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Útdráttur 
Ímynd áfangastaða mótast af fjölmörgum ólíkum þáttum utan hefðbundinnar 
markaðssetningar. Samfélagsmiðlar spila þar stórt hlutverk þar sem neytendur í dag verja 
þar miklum tíma og eiga auðvelt með að hafa áhrif á ímynd vörumerkja og áfangastaða. John 
Urry setti fram kenninguna um ferðamannaáhorfið og segir ferðamenn sækjast eftir að berja 
staði augum sem þeir hafa ákveðna ímynd um og er hún kerfisbundin og skipulögð á 
félagslegan hátt af ferðaþjónustufyrirtækjum, fjölmiðlum og markaðsefni. Myndir í 
markaðsefni geta því stýrt áhorfinu á ákveðna staði og með því haft áhrif á ferðahegðun og 
hvaða staðir verða vinsælir og hverjir ekki. Síðustu ár hafa ferðaþjónustuaðilar kallað eftir 
öruggari og ábyrgari ferðahegðun þeirra sem ferðast um Ísland. Hafa ferðaþjónustuaðilar í 
kjölfarið verið hvattir til ábyrgar notkun mynda í markaðssetningu. Í rannsókn þessari er 
gerð innihaldsgreining á Instagram myndum ferðaþjónustufyrirtækja og áhrifavalda. 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna ábyrga myndnotkun ásamt því að kanna hver 
meginstef eru í ímyndauppbyggingu Íslands sem áfangastaður ferðamanna. Niðurstöður 
sýna að náttúra Ísland er þar í algjöru aðalhlutverki og lítið fer fyrir myndum sem sýna 
aðgerðir ferðamanna og menningu. Á meirihluta myndanna sjást engin ummerki fólks og ef 
það sést er það yfirleitt í aukahlutverki. Myndefni er almennt birt með ábyrgum hætti. Ef 
óæskileg hegðun sést er það í flestum tilfellum að staðið er of nærri háum björgum eða fossi 
og að fólk er utan merktra stíga.  

Abstract 
Destination image is formed by a wide variety of factors beyond traditional marketing. 
Social media can have a great influence on destination image as they are frequenly used by 
people nowadays. Urry’s theory of the touris gaze is well known within tourism studies. 
With it Urry says that tourists seek to gaze upon places that they have a certain image of, 
and that image has been produced and reproduced as a socially constructed phenomenon by 
the tourism industry, media and marketing. Photographs in marketing material can therefore 
direct the gaze upon certain places and influences travel behaviour and which places become 
popular and which do not. In recent years, the Icelandic tourism industry has called for a 
safer and more responsible travel behaviour for those traveling in Iceland. Tourism entities 
have subsequently been encouraged to responsible use of images in marketing. In this thesis 
a content analysis is used on tourism companies and influencers Instagram photographs. The 
aim is to research to what extent they responsibly use images as well as to see how Iceland’s 
destination image is constructed. The results reveal that Iceland’s nature plays the main role 
and very few images show cultural or activity based features. On most of the images there 
are no signs of people, and if seen, they usually play a secondary role. The images are 
generally published responsibly. Where negative behaviour is observed, it is most common 
that people stand too close to high cliffs and waterfalls or that people are seen outside marked 
trails. 
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Inngangur 
Ímynd áfangastaða mótast af fjölmörgum ólíkum þáttum utan hefðbundinnar markaðs-
setningar. Má þar nefna sjónvarp og kvikmyndir, internetið, ummæli fólks og á tímum 
samfélagsmiðla, notendaskapað efni. Tilkoma samfélagsmiðla hefur gjörbreytt 
markaðsumhverfinu og því hvernig fyrirtæki geta átt í samskiptum við neytendur. Neytendur 
í dag verja sífellt meiri tíma á samfélagsmiðlum og eiga auðvelt með að hafa áhrif á ímynd 
vörumerkja og áfangastaða. Nota neytendur þá meðal annars til þess að eiga í samskiptum 
og deila efni, sem og upplýsingum, ljósmyndum, myndböndum og ummælum. 
Samfélagsmiðlar geta miðlað miklu efni til fólks og þar með spilað stórt hlutverk í 
ímyndasköpun áfangastaða Hafa þeir jafnframt breytt því hvernig neytendur leita sér 
upplýsinga þegar kemur að ferðalögum, en meðal þeirra upplýsinga sem þykja hvað 
áreiðanlegastar er rafrænt umtal um áfangastaði og ferðaþjónustufyrirtæki (Lund, Cohen og 
Scarles, 2017). Fjöldi íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja eru þar af leiðandi á 
samfélagsmiðlum á borð við Instagram. Á Instagram eru ljósmyndir í aðalhlutverki og nýta 
mörg alþjóðleg fyrirtæki sér miðilinn sem myndrænt markaðstól. Ljósmyndir eru oft á tíðum 
ráðandi þáttur í markaðs- og kynningarefni og er þessi myndræni þáttur afar þýðingarmikill 
þegar kemur að ímyndarsmíð áfangastaða (Garrod, 2009; Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). 
Hinn sjónræni þáttur getur vegið þungt þegar kemur að ákvörðunartöku og vali á áfangastað.  

Samkvæmt Urry (1990) er ferðamennska byggð á áhorfi og hún markaðsett með áhorfið í 
forgrunni. Ferðamaðurinn sækist eftir að bera staði augum sem eru sjaldséðir í hans 
hversdagslega umhverfi og sem hann hefur ákveðna ímynd um (Larsen og Urry, 2011; Urry, 
1990). Sú ímynd sem leitast er eftir að berja augum er kerfisbundið skipulögð á félagslegan 
hátt af ferðaþjónustufyrirtækjum, fjölmiðlum og markaðsfólki. Þau skapa það sem við viljum 
sjá og þar með ferðahegðun ferðamanna sem og áhorf þeirra. Myndir í markaðsefni geta því 
stýrt áhorfinu á ákveðna staði og með því haft áhrif á ferðamynstur, hvaða staðir verða 
vinsælir og hverjir ekki (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). Til verða ákveðnar táknmyndir 
sem verða til þess að ferðamönnum finnast þeir jafnvel ekki hafa upplifað áfangastað fyrr en 
þeir hafa borið þessar táknmyndir augum og fest á filmu því til sönnunar. Ferðamaðurinn 
hlutgerir áhorfið með myndatöku, kaupum á póstkortum og minjagripum og með þessu 
verður stöðug endurframleiðsla áhorfsins. Nú til dags mætti segja að samfélagsmiðlar hafi 
mikil áhrif á mótun áhorfs ferðamanna þar sem miklu er deilt af ljósmyndum og þar með 
auðvelda þeir stöðuga endurframleiðslu áhorfsins. Er því mikilvægt að val og notkun 
ljósmynda í markaðs- og kynningarefni hvers konar sé vandað, bæði þegar kemur að því að 
standast væntingar og hvert áhorfinu er beint. 

Að koma út samræmdum skilaboðum um ímynd lands getur reynst töluverð áskorun. Síðustu 
ár hefur mikið verið gert til að byggja upp ímynd og vörumerki Íslands á alþjóðavísu 
(Forsætisráðuneytið, 2008; Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson (ritstj.), 2011). 
Íslandsstofa (Promote Iceland) var stofnuð árið 2010 og hefur það hlutverk að bera ábyrgð 
á og samræma ímyndarstarf fyrir Íslands hönd. Markaðsstarf ferðaþjónustunnar fer þar fram 
undir merkjum Inspired by Iceland og var gosið í Eyjafjallajökli kveikjan að því. Í fyrstu 
markaðsherferðinni undir merkjum Inspired by Iceland spilaði landkynningarmyndband 
stórt hlutverk og sýndi það marga af fallegustu stöðum Íslands og upplifun ferðamanna á 
landi og þjóð. Í myndbandinu bregður þó fyrir í nokkrum senum hegðun sem ekki lengur 
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þykir æskileg þegar ferðast er um Ísland. Þar má sjá fólk dansa í viðkvæmum mosanum og 
á ísjaka í Jökulsárlóni. Síðan þetta myndband var birt árið 2010 hafa áherslur Íslandsstofu 
og ferðaþjónustufyrirtækja í markaðssetningu breyst þó nokkuð. Síðustu ár hafa 
ferðaþjónustuaðilar kallað eftir öruggari og ábyrgari ferðahegðun í skilaboðum Inspired by 
Iceland og ferðaþjónustu almennt. Þemun árin 2016 og 2017 snéru í kjölfarið að því að auka 
þekkingu á landi og þjóð ásamt ábyrgri ferðahegðun. Íslandsstofa hefur einnig gefið út 
leiðarljós í markaðssetningu sem ferðaþjónustufyrirtæki eru hvött til að nýta sér. Þar má 
finna gátlista yfir atriði til þess að hafa í huga fyrir ábyrga notkun mynda í markaðssetningu 
(Íslandsstofa, á.á.a). Á listanum má finna þrjátíu atriði sem teljast óæskileg hegðun 
ferðamanna. Ábyrga notkun mynda í markaðssetningu mætti þar með skilgreina sem svo að 
ekki sjáist þar óæskilega hegðun, líkt og listi Íslandsstofu telur upp.  

Markmið verkefnisins er tvíþætt. Í fyrsta lagi er það að kanna ábyrga notkun mynda hjá sex 
ferðaþjónustufyrirtækjum og áhrifavöldum á Instagram. Er það gert í ljósi þess að tilefni 
hefur fundist til að gefa út áðurnefndan gátlista og kallað hefur verið eftir öruggari og 
ábyrgari ferðahegðun hér á landi. Í öðru lagi verður kannað hver meginstef í 
ímyndauppbyggingu Íslands sem áfangastaður ferðamanna eru á Instagram. 
Innihaldsgreiningu var beitt á ljósmyndir á Instagram þar sem tíðni þema var greind. Mun 
rannsókn þessi nýtast sem innlegg í umræðuna um ábyrga ferðamennsku á Íslandi. 

Í byrjun ritgerðar verður fræðilegur hluti kynntur, þar sem meðal annars er fjallað um 
kenninguna um ferðamannaáhorfið, ímynd áfangastaða og hlutverk samfélagsmiðla. Þar á 
eftir verða aðferðafræði og rannsóknaraðferð kynntar. Í framhaldi af því verður greint frá 
niðurstöðum og þær svo settar í samhengi við fræðin sem unnið var með í rannsókninni. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 
Stafrænar tækninýjungar síðustu áratugi hafa verið gríðarlegar og fer fjöldi fólks með 
aðgengi að internetinu vaxandi. Nýjungar í tækjum og tólum sem gera fólki kleift að tengjast 
netinu hafa einnig verið miklar, þar má nefna snjallsíma og fartölvur. Sá tími sem fólk ver á 
internetinu fer einnig vaxandi (Fahy og Jobber, 2015). Samfélagsmiðlar eru ein af hinum 
miklu tækninýjungum síðari ára. Hafa þeir gjörbreytt samskiptum fólks um gjörvallan heim 
og eru orðnir hluti af hversdagslífi fjölmargra (Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson og 
Seymour, 2011). Í dag eru neytendur ekki aðeins móttakendur markaðsskilaboða. Í stað 
einhliða skilaboða hefðbundnari miðla, eins og sjónvarps, dagblaða og tímarita, opna 
samfélagsmiðlar gátt fyrir tvíhliða samskipti (Fahy og Jobber, 2015). Samfélagsmiðlar leyfa 
notendum að hafa samskipti við hvern annan og deila skoðunum, búa til og deila efni. Eins 
og nafnið gefur til að kynna, fela samfélagsmiðlar í sér að byggja upp samfélög eða net og 
hvetja til þáttöku (Fahy og Jobber, 2015). Samfélagsnet (e. social network) er ein tegund 
samfélagsmiðla og má þar nefna Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.  

Tilkoma samfélagsmiðla hefur gjörbreytt markaðsumhverfinu og því hvernig fyrirtæki geta 
átt í samskiptum við neytendur. Neytendur eiga í dag auðvelt með að hafa áhrif á ímynd 
vörumerkja sem og áfangastaða. Vald neytenda hefur aukist verulega þar sem þeir eiga 
auðvelt með deila reynslu sinni af vöru eða þjónustu og geta auðveldlega náð til fjölda fólks 
á skjótum tíma (Lund o.fl., 2017). 

2.1.1 Umtal og notendaskapað efni 

Umtal (e. word-of-mouth) er sú markaðssetning sem talin er áhrifaríkust þar sem neytendur 
treysta oftar á ummæli jafningja frekar en fyrirtækja þegar þeir aflar sér upplýsinga um vörur 
og þjónustu (Fahy og Jobber, 2015). Umtal hefur jafnan mikil áhrif á hegðun og mótun 
skoðana hjá neytendum þegar kemur að kaupákvörðun. Tilkoma internetsins og 
samfélagsmiðla hefur verulega magnað áhrif umtals og nær það nú auðveldlega til fjölda 
fólks á skjótum tíma (Fahy og Jobber, 2015). Er  það kallað netumtal (e. electronic word-of-
mouth, eWOM).  

Samfélagsmiðlar hafa breytt markaðsumhverfinu og jafnframt því hvernig neytendur leita 
sér upplýsinga þegar kemur að ferðalögum (Chung og Koo, 2015; Zeng og Gerritsen, 2014). 
Eru þeir vinsæll vettvangur til þess að eiga í samskiptum og deila efni, sem og upplýsingum, 
ljósmyndum, myndböndum og ummælum um áfangastaði og ferðaþjónustufyrirtæki 
(Narangajavana, Callarisa Fiol, Moliner Tena, Rodríguez Artola og Sánchez García, 2017). 
Hafa þeir í kjölfarið orðið mikilvægir þegar kemur að upplýsingaöflun fyrir mögulega 
ferðamenn, þar sem þeir leita upplýsinga um verð, gistingu, aþreyingu o.fl. Eru fjölmörg 
ferðaþjónustufyrirtæki af þessum sökum á samfélagsmiðlum (Chung og Koo, 2015).  
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Þegar kemur að ferðaskipulagningu sækir fjöldi fólks í ummæli annarra um þjónustu og 
ferðaupplifanir (Lund o.fl., 2017; Narangajavana o.fl., 2017). Margir sækjast einnig í 
meðmæli frá einstaklingum í sínu félagslega neti. Vörur ferðaþjónustunnar eru að stórum 
hluta upplifun, seldar áður en neysla þeirra á sér stað og er því kaupáhættan meiri en ef um 
hefðbundna vöru væri að ræða (Fahy og Jobber, 2015). Þegar kemur að kaupákvörðun reiða 
neytendur sig í miklu mæli á notendaskapað efnið (e. user-generated content) og rafrænt 
umtal af samfélagsmiðlum á borð við Tripadvisor og Facebook. Notendaskapað efni er 
hugtak sem lýsir því hvernig notendur byggja upp efnisinnihald samfélagmiðla með því að 
deila myndum, sögum og fleiru. Slíkar upplýsingar og reynslusögur geta minnkað 
kaupáhættuna þar sem neytendur eiga það til að treysta betur á slíkar upplýsingar heldur en 
þær upplýsingar sem fyrirtækin sjálf veita (Chung og Koo, 2015; Narangajavana o.fl., 2017). 
Upplýsingar af samfélagsmiðlum geta því haft áhrif á tilvonandi ferðamenn sem leita eftir 
óhlutdrægum frásögnum (Burgess, Sellitto, Cox og Buultjens, 2009). 

Neytendur geta verið virkir þáttakendur í markaðssetningu fyrirtækja og hvetja þau jafnan 
neytendur til þess að deila reynslu sinni á samfélagsmiðlum. Fyrirtæki geta nýtt sér 
notendaskapað efni til þess að endurspegla mynd af vörumerkinu í gegnum augu 
viðskiptavina. Ein leiðin er sú að hvetja fólk til þess að merkja myndir sínar með myllumerki 
(e. hashtag), með nafni fyrirtækisins eða myllumerki sem fyrirtækið hefur skapað sér (Lund 
o.fl., 2017). Dæmi um þetta er #mystopover sem Icelandair hvetur viðskiptavini til þess að 
nota og #IcelandAcademy hjá Inspired by Iceland (Inspired by Iceland, 2016, 25. nóvember). 
Hægt er að hvetja samfélagsmiðlanotendur til þess að millumerkja myndir sínar ef þeim 
finnst þeir fá eitthvað í staðinn, svo sem stöðu, viðurkenningu eða stuðning (Lund o.fl., 
2017). Sem dæmi, Instagram notendur sem deila myndum af ferðalögum sínu og upplifunum 
eru líklegri til þess að millumerkja myndir sínar ef þeir fá tækifæri til þess að koma sér á 
framfæri, virkja og stækka samfélagsnet sitt og áhrif. Með þessu taka þeir þátt í 
markaðsstarfinu. Ávinningur fyrir fyrirtækið er margþættur, m.a. sá að með þessu móti 
öðlast það trúverðugan aðila til þess að tala fyrir vöru eða þjónustu og getur nýtt sér 
samfélagsnet og áhrif hans. Neytendur gætu hins vegar einnig nýtt sér þetta til þess að láta 
neikvæða upplifun í ljós. Fyrirtæki ættu því að fylgjast með og taka þátt í umræðum um sig 
á samfélagsmiðlum, sama hvort hún er neikvæð eða jákvæð. Fyrirtækin geta með þessu móti 
nýtt sér upplýsingar og skoðanir neytenda við vöruþróun (Fahy og Jobber, 2015). 

2.1.2 Instagram 

Instagram er snjallsímaforrit stofnað árið 2010 og einkennist af birtingu ljósmynda, en 
miðillinn gerir notendum kleift að deila lífi sínu í gegnum myndir sem birtar eru í rauntíma. 
Instagram er með vinsælustu samélagsmiðlum heims, með 800 milljón notendur (Statista, 
2018). Á Instagram geta notendur tekið myndir eða stutt myndbönd, breytt þeim með litasíu 
(e. filter), skrifað texta við og birt á sinni síðu. Notendur geta fylgst með (e. follow) öðrum 
notendum, svo sem vinum, fjölskyldu, fyrirtækjum og áhrifavöldum og líkað við eða skrifað 
athugasemd við myndir þeirra. Á hverjum degi er um 95 milljón nýjum myndum og 
myndböndum deilt á miðlinum og gefin um 4,2 milljarðar likes daglega (Mathison, 2018, 
24. janúar).  

Hægt er að myllumerkja myndirnar ákveðnum þemum með allt að þrjátíu myllumerkjum. 
Myllumerki er merki eða tag sem fylgt er eftir með myllutákninu (#) og auðveldar notendum 
að finna myndir um tiltekið viðfangsefni eða umræðuefni. Ferðamenn gætu t.d. leitað sér 
innblásturs um ákveðinn áfangastað með því að skoða myllumerki tengd honum, allt frá því 
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að fletta upp #iceland, #inspiredbyiceland eða #gullfoss og #geysir. Upp koma þá allar 
myndir sem merktar hafa verið með tilteknu myllumerki og er því hægt að fá mjög gott 
myndrænt yfirlit um áfangastað. Einnig er hægt að merkja myndirnar með ákveðinni 
landfræðilegri staðsetningu með svokölluðu Geotag. Líkt og með myllumerkinu þá er hægt 
að fletta upp ákveðinni staðsetningu og fá með því yfirlit yfir allar myndir merktar henni 
(Instagram, 2015).  

Instagram var keypt af Facebook árið 2012 og eftir það er hægt að láta myndir sem birtar eru 
á Instagram birtast samtímis á Facebook síðu notenda. Upphaflega var miðillinn aðeins 
ætlaður snjallsímum en árið 2013 varð hann aðgengilegur á netvöfrum (Instagram, 2013). 
Með því varð Instagram aðgengilegra fleirum og hægt er að skoða síður notenda og fletta 
upp myllumerkjum án þess að eiga Instagram aðgang. Nýleg viðbót við Instagram eru bein 
skilaboð sem notendur geta sent sín á milli og sögur (e. stories) í formi mynda eða 
myndbanda sem eru aðeins sýnileg fylgjendum í einn sólarhring.  

Mörg alþjóðleg fyrirtæki nýta sér Instagram sem myndrænt markaðstól (Mathison, 2018, 24. 
janúar). Er það hinn sjónræni þáttur og mikil virkni (e. engagement rate) notenda sem gera 
Instagram að öflugum vettvangi fyrir markaðssetningu fyrirtækja. Virkni eða þáttaka á 
Instagram er m.a. mæld í fjölda fólks sem líkar við mynd og fjölda ummæla. Miðillinn nær 
til víðtæks hóps og býður upp á gagnvirk samskipti við viðskiptavini og fyrirtæki sem geta 
nýtt sér myndræn einkenni miðilsins til áhrifa (Statista, 2018). 

Áhrifavaldur (e. influencer) er einstaklingur em býr yfir góðu tengslaneti á samfélags-
miðlum og er þekktur og virtur á sínu sviði (Influencer Marketing Hub, á.á.). Fylgjendur 
áhrifavalda líta upp til lífsstíls þeirra og smekks, vilja fylgjast með lífi þeirra og jafnvel líkjast 
þeim. Fylgjendur treysta yfirleitt vöruvali og frásögnum áhrifavalda, ekki ólíkt þeim 
áhrifum þegar vinur eða kunningi mælir með vöru eða þjónustu. Áhrifavaldar geta ýmist 
verið frægir einstaklingar, bloggarar, Instagrammarar, sérfræðingar á ákveðnum sviðum eða 
almennir einstaklingar sem ná til afmarkaðra hópa svo eitthvað sé nefnt. Áhrifavaldar geta 
haft gríðarlega jákvæð áhrif á markaðssetningu á tilteknum vörum þar sem neytendur 
bera yfirleitt traust til þeirra (Influencer Marketing Hub, á.á.). Geta færslur þeirra á 
samfélagsmiðlum haft umtalsverð áhrif á kaupákvörðun og geta fyrirtæki nýtt sér þá til að 
ná til ákveðinna markhópa. Áhrifavaldar framleiða auk þess efnið sjálfir og setja sinn 
persónulega stíl á auglýsinguna. Oft er talað um duldar auglýsingar þegar áhrifavaldar 
eru notaðir og hafa kröfur um trúverðugleika og gegnsæi aukist mikið og reglur varðandi 
slíka markaðssetningu hertar víða um heim (Neytendastofa, á.á.; Rath, 2017, 20. apríl). 

2.2 Ímynd áfangastaða 

Þegar kemur að vali á áfangastað sem ferðamaður hyggst sækja er ímynd staðarins sá þáttur 
sem talinn er vega hæst við ákvörðunartöku (Buhalis, 2000).  

„Ímynd táknar samsafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem einstaklingur eða 
hópur hefur af ákveðnu viðfangsefni. Viðgangsefnið getur verið fyrirtæki, vara, 
vörumerki, staður eða persóna. Upplifunin getur verið rétt eða röng, 
raunveruleg eða ímynduð, en engu að síður þá leiðir og mótar ímyndin hegðun 
okkar.“ (Barich & Kotler, 1991: 95 í Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 11).  
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Þegar hugað er að því að reyna að skapa stað ákveðna ímynd skiptir máli að hún samsvari 
raunverulegum eiginleikum staðarins, annars verður væntingum ferðamanna ekki mætt, þeir 
ekki líklegir til þess að mæla með staðnum eða ferðast aftur þangað í framtíðinni. 
Markaðsfólk á það til að draga upp mynd af áfangastað þar sem ómissandi áþreifanlegir 
eiginleikar hans eru ýktir með myndum af því sem þykir framandi (Garrod, 2009). 

Stór hluti af heimsbyggðinni er í dag á samfélagsmiðlum þar sem fólk myndar tengsl, deilir 
upplifunum og sögum sínum og getur þar af leiðandi haft áhrif á hvort annað, t.d. þegar 
kemur að vali á áfangastað (Lund o.fl., 2017). Er þetta ákveðin áskorun fyrir 
ferðaþónustufyrirtæki þar sem ímynd áfangastaða er sífellt meira mótuð af ferðaupplifunum 
og sögum fólks sem það deilir á samfélagsmiðlum, frekar en hefðbundnum 
markaðsherferðum. Viðskiptavinir eiga auðvelt með að láta rödd sína heyrast og hefur vald 
þeirra aukist þar sem þeir gjarnan deila reynslu sinni, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð 
(Fahy og Jobber, 2105; Lund o.fl., 2017). 

2.2.1 Kynningarefni og ljósmyndir 

Ljósmyndir eru oft á tíðum ráðandi þáttur í markaðs- og kynningarefni og er þessi myndræni 
þáttur afar þýðingarmikill þegar kemur að ímyndarsmíð áfangastaða (Garrod, 2009; Guðrún 
Þóra Gunnarsdóttir, 2007). Hinn sjónræni þáttur getur vegið þungt þegar kemur að 
ákvörðunartöku og vali á áfangastað. Ljósmyndir geta mótað ímynd manna af áfangastað þó 
svo að einstaklingur þekki vel til. Myndir í markaðsefni geta stýrt áhorfinu á ákveðna staði 
og með því haft áhrif á ferðamynstur, hvaða staðir eru heimsóttir og verða vinsælir og hverjir 
ekki (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). Til verða ákveðnar táknmyndir sem verða til þess 
að ferðamanninum finnst hann jafnvel ekki hafa upplifað áfangastað fyrr en að hafa borið 
þessar táknmyndir augum, og fest á filmu því til sönnunar. Markaðsefni er ætlað að draga 
upp aðlaðandi og jákvæða mynd af áfangastað í þeim tilgangi að laða að ferðamenn (Guðrún 
Þóra Gunnarsdóttir, 2007). Með fallegum myndum er reynt að byggja upp ímynd sem talin 
er samsvara löngunum og óskum þeirra markhópa sem á að ná til. Til þess að vel takist til er 
mikilvægt að greina markvisst hvers kyns myndir skila mestum áhrifum. Einnig er mikilvægt 
að ímyndamótun sé í samræmi við raunverulegan áfangastaðinn til þess að standa undir 
væntingum (Garrod, 2009). Er því mikilvægt að val og notkun ljósmynda í markaðs- og 
kynningarefni hvers konar sé vandað, bæði þegar kemur að því að standast væntingar og 
hvert áhorfinu er beint (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007).  

2.2.2 Ímyndasköpun og markaðssetning Íslands 

Að koma út samræmdum skilaboðum um ímynd lands getur reynst töluverð áskorun. Ímynd 
lands á alþjóðargrundvelli er mikilvæg fyrir afkomu, efnahag og samkeppnishæfni þjóða, 
ekki síst þegar kemur að ferðaþjónustu. Þegar kemur að ákvörðunartöku ferðamanna um val 
á áfangastað er ímynd áfangastaðar sá þáttur sem talinn er vega hæst (Buhalis, 2000).   

Árið 2007 skipaði forsætisráðherra nefnd til að koma fram með tillögur um hvernig styrkja 
mætti ímynd Íslands, móta stefnu í þeim málum og með hvaða aðgerðum. Árið 2008 kom út 
skýrsla nefndarinnar Ímynd Íslands: styrkur, staða og stefna. Kom þar fram að ímynd Íslands 
sé „almennt jákvæð en afar veikburða og smá erlendis ef marka má fyrirliggjandi gögn. 
Ísland virðist vera að mestu óþekkt stærð og ímynd landsins byggir fyrst og fremst af náttúru 
en ekki af þjóð, menningu eða atvinnustarfsemi” (Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 5). Ímynd 
og skilaboð sem send voru um Ísland á alþjóðavettvangi fram að þessu hefðu verið 
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misvísandi og margradda. Má þar nefna hrun íslensku bankanna sem vakti heimsathygli og 
þær markaðsherferðir sem gerðar voru á upphafsárum 21. aldar. Þær snéru meðal annars að 
því að kynna Reykjavík sem heimsborg gleðskapar og draga upp lostafulla og kynferðislega 
mynd af íslenskum konum. Lögð var áhersla á að samræmingu ímyndar og skilaboða um 
Ísland til að byggja mætti upp sterka og verðmæta ímynd. Lögð voru drög að stofnun 
Íslandsstofu (Promote Iceland) sem ætti að hafa það hlutverk að bera ábyrgð á og samræma 
ímyndarstarf fyrir Íslands hönd (Forsætisráðuneytið, 2008). Íslandsstofa var formlega 
stofnuð árið 2010 og er hlutverk hennar meðal annars: 

a)  að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og 
stjórnvalda um stefnu og aðgerðir til þess að efla ímynd og orðspor 
Íslands, 

c) að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og 
markaðsstarfi, 

e) að styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis (Lög um 
Íslandsstofu nr. 38/2010).  
 

Stærsta markaðsherferð sem ráðist hefur verið í hér á landi er herferðin Inspired by Iceland 
í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli í apríl 2010. Gosið setti væntingar um gott 
ferðamannasumar í uppnám þar sem í fjölmiðlum erlendis var dregin upp svæsin mynd af 
ástandinu á Íslandi og að almennt væri ekki öruggt að ferðast til landsins. Stjórnvöld og 
ferðaþjónustufyrirtæki sameinuðu krafta sína í markaðsátakinu til þess snúa vörn í sókn, 
skapa tækifæri úr hinni miklu athygli sem landið var að fá á erlendri grundu og styrkja ímynd 
Íslands (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson (ritstj.), 2011). 

Inspired by Iceland herferðin var viðamikil og spiluðu samfélagsmiðlar þar stórt hlutverk 
(Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson (ritstj.), 2011). Meginhugmyndafræði 
markaðsátaksins var sú að fá fólk til þess að tala beint saman á sínum samfélagsnetum um 
ágæti þess að heimsækja Ísland, nýta athyglina og koma skilaboðum um landið á framfæri 
og leiðrétta ranghugmyndir um ástandið á Íslandi. Var talið mikilvægt að nýta þá staðreynd 
að ferðamenn eru líklegri til þess að hlusta á og treysta frásögnum og umtali annarra en því 
sem birtist í auglýsingum (Inga Hlín Pálsdóttir & Einar Karl Haraldsson, 2011; Chung og 
Koo, 2015). Var því leitast við að fá fólk og ferðamenn til þess að segja sögur og sýna Ísland 
í gegnum þeirra eigin augu, reynslu og upplifanir. Til þess að koma skilaboðum 
herferðarinnar á framfæri var m.a. búið til stórt landkynningarmyndband og bloggarar 
virkjaðir til þess að fjalla um átakið og ágæti Íslands sem ferðamannastaður. 
Landkynningarmyndbandið sýndi margar náttúruperlur Íslands og hvernig ferðamenn 
upplifa land og þjóð við undirspil lags Emilíönu Torrini, Jungle Drum (Inspired By Iceland, 
2010, 2. júní). Í myndbandinu bregður þó fyrir í nokkrum senum hegðun sem ekki þykir 
æskileg, eins og dansað á viðkvæmum mosa og á ísjaka í Jökulsárlóni. Frá því að umrætt 
myndband kom út hefur markaðsstarf Inspired by Iceland tekið aðra stefnu.  

Árið 2011 efndi ríkisstjórnin til samstarfs opinberra aðila, einkaaðila og sveitarstjórna undir 
Ísland – allt árið. Íslandsstofa sá um framkvæmd verkefnisins undir vörumerki Inspired by 
Iceland. Markmið verkefnisins var m.a. að styrkja ímynd Íslands sem áfangastaðar 
ferðamanna allan ársins hring og að fjölga ferðamönnum utan háannartíma (Íslandsstofa, 
á.á.b). Til þess að markaðssetning sé markviss og nái árangri ætti greining og val á 
markhópum að liggja fyrir (Fahy og Jobber, 2015). Markhópur verkefnisins fékk nafnið 
„Hinn upplýsti ferðamaður“. Meðal einkenna markhópsins eru þau að hann notar Internet og 
snjallsíma mikið og „vill fara á nýja og spennandi áfangastaði, vill fara í frí að vetri til, er 
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opið fyrir nýjungum, sækist eftir áskorunum og er tilbúið að deila upplifunum sínum með 
öðrum” (Íslandsstofa, á.á.b, bls. 4).   

Samstarfsverkefnið Ísland – allt árið hefur þótt árangursríkt þegar kemur að því að skapa 
samhljóm meðal ferðaþjónustuaðila. Með því hafi náðst að fá ferðaþjónustuaðila til að tala 
sama máli þegar kemur að markaðssetningu erlendis (Íslandsstofa, á.á.b). Ísland – allt árið 
verkefnið hefur verið starfrækt frá 2011 og eru sett fram ákveðin þemu fyrir hvert ár til þess 
að ná athygli og auka slagkraftinn. Á stefnumótunarfundi 2105 kom fram skýr vilji 
þátttakenda um að leggja áherslu á „örugga og ábyrga ferðahegðun í skilaboðum 
verkefnisins, samhliða því að vekja áhuga á Íslandi sem áfangastað“ (Íslandsstofa, 2016, bls. 
4). Þemað árið 2016 var Iceland Academy. Gerð voru 13 kennslumyndbönd sem dreift var 
á samfélagsmiðlum til að upplýsa ferðamenn um örugga og ábyrga ferðahegðun á Íslandi. 
Myndböndin fjölluðu meðal annars um akstur á Íslandi, að passa upp á öryggi, virðingu við 
viðkvæma náttúru, leiðarvísi til að taka öruggar selfies og á léttari nótunum hvernig á að 
borða eins og Íslendingur og hvernig má forðast vandræðalegar aðstæður í heitum pottum. 
Að loknum sex myndbandanna voru áhorfendur hvattir til að þreyta stutt próf og „útskrifast“ 
úr akademíunni. Til þess að koma skilaboðum Iceland Academy á framfæri var unnið með 
fyrirtækjum og samfélagsmiðla áhrifavöldum (e. influencers). Um 850 fyrirtæki víðsvegar 
um landið tóku þátt í verkefninu (Íslandsstofa, 2016). Á Instagram voru ferðamenn jafnframt 
hvattir til þess að millumerkja myndirnar með #IcelandAcademy, þar sem nokkrar yrðu síðan 
valdar til þess að birta á Instagram síðu Inspired by Iceland (Inspired by Iceland, 2016). Árið 
2017 var The Icelandic Pledge kynnt til leiks þar sem ferðamenn eru hvattir til þess að vera 
ábyrgir og sverja eið að því á internetinu. Nú má einnig finna stórt skilti á Keflavíkurflugvelli 
þar sem reynt er að vekja athygli á öruggri og ábyrgri ferðahegðun um leið og ferðamenn 
koma til landsins (Iceland invites…, 2018, 17. júlí). Þar eru þeir hvattir til að sverja eiðinn 
með því að ýta á hnapp sem skiltinu fylgir. Fjöldi ferðamanna hafa nú þegar tekið eiðinn. 
Sjá má þau atriði sem áhersla er lögð á hér að neðan (Mynd 1). 

 

Mynd 1 The Icelandic Pledge (Inspired by Iceland, á.á.). 
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Íslandsstofa hefur unnið nánari markhópagreiningu fyrir íslenska ferðaþjónustu með því 
markmiði að ferðaþjónustuaðilar geti stundað skilvirka og hnitmiðaða markaðssetningu 
íslenskra áfangstaða á erlendum mörkuðum (Íslandsstofa, 2018). Í Grunnstoðir í 
markaðssetningu (2018) er hinum þremur markhópum hins upplýsta ferðamanns lýst, komið 
inn á leiðarljós, markmið, skilaboð og hljómfall þeirra skilaboða sem fyrirtæki eru hvött til 
þess að nýta sér við gerð á sínum kynningar og markaðsefni. Með þessu má stuðla að því að 
skilaboðin séu þau sömu á meðal íslenskra ferðaþjónustuaðila á öllum mörkuðum. Einnig 
var áður nefndur gátisti fyrir myndir í markaðsefni gefinn út (Íslandsstofa, á.á.a). Með 
honum er stuðlað að ábyrgri myndnotkun í markaðssetningu og á honum eru atriði sem 
óæskilegt þykir að komi fyrir í myndefni. Meðal þess sem þykir óæskilegt að bregði fyrir er 
að óvarlega sé farið um mosabreiður, utanvegaakstur, göngufólk utan merktra stíga og að 
fólk standi of nærri háum björgum eða fossi.  

Mikilvægustu kynningarleiðirnar í starfi Íslandsstofu eru almannatengsl og samfélagsmiðlar 
og þau margföldunaráhrif sem þeir hafa. Í því fyrrnefnda eru erlendir aðilar á borð við 
fjölmiðlamenn og áhrifavalda á samfélagsmiðlum fengnir til þess að koma og upplifa Ísland, 
þar á meðal „Instagrammarar“. Að sögn Jóns Ásbergssonar, framkvæmdastjóra Íslandsstofu 
hefur það reynst gríðarlega verðmætt að fá fólk til að skrifa og segja sögu af Íslandi (Ritstjórn 
Kvennablaðsins, 2018, 19. janúar).  

2.2.3 Rannsóknir á myndefni í kynningarefni Íslands sem 
áfangastaður ferðamanna  

Fræðimenn hafa á undanförnum árum rannsakað ímyndarsköpun og myndefni 
landkynningar Íslands sem áfangastaðar ferðamanna (t.d: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007; 
Margaryan og Zherdev, 2011; Edward H. Huijbens, 2011; Dennis Hermans, 2016). Eins og 
áður sagði er hinn myndræni þáttur ljósmynda afar þýðingarmikill þegar kemur að 
markaðssetningu og ímyndarsmíð áfangastaða. Þessar rannsóknir hafa að mestu leiti beinst 
að opinberu efni á borð við ferðaþjónustubæklinga og ímyndaherferðir. Guðrún Þóra 
Gunnarsdóttir (2007) rannsakaði forsíður landkynningabæklinga Ferðamálastofu. Greining 
hennar leiddi í ljós að náttúran var í forgrunni á öllum forsíðunum, fyrir utan eina. 
Niðurstöður leiddu einnig í ljós hve einhæf náttúrumyndin var á forsíðum 
landkynningarbæklingsins, þar sem fossar, vötn og sjór birtust í 94% tilvika. Rannsakanda 
þótti athyglisvert að jöklar, eldfjöll og hverasvæði voru lítt áberandi og að menningartengdir 
þættir voru varla sýnilegir. Ef fólk kom fyrir á forsíðunum var það í aukahlutverki.  

Greining Margaryan og Zherdev (2011) á myndefni í bæklingum af starfssvæði 
Markaðsstofu Norðurlands sýnir einnig fram á að náttúra og landslag eru í aðalhlutverki í 
markaðssetningu. Fólk var aðeins í forgrunni 7% mynda, náttúran í forgrunni 27% mynda 
og flestar þeirra eða 31% sýndu athafnir fólks, á borð við göngu, hestbak eða sund. Fólk á 
þeim myndum var þó í flestum tilvikum hlutfallslega smátt að sjá. Rannsóknamiðstöð 
ferðamála stóð fyrir rannsókninni og í framhaldi af henni kannaði Dennis Hermans (2016) 
myndnotkun í kynningar- og markaðsefni ferðaþjónustunnar. Í þeirri greiningu var skoðað 
efni frá hinu opinbera (Íslandsstofu og markaðsstofa landshlutanna) sem og 
ferðaþjónustufyrirtækja. Niðurstöður sýndu að mest fór fyrir myndum af náttúru hjá öllum 
landshlutum, en engu að síður mátti finna talsverðan mun á áherslum.  
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Edward H. Huijbens (2011) greindi fyrstu ímyndarherferð Íslands, markaðsherferðina 
Iceland Naturally, og skýrslu nefndar forsætisráðherra um ímynd Íslands. Þar kemur fram 
að meðal meginstefja í ímyndaruppbyggingu Íslands eru falleg og óspillt náttúra, sem og 
hreinleiki ásamt því að leggja áherslu á íslenska menningu og fólkið í landinu. Fram að því 
hafi ímynd Íslands nánast eingöngu verið tengd við náttúru landsins og úr því þyrfti að bæta. 
Edward ásamt fleirum (2012) rannsakaði kynningarefni íslenskrar ferðaþjónustu þar sem 
horft var til myndefnis og framsetningu fólks og menningar í ferðaþjónustubæklingum á 
norðurlandi. Við greiningu var horft sérstaklega á stöðu kvenna í markaðsefni og umræðu 
um kyngervi og ímyndir í ferðamálarannsóknum. Niðurstöður sýndu að fólk var aðeins í 
forgrunni 7% þeirra mynda sem greindar voru og var kynjaskipting nokkuð jöfn, en 
hinsvegar var frekar að finna myndir af konum í ákveðnu samhengi, þá sérstaklega í böðum. 
Þegar fólk kom fyrir en var ekki í forgrunni var það afar smástætt eða snéri bakið í 
myndavélina, og með því var athyglinni beint að því sem það var að horfa á (Edward H. 
Huijbens o.fl., 2012).  

Samkvæmt könnun Ferðamálastofu (2016) hefur náttúra Íslands gríðarlega mikil áhrif á 
ákvörðun ferðamanna um að ferðast til landsins. Nefndu 83% ferðamanna náttúruna sem 
stóran áhrifavald, líkt og í fyrri könnunum, á meðan 32,1% sögðu menningu og sögu hafa 
mikil áhrif á ákvörðun að Íslands heimsókn. Það sem heillaði mest við íslenska náttúru var 
fegurð, óspillt og ósnert náttúra. Þar á eftir komu eldfjöll og hraun, sérstaða og fjölbreytni 
og svo jöklar og fossar.  

Til þessa hefur myndefni markaðsefnis í ferðaþjónustu á samfélagsmiðlum ekki verið 
markvisst safnað, né greint. Er þessi rannsókn því ný á sínu sviði.   

2.3 Ferðamannaáhorfið 
Árið 1990 setti Urry fram kenninguna um ferðamannaáhorfið í bók sinni The tourist gaze: 
Leisure and travel in contemporary societies. Þar fjallar hann fyrstur fræðimanna ítarlega 
um hlutverk áhorfs í ferðamennsku. Var þetta mikilvægt innlegg fyrir ferðamálafræðina á 
sínum tíma og opnaði fjölbreytta umræðu um svið, áhorf, athafnir og gjörðir ferðamanna 
(Perkins og Thorns, 2001). Umfjöllun um ferðamennsku á tíunda áratugu tuttugustu 
aldar mótaðist mikið af þessu verki Urry’s þar sem mikið af skrifum og umfjöllun fylgdu í 
kjölfarið.  
 
Samkvæmt Urry (1990) er ferðamennska byggð á áhorfi og hún markaðsett með áhorfið í 
forgrunni. Í nútíma samfélagi skipa fríið og ferðalög stóran sess og eru orðin mikilvægur 
partur af lífi nútímamannsins. Frí er tengt samfélagsstöðu og einnig talið hafa heilsueflandi 
áhrif í þeim skilningi að koma endurnærður til baka. Ferðamennska leggur áherslu á 
andstæðu við hið hversdagslega og er frístundaiðja sem snýst um neyslu gæða og þjónustu 
sem að mörgu leyti er óþörf (Urry, 1990). Þessi neysla á sér stað af því að hún veitir almennt 
séð upplifun og ánægju sem að fólk nýtur ekki í sínu hversdagslega umhverfi sem tengist 
heimili, vinnu og daglegu amstri. Að mati Urry (1990) byggist þessi neysla að stórum hluta 
á því að horfa á það sem er öðruvísi og framandi. Ferðamaðurinn sækist eftir að berja staði 
augum sem eru sjaldséðir í hans hversdagslega umhverfi og sem hann hefur ákveðna ímynd 
um (Larsen og Urry, 2011; Urry, 1990). Sú ímynd sem leitast er eftir að berja augum er 
kerfisbundin og skipulögð á félagslegan hátt af ferðaþjónustufyrirtækjum, fjölmiðlum og 
markaðsefni. Þau skapa það sem við viljum sjá og þar með ferðahegðun ferðamanna sem og 
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áhorfi þeirra. Með þessu segir Urry (1990) kapítalisma skapa ferðamennskuáhorf og 
viðhalda því, ferðamennska er undir áhrifum ráðandi valdaformgerða. Vettvangur 
ferðamannsins er sviðsettur raunveruleiki og útsýnið hefur verið hannað til að á það sé horft.  

Ferðamennskuáhorfið hefur breyst og þróast í gegnum árin. Það er breytilegt eftir 
mismunandi samfélögum og stétt þar sem það byggir fyrst og fremst á andstæðunni við hið 
þekkta umhverfi sem er. Eftir því sem fleira fólk nútímasamfélagsins ferðast þarf að 
endurskoða áhorfið og þróa og stétt fagmanna verður til sem vinnur að því að endurhanna 
stöðugt nýjar ímyndir fyrir áhorfið (Larsen og Urry, 2011). 

Staðir sem valdir eru til áhorfs fá gildi og merkingu í gegnum fyrirfram mótaðar hugmyndir 
(Urry, 1990). Áhuga fyrir stað er meðal annars mótaður og viðhaldið með þáttum úr daglegu 
lífi eins og bíómyndum, sjónvarpsefni, bókmenntum og fjölmiðlum. Hugsanleg viðfangsefni 
ferðamannaáhorfsins, hlutir eða staðir, verða á einhvern hátt að vera öðruvísi en hið 
venjulega þekkta umhverfi. Áhorfinu er beint að landslags- og borgareinkennum sem eru 
óvenjuleg, t.d. byggingu sem er heimsfræg, eins og t.d. Eiffel Turninn eða landslagi Grand 
Canyon. Meiri áhersla er lögð á sjónræna upplifun heldur en aðra tegund skynjunar (Urry, 
1990). Ferðamaðurinn hlutgerir áhorfið svo með myndatöku, kaupum á póstkortum og 
minjagripum. Með þessu verður stöðug endurframleiðsla áhorfsins. Áhorfið er einnig skapað 
í gegnum táknmyndir og ferðamennska er byggð upp á þessum táknmyndum. 
Ferðamaðurinn leitast við að sjá þessar staðalmyndir, hin klassísku tákn staðanna eins og t.d. 
par að kyssast í París til að fá tilfinningu fyrir ímyndinni um hina rómantísku París (Urry, 
1990). 

2.3.1 Gagnrýni á ferðamannaáhorfið 

Urry hefur hlotið gagnrýni á kenningu sína sem hefur opnað fyrir áhugaverðar umræður um 
ferðamannaupplifunina (Perkins & Thorns, 2001). Meðal þeirra sem hafa gagnrýnt 
ferðamannaáhorfið eru Perkins og Thorns (2001) og segja þeir áhorfið eitt og sér of hlutlaust 
til að ná til allra þeirra þátta sem felast í upplifun ferðamannsins. Vilja þeir heldur tala um 
ferðaiðkun (e. tourist performance), þátttöku sem felur í sér virkar athafnir, líkamlegar og 
andlegar, hugsun og einnig áhorf. Þessi túlkun á ferðamennsku hjálpar við að skilja betur 
breytingar á alþjóðlega ferðamarkaðnum þar sem fólk sækir í auknu mæli í annars konar 
ferðamennsku en fjöldaferðamennsku. Hvernig skal ná til þeirra sem sækja í þessa öðruvísi 
og frumlegri ferðamennsku er ákveðin áskorun þegar kemur að markaðsetningu og kynningu 
á ferðamannastöðum. Opnar þetta enn frekar upp umræðuna um hið ósvikna (e. authenticity). 
Urry hefur verið gagnrýndur fyrir ofuráherslu á hið sjónræna, að taka ekki nægjanlega vel 
inn í myndina aðrar athafnir ferðamannsins (Perkins & Thorns, 2001). Hann er sagður gera 
lítið úr framtakssemi ferðamanna og draga upp mynd af þeim sem óvirkum. 
Ferðamannaáhorfið tekur ekki til tengsla á milli ferðamannsins og þess staðar sem ferðast er 
til, t.d. í þar sem tilgangur ferðarinnar er skemmtun og ánægja á borð við S-in þrjú, sól, sjór 
og ströndin (og kynlíf) þar sem ákveðið hlutleysi á sér stað með virkri líkamlegri þátttöku. 
Aðrir gagrýnendur hafna hugmyndum Urry um stétt fagmanna sem verður til og vinnur að 
því að endurhanna stöðugt nýjar ímyndir fyrir áhorfið. Þótt ferðamannastöðum sé stjórnað 
til að mæta væntingum sem skapast hafa af markaðsefni verður að taka inn í myndina að 
ferðamenn og heimamenn hafa einnig áhrif á ímyndina (Perkins & Thorns, 2001).  

Perkins og Thorns (2001) tala um ferðamennsku í tengslum við ákveðinn stað til að forðast 
alhæfingar líkt og Urry. Þeir taka Nýja Sjáland sem dæmi og lýsa þar þrem hliðum á 
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ferðamennsku. Í fyrsta lagi er það ævintýraferðamennska, en hún nær lengra en bara áhorf 
þar sem hún krefst virkrar þáttöku sem reynir á sál, líkama og hugsun. Í mörgum tilfellum 
er það adrenalín kikkið sem er veigameira en áhorfið. Önnur tegund ferðamennsku er 
borgarferðamennska þar sem finna má söfn, endurgerða sögulega staði, veitingahús og 
kaffihús. Að mati Perkins og Thorns (2001) er borgarferðamennska Nýja Sjálands bæði 
afurð hins staðbundna og hins alþjóðlega í kjölfar hnattvæðingarinnar. Borgar-
ferðamennskan útilokar ekki útivist og ævintýraferðamennsku þar sem þar má t.d. finna 
fallhlífa- og teyjustökk, og náttúrutengda ferðamennsku er ekki langt að sækja í nálægð við 
borgirnar. Þriðja hlið ferðamennsku þar í landi er ferðamennska heimamanna þar sem sterk 
hefð er fyrir „flótta” úr borginni í sveitirnar, á strendurnar eða hálendið t.d. Þetta hefur mikil 
áhrif á menningu Nýsjálendinga og hefur mótast af góðu aðgengi að fjölbreyttri náttúru og 
landslagi þar sem mörg tækifæri eru til ýmiskonar afþreyingarferðamennsku. Með þessu 
rökstyðja Perkins og Thorns (2001) að það sé meira við hæfi að tala um ferðaiðkun frekar 
en ferðamennskuáhorfið þar sem í tilfelli ferðamennsku í Nýja Sjálandi snýst hún frekar um 
það að „gera” en það að sjá hlutina og krefst það þáttöku líkamans og hugans en ekki 
eingöngu sjónarinnar eins og ferðamannaáhorfið tekur til.  

2.3.2 Endurskoðun ferðamannaáhorfsins 

Í kjölfar gagnrýni á ferðamannaáhorfið hafa Larsen og Urry (2011) endurskoðað kenninguna 
í sambandi við umræðuna um iðkun (e. performance). Segja þeir ánægjuna af ferðamennsku 
að stórum hluta felast í áhorfi eða sjónrænni neyslu staða sem eru ólíkir hinu hefðbundna. 
Þessi kenning um ferðamannaáhorfið undirstrikar hvernig það að horfa er lærð hegðun, það 
sem áhorfið beinist að er félagslega mótað. Ferðaþjónustufyrirtæki, fjölmiðlar, 
samfélagsmiðlar og ljósmyndir móta áhorf ferðamanna, hvað þykir spennandi, áhugavert 
eða fallegt. Sérkenni hins sjónræna er lykilatriði þegar kemur að því að gefa stað eða iðkun 
einstakan karakter, með sjóninni eru umhverfið skipulagt. Ferðamenn eru sagðir upplifa staði 
í gegnum mismunandi skynfæri, þeir borða framandi mat, finna lykt, eiga í samskiptum við 
annað fólk, finna fyrir geislum sólarinnar og snerta sandinn á ströndinni, hlusta á framandi 
tónslist. Allt þetta getur skilgreint hluti eða staði frá og framkallað tilfinningu fyrir hinu 
óvenjulega. Larsen og Urry (2011) útiloka ekki önnur skynfæri en benda á að sjónin er 
máttug og gefa í skyn að það sé æðsta skylningarvitið. Iðkun leggur áherslu á gjörðir og 
samskipti frekar en framsetningu og túlkun. Ferðamennskan sé þó alltaf eftir ákveðnu 
handriti, hvernig ferðamaðurinn á að hegða sér í ákveðnum aðstæðum og hvernig ekki. 
Iðkunin skapar áfangastaðinn að einhverju leiti þar sem félagslegir þættir spila inn í, 
samskipti ferðamanna við aðra ferðamanna, heimamenn eða starfsfólk ferðaþjónustunnar 
(Larsen & Urry, 2011). 

Þar sem áhorfið er huglægt og félagslega mótað segja Larsen og Urry (2011) að um 
margskonar ferðamannaáhorf sé að ræða. Ferðamannaáhorfið geti verið fjölbreytt og að 
sama sjónræna viðfangið geti verið séð frá ólíkum sjónarhornum. Fjölbreytileg áhorf ráðast 
af þekkingarfræði áhorfandans þar sem sú sjónræna merking sem hlutur eða fyrirbæri hefur 
getur verið frábrugðið milli menningarsamfélaga, samfélagshópa og einstaklinga. Dæmi um 
tvö af ólíkum áhorfum sem ferðamaðurinn sækist eftir að upplifa eru rómantíska áhorfið (e. 
romantic gaze) og fjölskylduáhorfið (e. family gaze). Fjölskylduáhorfið beinist að 
félagslegum þáttum eins og samveru, nánd og ást en það rómantíska að tímalausri og 
fulkominni náttúrusýn (Urry og Larsen, 2011). 
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2.3.3 Rannsóknir á tengslum ímyndar áfangastaða og 
ljósmyndunar 

Að taka ljósmyndir er táknrænt fyrir athafnir ferðamannsins og er það næstum óhugsandi að 
ferðast án þess að smella af nokkrum myndum. Jenkins (2003) er ein þeirra sem hefur prófað 
kenningu Urry’s. Jenkins greindi myndefni sautján ferðabæklinga sem hvöttu kanadíska 
bakpokaferðamenn til þess að ferðast til Ástralíu. Tíu bakpokaferðamenn voru svo fengnir 
til þess að taka myndir á ferðalagi sínu í Ástralíu, með fimm einnota filmu myndavélum. Að 
lokum greindi rannsakandi þær myndir og bar saman við myndgreiningu ferðabæklinganna. 
Niðurstöður voru þær að bakpokaferðamennirnir höfðu tilhneigingu til þess að leita uppi 
ákveðna staði eða sýn sem talin voru photogenic og voru ákveðnar táknmyndir sem 
ferðamennirnir endursköpuðu í sínum myndum. Niðurstöður Jenkins (2003) veita því 
kenningu Urry um closed circle of reproduction of the tourist gaze stuðning að einhverju 
leiti. Garrod (2009) framkvæmdi svipaða rannsókn þar sem hann kannaði tengsl á milli 
mynda ferðamanna af sjávarþorpinu Aberystwyth í Wales og póstkorta þaðan. 
Myndgreining og samanburður var ítarlegri en í fyrri rannsókn Jenkins (2003) og sýndu 
niðurstöður að mikil samsvörum átti sér á ákveðnum þáttum en ekki öllum. Enginn 
tölfræðilegur munur var á því þegar kom að sýnileika fólks á myndunum, en póstkort og 
myndir ferðamannanna sýndu almennt ekki fólk í forgrunni. Kom þetta rannsakanda á óvart 
þar sem búast mætti við því að fólk myndi vilja taka myndir af fjölskyldunni á 
ferðamannastöðunum, og studdi þetta því ekki við fjölskylduáhorf Haldrup and Larsen 
(2003). Ekki fannst munur á myndum þeirra sem heimsóttu staðinn í fyrsta skiptið og þeirra 
sem höfðu áður komið, báðir hópar sóttust eftir að mynda táknræn kennileiti (Garrod, 2009). 
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3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin var unnin með megindlegri rannsóknaraðferð. Margskonar gagnasöfnunar-
aðferðir eru til innan megindlegra rannsóknaraðferða og er ein þeirra innihaldsgreining (e. 
content analysis). Var innihaldsgreiningu beitt á ljósmyndir í rannsókninni. Innihalds-
greining byggir á talningu á þemum sem koma fyrir í gögnunum sem safnað hefur verið á 
kerfisbundinn hátt. Hver ljósmynd er kóðuð eftir fyrirfram ákveðnum flokkum. Að talningu 
lokinni fer fram tölfræðileg greining á tíðni þemanna.  

3.2 Úrtak  
Notast var við markvisst úrtak (e. purposive sample) þar sem fyrirfram gefnar forsendur réðu 
vali á þáttakendum (Bryman, 2016). Leitast var við það að greina markaðsefni fyrirtækja 
sem selja ferðir víða um landið, þ.e. sem eru ekki bundnar við takmarkað landfræðilegt svæði 
ásamt efni áhrifavalda. Það var gert til þess að reyna að fá sem besta mynd af áfangastaðnum 
Íslandi í heild. Einnig var leitast við að greina markaðsefni fyrirtækja sem nýta sér 
notendaskapað efni. Þýðið var þau ferðaþjónustufyrirtæki sem eru með leyfi til reksturs 
ferðaskrifstofu skv. lögum nr. 73/2005 um skipan ferðamála. Í mars mánuði var athugað 
hvaða ferðaþjónustufyrirtæki eru á Instagram og hversu marga fylgjendur þau hafa. Nú til 
dags tíðkast að fyrirtæki auglýsi á heimasíðum sínum þá samfélagsmiðla sem þau eru á. Skrá 
yfir leyfishafa (Ferðamálastofa, á.á.) er með hlekk inn á heimasíður fyrirtækjanna og var svo 
athugað hvort þær væru með tilvísun á Instagram. Þau sex fyrirtæki sem voru með flesta 
fylgjendur voru tekin fyrir í rannsókninni, þar sem ætla má að þau séu hvað áhrifamest. Þau 
má sjá í töflu 1. 

Tafla 1 Úrtak rannsóknar. 

Ferðaþjónustufyrirtæki  Fylgjendur (í mars 2018) 
Iceland Photo Tours 
Benjamin Hardman                    

Ljósmyndari 
Ljósmyndari 

555.000 
482.000 

Icelandair Flugfélag 307.000 
Icelandic Explorer Ljósmyndari 234.000 
Wow air Flugfélag 160.000 
Guide to Iceland Ferðaskrifstofa  106.000 

 
Flugfélögin tvö þarf vart að kynna, enda tvö af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. 
Icelandair hefur í gegnum árin spilað stórt hlutverk í markaðssetningu Íslands (Edward H. 
Huijbens o.fl., 2012) og hefur einnig átt í samstarfi við Íslandsstofu í þeim málum. Guide to 
Iceland er ferðaskipuleggjandi og að því sem segir á vefsíðu fyrirtækisins, mest sótta 
vefsíðan þegar kemur að upplýsingum um allt sem snýr að ferðalagi um Ísland (Guide to 
Iceland, á.á.). Á bak við Instagram síðurnar Iceland Photo Tours, Benjamin Hardman og 
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Icelandic Explorer standa ljósmyndarar sem skipuleggja ljósmyndaferðir um landið. Þrátt 
fyrir að ljósmyndararnir þrír skipuleggji ferðir og hafa leyfi til reksturs ferðaskrifstofu mætti 
heldur tala um þá sem áhrifavalda, samkvæmt skilgreiningu í kafla 2.1.2, þar sem þeir byggja 
sitt vörumerki á sínu eigin nafni og persónu.  

3.3 Greining gagna  
Greindar voru allar myndir sem fyrirtækin birtu árið 2017, alls 2292 myndir. Myndunum var 
safnað af síðum fyrirtækjanna í mars og búinn var til gagnagrunnur. Einnig var texta sem 
skrifaður var við myndirnar safnað, en var þó ekki greindur sérstaklega en stuðst var við 
hann við myndgreininguna. Myndirnar voru tölusettar frá einum upp í 2292 og innihald 
myndanna var svo kóðað með tilliti til fyrirfram ákveðinna flokka. Kóðun er mikilvægur 
áfangi í því að gera innihaldsgreiningu (Bryman, 2016). Það eru tveir megin þættir þegar 
kemur að kóðunarreglu (e. coding scheme) innihaldsgreininga, hönnun á kóðunaráætlun (e. 
coding schedule) og kóðunarhandbók (e. coding manual) (Bryman, 2016). Kóðunaráætlun 
er eyðublað (e. form) þar sem gögnin eru skráð og stendur hver dálkur fyrir þá yfirflokka 
sem ákvarðaðir hafa verið. Kóðunarhandbókin er til leiðbeiningar og inniheldur skrá yfir 
yfirflokka og undirflokka þar sem hvert atriði fær samsvarandi númer (kóða) (Bryman, 
2016). Kóðunarhandbókin inniheldur einnig nánari útskýringar fyrir hvern flokk til þess að 
aðstoða við að ákveða hvaða flokkur eigi við hverju sinni. Hana má sjá í viðauka A.  

Fyrri rannsóknir á myndefni ferðaþjónustubæklinga hafa verið framkvæmdar af 
Rannsóknamiðstöð Ferðamála (Hermans, 2016; Margaryan og Zherdev, 2011) og var litið 
til flokkunar myndefnis þar til að styðjast við í rannsókn þessari. Eftir að rannsakandi hafði 
kynnt sér inntak myndefnisins voru flokkarnir aðlagaðir að rannsókninni, nokkur atriði tekin 
út og öðrum bætt við. Hver mynd var skráð í aðeins einn yfirflokk og voru þeir eftirfarandi: 
náttúra í forgrunni, landslag, aðgerðir, menning og annað. Hver yfirflokkur hefur svo nokkra 
undirflokka (tafla 2) og fékk hver mynd að lokum kóða samkvæmt þeim.  

Tafla 2 Flokkar myndefnis. 

 

Yfirflokkur  Undirflokkur  
Náttúra í forgrunni 
 
 
Landslag 

 foss, fjall, jökull/íshellir, hverir, eldfjall, lundar, hvalir, 
selir, hestar, plöntur, norðurljós 
 
dreifbýli/þéttbýli, vegur, hús/viti/skáli, annað 

   
Athafnir  náttúrulaug, sund, hestbak, á skíðum, kajak, ganga, 

jöklaganga/íshellir, borða, hjólabretti 
 

Menning 
 
 
Annað 

 kirkja, listaverk/minnisvarðar, Harpan, torfhús, 
sögupersónur/víkingar, þjóðhátíð 
 
auglýsing/tilkynning, mynd ekki af Íslandi, 
vara/vörumerki sýnilegt, starfsfólk 
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Greining myndefnisins var tvíþætt þar sem það var annars vegar skoðað út frá því hver 
meginstef ferðaþjónustufyrirtækjanna eru í ímyndauppbyggingu Íslands sem áfangastaður 
ferðamanna á Instagram. Hins vegar var það skoðað með tilliti til gátlista um ábyrga 
myndnotkun (Íslandsstofa, á.á.a) og var skráð sérstaklega hvort að mynd sýndi óæskilega 
hegðun. Nokkuð var um myndir þar sem fólk stillir sér upp á miðjum vegi til að ná hinni 
fullkomnu mynd. Slíkar myndir mætti strangt til tekið líta á sem ákveðna áhættuhegðun. 
Voru þær myndir skráðar sérstaklega þar sem rannsakanda fannst þær ekki passa undir 
„göngufólk utan merktra stíga“ eða annað á listanum.  

Það sem augljóslega var lögð áhersla á á hverri mynd réði því í hvaða flokki hún lenti 
(Bryman, 2016). Ef að mynd sýndi foss var hún kóðuð sem foss undir yfirflokknum náttúra 
í forgrunni, ef að t.d. Kirkjufell eða Vestrahorn kom fyrir á mynd var hún kóðuð sem fjall 
o.s.frv. Þær myndir sem sýndu landslag eða náttúru sem ekki var augljóslega hægt að flokka 
undir einhvern undirflokk náttúra í forgrunni eða landslag voru kóðaðar sem annað undir 
yfirflokknum landslag. Voru þetta til dæmis myndir af hálendinu og því sem flokka mætti 
sem óspillta náttúru en erfitt var að segja til um hvar nákvæmlega þær voru teknar, og ekki 
kom fyrir neitt afgerandi á borð við dýr, veg eða byggingu. Að setja myndir inn í fyrirfram 
ákveðna flokka, eins og í töflu 2, býður óhjákvæmilega upp á það að einhver skörun verði á 
milli flokka. Mynd gæti t.d. ekki fallið fullkomlega að sínum flokki eða hún átt heima í fleiri 
en einum flokki. Sem dæmi er mynd sem sýnir manneskju á hestbaki og er flokkuð undir 
yfirflokkinn aðgerðir, en landslag gæti jafnframt verið í aðalhlutverki þar sem manneskjan á 
hestbaki er mjög smástæð í stórbrotinni náttúru. Til þess að gæta samræmis við 
myndgreiningu og að niðurstöður væru þar með áreiðanlegri var farið tvisvar yfir allar 
myndirnar.  

Einnig var skoðað hvort fólk kæmi fyrir á myndunum og var það skráð undir aukaflokknum 
ummerki fólks. Á þeim myndum sem fólk kom fyrir voru þær kóðaðar eftir því hvort það 
væri í forgrunni, smástætt eða starfsfólk. Að lokum var athugað hvort og þá að hvaða leyti 
ferðaþjónustuaðilarnir nýta sér notendaskapað efni og hvort þau hvetji til þess að nota 
ákveðið myllumerk. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS og Excel.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Notendaskapað efni 
Icelandair birti flestar myndir árið 2017 og á eftir fylgdi Guide to Iceland. Sjá má fjölda 
mynda og skiptingu milli yfirflokka sem hver ferðaþjónustuaðili birti á mynd tvö hér að 
neðan. 

 
Mynd 2 Yfirlit yfir fjölda birtra mynda hvers ferðaþjónustuaðila og skipting þeirra á milli 

yfirflokka. 

Ferðaþjónustufyrirtækin þrjú birtu að mestu leyti notendaskapað efni á Instagram síðum 
sínum. Eins og ætla mætti birtu ljósmyndararnir þrír aðeins sínar eigin myndir. Icelandair, 
WOW air og Guide to Iceland birtu aftur á móti öll að minnsta kosti eina mynd frá hverjum 
ljósmyndaranna þriggja á sínum Instagram síðum, sem undirstrikar stöðu þeirra sem 
áhrifavaldar. Íslandsstofa hefur efnt til samstarfs við Benjamin Hardman og Icelandic 
Explorer sem birtu myndir á sínum síðum til að kynna verkefnið Explore the a-ö of Iceland. 
Icelandair hefur einnig efnt til samstarfs við Benjamin Hardman þar sem hann birti þó 
nokkrar myndir á sinni síðu undir A short tale for @icelandair. Aðeins 19 myndir af þeim 
627 myndum sem Icelandair birti voru ekki notendaskapað efni, sem þýðir að flugfélagið 
notaði nánast eingöngu myndir sem ferðamenn eða áhrifavaldar hafa skapað. Í nánast hvert 
skipti sem Icelandair birti mynd árið 2017 hvatti það til notkunar á myllumerki sínu 
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#mystopover. Guide to Iceland nýtir sér að sama skapi mikið notendaskapað efni þar sem 
aðeins 11 myndir voru þeirra eigin. WOW air nýtir sér notendaskapað efni ekki í eins miklu 
mæli, 121 myndir af 364 voru eigið efni, en flugfélagið hvetur til notkunar á myllumerkinu 
#wowstopover.  

4.2 Meginstef í ímyndauppbyggingu Íslands sem 
áfangastaður ferðamanna á Instagram 
Niðurstöður myndgreiningarinnar sýndu að náttúra og landslag leika aðalhlutverk í 
markaðssetningu ferðaþjónustuaðilanna á Instagram. Af 2292 myndum sýnir hátt í 
helmingur þeirra náttúruna í forgrunni, eða 43%. Þar á eftir sýna flestar myndir landslag og 
minnst fer fyrir myndum sem sýna menningartengda þætti. Þær myndir sem féllu undir 
flokkinn annað voru auglýsingar, sýndu annan áfangastað en Ísland, myndir af starfsfólki 
eða vöru og vörumerki fyrirtækis (Mynd 3).   

 

Mynd 3 Hlutfallsskipting mynda eftir yfirflokki. 

Það sem kom helst fyrir á þeim myndum sem höfðu náttúruna í forgrunni voru fossar 22%, 
norðurljós 13%, fjöll 12%, svartur sandur/ strandlengja 10% og Jökulsárlón, 9%. Af fjalla 
myndum voru þær flestar af Kirkjufelli og Vestrahorni, sem komu endurtekið fyrir á síðum 
ferðaþjónustuaðilanna. Nokkuð var um myndir af dýralífi og bar þá helst fyrir myndum af 
íslensku kindinni, refum og hestum. Hvalurinn fékk ekki mikla athygli á Instagram síðum 
ferðaþjónustuaðilanna og var fjöldi mynda af hvölum og selum samanlagt álíkur fjölda 
mynda af lundanum (Mynd 4).  
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Mynd 4 Hlutfallsskipting náttúrumynda eftir viðfangi. 

Lítið var um myndir af dreifbýli og þéttbýli, en meira var um myndir sem sýndu eina 
byggingu á borð við hús, vita eða skála í fallegu umhverfi. Langflestar landslags myndir 
féllu undir óskilgreint, en þær myndir sýndu landslag eða náttúru sem ekki var augljóslega 
hægt að flokka undir einhvern undirflokk náttúra í forgrunni eða landslag. Voru þetta til 
dæmis myndir af hálendinu og því sem flokka mætti sem óspillta náttúru en erfitt var að 
segja til um hvar nákvæmlega þær voru teknar, og ekki kom fyrir neitt afgerandi á borð við 
veg eða byggingu (Mynd 5). 

 

Mynd 5 Hlutfallsskipting landslagsmynda eftir viðfangi. 
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Aðeins 8,3% allra mynda sýndu athafnir. Vinsælastar voru myndir af fólki að njóta í 
náttúrulaug og jöklagöngu eða íshellaskoðun. Á stórum hluta myndanna var fólk og athafnir 
þess sýnt smástætt í náttúru Íslands. Í flestum tilfellum snéri það einnig baki í myndavélina 
(Mynd 6). 

 

Mynd 6 Hlutfallsskipting mynda sem sýndu athafnir eftir viðfangi. 

Minnst fór fyrir myndum af mennigu, eða aðeins 3% af heildarfjölda mynda. Myndir af 
kirkjum voru þar í yfirgnæfandi meirihluta (Mynd 7).  

 

Mynd 7 Hlutfallsskipting mynda sem sýndu menningu eftir viðfangi. 
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365 myndir féllu undir flokkinn annað og sýndu þær myndir flestar annan áfangastað en 
Ísland. Flugfélögin tvö birtu bæði myndir af starfsfólki eða vöru og vörumerki fyrirtækis. 
WOW air átti stærstan hluta mynda í þessum flokki, 180 myndir alls. Flugfélagið sker sig úr 
að því leiti að flugfélagið birtir reglulega myndir af flugfreyjum og flugþjónum sínum ásamt 
einstaka auglýsingum og tilboðum (Mynd 8).  

 

Mynd 8 Fjöldi mynda hvers ferðaþjónustuaðila í yfirflokknum annað eftir viðfangi. 

4.2.1 Sýnir myndin ummerki fólks?  

68% mynda sýndu engin ummerki fólks og ef það sást þá var það yfirleytt mjög smástætt í 
stórbrotinni náttúru. Á þeim myndum sem fólk var í forgrunni sneri það í flestum tilfellum 
baki í myndavélina, með þeim hætti að athyglinni er beint frá því og að því sem það horfir á 
eða athöfnum þess (Mynd 9).  

 

Mynd 9 Niðurstöður: sýnir myndin ummerki fólks?. 
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4.3 Ábyrg myndnotkun 
Niðurstöður sýna að myndefni fyrirtækjanna og áhrifavalda er birt með nokkuð ábyrgum 
hætti. Af 1927 myndum af Íslandi voru gerðar athugasemdir við 80 myndir, og voru þær 
flestar birtar af ferðaþjónustufyrirtækjunum þremur. Myndir áhrifavaldanna sýndu mjög fáar 
óæskilega hegðun, en aftur á móti birtu þeir almennt færri myndir með ummerkjum fólks. 
Sú óæskilega hegðun sem skráð var við myndgreiningu féll undir aðeins sjö af þeim þrjátíu 
atriðum á lista Íslandsstofu. Nokkuð var um myndir þar sem fólk stillir sér upp á miðjum 
vegi til að ná hinni fullkomnu mynd. Voru þær myndir skráðar sérstaklega þar sem 
rannsakanda fannst þær ekki passa undir „göngufólk utan merktra stíga“ eða annan flokk á 
listanum. Slíkar myndir mætti þó strangt til tekið líta á sem ákveðna áhættuhegðun (Mynd 
10).  

 

Mynd 10 Fjöldi mynda sem sýna óæskilega hegðun eftir viðfangi. 

Af 1927 myndum af Íslandi sýndu aðeins 592 þeirra ummerki fólks. Ef litið er á fjölda mynda 
sem athugasemd var gerð við (80 talsins) í hlutfalli af myndum sem sýndu ummerki fólks, 
sést óæskilega hegðun á sjöundu hverri mynd. Af þeim myndum sem sýndu óæskilega 
hegðun var algengast að þær sýndu að staðið væri of nærri háum björgum og að fólk væri 
utan merktra göngustíga (Sjá dæmi á mynd 11). Hins vegar mætti segja að nokkrar myndir 
falli undir fleiri en einn flokk á lista Íslandsstofu þar sem það helst oft í hendur að ef gengið 
er utan göngustíga eða merktra leiða er verið að ganga í viðkvæmu landi eða farið of nærri 
háum björgum eða fossi. Var nokkuð um myndir af Fjaðrárgljúfri og Skógafossi sem sýndu 
fólk utan merktra stíga, en gróðureyðing er nokkur á þessum stöðum.  
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Mynd 11 Skógafoss (WOW air, 2017, 4. apríl). 

Skógafoss var settur á rauða lista Umhverfisstofnunar sumarið 2017 (Umhverfisstofnun, 
2017, 22. júní). Gott aðgengi er að Skógafossi allan ársins hring, enda er hann við þjóðveginn 
og mjög auðsjáanlegur. Er svæðið því undir miklu álagi og eru gróður og árbakkar 
viðkvæmir fyrir ágangi ferðamanna. Á mynd 12 má sjá hvernig raunverulegar aðstæður eru 
við Skógafoss. Á leiðinni upp tröppurnar að útsýnispallinum fyrir ofan fossin koma sjö skylti 
fyrir þar sem lokað hefur verið á slóða. Á þeim stendur ,,Umferð um svæðið stranglega 
bönnuð. Brot varðar refsingu!”.  

 

Mynd 12 Raunverulegar aðstæður við Skógafoss (Sigríður Rósa Frímannsdóttir, 2018). 
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Af greiningunni má sjá að ákveðnir staðir og hegðun koma endurtekið fyrir og myndast 
ákveðin „trend”. Voru myndir af Kirkjufelli, Vestrahorni, Jökulsárlóni og Fjaðrárgljúfri til 
dæmis vinsælar. Það getur verið freistandi að fara utan merktra göngustíga á 
ferðamannastöðum til að ná hinni fullkomnu mynd og að stilla sér upp nærri háum björgum 
til að gera myndina grípandi. Myndir af útsýni yfir Reynisfjöru voru einnig vinsælar og var 
algengt að fólk stillti sér upp eins og sjá má á mynd 13.  

 

Mynd 13 Staðið nærri bjagbrún (Guide to Iceland, 2017, 31. júlí). 

Ákveðið „trend” sem kom fyrir var það að fólk stillir sér upp á miðjum vegi til að ná hinni 
fullkomnu mynd. Voru þær myndir skráðar sérstaklega þar sem rannsakanda fannst þær ekki 
passa undir „göngufólk utan merktra stíga“ eða annan flokk á listanum. Slíkar myndir mætti 
þó strangt til tekið líta á sem ákveðna áhættuhegðun. Fólkið lítur út fyrir að vera eitt í 
heiminum í stórkostlegu landslagi en raunin er að þessar aðstæður geta breyst snögglega. 
Einnig má velta fyrir sér hvar bílnum sé lagt þegar lagt er upp í slíka myndatöku á 
þjóðveginum, ef til vill út í vegakanti. Mynd 14 er dæmi um slíkt tilfelli, en þar hefur bílnum 
verið lagt þar sem það má augljóslega ekki. Bæði Guide to Iceland og WOW air birtu 
umrædda mynd. Áhugavert er að skoða ummæli polar.steph um þessa mynd, sem sjá má til 
hliðar við myndina. 
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Mynd 14 Sometimes you've just gotta stop to enjoy the flowers (Guide to Iceland, 2017, 19. 
júlí). 

Segja mætti að mynd 15 sé vafasöm þar sem manneskja stendur á miðjum vegi í niðamyrkri 
að dást að norðurljósum. Mynd 16 sýnir enn eitt dæmi um uppstillingu á miðjum vegi. 

 

Mynd 15 Norðurljósaskoðun á miðjum vegi (Icelandair, 2017, 30. nóvember). 
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Mynd 16 Par á miðjum þjóðvegi (WOW air, 2017, 20. júlí). 

Ummæli við mynd 17 hér að neðan styðja við þá ályktun að líkt og ferðamenn vilja mynda 
ákveðin kennileiti, geti þeir einnig sóst eftir því að stilla sér upp líkt og á þeim myndum sem 
þeir sjá. Ensamlee skrifar þar ummæli við mynd sem Guide to Iceland birti, og beinir þeim 
að vini/vinkonu sinni @loclug, með því að merkja hana/hann í ummælin. Þar biður ensamlee 
vininn um að taka mynd af sér, alveg eins og á fyrirmyndinni. 

 

Mynd 17 „I want you to take a photo of me like this please“(Guide to Iceland, 2017, 13. 
apríl). 
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Myndir sjálfra ferðamanna voru ekki til skoðunar í rannsókn þessari. Að greina myndir 
ferðamanna á Instagram gæti reynst erfitt að því leyti hversu gríðarlega margar þær eru. Til 
að mynda er myllumerkið #Iceland merkt 7.658.601 myndum, #mystopover 358.887 og 
#inspiredbyiceland telur 163.080 myndir (sótt 16. mars 2018). Við fljótlega skoðun á 
Geotagginu Southeast Iceland Ring Road á Instagram má þó sjá að nokkuð ber á myndum 
þar sem fólk stillir sér upp á miðjum vegi og eru nokkur dæmi hér að neðan. Mætti því velta 
fyrir sér hvort tengsl séu á milli þess að ferðaþjónustuaðilar og áhrifavaldar birti slíkar 
myndir og áhuga ferðamanna á að taka sjálfir álíka myndir. 

 

Mynd 18 Southeast Iceland Ring Road (Corie Love, 2018, 9. mars). 

 

Mynd 19 Þjóðvegar jóga (Kate Zibell, 2017, 7. september). 
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Vissulega væri betra að stoppa á öðrum stað en þjóðvegi 1 til þess að dást að fegurðinni líkt 
og dmondus gerir á mynd 20 og ef ske kynni að ferðamanni takist að týnast á hringveginum, 
væri ekki ráðlagt að stilla sér upp fyrir myndatöku líkt og anthonybogdan tók til ráða á mynd 
21. Mynd 22 slær svo flestum við þar sem athæfi ferðamannana er með eindæmum vafasamt. 

 

Mynd 20 Don't forget to stop and admire the beauty (Danielle Mondus, 2018, 23. febrúar). 

 

Mynd 21 Týndur á hringveginum (A New Kind of Love, 2018, 24. janúar). 
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Mynd 22 Ást á þjóðvegi 1 (Carlyn Pecchia, 2018, 7. mars). 
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5 Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi það að kanna ábyrga notkun mynda hjá 
ferðaþjónustufyrirtækjum og áhrifavöldum á Instgram. Í öðru lagi að kanna hver eru 
meginstef í ímyndauppbyggingu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna á samfélags-
miðlinum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að náttúra og landslag leika aðalhlutverk í 
markaðssetningu fyrirtækjanna á Instagram. Af þeim 1927 myndum sem sýna Ísland sem 
áfangastað ferðamanna sýnir rúmlega helmingur þeirra náttúruna í forgrunni, eða 51% 
mynda. Þar á eftir sýna flestar myndir landslag, eða 35% mynda. Fólk var aðeins í forgrunni 
7% mynda en annars var fólk á myndum mjög smástætt. Eru þetta svipaðar niðurstöður og í 
fyrri greiningum. 68% mynda sýndu engin ummerki fólks og ef það sást þá var það í flestum 
tilfellum mjög smástætt í stórbrotinni náttúru. Á þeim myndum sem sýndu fólk í forgrunni 
snéri það yfirleitt baki í myndavélina, með þeim hætti að athyglinni er beint frá því og að 
athöfnum þess eða náttúrunni sem það ber augum. Þar sem fólk kom fyrir var í flestum 
tilfellum um að ræða einn einstakling og er því nánast ekkert um fjölskylduáhorf í 
markaðsetningu á ferðaþjónustuaðilanna á Instagram. Fáar myndir féllu undir flokkinn 
athafnir, ólíkt niðurstöðum greiningar Margaryan og Zherdev (2011) þar sem 31% mynda 
sýndu athafnir fólks. Þrátt fyrir aukna áherslu á menningu og íslensku þjóðina í 
ímyndauppbyggingu Íslands hjá hinu opinbera og Íslandsstofu er ekki að sjá að áhersla sé 
lögð á það í markaðsefni á Instagram. Eru það svipaðar niðurstöður og í fyrri rannsóknum 
og kemur ekki á óvart í ljósi þess að náttúra Íslands hefur gríðarlega mikil áhrif á ákvörðun 
ferðamanna um að ferðast til landsins. Nefndu 83% ferðamanna í könnun Ferðamálastofu 
sumarið 2016 náttúruna sem stóran áhrifavald á meðan 32,1% sögðu menningu og sögu hafa 
mikil áhrif á ákvörðun að Íslands heimsókn. Niðurstöður myndgreiningarinnar sýna að lang 
mest fer fyrir myndum af náttúru og landslagi án ummerkja fólks. Markaðsfólk reynir með 
fallegum myndum að byggja upp ímynd sem talin er samsvara löngunum og óskum þeirra 
markhópa sem á að ná til. Til þess að vel takist til er mikilvægt að greina markvisst hvers 
kyns myndir skila mestum áhrifum og er það í Íslands tilfelli náttúrumyndir. Það sem heillar 
sérstaklega við íslenska náttúru samkvæmt könnunum meðal ferðamanna er fegurðin, 
óbyggðir og óspillt og ósnert náttúra og má sjá að ferðaþjónustufyrirtækin nýta sér þá 
staðreynd í sinni markaðssetningu á Instagram.    

Áhugavert er að sjá að aðeins 365 af 2292 myndum eru beinar auglýsingar eða sýna vöru og 
vörumerki fyrirtækjanna og er því markaðssetning á Instagram notuð til þess að draga upp 
heillandi ímynd af Íslandi sem áfangastað. Töluverður munur er á notkun miðilsins á milli 
flugfélaganna tveggja. Icelandair birti nær engöngu myndir af Íslandi og notar Instagram til 
þess að byggja aðlaðandi mynd af áfangastaðnum Íslandi, er það áhugavert þar sem 
flugfélagið flýgur til fjölda annarra áfangastaða. WOW air er hins vegar duglegt að birta 
myndir af flugfreyjum og flugþjónum sínum og einstaka auglýsingum um áfangastaði eða 
tilboð. Icelandair er með um helmingi fleiri fylgjendur en WOW air og gæti verið að ástæða 
þess sé áhugi fólks á daglegum myndum af Íslandi, sem Icelandair birtir. Icelandair og Guide 
to Iceland birtu nánast eingöngu myndir sem ferðamenn eða áhrifavaldar hafa skapað. 
Ástæðan fyrir því gæti verið sú að þau eru að nýta sér notendaskapað efni sem þykir gjarnan 
trúverðugra en efni og auglýsingar fyrirtækja.   
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Kenning Urry’s lýsir því hvernig markaðsefni ferðaþjónustufyrirtækja getur stýrt áhorfinu á 
ákveðna staði og með því haft áhrif á ferðamynstur eða hvaða staðir eru skoðaðir og hverjir 
ekki. Ferðamaðurinn sækist eftir að berja staði augum sem eru sjaldséðir í hans 
hversdagslega umhverfi og þeir hafa ákveðna ímynd um. Kemur því ekki á óvart að myndir 
af jöklum, svörtum söndum, norðurljósum og náttúrulaugum voru meðal þeirra algengustu, 
enda gefa þessi náttúrufyrirbrigði Íslandi ákveðna sérstöðu. Sú ímynd sem leitast er eftir að 
berja augum er kerfisbundið skipulögð á félagslegan hátt af ferðaþjónustufyrirtækjum, 
fjölmiðlum og markaðsfólki. Fólk leytast svo eftir að festa þessa staði á mynd og oft á tíðum 
er þeim svo deilt með vinum og fjölskyldu á samfélagsmiðlum. Það mætti álykta að líkt og 
fólk vill ná ákveðnum táknrænum stöðum á mynd þá gæti það einnig viljað stilla sér upp 
fyrir myndina líkt og á þeim myndum sem ferðamaðurinn hafði séð áður, ekki síst nú til dags 
þar sem „selfies“ kynslóðin hefur rutt sér til rúms. Er því mikilvægt að ekki sjáist óæskileg 
hegðun á myndefni ferðaþjónustufyrirtækja til þess að beina áhorfinu ekki að slíku athæfi. 
Þrátt fyrir að fyrirtæki nýti sér það að birta notendaskapað efni þarf þó að huga að því að 
birta ekki það sem sýnir óæskilega hegðun. Þessi óæskilega hegðun getur tengst öryggi 
ferðamannsins líkt og að standa ekki of nærri klettabrún eða fossi ásamt því að koma í veg 
fyrir að óæskilega sé farið um viðkvæma náttúru Íslands. Væri því ráðlagt að 
ferðaþjónustuaðilar birti ekki myndir sem sýna til dæmis fólk utan merktra stíga til þess að 
beina ekki áhorfinu að slíkri uppstillingu fyrir mynd. Þegar kemur svo að því að 
ímyndauppbygging sé í samræmi við raunverulegan áfangastaðinn mætti telja að einhverjir 
ferðamenn yrðu fyrir vonbrigðum þegar komið er að ákveðnu kennileiti sem hann hafði 
hugsað sér að festa á filmu út frá ákveðu sjónarhorni og uppstillingu. Þegar á staðinn er svo 
komið er girt fyrir þá slóða sem hafa myndast til að ná slíku sjónarhorni. Þegar kemur að því 
að ná hinni fullkomnu mynd getur verið freistandi að fara utan merktra leiða. Þegar áhorfinu 
er endurtekið beint að slíkum myndum fylgja fleirri og fleirri í fótspor upprunalega 
ljósmyndarans og í kjölfarið verður gróðureyðing og slóðar myndast. Þegar slóði hefur 
myndast og hann orðinn augljós mætti álykta að enn fleiri fari þar um og ákveðinn 
vítahringur myndast. 

Uppstilling eins og að staðið sé á miðjum vegi mætti teljast óæskilegt myndefni. Nokkrar 
slíkar myndir voru birtar af ferðaþjónustufyrirtækjunum og við fljótlega athugun kemur í 
ljós að nokkuð er um myndir ferðamanna sem sýna einnig slíkt athæfi. Mætti því velta fyrir 
sér hvort tengsl séu þar á milli. Niðurstöður Jenkins (2003) styðja við þá ályktun þar sem 
það kom fram að ferðamenn höfðu tilhneigingu til þess að leita uppi ákveðna staði eða sýn 
sem talin voru photogenic og voru ákveðnar táknmyndir sem ferðamennirnir endursköpuðu 
í sínum myndum. Af greiningunni má sjá að ákveðnir staðir og hegðun koma endurtekið 
fyrir og myndast ákveðin trend. Voru myndir af Kirkjufelli, Vestrahorni, Jökulsárlóni og 
Fjaðrárgljúfri til dæmis vinsælar. 
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6 Lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar gera grein fyrir þeim þáttum sem eru ráðandi í markaðsefni 
ferðaþjónustufyrirtækja á Instagram. Náttúra Ísland er þar í algjöru aðalhlutverki og lítið fer 
fyrir myndum sem sýna aðgerðir ferðamanna og menningu. Einnig sáust engin ummerki 
fólks á meirihluta myndanna. Eru niðurstöður svipaðar og í fyrri rannsóknum á myndefni í 
markaðsefni íslenskrar ferðaþjónustu. Myndefni hefur ekki áður verið rannsakað með tilliti 
til ábyrgrar notkun myndefnis. Listi Íslandsstofu er þó heldur nýlegur og var gerður í kjölfar 
ákalls síðustu ár eftir áherslu á öruggari og ábyrgari ferðaþjónustu. Niðurstöður sýna að 
myndefni þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem tekin voru fyrir er almennt birt með ábyrgum 
hætti. Ef óæskileg hegðun sást var það í flestum tilfellum að staðið væri of nærri háum 
björgum eða fossi og að fólk væri utan merktra stíga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar nýtast sem innlegg í umræðuna um ábyrga ferðahegðun á 
Íslandi. Niðurstöður gætu einnig nýst Íslandsstofu til þess að gefa innsýn í notkun myndefnis 
ferðaþjónustuaðila á Instagram. Myndir hafa mikið að segja þegar kemur að 
ímyndauppbyggingu áfangastaða og gefur því greining á markaðsefni á Instagram, þar sem 
fjöldi mynda er mikill, góða innsýn í ímyndauppbyggingu Íslands. Samkvæmt Urry sækjast 
ferðamenn í að bera ákveðin tákn augum sem ferðaþjónustan hefur beint áhorfinu að. Vilja 
ferðamenn jafnframt taka myndir af því sem þeir berja augum, til þess að skapa minningar 
og til þess að geta sannað að þeir hafi virkilega séð tiltekinn stað sem þeir deila svo með 
öðrum, til dæmis á samfélagsmiðlum. Mætti færa rök fyrir því að ferðamenn vilji einnig 
stilla sér upp líkt og á þeim myndum sem þeir hafa séð og væri því skynsamegt að 
markaðsfólk beini ekki áhorfi að slíkum myndum. Rannsakandi telur að bæta mætti á lista 
Íslandsstofu yfir óæskilega hegðun því að staðið sé á miðjum vegi. Nokkrar slíkar myndir 
voru birtar af ferðaþjónustufyrirtækjunum og við fljótlega athugun kemur í ljós að nokkuð 
er um myndir ferðamanna sem sýna einnig slíkt athæfi. Mætti því velta fyrir sér hvort tengsl 
séu þar á milli.  

Annmarkar á rannsókninni eru meðal annars þeir að ekki er víst að rannsakandi túlki þau 
atriði sem koma fram á listanum yfir óæskilega hegun líkt og Íslandsstofa. Í rannsókninni 
var frekar strangt til tekið hvaða myndir voru flokkaðar sem óæskileg hegðun og væri gott 
að fá álit annars aðila sem hefur þekkingu á umræddum lista.  

Í frekari rannsóknum væri hægt að greina myndefnið með tilliti til landshluta og árstíða. Það 
væri áhugavert að sjá hvort áhorfið beinist frekar að ákveðnum landshlutum eða ákveðnum 
árstíðum í ljósi þess að markmið ferðaþjónustunnar síðustu ár hafa verið þau að draga úr 
árstíðasveiflu hvers landshluta. Einnig væri áhugavert að gera þáttökuathugun á nokkrum 
þeim stöðum sem hvað flestar óábyrgar myndir sýna. Með því væri hægt að styðja betur við 
þá ályktun að ferðamenn sækist eftir að stilla sér upp líkt og á þeim myndum sem þeir hafa 
séð áður.
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Viðauki A 
Ferðaþjónustufyrirtæki  

1.   Iceland Photo Tours  
2.   Benjamin Hardman   
3.   Icelandair   
4.   Guide to Iceland  
5.   Icelandic Explorer   
6.   Wow air  

 
Náttúra í forgrunni 

0. Nei 
1. Foss 
2. Fjall 
3. Jökull/ íshellir 
4. Hverir/háhitasvæði 
5. Eldfjall/hraun 
6. Lundar 
7. Refir 
8. Selir/ Hvalir 
9. Hestar 
10. Hreindýr/kindur/ kanína/annað 
11. Plöntur/tré 
12. Svartur sandur/ strandlengja 
13. Jökulsárlón 
14. Norðurljós  

Landslag  

0. Nei  
1. Já 
2. Dreifbýli/þéttbýli 
3. Hús/bygging/skáli/viti 
4. Vegur 
5. Snævi þakið  

 

 

 

 

Aðgerðir 

1. Nei 
2. (Náttúru)laug 
3. Sund 
4. Hestbak 
5. Á skíðum 
6. Kajak 
7. Annað (snorkl, hjólreiðar, afslöppun, 

paragliding) 
8. Ganga 
9. Jöklaganga/ íshellir 
10. Borða 
11. Hjólabretti 

Menning  

0. Kirkja 
1. Listaverk/Minnisvarði 
2. Harpan 
3. Torfhús 
4. Sögupersónur/Þjóðsagnahetjur/Víkingar 
5. Þjóðhátíð 
6. Íslenski fáninn 

Annað 

0. Nei 
1. Auglýsing/tilkynning 
2. Mynd ekki frá Íslandi 
3. Vara/vörumerki sýnilegt  
4. Mynd af starfsfólki 

Ummerki fólks 

0. Nei 
1. Í forgrunni 
2. Smástætt fólk 
3. Hluti  
4. Starfsfólk  

Repost 

0. Nei  
1. Já 
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Sýnir myndin óæskilega hegðun?  

0. Nei 
1. Utanvegaakstur 
2. Ökutæki greinilega lagt/stöðvað utan bílastæðis eða vegar 
3. Torfæruhjól í viðkvæmu landi 
4. Fjallahjól (reiðhjól) í viðkvæmu landi 
5. Torfæruhjól á mjóum stígum (sem einungis eru ætlaðir göngufólki eða reiðmönnum)  
6. Göngufólk utan merktra stíga  
7. Göngufólk í viðkvæmu landi 
8. Smábíl á torfærum vegi/erfiðar vetraraðstæður 
9. Illa búna ferðamenn í rib-bátum 
10. Standa of nærri hverum/utan stíga á hverasvæðum 
11. Klifra í klettum án öryggisbúnaðar   
12. Fara óvarlega um mosabreiður 
13. Fara nálægt fuglavarpi   
14. Að ekki sé hangið utan í ökutækjum á ferð 
15. Að allir farþegar í bílum séu í bílbeltum 
16. Hestaferð utan reiðvega/stíga eða á viðkæmu landi 
17. Að hlaða vörður í náttúrunni 
18. Ferðamenn að hirða grjót/jurtir/annað úr náttúrunni  
19. Kveikja opinn eld á grónu svæði 
20. Húsbíll (camper) að gista utan tjaldsvæða 
21. Ferðamenn að fóðra villt dýr (eða bara dýr almennt – hestamenn ekki hrifnir af 

brauðhestum) 
22. Standa í fjöruborði við mikið brim 
23. Standa of nærri háum björgum/fossi  
24. Standa á klaka/ísjaka í vatni 
25. Illa búna ferðamenn í jökulgöngu  
26. Eru allir á myndinni með viðeigandi öryggisbúnað (hjálma, mannbrodda, etc)  
27. Standa nærri jökulám 
28. Áhættusamur akstur (s.s. hraðakstur, stökk) 
29. Ferðamenn í reiða skips 
30. Áhættuhegðun á skipsfjöl, halla sér yfir borðstokk 
31. Staðið á miðjum vegi 

 


