myndefnið í norðurljósaferðum? 

 Hvað er gert við myndirnar sem eru teknar í norðurljósaferðum? 

 Deilir fyrirtækið myndum með viðskiptavinum úr ferðum? Hvers vegna/hvers 

vegna ekki?  

o Hvernig?  

 Deila gestir myndir með ykkur sem þeir hafa tekið í norðurljósaferðum hjá ykkur?  

o Notið þið þær? Hvernig þá? 
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Facebook 

 Hvers vegna er fyrirtækið á Facebook? 

 Hver sér um Facebook-síðu fyrirtækisins? 

 Hvers vegna eru birtar myndir af norðurljósum á Facebook-síðu fyrirtækisins? 

 Hvers konar norðurljósamyndir eru birtar á Facebook?  

 Hvaðan eru norðurljósamyndirnar sem eru birtar á Facebook fengnar? 

 Er búið að breyta/vinna norðurljósamyndirnar sem eru birtar á Facebook? Hvers 

vegna/hvers vegna ekki? 

o Hvernig? 

 Endurnýtið þið norðurljósamyndir sem þið birtið á Facebook? Hvers vegna/hvers 

vegna ekki? 

 Er einhver munur á norðurljósamyndunum sem eru birtar á Facebook og þeim sem 

eru til dæmis birtar á vef fyrirtækisins eða í bæklingum þess? Hvers vegna/hvers 

vegna ekki? 

o Í hverju felst munurinn? 

Myndatexti 

 Semjið þið texta við norðurljósamyndir sem þið birtið á Facebook? Hvers 

vegna/hvers vegna ekki? 

o Hver semur texta við norðurljósamyndir sem eru birtar á Facebook? 

o Hvað er haft í huga við textasmíð? 

Horft til framtíðar 

 Hver eru framtíðarplön fyrirtækisins hvað varðar norðurljósaferðir? 

 Hvernig sérðu þróun norðurljósaferðamennsku fyrir þér? 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 


