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Útdráttur 

 

Ritgerð þessi byggir á verkefninu „Samræmd ímynd og ásýnd Suðurlands í myndum og 

texta“. Unnið var í samstarfi við Markaðsstofu Suðurlands sem fékk styrk í þetta verkefni 

frá Sóknaráætlun Suðurlands. Verkefnið fólst í því að útbúa flokkunarkerfi og umgjörð 

fyrir  myndabanka sem ætlað er að skapa sameiginlega ásýnd fyrir landshlutann. 

Markmiðið með myndagagnagrunninum er að skapa vettvang fyrir ákveðna aðila sem 

hafa þar aðgang að fjölbreyttu myndefni og geta nýtt í sín verkefni. Gerð er grein fyrir 

verkefninu í heild og velt upp hugtökum sem því tengjast, svo sem hugtökum um ímynd, 

ímyndasköpun, mörkun (e. branding) og áhrif myndefnis í kynningarefni fyrir ferðamenn. 

Einnig er litið á lagalegu hliðina í tengslum við samningamál, persónuvernd og 

höfundarétt. Niðurstöður leiddu í ljós að myndmál á stóran þátt í ímyndasköpun og 

haldast ímyndir og markaðssetning í hendur. Það er hægt að stjórna áhrifum myndefnis í 

kynningarefni á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt. Það er að mörgu að hyggja svo vel 

takist til við val á myndum í myndabanka fyrir markaðssetningu áfangastaða. Rétt er að 

taka fram að vinnan við myndabankann er enn í fullum gangi og einungis tekinn fyrir 

ákveðinn hluti af heildarverkefninu. 
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Abstract 

 

This thesis is based on the project "Coordinated image of South Iceland in photographs 

and text". Work was carried out in co-operation with Visit South Iceland, with funding 

from the Association of Local Authorities in South Iceland. The first phase of the project 

was creating a database with photographs. The aim is to create a platform for Visit South 

Iceland and the local authorities where they have access to a photography database, 

designed to create a common appearance for the region. The project is presented in its 

entirety and the concepts related to it discussed, such as terms of image creation, branding, 

and the effects of photographs in promotional material. The legal side is also considered 

in relation to contractual, privacy and copyright laws. The results revealed that 

photographs play a major role in image creation and marketing. It is possible to control 

the effects of subject matter in promotional material in positive and negative ways. Many 

things must be considered when images are selected for marketing destinations. Only a 

certain part of the overall project is finished, that is creation of a classification system and 

framework for the selection of photograps. The work on the database will be a continuous 

project in time.  
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Formáli 

Höfundur hóf leitina að lokaverkefni í byrjun skólaárs 2019. Fyrir tilviljun lágu leiðir 

höfundar og Markaðsstofu Suðurlands saman og ákveðið var að hefja samstarf um að 

koma verkefninu „Samræmd ímynd og ásýnd Suðurlands í myndum og texta“ af stað. 

Ljósmyndir og ljósmyndun er eitt af áhugasviðum höfundar og var þetta því kjörið 

tækifæri.  

Verkefnið fólst í því að hanna og útbúa sameiginlegan myndabanka fyrir 

Markaðsstofu Suðurlands, SASS (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga), sveitarfélögin og 

klasa á Suðurlandi sem geta hagnýtt myndirnar í verkefni, kynningarefni, skýrslur og 

fleira á þeirra vegum. Unnið var í nánu samstarfi við faghóp í ferðaþjónustu á Suðurlandi 

við að ákveða hvaða seglar/áfangastaðir ættu erindi í myndabankann. Einnig þurfti að 

útbúa flokkunarkerfi og umgjörð sem stýrir því hvaða myndir fara í bankann og hverjar 

ekki. Eins og með flest verkefni þar sem samstarf er við marga aðila getur verið tímafrekt 

að fá upplýsingar frá öllum. Þetta verður lifandi verkefni sem þarf sífellt að uppfæra. 

Verkefnið er það umfangsmikið að ákveðið var að taka aðeins hluta af því fyrir í þessari 

ritgerð. 

Það verður spennandi að fylgjast með framgangi þessa verkefnis og hvernig það 

nýtist samstarfsaðilum sem best.  Þeir sem vinna við miðlun upplýsinga af einhverju tagi 

tengja við það eilífðar verkefni og tíma sem fer í að leita að ljósmyndum.  Myndabankinn 

á að spara þessum aðilum mikinn tíma við leit að myndum frá hinum og þessum. Með 

myndabankanum eru allar myndirnar á einum stað, vel flokkaðar og ekki þarf að hafa 

áhyggjur af lagalega hlutanum ef farið er með myndirnar eftir skilmálum myndabankans. 

Það er mikil vinna sem býr að baki ritgerðinni og margir sem hafa lagt sitt af 

mörkum við að gera hana að veruleika með því að styðja við bakið á höfundi. Auðvelt 

væri að halda langa þakkarræðu eins og þekktar eru á verðlaunahátíðum á borð við 

Golden Globe. Höfundur hyggst ekki halda langa ræðu heldur vill hann þakka öllum þeim 

sem komu að ritgerðinni er varðar samstarf, stuðning og upplýsingagjöf kærlega fyrir. 

Það er engu að síður nauðsynlegt að nefna nokkra aðila sérstaklega. 

Sérstakar þakkir fær Sumarliði R. Ísleifsson sem var leiðbeinandi minn við 

vinnslu þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka Markaðsstofu Suðurlands fyrir að leyfa mér 

að taka þátt í verkefninu. Þakkir fær Margrét Valmundsdóttir sem sá um prófarkalestur 

ritgerðarinnar. Einnig Ásborg Ósk Arnþórsdóttir sem var málfarsráðunautur minn og 

síðast en ekki síst Jón K. B. Sigfússon fyrir ljósmyndir. 
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1 Inngangur 

Áfangastaðurinn Ísland hefur vaxið mjög að vinsældum á síðustu árum. Eins og Stefan 

Gössling fræðimaður á sviði ferðamála vekur athygli á, fór Ísland frá því að vera „kalt“, 

“drungalegt“, og „óáhugavert“ yfir í að vera „svalur“ staður, “öðruvísi“ og „á jaðrinum“ 

(Gössling, 2006:120-126).  Ímyndasköpun hefur áhrif í þessu samhengi, hvaða ímynd við 

viljum að aðrir hafi um Ísland og hvernig skal markaðssetja hana. Ímyndir eru öflugir 

áhrifavaldar og með því að samræma ímyndir geta þær haft mikil áhrif á skoðanir fólks 

og ákvarðanatöku ferðamanna sem sækja landið heim.  

Samræmd ímynd og ásýnd Suðurlands í myndum og texta er heiti verkefnis á 

vegum Markaðsstofu Suðurlands. Verkefnið fékk styrk frá SASS (Samtök Sunnlenskra 

Sveitarfélaga) sem eitt af áhersluverkefnum sóknaráætlunar Suðurlands 2019. Verkefnið 

byggir á því að skapa sameiginlega ásýnd fyrir Suðurland í gegnum myndir í 

myndabanka. Lögð verður áhersla á auðlindir, menningu, mannlíf og náttúru við val á 

myndunum. Markmiðið með myndagagnagrunninum er að skapa vettvang þar sem 

sveitarfélög, SASS, klasar og Markaðsstofa Suðurlands hafa aðgang að myndum sem 

nýta má í verkefni, kynningar, skýrslur og fleira. Myndabankinn verður einungis opinn 

fyrir þessa aðila, en einnig verður möguleiki á að deila ákveðnum hluta bankans með 

þriðja aðila t.d. fjölmiðlum eða ferðaskrifstofum. Gagnabankinn á að innihalda fjölbreytt 

myndefni af náttúru, þéttbýli, mannlífi, atvinnulífi, menningu, mat og viðburðum á 

Suðurlandi.  

Annar hluti verkefnisins er textabanki. Hugmyndin er að einnig verði útbúinn 

textabanki sem innihaldi skrifaðan texta bæði á ensku og íslensku um einstaka staði og 

almennt um Suðurland. Einungis verður unnið að því að útbúa umgjörð fyrir 

myndahlutann í þessari ritgerð. Umgjörðin er flokkunar- og skráningarkerfi ásamt 

leiðarvísi um hvernig skuli skrá myndir inn í kerfið sem hannað er sérstaklega fyrir 

myndabankann. Með leiðarvísinum geta starfsmenn markaðsstofunnar auðveldlega skráð 

myndir í bankann. Á þennan hátt er markaðsstofan að skapa sameiginlega ásýnd fyrir 

landshlutann í heild sinni.  

Á Íslandi eru starfræktar sjö markaðsstofur landshluta. Hlutverk markaðsstofanna 

er að samræma svæðisbundin markaðs- og kynningarmál fyrir ferðamenn. 

Bæklingaútgáfa er í þeirra verkahring og að halda úti samræmdum vefsíðum fyrir 

landshlutana, south.is á Suðurlandi, north.is á Norðurlandi o.s.frv. Meðal annarra 

verkefna eru skipulagning á heimsóknum fjölmiðla- og ferðaskrifstofufólks í 
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landshlutana og ferðasýningar sem haldnar eru reglulega. Markaðsstofurnar hafa unnið 

vefgáttir sínar í samstarfi við Ferðamálastofu (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:60). Þeir sem starfa á markaðsstofunum líta á sitt svæði sem 

áfangastað. „Áfangastaður er afmarkaður á ákveðinn hátt með raunverulegum mörkum 

eða skynjun í huga ferðamannsins. Afmörkun getur verið á markaðslegum forsendum, 

pólitískum eða landfræðilegum. Áfangastaður getur verið t.d. land, svæði, borg eða 

gististaður“ (Markaðsstofa Suðurlands, 2018:7. Og Kotler, Bowen & Makens, 2014). 

Sveitarfélög og samtök þeirra standa að markaðsstofunum og þar með stýrir 

landshlutaskipting þeirra afmörkun áfangastaða (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:24).  

Markaðsstofurnar vinna að mikilvægum þáttum varðandi ferðaþjónustu og 

landkynningu. Með samvinnu og tengslum milli ferðaþjónustuaðila og landshluta er hægt 

að leggja áherslu á ákveðnar ímyndir. Í þessu verkefni er einnig unnið í samstarfi við 

faghóp fulltrúa 15 sveitarfélaga á Suðurlandi og þekkja þeir aðilar vel til á sínum svæðum. 

Í samstarfi við þá var ákveðið hvaða seglar (e. attraction) ættu heima í myndabankanum. 

Segull er sá þáttur sem hefur mest aðdráttarafl á áfangastað og er því það sem laðar gestina 

að og gerir upplifunina eftirminnilega (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:24). Það er mikilvægt að vera meðvitaður um hverjir seglarnir eru á 

hverjum áfangastað. 

Val á seglum í myndabankann og þá sérstaklega náttúruseglum þarf að vanda vel.  

Seglunum er ætlað að laða að ferðamenn. Því þarf að velja náttúruperlur, áhugaverða staði 

og vinsæla, en jafnframt að velja aðeins þá staði sem eru tilbúnir fyrir vaxandi fjölda gesta 

án þess að skaði hljótist af. Ákveðin aðgangsstýring felst í þessu vali, þ.e. hægt er að hafa 

áhrif á hvert ferðast er og hvert ekki. Þannig felst einnig í því ákveðin vernd fyrir staði 

sem þola illa mikið álag og vaxandi umferð. Í sumum tilfellum er um viðkvæma 

náttúrustaði að ræða sem ekki eru tilbúnir til að taka á móti miklum fjölda fólks að svo 

stöddu og bæta þarf aðgengi að. Kosturinn við þetta verkefni er að það er lifandi og hægt 

er að byrja með ákveðinn fjölda segla og bæta síðan við jafnt og þétt þegar fleiri staðir 

eru tilbúnir í kynningu. Val á seglum getur einnig komið inn á það mikilvæga verkefni 

markaðsstofunnar að fá ferðamenn til að dvelja lengur og fara víðar.  

  Það varð ákveðin bylting í heimssögunni þegar ljósmyndatæknin kom fram og 

hefur hún mikil áhrif á okkur enn í dag. Ljósmyndir eru miðill sem grípur augu neytenda 

og spilar stóran þátt í kynningar- og markaðsmálum ásamt því að hjálpa til við 

ímyndasköpun. Svæðið er stórt og inniheldur fjölbreytta staði sem eru mjög ólíkir, frá 
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þéttbýli til hálendis og jökla og allt þar á milli. Það er mikill vandi að velja þá staði sem 

má auglýsa sérstaklega og meta hvaða staðir eru í stakk búnir til að taka við fleiri gestum. 

Með því að vanda val á stöðum og ljósmyndum er hægt að hafa áhrif á hegðun 

ferðamanna og draga fram þá ímynd af áfangastöðunum sem við viljum að komi fram í 

myndabankanum. Fræðilegu viðfangsefnin sem fjallað verður um tengjast ímynd, 

ímyndafræði og samspili þeirra við markaðssetningu. Þar eru hugtökin auðkenni (e. 

brand), auðkenning (e. branding) og mörkun áfangastaða (e. place branding) útskýrð 

nánar ásamt kenningum sem koma inn á áhrif kynningarefnis á ferðamenn og hvernig 

hægt er að stýra áhrifum jákvætt og neikvætt. Lagalega umgjörðin er einnig lauslega 

kynnt er varðar persónuvernd, höfundarétt og samningagerð. En hvaða máli skiptir ímynd 

og ímyndasköpun og hvers vegna er hún mikilvæg þegar kemur að markaðssetningu 

áfangastaða? Ferðamenn taka sínar eigin ljósmyndir, en hvaðan fá þeir fyrirmyndirnar 

eða hugmyndir um myndefni? Hvernig er best að vinna verkefnið og hvaða ferli þarf að 

fara í gegnum? 
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2 Ímyndir, mörkun og áfangastaðir  

Ef flett er upp orðinu ímynd á veforðabókinni Orðabok.is má í fljótu bragði sjá að ekki er 

auðvelt að skilgreina orðið. Þar segir:“ eitthvað eða einhver sem táknar tiltekna hugmynd. 

Hugarfarsleg mynd af markaðsvöru, brand“ (Orðabók.is, án árs). Ímynd kemur einnig í 

nokkrum birtingarmyndum; staðalímynd, að vera ímynd einhvers, þjóðarímynd, 

staðarímynd eða fullkomin ímynd svo dæmi séu tekin. Fyrirbærið ímynd getur ekki staðið 

eitt og sér, heldur eru margir þættir sem hafa áhrif á að ákveðin ímynd verður til. Þrátt 

fyrir að ferðaþjónusta byggi að verulegu leiti á ímyndasköpun og ímyndum áfangastaða, 

hefur helsti áhrifaþátturinn við val á draumaferðinni undanfarna áratugi verið 

auglýsingar.  Ekki er þá einungis átt við beinar ferðaauglýsingar heldur einnig auglýsingar 

um vörur og fleira ótengt ferðamennsku (Delfín, 2009:139).  Ímyndasköpun, ímyndir, 

auglýsingar og markaðssetning haldast í hendur og styrkja ímynd staðar.  

Með auglýsingaherferðum er oft dregin upp ákveðin mynd eða draumur sem 

viðskiptavinurinn les úr auglýsingunni og setur sig í þau spor. Einfalt dæmi gæti verið að 

auglýsingabæklingur kemur inn um lúgu. Eitthvað vekur upp áhuga viðskiptavinarins á 

því að opna bæklinginn og skoða. Það er sérstakt tilboð á ullarkápum. Í þessu dæmi fer 

einstaklingurinn af stað með ferli þar sem hann spyr sig spurninga til að komast að 

niðurstöðu um hvort hann kaupi vöruna. Vantar mig kápu? Hvernig er hún á litinn? Er 

hún klæðileg? Hvaða viðbrögð fengi ég ef ég væri í slíkri flík? Eftir að hafa farið í gegnum 

ferlið og svarað spurningum er komið að niðurstöðu og tekin ákvörðun um kaup á 

vörunni. Ákvörðunin tengist ímynd, er viðkomandi ullarkápu týpan? Með þessu dæmi er 

hægt að sjá að með því að setja sig í spor og fara í gegnum ímyndarferli er ekki einungis 

verið að taka ákvörðun um kaup á vöru eða ferð heldur líka verið að skoða 

ímynd/sjálfsmynd (Delfín, 2009:140). Hver vil ég gefa mig út fyrir að vera? 

Fyrir tilkomu myndavéla og ljósmynda hafði fólk ekki mikla þekkingu á öðrum 

þjóðum. Íbúar Evrópu og Norður Ameríku höfðu til að mynda takmarkaða þekkingu á 

fólki frá Afríku og Asíu. Ímyndir og lýsingar byggðust á skrifum í bókmenntum frá 

þessum tíma. Myndmál var tengt ímyndunarafli lesenda (Whittaker, 2009:119). Með 

tilkomu ljósmyndunar á 19. öld urðu til nýjar heimildir um mismunandi þjóðir. 

Almenningur hafði nú aðgang að myndum af mismunandi menningu þjóða og þjóðflokka. 

Nú varð til í myndmáli staðfesting á því sem fólk hafði lesið um áður. Ljósmyndun var 

því notuð á vissan hátt til þess að festa söguna á mynd, en einnig til þess að vera sönnun 

á því hvernig hlutirnir voru í raun og veru (Whittaker, 2009:117). Á þessum tíma var litið 



 

 11 

 

 

svo á að allt sem var á myndum væri satt og rétt. Með þróun á myndatöku, sviðsetningu 

og myndvinnsluforritum er hægt að blekkja með myndum í dag. Það er ekki hægt að taka 

því sem gefnu að allt sé satt og rétt sem er á myndum. Það er því mikilvægt að vera með 

raunsæjar myndir þegar kemur að því að velja í myndabankann. Myndir sýna hlutina 

aldrei nákvæmlega eins og þeir eru í raunveruleikanum og mikið unnar og óraunsæjar 

myndir geta valdið vonbrigðum gesta þegar þeir mæta á staðinn. 

Lönd sem áður fyrr voru nýlendur framleiða nú sín eigin póstkort og ljósmyndir 

sem ætlað er að fræða ferðamenn og leitast við að breyta gömlum hugmyndum. Þessar 

ljósmyndir eru gagnrýni á eldri myndir sem ekki gáfu rétta mynd af viðkomandi landi. 

Hér er verið að hafa áhrif á skráningu myndmáls í sögubækurnar (Whittaker, 2009:135). 

Ferðamenn tóku myndir og sendu milli landa ásamt því að kaupa póstkort sem þeir töldu 

að væru einkennandi fyrir landið sem þeir heimsóttu. Ímyndin var kannski ekki mjög 

mótuð í fyrstu, en síðar var farið í að ritskoða kort og ljósmyndir til þess að búa til ákveðna 

ímynd. Þetta er ekki ósvipað og gert er við ímyndasköpun í tilteknum löndum eða 

landshlutum í dag. Í myndabankaverkefni þessu er verið að „ritskoða“ myndirnar sem 

þangað fara. Ákveða hvað við viljum sýna og hafa þannig áhrif á hvaða ímynd aðrir hafa 

um okkur. 

  Ameríski fræðimaðurinn Mitchell greinir erfiðu spurninguna „Hvað er ímynd?“ 

niður í fimm meginflokka. Þeir eru: myndrænar-, sjónrænar-, skynrænar-, huglægar- og 

mállegar ímyndir. Myndrænar eiga við um myndir, styttur, mynstur og fleira. Sjónrænar 

eru t.d. spegilmyndir eða varpanir. Skynrænar eru reynslugögn eða birtingarmyndir. 

Huglægar geta verið draumar, minningar, hugmyndir eða hugarburður. Mállegar geta 

verið myndlíkingar og lýsingar (Mitchell, 1986:10). Mikilvægasta sviðið sem allar 

tilbúnar hugmyndir um þjóðir og staði spretta af eru hinar huglægu ímyndir og 

hugmyndir“  (Mannfred B., 2011:11). Af þeim sökum verður fjallað sérstaklega um þær 

í tengingu við ímyndir staða og svæða. 

„Í hugrænum fræðum eru þær nefndar „innri myndræn framsetning“ þar sem mat 

sprettur af túlkun ímynda fremur en af hlutlægri reynslu“ (Gottschling 2003:143-

150,268). Út frá því má áætla að við myndum okkur ákveðna skoðun á stöðum eða öðrum 

hlutum út frá því sem við höfum lesið eða heyrt um staðinn. Ferðabækur eru dæmi um 

áhrifavalda á sínum tíma fyrir tíð tækni og samfélagsmiðla. Menn ferðuðust landa á milli 

til þess að skrifa landlýsingar eða jafnvel mála myndir af landslagi. Þessar lýsingar höfðu 

áhrif á skoðanir og ímynd fólks um ákveðin lönd. Tökum sem dæmi ef Jón kom til Íslands 

og upplifði frekar slæmar móttökur og hafði jafnvel fordóma í garð landsins.  Hann skrifar 
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um sína reynslu í ferðabók og það hefur áhrif á þá sem hana lesa og hafa ekki sjálfir komið 

til Íslands. Það getur margt falist í fordómum. „Skertar skynjanir eru skráðar í huganum 

sem takmarkaðar myndrænar framsetningar. Fólk getur aðeins skynjað raunheiminn að 

hluta. Þegar hin takmarkaða framsetningin hefur verið færð í textalegan búning fer hún 

að tákna alla heildina“ (Mannfred B., 2011:13). Við höfum tilhneigingu til að fella 

gildishlaðna dóma. Í fordómum felst því skortur á upplýsingum. Út frá þeim takmörkuðu 

upplýsingum verður til neikvætt mat eða upphafning sem þarf að leiðrétta (Mannfred B., 

2011:13).   

Ferðabækur voru algengar fyrr á tímum og má segja að þær séu einungis í öðru 

formi  í dag þar sem fólk er enn að skrifa um upplifanir sínar á nýjum og framandi stöðum 

á ferðalögum á öðrum miðlum. Skrifað er út frá mismunandi sjónarhornum og smám 

saman áttaði fólk sig á því að það var kannski ekki allt satt og rétt sem skrifað var um 

ákveðna staði, þjóðir eða lönd. Með skrifunum var sköpuð ákveðin ímynd út frá 

höfundinum. Var höfundi illa tekið á þeim stöðum sem hann heimsótti? Var vont veður? 

Fór höfundur kannski ekki á staðinn, en skrifaði eftir sögusögnum frá öðrum? Það er svo 

margt sem getur haft áhrif á skrifin og ímyndina. Þetta er dæmi um markaðssetningu á 

árum áður, þegar landkönnuðir gáfu út ákveðnar ímyndir, skrifuðu ferðabækur og lögðu 

þar með línurnar um hvaða staði væri þessi virði að heimsækja. Gullni hringurinn sem 

áhugaverður staður á Suðurlandi hefur eflaust byrjað sem áfangastaður landkönnuða. 

Textahefðin er sterk og er hún sönnun þess að ímyndir hrífa og geta öðlast áhrifamátt 

(Joep Leerssen, 2011:33). „Bókmenntahefðin ber á ótvíræðan hátt vitni um það að 

þjóðareinkenni eru afsprengi af hversdagstuggum og orðrómi fremur en af 

reynsluathugunum eða staðhæfingum um hlutlæga staðreynd“  (Joep Leerssen, 2011:33).  

Til er fræðigrein sem kallast ímyndafræði sem á sér langa forsögu.  

Ákveðin flokkunarþörf hefur fylgt mannfólkinu í gegnum tíðina, að flokka og tengja 

menningarmun við staðalímyndir þjóða leiddi meðal annars til þess að til varð mannfræði 

nýaldar (Joep Leerssen, 2011:25).  Ímyndafræði er vísindalegt sérsvið sem spyr áleitinna 

spurninga og er nátengd öðrum fræðigreinum t.d. heimspeki, félagsfræði, sálfræði og 

bókmenntafræði. Mikill styrkleiki felst í svo þverfaglegri nálgun (Mannfred B., 2011:14).   

Margar greinar hafa verið skrifaðar um ímyndafræði, skilgreiningar og aðferðafræði 

hennar. Áhuginn hefur einkum beinst að því að rannsaka hvernig við sýnum aðra t.d. 

framandi þjóðir og lönd. Þetta viðfangsefni höfðar til hinna ýmsu fræðigreina og býður 

upp á fjölbreytt rannsóknarefni. Sameiginlega markmiðið er að rannsaka uppruna og 
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hlutverk ímynda af framandi þjóðum eða eigin ímynd. Textar og bókmenntir eru 

mikilvægar heimildir í þessum rannsóknum (Mannfred B., 2011:17-20). 

2.1 Hvað er auðkenni/mökun og auðkenning? 

Heimurinn í dag er eitt stórt markaðstorg þar sem hnattvæðing er hröð. Með 

hnattvæðingunni eru öll lönd, borgir og landshlutar að keppa sín á milli um viðskiptavini. 

Þessir viðskiptavinir geta verið ferðamenn, fjárfestar, nemendur, athafnafólk, alþjóðlegir 

íþróttaviðburðir, menningarviðburðir og athygli alþjóðlegra fjölmiðla (Anholt, 2007:1). 

Það er því heimur fullur af samkeppni sem við búum í og þarf að hafa frjóa hugsun til 

þess að skara fram úr eða vekja athygli og ná til viðeigandi markhóps.  

Sumum finnst auðvelt að dæma bók út frá kápunni. Klisjur og staðalímyndir, 

jákvæðar eða neikvæðar, satt eða ósatt allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á hvað okkur 

finnst um lönd, áfangastaði, fólk eða vörur. Þetta getur verið ósanngjarnt, en því er erfitt 

að breyta. Það er mjög erfitt að fá fólk um allan heim til þess að horfa fram hjá litlu og 

einföldu myndunum sem dregnar eru upp af ákveðnu landi og sjá stóru heildarmyndina 

(Anholt, 2007:1). Ímyndir og orðspor landa eru því mikilvæg þegar hugsað eru um 

heildina. Það er ekki alltaf hægt að ráða því hvað aðrir segja eða hugsa, en með 

markaðssetningu og réttum aðferðum er hægt að stjórna umræðunni upp að vissu marki. 

Orðspor og ímynd landa er eitt af undirstöðuatriðum þess að vel gangi á markaði. 

Lönd sem hafa neikvætt orðspor fá ekki jafn mikla athygli, viðskipti, heimsóknir 

ferðamanna eða fjárfesta eins og lönd sem hafa jákvæðari ímynd eða orðspor. Það segir 

sig sjálft að auðveldara er að fóta sig áfram ef ímynd og orðspor eru jákvæð heldur en 

neikvæð (Anholt, 2007:2).  

Það er á vissan hátt auðvelt að hafa rödd í miðlunarsamfélagi nútímans og einfalt 

fyrir neytendur að koma sinni skoðun á fyrirtækjum á framfæri í gegnum samfélagsmiðla. 

Neytendur treysta gjarnan ummælum frá öðrum neytendum sem hafa nýtt sér þjónustuna 

sem um ræðir (Rabaneser & Ricci, 2005 og Senecal & Nantel, 2004).  Þar með er komið 

inn á orðspor aftur, en það er talið eitt af traustari heimildum fyrir neytendur. Ástæðan er 

fyrst og fremst sú að þeir telja viðhorf  umsagna frá neytendum vera hlutlaus (Crotts, 1999 

og Litvin o.fl., 2008 og Pan o.fl., 2007). Það þarf samt sem áður að taka ummælum á 

netinu með varúð þar sem hægt er að misnota aðstöðu sína og koma óorði á 

samkeppnisaðila sem eiga það ekki skilið. Til eru hugtök sem eru góð tæki innan 

markaðsfræðinnar til þess að byggja upp orðspor, ímynd og hvernig best er að viðhalda 

þeim í framhaldinu.  
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Það hefur reynst erfitt að finna góð íslensk orð yfir hugtök í markaðsfræði. Þar 

sem skilgreining hugtakanna er einnig á reki á ensku getur verið snúið að finna íslensk 

orð. Á síðu Hönnunarmiðstöðvar er nefnt að notað verði orðið auðkenni (e. brand) og 

auðkenning eða mörkun (e. branding). (Sigurður Gunnlaugsson og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, án árs). Af þeim sökum verður enska orðið ávallt haft í sviga svo ekki fari 

á milli mála um hvaða hugtak er að ræða. 

Orðið auðkenning (e. branding) hefur mismunandi merkingu eftir því hver á í hlut. 

Hugtakið er mikið notað af fjölmiðlum og við sem neytendur erum innan um 

einhverskonar auðkenningu (e. branding) á hverjum degi. Það eru ekki allir sammála um 

hvernig skuli skilgreina hugtakið (Anholt, 2007:3). Fjöldinn allur er til af fræðigreinum 

um auðkenningu (e. branding) og eru skýringar jafn mismunandi og fræðimennirnir eru 

margir. Auðkenni/mörkun (e. brand) og auðkenning (e. branding) hefur þróast í gegnum 

tíðina og hefur þar af leiðandi merking og skilgreining á hugtakinu aðeins verið á reki. 

Auðkenni (e. brand) byrjaði sem vörumerki, allt frá boxum og flöskum, pökkum og 

dósum, en í dag getur hugtakið náð yfir heilu fótboltaliðin, pólitíska samstarfsaðila, 

góðgerðasamtök og margt fleira (Clifton, 2002:157-158). Sérhæfðari hugtök sem tilheyra 

eða eru nátengd mörkun (e. brand) eru mörg, en valin verða nokkur sem skerpt verður 

lítillega á. Hægt væri að skrifa margar bækur um þessi hugtök svo aðeins verður stiklað 

á stóru. 

Anholt skilgreinir hugtakið auðkenni (e. brand) sem: „a product or service or 

organization, considered in combination with its name, its identity and its reputation“ 

(Anholt,2007:4-5). Auðkenni (e. brand) út frá skýringum Anholts er vara eða þjónusta, 

fyrirtæki eða samtök sem hafa ákveðið þema og það sem einkennir spilar allt saman sem 

ein heild, nafn, einkenni og sérstaða ásamt orðspori. Er varðar auðkenningu (e. branding) 

segir Anholt að það sé „the process of designing, planning and communicating the name 

and the identity, in order to build or manage the reputation,“ (Anholt, 2007:4-5). Út frá 

þessari skilgreiningu er auðkenning (e. branding) ferlið í kringum það að búa til auðkenni 

(e. brand), viðhalda því og miðla.  

Hafa ber í huga að auðkenni (e. brands) eru mikilvæg í samfélaginu. Stór eða 

viðamikil auðkenni (e. brand) byggja upp ákveðna tryggð við viðskiptavini sína. Þetta 

hefur áhrif á auðkennið (e. brand) þar sem það tryggir fyrirtækinu trausta innkomu og 

hagnað sem leiðir m.a. til öryggis í starfsmannahaldi (Clifton, 2002:159). Það er því 

mikilvægt að horfa á heildarmyndina þegar auðkenni (e. brand) er skoðað þar sem það 

hefur áhrif á marga þætti sem geta bæði verið góðir og slæmir fyrir samfélagið.  
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2.2 Áfangastaðir og mörkun áfangastaða  

Í ferðaþjónustu í dag hefur mörkun áfangastaða (e. place branding) og markaðssetning 

áfangastaða (e. place marketing) orðið að verkfærum sem notuð eru til þess að auka 

samkeppni milli áfangastaða. Mörkun áfangastaða (e. place branding) leggur áherslu á 

ákveðna þætti og á ekki einungis við um lönd heldur hafa borgir og landshlutar einnig 

verið að nýta sér þessa tækni. Frægt dæmi um slíkt er „I love NY“ sem var hannað af 

Milton Glaser árið 1977 og var gert með það í huga að efla ferðamennsku (Juan, Gómez 

og Molina, 2012:646). Mörg lönd hermdu eftir þessari hönnun og var algengt að sjá 

töskur, boli og minjagripi sem á stóð I love og svo nafn á borg eða landi sem heimsótt 

var. 

Það getur verið erfitt að afmarka áfangastaði. Hver áfangastaður snýst um þrjú 

megin atriði, þau eru aðgengi, aðdráttarafl og aðstaða. Hugtakið áfangastaður vísar til 

þess að vera afmarkað landsvæði eða aðdráttarafl en slík einföldun hefur verið gagnrýnd. 

Með því er ekki gert ráð fyrir áhrifum íbúa og gesta á staðinn og þróun hans. Því má segja 

að áfangastaður mótist af tengslum og gjörðum fólks og er stöðugt í þróun. Áfangastaður 

er svæði þar sem áhrifa af ferðaþjónustu gætir og má því segja að ferðalög hafi áhrif á 

mótun samfélagsins. (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:22-23). 

Allt helst þetta í hendur og hefur ferðaþjónustan því oftar en ekki bætt lífsgæði 

heimamanna sem einnig njóta þjónustunnar. Samspilið milli þessara hópa er því mjög 

mikilvægt varðandi innviði og fagmennsku áfangastaðarins. 

Áfangastaðir innihalda efnislega, áþreifanlega og óefnislega innviði. Dæmi um 

efnislega innviði eru gisting, samgöngur, þjónusta og náttúra. Dæmi um óefnislega 

innviði eru á hinn bóginn gestrisni og viðhorf heimamanna (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:95). Ef ferðamaður fær góða þjónustu bætir það án efa 

upplifunina og getur verið sérstaða fyrir þjónustuaðilann.  

Að kortleggja auðlindir ferðaþjónustunnar getur verið vandasamt verk. Fyrsta 

skrefið er að gera sér grein fyrir og skilgreina hverjar auðlindir ferðaþjónustunnar eru og 

hvar þær eru staðsettar. Auðlindin getur verið aðdráttarafl og orðið síðar að áfangastað. 

Áfangastaður er þó mun meira en bara auðlindin (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2013:110). Líkja má áfangastöðum við fylgihluti í tískuheiminum. 

Áfangastaðir eiga margt sameiginlegt með mikið auðkenndum (e. higly branded) 

lífsstílshlutum. Hvort tveggja gefur ákveðna yfirlýsingu um stöðu í samfélaginu eða hóp 

auk þess sem ferðalög eru reynsla og upplifun. Teknar eru ljósmyndir til þess að gefa út 
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ákveðna ímynd eða glansmynd af sér og því sem verið er að gera og upplifa (Morgan, 

Pritchard og Pride, 2004:4).  

Nýsköpunarmiðstöð Noregs (n. Innovasjon Norge) skilgreinir áfangastað sem 

stað sem ferðamenn heimsækja sökum ákveðinna eiginleika staðarins. Þessir eiginleikar 

veita upplifun sem gerir staðinn þess virði að heimsækja (Innovasjon Norge, 2008:11). Í 

ferðaþjónustu í dag er mikið lagt upp úr upplifun gesta. Gestir eru mikið að taka myndir 

og miðla áfram upplifun sinni. Í sömu greinargerð Nýsköpunarmiðstöðvar Noregs er lögð 

áhersla á þrjú atriði varðandi áfangastaði þau eru: „Í fyrsta lagi felst í áfangastaðnum það 

eðlisræna (náttúrufar, byggt umhverfi, veðurfar o.fl.), í öðru lagi það félagslega 

(samskipti gesta og heimafólks og gesta og annarra gesta) og að síðustu er 

áfangastaðurinn samfélagslegur (hvernig merking verður til og menningarverðmætum 

komið til skila)“. (Innovasjon Norge, 2008:11-17 og Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2013:110).  

Í þeim hnattvædda heimi sem við búum í verður sífellt erfiðara fyrir einstaklinga 

að ákveða hvert skal halda í leit að ævintýrum. Ástæðan er sú að áfangastöðum og 

ferðamönnum fjölgar ört, sem leiðir til þess að erfiðara er að móta sérstöðu. Við mörkun 

áfangastaðar (e. place marketing) er markaðsefni nýtt sem tæki til þess að skapa sterka, 

jákvæða og aðlaðandi hugmynd um landið eða áfangastaðinn hverju sinni. Þetta veldur 

því að finna verður upp á fjölbreyttum leiðum í miðlun og markaðsskilaboðum til þess að 

skapa áfangastöðum einhverja sérstöðu (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:38-39 og Hughes, 1998). Hér er komið enn og aftur inn á mikilvægi 

markaðssetningar á áfangastöðum. 

Fræðimaðurinn Boisen skipti markaðssetningu á áfangastöðum (e. place 

marketing) niður í þrjá flokka. Fyrst er það kynningarefni áfangastaða (e. place 

promotion) sem er takmarkað við að kynna hvað staðurinn hefur upp á að bjóða. Næst er 

það áfangastaða markaðssetning (e. place marketing) sem sér til þess að sinna eftirspurn 

og framboði og auglýsa staðinn. Síðast en ekki síst er það mörkun áfangastaða (e. place 

branding)  það sem snýr að því að viðhalda og móta ímynd staðarins (Boisen, Terlouw, 

Groote og Couwenber, 2018).  

Aðdráttarafl Íslands er náttúran og framandleiki landsins. Þessi framandleiki 

skýrist að miklu leiti af staðsetningu þar sem landið er á jaðri Evrópu og Norður- 

Ameríku. Það er vissulega auðvelt að afmarka Ísland sem áfangastað þar sem við erum 

eyja í miðju Atlantshafi. En ef farið er í minni einingar og áfangastaði innan landsins 

getur það verið flóknara. Það er ekki hægt að segja að áfangastaður sé bara landfræðilegt 
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viðfangsefni. Hann er ekki kyrrstæður staður. Áfangastaðir geta breyst og ekki er einfalt 

mál að afmarka þá (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:35,74). 

Það er því mikilvægt að huga vel að markaðssetningu og mörkun áfangastaða og stuðla 

að samvinnu fyrirtækja í ferðaþjónustu og samstarfsvettvangi á borð við markaðsstofur, 

sveitarfélög og að sjálfsögðu Íslandsstofu sem sér um að kynna Ísland í heild sinni út á 

við.  

Ferðaþjónusta getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif í för með sér. Með 

markvissri stýringu getur ferðaþjónusta haft mjög góð áhrif á samfélagið og er í raun 

mikilvægt byggðaþróunarmál.  Fjölgun ferðamanna undanfarin ár hefur gefið fyrirtækjum 

möguleika á að starfa á heilsársgrundvelli.  Ferðaþjónusta allt árið um kring hefur aukið 

atvinnumöguleika og þar með tekjur inn í samfélagið. Hærra þjónustustig eykur lífsgæði 

íbúa og fjölbreytt störf hafa skapast og eftirspurn hefur skapast eftir fólki með 

mismunandi menntun. Alltaf má finna neikvæðar hliðar á öllum málum. Neikvæðu 

áhrifin þarf að skoða sérstaklega „því að með auknum áhrifum samfélagsmiðla eykst 

hætta á umhverfisskaða á svæðum sem ekki eru búin undir skyndilega aukningu í ásókn. 

Þá getur of mikil ásókn reynt á þolrif heimamanna og haft neikvæð áhrif á upplifun 

ferðamanna en með markvissri stýringu væri hægt að lágmarka þessi áhrif“ 

(Markaðsstofa Suðurlands, 2018:7). 

Ákveðin stýring á sér stað með gerð myndabankans þar sem faghópur í 

ferðaþjónustu á Suðurlandi í samstarfi við heimamenn velur staðina sem eru tilbúnir til 

að taka á móti gestum og fara í myndabankann. Með því að gera sameiginlegan 

myndabanka er því verið að koma í veg fyrir neikvæð áhrif tengd því að auglýsa staði 

sem ekki geta tekið á móti frekari umferð. Það er ákveðin aðgangsstýring fólgin í þessu 

ferli, vakin er athygli á ákveðnum stöðum, en gestum haldið frá öðrum. 

3 Ferðamenn og ljósmyndir 

Það er ákveðin tenging milli ljósmynda og ferðamanna.  Fræðimaðurinn Markwell gengur 

svo langt að segja að það að vera ferðamaður feli í sér að taka ljósmyndir (Markwell 

1997). Myndataka er eitthvað sem við tengjum við hegðun ferðamanna (Bærenholdt og 

fleiri 2004). Fyrir um 40 árum skrifaði Susan Sontag að ákveðið samband ríki milli 

ljósmyndunar og ferðamanna. Hún taldi að það væri frekar óvenjulegt að menn ferðuðust 

án þess að hafa með sér myndavél. Mynd er staðfesting á því að þú fórst í ferðina og 

upplifðir ákveðna hluti og mikilvæg til þess að geta sýnt og sagt frá þegar heim er komið.  
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Einnig eru myndir mikilvægar fyrir þá sem ferðast oft til þess að varðveita heimildir og 

minningar um ferðirnar (Sontag, 1977:9). Það að skilja samband ferðaþjónustu, 

ferðamanna og ljósmyndanna sem þeir taka og tilgang þeirra er ákveðið rannsóknarefni í 

ferðaþjónustu (Robinson og Picard, 2009:1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróunarsaga ljósmyndunar er merkileg, en hún fór allt frá miðlun fólks með 

myndlist og teikningum yfir í tækniþróun sem leiddi til ljósmynda. Í upphafi voru fáir 

einstaklingar sem höfðu þekkingu á því að taka ljósmyndir á borð við þá sem fengnir voru 

til þess að mála eða teikna. Með frekari tækniþróun varð það almennara að taka myndir. 

Nú eiga nánast allir farsíma með innbyggðri myndavél svo hægt er að taka upp myndavél 

hvar og hvenær sem er. Í dag eru það ekki einungis ljósmyndarar sem taka myndir heldur 

getur almenningur og þar með ferðamenn tekið ljósmyndir. Allir ferðamenn hafa tök á 

því að taka myndir af heiminum út frá sínu sjónarhorni (Robinson og Picard, 2009: 1-7). 

Það eru sérstakir fagljósmyndarar sem taka áhrifaríkar myndir í ferðageiranum. 

Þeir taka myndir sem eru vel úthugsaðar og uppbyggðar og eru þar af leiðandi notaðar á 

póstkort, í tímarit, leiðsögubækur, bæklinga og fleira. Þetta eru myndirnar sem 

almenningur sér og notar sem fyrirmyndir af sínum myndum. Þessar ljósmyndir sem 

teknar eru af fagaðilum ganga kaupum og sölum og þær eiga stóran þátt í uppbyggingu á 

áfangastöðum, ímyndum og fleira (Robinson og Picard, 2009:8-9).  

Í ljósmyndum sem ferðamenn taka er ákveðin sviðsetning fólgin í því að taka 

myndina. Þeir sem hafa áhrif á myndina eru þeir sem taka hana, þeir sem eru á myndinni 

(staðurinn, fólkið eða bæði) svo þeir sem eru ekki inn í rammanum og þeir sem heyra 

Mynd 1: Hér má sjá ferðamann við Seljalandsfoss skapa minningar um ferðalag. 
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síðan söguna á bak við myndina þegar heim er komið. Hér er sett upp ákveðin sviðsetning 

og ritskoðun, hvað vill viðkomandi hafa í rammanum og hvað ekki (Robinson og Picard, 

2009:13 -14). Með því að hafa þetta ferli í huga er hægt að hafa áhrif á af hverju er tekin 

mynd og hvaða saga er sögð þegar heim er komið. Með sviðsetningu á myndum í 

kynningarefni er því hægt að búa til ákveðna ímynd. 

Edward Bruner er þeirrar skoðunar að myndir sem ferðamenn taka séu til þess að 

eiga minningar sem hægt er að nota síðar þegar sagðar eru sögur af ferðalaginu. Það er 

ekki endilega nákvæm endursögn af viðburðunum sem gerðust í ferðalaginu heldur gefur 

það tækifæri til að tala í kringum myndirnar og jafnvel bæta og breyta frásögninni 

(Bruner, 2005:24). Við höfum í gegnum tíðina alltaf verið að reyna að grípa/endurspegla 

(e. capture) lífið, tilveruna, menningu og svo mætti lengi telja. Það voru ýmsar 

miðlunarleiðir notaðar áður fyrr, myndlist og útskurður svo dæmi séu tekin. Þetta voru 

ákveðnar miðlunarleiðir sem fólk nýtti sér á hverjum tíma í von um að það sem var miðlað 

yrði uppgötvað (Boorstin 1985). Þetta voru dæmi um hvernig fólk vildi skrásetja og 

marka söguna á myndrænan hátt í von um að koma henni á framfæri. Ekki bara fyrir 

einstaklinga heldur fyrir samfélagið í heild sinni (Robinson og Picard, 2009: 2-3). 

3.1 Kynningarefni áfangastaða 

Mikið framboð er af ferðamannastöðum út um allan heim. Þar af leiðandi er mikil 

samkeppni í markaðsumhverfinu. Það er mikilvægt fyrir áfangastaði sem vilja vera 

sýnilegir að hafa sérstöðu, vera spennandi og helst að skara fram úr. Það eru ekki margir 

staðir sem hafa ekki orðið fyrir áhrifum af ferðaþjónustu af einhverju tagi. Ferðaþjónustan 

spilar stóran þátt í efnahags- og atvinnulífi margra þjóða. (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 

2011:531). Af þeim sökum er mikilvægt að huga vel að markaðssetningu og þar með 

halda í fagmennskuna sem alltaf er verið að leitast við að bæta í ferðamálum. 

Markaðssetning fyrir ferðaþjónustu og áfangastaði getur verið ákveðin þolraun 

þar sem huga þarf að ákveðnum þáttum. Guðrún Þóra Gunnardóttir fyrrum lektor við 

Háskólann á Hólum skrifaði greinina Reflecting Images: The Front Page of Icelandic 

Tourism Brochures. Þar segir: „The path towards being a well recognized destination 

presents a difficult marketing challenge. The crux of the problem is identifying a unifying 

image or feature that represents the whole destination, while at the same time 

differentiates it from other destinations.“ (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2011:531-532). 

Eins og kemur fram í þessari tilvísun þá er vandasamt að markaðssetja áfangastað svo vel 

sé. Lögð er áhersla á Suðurland í þessari ritgerð. Á Suðurlandi er fjölbreytt landslag. Þar 
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má finna láglendi og hálendi, þéttbýli og strjálbýli, sanda og víðsýnið. Einnig eru þar 

jöklar, eldfjöll, eyjar og sjávarþorp, landbúnaðarhéröð og margt fleira. Landshlutinn er 

því á vissan hátt ólíkur innbyrðis og hefur upp á margt að bjóða. Markaðssetning á 

Suðurlandi sem heild er því áskorun, en á sama tíma er nóg af grípandi myndefni að finna.  

Rannsóknir benda til þess að myndrænt efni sé mikilvægur miðill þegar kemur að 

því að búa til og hafa umsjón með ímynd áfangastaða (Jenkins 2003 og MacKay & 

Couldwell 2004). Þess vegna hefur gamla góða klisjan um að mynd segi meira en þúsund 

orð nokkuð sannleiksgildi þegar myndir eru notaðar til þess að auglýsa áfangastaði. 

Myndefni er áhrifamikið í markaðssetningu á áfangastöðum þar sem landslag, kennileiti 

og staðartákn (e. icons) eru ráðandi í öllum formum af ferðaþjónustu. Þessir þættir eru 

ríkjandi í auglýsingum/kynningum, ferðabæklingum, sjónvarpsauglýsingum og einnig í 

auglýsingum á netinu (Jenkins, 2003:305). Þessar miðlunarleiðir hafa mikil áhrif á 

tilvonandi gesti áfangastaðarins. 

Drögum upp mynd af aðstæðum sem margir í ferðaþjónustu umhverfinu ættu að 

kannast við. Ferðaskipuleggjendur keyra ferðamenn á skilgreinda fræga áfangastaði. 

Gestirnir velja að heimsækja þessa áfangastaði þar sem þeir hafa séð eða heyrt um þá í 

gegnum miðlun af einhverju tagi. Oftar en ekki vilja þessir einstaklingar fara á 

áfangastaðinn og taka í leiðinni myndir. Myndirnar eru oftast teknar út frá sama 

sjónarhorni og líta nákvæmlega eins út og myndin sem þeir sáu áður en þeir ákváðu að 

heimsækja áfangastaðinn. Þessar myndir má oft finna í kynningarefni, bæklingum og á 

netinu svo dæmi séu tekin. Því næst er tekin mynd af gestinum á fræga staðnum sem 

einskonar sönnun fyrir því að hann var þar (Carpenter, 1972:6 og Chalfen 1979:438).  

Eflaust tengja flestir við þetta dæmi um myndatöku fyrir samfélagsmiðla í 

nútímasamfélagi. Oftar en ekki er mikilvægt að ná góðum myndum, af frægum stöðum, 

fallegum eða skemmtilegum upplifunum til þess að deila síðan á sína miðla. Jafnvel 

bakpokaferðamennirnir sem segjast forðast að mestu fjölsótta ferðamannastaði og að gera 

ferðamannatengda hluti eru undir áhrifum markaðssetningar (Jenkins, 2003:306). 

Einhvers staðar hafa þeir orðið fyrir barðinu á markaðsherferð á áfangastöðum og geta 

þess vegna skilgreint staði sem vinsæla ferðamannastaði í þeim tilgangi að forðast þá. 

Markaðssetning og miðlun getur leynst á ótrúlegustu stöðum og er því erfitt að komast 

hjá henni. 

Landkynning og auglýsing á áfangastöðum getur birst í gegnum margskonar 

miðla. Sjónrænar myndir geta birst í vinsælum bíómyndum, þáttum í sjónvarpi, í 

myndböndum og ljósmyndum á netinu svo dæmi séu tekin. Þetta getur vakið athygli á 
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ákveðnum áfangastöðum og haft þar með auglýsingagildi (Jenkins, 2003:307). Atriði í 

vinsælum sjónvarpsþáttum hafa verið tekin upp á Íslandi. Gott dæmi um slíkt eru Game 

of Thrones þættir sem voru teknir upp hér, ferðaþjónustufyrirtæki gripu þann bolta og 

skipulögðu sérstakar ferðir fyrir aðdáendur þáttanna sem er ákveðinn markhópur. Einnig 

hafa íslensku þættirnir Ófærð náð miklum vinsældum út fyrir landsteinana sem ekki síður 

hefur auglýsingagildi fyrir Ísland. Tónlistarmyndband Justin Bieber er einnig dæmi um 

landkynningu á ákveðnum stöðum sem birtust í myndbandinu, til dæmis Fjaðrárgljúfur. 

Vert er að nefna að við höfum ekki alltaf stjórn á þeirri hröðu miðlun sem á sér stað, eins 

og dæmið um Bieber sýnir og þá má færa rök fyrir bæði jákvæðum og neikvæðum 

áhrifum. 

Markaðssetning áfangastaða hefur það að markmiði að útbúa jákvæða mynd af 

staðnum til þess að vekja áhuga ferðamanna á að koma í heimsókn (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2011:534). Bæklingar eru í því samhengi mikilvægt tæki til þess að nota 

við ímyndarsköpun. Bæklingar eru oftast með mikið af myndum til þess að þeir grípi auga 

ferðamannsins svo hann ákveði að taka hann upp og líta í hann. Robert Dilley telur að 

myndir sem notaðar eru í bæklinga ætlaða ferðamönnum séu næst því að vera sú ímynd 

sem landið vill gefa út á við og vill að aðrir sjái sig í því ljósi (Dilley 1986:65). Myndirnar 

sem fara í myndabankann á Suðurlandi er því að vissu leiti ímynd í myndum sem faghópur 

í ferðaþjónustu á Suðurlandi og Markaðsstofa Suðurlands velur til þess að miðla áfram. Í 

dag eru bæklingar ekki lengur aðal miðlunarleiðin til ferðamanna. Tæknin hefur þróast 

ört og fer ímyndasköpun mikið til fram með öðrum miðlunarleiðum á borð við internetið, 

sjónvarp og videó svo dæmi séu tekin. 

Myndir ýta undir og búa til ákveðnar væntingar ferðamanna áður en þeir mæta á 

staðinn. Þessar myndir geta því haft áhrif á upplifun ferðamannsins þegar hann svo kemur 

á staðinn (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2011:536). Af þeim sökum er mikilvægt að velja 

myndirnar vel þar sem ljósmyndun getur innihaldið bæði tækni sem ýkir liti og útlit 

ljósmyndarinnar sem gefur þá ekki raunsæja mynd af staðnum. Gott dæmi um slíkar 

myndir eru norðurljósa- eða fossamyndir sem teknar eru á tíma. Myndavélarnar eru í raun 

að festa á mynd eitthvað sem er ekki það sem þú sérð með eigin augum. Einnig á þetta 

við um mikið unnar myndir. Með því að velja raunsæjar en fallegar og vel upp byggðar 

myndir er hægt að koma í veg fyrir vonbrigði. Myndefni spilar lykil hlutverk í nútíma 

ferðaþjónustu. Þess vegna er mikilvægt að velja myndefnið vel (Molina & Esteban, 

2006).  
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Guðrún Þóra Gunnarsdóttir bar saman forsíður ferðabæklinga fyrir hvern 

landshluta. Vert er að hafa í huga að rannsóknir á ferðabæklingum hafa einnig sýnt fram 

á að ímyndasköpun í tengslum við myndefni í ferðaþjónustu hefur áhrif á gestgjafann 

sjálfan sem verið er að skilgreina. Gestgjafinn fer að sjá sig eins og hann er settur fram í 

bæklingnum (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2011:537). Niðurstöður Guðrúnar Þóru leiddu 

í ljós að lítill munur var milli landshluta. Svo virðist sem sérstaða hvers og eins landshluta 

komist ekki til skila í bæklingunum heldur séu þeir allir keimlíkir. Náttúrumyndir sem 

sýna ekki fólk eða ferðamenn. Hér er haldið svolítið í náttúru og dulúð sem erfitt getur 

verið að þróa áfram (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2011:542-547). Þetta eru áhugaverðar 

niðurstöður og vekja athygli á myndefni í kynningarmálum. Það þarf að vanda valið á 

þeim myndum sem notaðar eru í landkynningu þar sem þær gegna lykilhlutverki í 

ímyndasköpun. Landshlutarnir hafa allir sína sérstöðu og er því mikilvægt að gleyma 

henni ekki og nýta sér hana betur í kynningu. Hér er enn og aftur bent á mikilvægi og 

áhrif myndefnis. 

3.2 Áhrif myndefnis í kynningarmálum og áhrifavaldar 

Íslandsstofa stýrir markaðsmálum fyrir Ísland sem áfangastað. Tilgangurinn með 

markaðsstarfinu er að laða til landsins erlenda gesti, bæta viðhorf og vekja athygli á því 

að Ísland er heilsársáfangastaður. Íslandsstofa vinnur í nánu samstarfi við markaðsstofur 

landshlutanna og fjölda fyrirtækja í ferðaþjónustu. Markaðsherferð þeirra fer öll fram 

undir merkjunum Inspired by Iceland (Íslandsstofa, án árs, a). Það er margt sem þarf að 

hafa í huga þegar valdir eru staðir sem notaðir eru í landkynningu, t.d. hvaða staðir eru 

tilbúnir til að fá frekari auglýsingu og hafa gott aðgengi fyrir gesti. Það þarf einnig að 

hafa í huga hvaða ímynd við viljum skapa með markaðssetningu. 

Íslandsstofa gefur út á vefsíðu sinni upplýsingar um grunnstoðir í 

markaðssetningu fyrir Ísland. Þar má finna efni sem getur nýst sem leiðbeiningar fyrir þá 

sem eru að búa til kynningarefni fyrir fyrirtæki. Í þessum grunni Íslandsstofu er gátlisti 

um notkun mynda í markaðssetningu sem allir þeir sem hyggjast markaðssetja landið á 

einhvern hátt ættu að kynna sér (Íslandsstofa, án árs, b). Það vill enginn sýna, eða auglýsa 

óæskilega hegðun sem ferðamenn geta farið að apa eftir og skapar hættu fyrir þá sjálfa og 

íslenska náttúru, þó dæmi séu til um slíkt. 
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 Það hafa komið upp vandamál vegna kynningarefnis hjá fyrirtækjum og 

stofnunum í gegnum tíðina. Dæmi eru um áhrifavalda sem koma til Íslands og taka upp 

myndbönd, myndir eða bíómyndir þar sem sýnd er óæskileg hegðun. Erfitt getur verið að 

ná að uppræta efni sem kemst inn á þessa miðla þar sem dreifingin getur verið gríðarleg. 

Þegar Inspired by Iceland átakið hófst var gefið út myndband af dansandi fólki á fallegum 

stöðum á Íslandi. Myndbandið er grípandi þar sem falleg náttúra, gleði fólks og tónlist 

skín í gegn. Hins vegar var ekki gert ráð fyrir afleiðingunum sem fylgdu þessu 

myndskeiði. Á skjáskotum úr myndbandinu hér fyrir neðan má sjá hvað um er að ræða.  

Mynd 2: Hér má sjá gátlista fyrir myndir í markaðsefni, sem 

gott er að hafa til hliðsjónar við val á myndefni. 

Mynd 3: Hér má sjá fólk í hættulegum aðstæðum, en í dag er áhersla lögð á ábyrga 

ferðahegðun. 
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Dansandi fólk á ísjökum á Jökulsárlóni,  á viðkvæmum mosa og fyrir utan merkta 

göngustíga á hverasvæðum. Þetta myndskeið var markvisst tekið úr umferð, en það er 

ekki mikið mál að finna það ennþá í gegnum leitarvélar. Hér hefur ekki verið hugað nógu 

vel að ímynd ábyrga ferðamannsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Það eru til nokkuð mörg dæmi um hvernig kynningarmál og fyrirmyndir geta haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Eitt af þekktari dæmunum er án efa koma Justin Bieber 

til Íslands árið 2015 þegar hann tók upp tónlistarmyndband við lagið I‘ll show you. Í því 

myndbandi má sjá kappann sjálfan standa á bjargbrún, velta sér í viðkvæmum mosa, á 

hjólabretti upp á flugvélarflaki á Sólheimasandi, að kæla sig í Jökulsárlóni og í 

Fjaðrárgljúfri. Bieber var afar vinsæll á þessum tíma og átti marga fylgjendur. Því er hægt 

að segja að hann hafi verið mikill áhrifavaldur. 441,086,208 áhorf eru á myndbandið inni 

á vefsíðu Youtube nú í mars 2019 (Bieber, 2015). Það er ekki hægt að skella allri ábyrgð 

á Bieber, en hann hafði án efa áhrif á gjörðir fólks að einhverju marki og kveikti 

hugmyndir um ljósmyndir eða myndskeið sem gaman væri að taka upp í þessu magnaða 

Mynd 4: Hér má sjá fólk dansa á svæðum sem ekki er ætlast til að farið sé inná í dag. 

Mynd 5: Dansað á viðkvæmum mosa. 
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umhverfi. Það er engin spurning að tónlistarmyndband Biebers var landkynning fyrir 

Ísland. Spurningin er aftur á móti hvort hún hafi verið jákvæð eða neikvæð.  

 Með einfaldri leit í leitarvél fréttaveitnanna má glöggt sjá að tengsl eru á milli þess 

sem áhrifavaldar gera og þess sem fylgjendur þeirrra gera í kjölfarið. Fyrirsagnir á borð 

við; Ferðamenn úti á Jökulsárlóni: ,,Maður fær fyrir hjartað þegar maður sér fólk haga sér 

svona“ er fyrirsögn á Vísi frá 2016. Í fréttinni greinir leiðsögumaður frá hópi fólks sem 

hætti sér út á ísinn. En þar er einnig tekið fram að þetta sé ekki í fyrsta skipti sem hann 

sér fólk út á ísnum (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2016). Önnur fyrirsögn af Vísi segir: 

Ferðamenn hættu sér út á ótryggan ís á Jökulsárlóni. Í þessari frétt kemur fram að hópur 

ferðamanna hætti sér út á ísinn og má sjá óhugnalegar myndir með fréttinni (Birgir 

Olgeirsson, 2016). Enn ein fyrirsögnin af Vísi frá 2017 hljóðar svona: Lögregla þurfti að 

reka ferðamenn af ísnum á Jökulsárlóni. Með fréttinni fylgja einnig myndir af hópi fólks 

sem er út á ísnum. Tekið er fram að brúðhjón hafi verið í myndatöku á ísnum. Þetta var 

ekki í fyrsta skipti sem lögreglan þurfti að hafa afskipti af ferðamönnum á staðnum. 

Björgunarsveitin á svæðinu tók sig til og vaktaði svæðið um tíma (Ingvar Þór Björnsson, 

2017). Á Íslandi er margslungið veðurfar og óbeisluð náttúra, því þarf að huga vel að 

öryggi gesta. Gestir gera sér ekki alltaf grein fyrir hættunum. Eins og hættunni við að fara 

út á ísinn á Jökulsárlóni. Því ber að varast að myndir, myndbönd og efni sem sýnir 

áhættusama ferðahegðun fari í dreifingu. 

Tónlistarmyndband Biebers hafði bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Í frétt sem birtist 

á Vísi var talað um áhrif myndbandsins. Í fréttinni segir að: „samkvæmt upplýsingum frá 

lóninu er ekki stranglega bannað að fara út í lónið. Það er nokkurs konar óskráð regla að 

ekki eigi að fara út í og starfsfólk lónsins mælir ekki með því þar sem það geti verið 

stórhættulegt“ (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015). Það geta því verið misvísandi 

upplýsingar ef sumir mega fara en aðrir ekki. Í fréttinni er einnig vitnað í umræður af 

Facebook síðunni Bakland ferðaþjónustunnar. Þar er velt upp spurningum um hvort ekki 

þurfi að huga að atriðum eins og þessu athæfi, þegar stórstjörnur leggja línurnar í 

ákveðnum hlutum sem eru á gráu svæði með að vera bannaðir eða jafnvel hættulegir. 

Jákvæða hliðin er aftur á móti landkynningin og hvernig staður eins og Fjaðrárgljúfur 

komst inn á kortið eftir að það birtist í myndbandinu (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015).  

Þetta mál var ákveðin vitundarvakning varðandi hvað þarf að hafa í huga við val á 

myndefni fyrir markaðssetningu, ímyndasköpun og landkynningu. Það þarf alltaf að vera 

á tánum þar sem sífellt koma upp dæmi um slæmar myndir og óábyrga ferðahegðun. 
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Ábyrg ferðahegðun er ímynd sem lögð er megin áhersla á í markaðssetningu í dag. 

Það er því nauðsynlegt að nýta sér allar leiðir til þess að ná til ferðamanna og hvetja til 

slíkrar hegðunar. Íslandsstofa setti af stað verkefni sumarið 2017 sem heitir „Icelandic 

Pledge“. Verkefnið hefur það markmið að ferðamenn gefi loforð sitt inn á vefsíðunni 

Inspired by Iceland um að sýna ábyrga ferðahegðun um allt landið. Að virða náttúruna 

og skilja við hana eins og þeir komu að henni, aka ekki utan vega, nota tjaldstæði, leggja 

ekki hvar sem er og margt fleira (Markaðsstofa Suðurlands, 2018). 

3.3 Dæmi um góða myndræna framsetningu 

Friðheimar eru gott dæmi um fyrirtæki sem hefur komið sér á framfæri að miklu leiti með 

áherslu á myndmál. Í upphafi voru Friðheimar garðyrkjustöð þar sem ræktaðir voru 

tómatar. Seinna var bætt við hestasýningum, gestastofu og veitingastað. Í dag eru 

Friðheimar einn af fjölsóttustu ferðamannastöðum á Gullna hringnum. Í Friðheimum er 

upplifun gesta höfð í fyrirrúmi, á veitingastaðnum er sköpuð ákveðin matarupplifun. 

Sérstaða staðarins er staðsetningin á veitingastaðnum sem er í gróðurhúsi og allt sem er í 

boði á matseðlinum er þematengt tómötum. Framsetning á réttum veitingastaðarins er 

hönnuð með það í huga að þeir séu myndrænir. Eftirréttir staðarins eru til að mynda bornir 

fram í blómapottum.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Falleg framsetning á 

tómatbjór frá Friðheimum. 
Mynd 7: Hér er tómatostakaka sem er einn af 

mest mynduðu eftirréttum Friðheima. 
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Þökk sé myndrænni framsetningu taka gestir veitingastaðarins gjarnan myndir af 

umhverfinu og matnum sem borinn er á borð. Þar sem upplifunin er einstök deila gestir 

myndunum á samfélagsmiðlum sem vekur athygli og er góð kynning fyrir staðinn. Hér er 

það gott orðspor sem fleytir fyrirtækinu áfram, word of mouth eða svokallað umtal, sem 

berst milli fólks og er það nátengt velgengni Friðheima. Ef farið er inn á Instagram, sem 

er myndrænn miðill, má finna fjöldan allan af myndum undir myllumerkjum (e. hashtagh) 

tengdum Friðheimum. Þökk sé ævintýralegri ímynd og framsetningu veitinga á 

Friðheimum hefur fyrirtækið ekki þurft að kaupa sér auglýsingar nema í mjög litlu mæli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Þar sem auðvelt er fyrir neytendur að koma skoðunum sínum á framfæri í dag er 

ekki alltaf hægt að ráða umtali um fyrirtæki. Með því að vera með gæða þjónustu verður 

orðspor fyrirtækisins gott og í því eru mikil verðmæti fólgin. Eins og fram hefur komið 

treysta neytendur gjarnan frekar umsögnum annarra neytenda en auglýsingum. 

3.4 Hringurinn um endurgerð mynda 

Fræðimaðurinn Hall kom fram með líkan sem kallast „Circle of representation“. Hall 

segir að: „Culture is about „shared meaning“ and meanings may be produced at several 

sites and circulated through several different processes of practices“ (Hall 1997:3).  

Mynd 8: Myndrænt og ævintýralegt umhverfi. 
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  Ef litið er á myndina hér til hliðar 

sem Hall hannaði má sjá ákveðið 

hringferli sem farið verður nánar yfir. 

Efst má finna  Image projected sem 

stendur fyrir mynd af eða á áfangastað 

sem er sett fram af fjölmiðlum. Þessum 

myndum er  miðlað til einstaklinga sem 

fá þar með hugmynd um áfangastað til 

þess að heimsækja. Miklar líkur eru á því að einstaklingurinn heimsæki áfangastaðinn og 

þá aðalseglana og Icons á staðnum sem hann hefur séð á myndinni sem fjölmiðlarnir birtu. 

Þar mun gesturinn líklega taka myndir til þess að sýna fjölskyldu og vinum og þar með 

sönnun þess að hann heimsótti áfangastaðinn. Fjölmiðlar og markaðsfólk getur svo fengið 

hugmyndir út frá myndum gesta sem heimsækja áfangastaði og þar með heldur hringurinn 

alltaf áfram með nýjum myndum og hugmyndum (Jenkins, 2003:308-309 og Urry. J. 

1990:140). 

Faghópur ferðaþjónustu á Suðurlandi valdi þá segla og áfangastaði sem þeir töldu 

að ættu erindi í sameiginlegan myndabanka. Þessi hópur er með sérþekkingu á sínum 

svæðum og er í nánum samskiptum við heimamenn. Að fá þessa áfangastaði senda frá 

þeim fól í sér ákveðna þarfagreiningu á hvaða staðir ættu að fara í myndabankann sem 

mun leiða til meiri sýnileika. Til þess að ná markvissum árangri með markaðssetningu 

væri góð hugmynd að hafa „The circle of representation“ sem Hall setti fram til hliðsjónar 

við valið á myndunum og sjónarhornum á hverjum áfangastað. Með því að velja 

sjónarhornið vel væri hægt að stjórna á vissan hátt af hverju er tekin mynd á hverjum 

áfangastað. Með því væri markvisst hægt að láta bera meira á ákveðnum seglum á 

áfangastaðnum. Sum svæði hafa gengið svo langt að útbúa sérstaka staði þar sem ætlast 

er til að teknar séu myndir eða sjálfur (e. selfies). Í þeim tilvikum er unnið með ákveðin 

myllumerki fyrir samfélagsmiðlana og stundum útbúinn rammi sem staðsettur er á 

fallegum stað með það sem er einkennandi fyrir staðinn inni í rammanum sjálfum. 

Skemmtilegt dæmi um markaðsátak eru gulu stóru rammarnir í Cape Town í 

Afríku. Þar var ákveðið að vekja athygli á fjalli sem heitir Tabel Mountain sem er ímynd 

staðarins ásamt því að vera titlað sem eitt af sjö undrum veraldar. Verkefnið gekk út á það 

að settir voru upp sjö stórir gulir rammar á mismunandi stöðum þar sem fjallið var í 

baksýn í öllum tilfellum. Með þessu er vakin athygli á fjallinu frá mismunandi 

sjónarhornum. Tilgangurinn með þessu verkefni var að vekja athygli ferðamanna á 

Mynd 9: „The circle of representation“ Halls. 
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fjallinu ásamt því að vera áminning fyrir heimamenn. (Angelique, 2017). Ef farið er inn 

á samfélagsmiðla og leitað að myllumerkjunum yellowframe eða tablemountain koma 

upp myndir af þessum gulu römmum innan um fleiri myndir, en verkefnið fór af stað 

2011. Hér er verið að vekja athygli á tilteknum náttúrusegli með gulum römmum sem 

síðan verða að áfangastöðum ferðamanna. Það verður eftirsóknarvert að finna þessa 

ramma til þess að ná góðri mynd af sér sem sönnun þess að viðkomandi hafi verið á 

staðnum og þar með deilt á samfélagsmiðla. Í þessu dæmi eru höfð áhrif á, af hverju skal 

taka mynd. Þetta dæmi passar því vel inn í hringferli Hall sem rætt var um hér að framan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekki er endilega góð lausn að setja upp ramma á alla áfangastaði því þá væri 

sérstaðan og frumleikinn farinn, fyrir utan möguleikann á sjónmengun. En dæmið sýnir 

engu að síður hvernig vel úthugsuð markaðssetning og þarfagreining á áfangastöðum 

getur haft mikil áhrif. Hægt er að sjá hvaða staðir eru vinsælir, eða „inn“, fyrir 

myndatökur. Það eru jafnvel staðir sem áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og þekktir 

einstaklingar geta komið af stað. Einnig er hægt að koma inn þessum ákveðnu stöðum 

með því að nota það myndefni og sjónarhorn til þess að koma af stað áhuga á að taka 

slíkar myndir á áfangastaðnum. Það leiðir svo til þess að gestir þurfa að gera sér ferð á 

svæðið, skoða sig um, taka myndir og deila þeim áfram og þannig gengur það koll af 

kolli. 

Mynd 10: Einn af gulu römmunum í Cape Town. 
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4 Með allt á hreinu 

Það er nauðsynlegt að vera með lög og reglur á hreinu við gerð myndabanka. Þar sem 

höfundur ritgerðar hefur ekki reynslu af samningagerð ákvað hann að leita sér aðstoðar 

og kynna sér málið betur. Höfundur fékk viðtal við lögfræðing á lögmannsstofunni 

LOGOS í deild sem sérhæfir sig í persónuvernd og höfundarétti. Einnig sendi höfundur 

bréf til Myndstefs-  Myndhöfundarsjóðs Íslands, en tilgangur þeirra samtaka er að fara 

með höfundarétt félagsmanna er varðar opinbera endurbirtingu og sýningu á verkum 

þeirra og annast almenna höfundaréttargæslu (Myndstef - Myndhöfundarsjóður Íslands, 

án árs). Frá ofannefndum aðilum fengust góð ráð um hvað hafa ber í huga þegar gerðir 

eru samningar í tengslum við myndabankann. Þess má geta að báðir aðilar taka að sér 

slíka samningagerð. Þessi kafli einkennist því af góðum ábendingum og hugleiðingum 

um hvað þarf að hafa í huga þegar samningur við ljósmyndara er gerður fyrir 

myndabankann. Höfundur leggur til að leitað verði til fagaðila um að útbúa samning svo 

vel sé að verki staðið, hann vel útlistaður og fari að lögum svo komið verði í veg fyrir 

misskilning og vandamál. 

4.1 Samningagerð 

Samningar þurfa almennt að vera skýrir og á máli sem almenningur skilur. Einnig er gott 

að hann sé ekki of langur. Ef vandað er til verka í samningagerðinni er hægt að útbúa einn 

samning sem allir ljósmyndarar myndabankans skrifa undir. Það er mikilvægt að hafa 

skriflegan samning svo báðir aðilar hafi eitthvað í höndunum ef eitthvað kemur upp á. 

Með þessu eru allir meðvitaðir um tilgang og notkun myndanna. Í samningnum þarf að 

huga vel að persónuvernd og höfundarétti. Mikilvægt er að hafa 49. gr höfundalaga til 

hliðsjónar við samningagerðina, en þar segir:  

 

 Eftirgerð ljósmynda, sem ekki njóta verndar laga þessara sem listaverk, 

sbr. 2. mgr. 1. gr., er óheimil án samþykkis ljósmyndara eða þess aðila, 

sem rétt hans hefur hlotið. [Enn fremur er óheimilt að birta slíkar 

ljósmyndir án samþykkis rétthafa.] Nú er slík mynd birt opinberlega í 

atvinnuskyni eða ávinnings, og á ljósmyndari eða síðari rétthafi þá kröfu 

til þóknunar. Vernd ljósmyndar samkvæmt þessari grein skal haldast, uns 

liðin eru [50 ár] frá næstu áramótum eftir gerð hennar.                                                                            

(Höfundalög. nr 73/1972) 
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Það er hægt að skipta ljósmyndum upp í tvo flokka, annars vegar myndir sem eru skráðar 

sem listaverk og hins vegar almennar ljósmyndir sem 49. gr vísar til. Það þarf alltaf að fá 

leyfi frá höfundi eða rétthafa ef nota á myndir þeirra . 

Ljósmyndir eru persónuupplýsingar og því þarf að hafa persónuvernd í huga í 

samningaferlinu. Í 10. gr í Lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga um 

skilyrði fyrir samþykki segir: „Þegar vinnsla er byggð á samþykki skal ábyrgðaraðilinn 

geta sýnt fram á að skráður einstaklingur hafi samþykkt vinnslu persónuupplýsinga sinna 

samkvæmt nánari skilyrðum 7. og 8. gr reglugerðarinnar“. Hér er komið inn á mikilvægi 

þess að vera með alla samninga og samráð á pappír þar sem orð á móti orði getur verið 

erfitt ferli. Einnig er það áhugaverður punktur sem kemur fram  í 10. gr. sömu laga að: 

„skráður einstaklingur á rétt á að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er. Afturköllun 

samþykkis skal ekki hafa áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkisins fram að 

afturkölluninni.“  

Það þarf því að huga að þessu í samningum, ef viðkomandi hefur skrifað undir og 

samþykkt notkun á myndefni af sér, hefur sá hinn sami alltaf möguleika á að afturkalla. 

Einnig þarf að vera til vettvangur þar sem hægt er að andmæla í tengslum við 

myndabankann og senda inn ef brotið er á t.d. höfundarétti eða persónuvernd og taka þarf 

niður myndir sökum þess. Það getur engu að síður verið snúið ferli þar sem erfitt getur 

reynst að fylgjast með myndum í miðlum í dag. Huga þarf vel að þessum punkti og gera 

áætlun um hvernig skuli framfylgja afturköllun á myndum.  

Ljósmyndir sem flokkaðar eru sem mannlífsmyndir þarf að huga sérstaklega vel 

að þar sem þær eru persónuupplýsingar. Ef einstaklingur er aðal myndefnið á 

ljósmyndinni er nauðsynlegt að hann sé spurður um leyfi þar sem þetta eru 

persónuupplýsingar. Það væri kostur að hafa í samningnum það ákvæði að ef um myndir 

af fólki er að ræða, skrifi ljósmyndari undir samþykki um það að hann hafi fengið leyfi 

frá viðkomandi til að setja myndina í myndabankann og þar með notkun hennar. Þetta 

myndi hjálpa Markaðsstofunni, þá þyrfti ekki að hafa upp á einstaklingum um allt 

Suðurland til þess að fá samþykki. Engu að síður er betra að vera með vaðið fyrir neðan 

sig ef um andlitsmynd er að ræða sem á að nýta í auglýsingaherferð og fá skriflegt leyfi 

frá einstaklingnum á myndinni, ekki síst ef viðkomandi er barn. 

Sérstaklega strangar reglur gilda um börn í tengslum við persónuupplýsingar. 

Varðandi  myndir af börnum eða barni þar sem þau eru aðal myndefnið þarf að hafa 

eftirfarandi í huga. Í 10. gr laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga segir; 

„Þegar barni er boðin þjónusta í upplýsingasamfélaginu með beinum hætti og vinnsla 
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persónuupplýsinga byggist á samþykki þess telst vinnslan því aðeins lögmæt ef barnið 

hefur náð 13 ára aldri. Sé barnið undir 13 ára aldri telst vinnslan aðeins lögmæt að því 

marki sem forsjáraðili þess heimilar samþykki.“ (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018). 

Börn eru undri sérstakri persónuvernd og ber því að varast að hafa myndir þar sem 

börn eru í aðalhlutverki án leyfis frá þeim og umsjónaraðila þeirra. Þegar höfundur var í 

starfsnámi hjá Höfuðborgarstofu og var í teymi sem skipulagði Barnamenningarhátíð árið 

2015 þurfti að gæta sérstaklega að myndatöku á hátíðinni. Börnin þurftu helst að vera 

mörg saman í hóp og helst í dansi eða á hreyfingu svo þau væru ekki auðþekkjanleg ef 

birta átti myndina á miðlum hátíðarinnar eða í kynningarskyni fyrir komandi hátíðir.  

Annað dæmi er öskudagur en þá er verið að taka myndir af krökkum í búningum. 

Krakkarnir ganga á milli fyrirtækja og syngja í von um að fá sælgæti að launum. 

Fyrirtækin hafa gjarnan tekið myndir af þeim krökkum sem hafa komið og sett á sína 

miðla. Eftir breytingar og strangari lög og reglur um persónuvernd þarf að fara varlega í 

slíkar framkvæmdir. Fyrirtæki hafa leitað til lögfræðinga um aðstoð við að fara eftir 

lögum í þeim efnum til þess að geta haldið í hefðina. 

  Er varðar ljósmyndir af listaverkum þarf einnig að huga að höfundarétti. Það 

birtist frétt í Morgunblaðinu áriði 1995 með fyrirsögninni: „Lögmaður Myndstefs um 

málverk máluð eftir ljósmyndum Ótvírætt brot á höfundarrétti Á málverkasýningu 

nýverið voru myndir málaðar eftir ljósmyndum sem birst höfðu opinberlega.“ Í stuttu máli 

var það listakona sem málaði myndir eftir ljósmyndum sem birst höfðu opinberlega í 

Morgunblaðinu. Listakonan hafði ekki gert sér grein fyrir því að höfundaréttur væri á 

myndverkum og hafi því gert þetta af gáleysi (Guðjón Guðmundsson, 1996). Þetta er 

dæmi um það að fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því hvað er höfundaréttarvarið og hvað 

ekki. Sem betur fer er fólk þó orðið meðvitaðra í þeim málum. Samkvæmt fyrstu grein 

höfundalaga nr. 73/1972 segir:  

Höfundur að bókmenntaverki eða listaverki á eignarrétt á því með þeim 

takmörkunum, sem í lögum þessum greinir. Til bókmennta og lista teljast 

samið mál í ræðu og riti, leiksviðsverk, tónsmíðar, myndlist, byggingarlist, 

kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist og aðrar samsvarandi listgreinar, á 

hvern hátt og í hverju formi sem verkið birtist.                                                                                                                              

(Höfundalög nr. 73/1972) 

Einnig segir í 2. grein sömu laga: „höfundur hefur einkarétt til þess að gera eintök af verki 

sínu og til að gera það aðgengilegt almenningi í upphaflegri eða breyttri mynd..“ 

Myndirnar voru nákvæm eftirlíking af ljósmyndunum og var krafan frá ljósmyndaranum 
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að málverkin yrðu eyðilögð. Það er því mikilvægt að vera á varðbergi ef teknar eru myndir 

af styttum, útilistaverkum, málverkum eða annarri list þar sem það getur heyrt undir 

frekari miðlun á verkunum sem hefur í för með sér brot á höfundarétti ef ekki er fengið 

leyfi eða greidd þóknun til höfundar. 

Mikilvægt er að útbúa skilmála um notkun á myndunum í myndabankanum. Það 

þarf að vera ljóst hverjir fá afnot og geta nýtt sér myndirnar úr myndabankanum. 

Markaðsstofa Suðurlands mun vera ábyrgðaraðili myndabankans og er því nauðsynlegt 

að hafa alla þessa þætti á hreinu og vanda vel við skilmála og samningagerð til að koma 

í veg fyrir skaða við notkun á myndunum. Einnig þarf að gera vinnslusamning við þriðja 

aðila sem hýsir myndirnar og myndi það í þessu tilfelli vera TRS sem sér um kerfið sem 

myndirnar verða settar inn og flokkaðar í. 

Þegar dregin eru saman aðalatriðin sem nefnd hafa verið hér að framan eru þetta 

örfá atriði sem aðeins er búið að minnast á. Heilt á litið er best að fá fagaðila til þess að 

vinna verkið og útskýra alla þætti vel fyrir fyrir stjórn Markaðsstofu Suðurlands. 

 

4.2 Persónuvernd 

Persónuvernd hefur verið ofarlega í umræðunni eftir tilkomu nýrra persónuverndarlaga. 

Persónuvernd er sjálfstæð stofnun sem hefur sérstaka stjórn og tekur því ekki fyrirmælum 

frá stjórnvöldum eða öðrum aðilum. Stofnunin er leiðandi á sviði persónuverndar og 

meðferðar á persónuupplýsingum á Íslandi. Einnig fylgist hún með að allir fari eftir lögum 

og reglum í meðferð persónuupplýsinga. Stofnunin eflir þekkingu, skilning og vitund 

almennings til þess að geta staðið vörð um réttindi sín og friðhelgi. Einnig að 

ábyrgðaraðilar og vinnsluaðilar sinni skyldum sínum (Persónuvernd, án árs, a). Það þarf 

því sífellt að vera á varðbergi, bæði fyrirtæki og einstaklingar um að farið sé eftir lögum. 

Komið er inn á persónuvernd í þessu verkefni þar sem unnið er með ljósmyndir, ekki 

einungis af náttúruseglum heldur einnig mannlífsmyndir og jafnvel myndir af fólki við 

náttúruseglana. 

 Ljósmyndir heyra undir persónuupplýsingar. Á vefsíðu Persónuverndar segir um 

persónuupplýsingar: „eru allar upplýsingar sem hægt er að tengja við þig sem einstakling, 

t.d. nafn, kennitala, staðsetningargögn, ljósmynd o.s.frv.“ (Persónuvernd, án árs, b). Það 

er margt sem getur fallið undir hugtakið sem gerir nákvæma upptalningu 

persónuupplýsingar frekar erfiða. Nafn og kennitala er eitthvað sem hægt er að tengja 

beint við ákveðinn einstakling og eru frekar augljós dæmi. Ekki eru allar upplýsingar það 
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augljósar þar sem samansafn af ákveðnum upplýsingum getur leitt til að hægt sé að tengja 

þær við einstaklinga. Dæmi um slíkt er skoðunarkönnun þar sem beðið er um aldur og 

kyn sem í fljótu bragði lítur ekki út fyrir að vera persónuupplýsingar. Aftur á móti ef 

hópurinn sem tekur þátt í könnuninni er fámennur og fáir einstaklingar eru á tilteknum 

aldri eða kyni er auðvelt að finna út hvernig viðkomandi einstaklingur svaraði könnuninni 

og er þá um persónuupplýsingar að ræða (Persónuvernd, án árs, b). Ljósmyndir eru því 

dæmi um persónuupplýsingar þar sem þú getur þekkt einstaklinginn.  

 Persónuupplýsingar skiptast í persónuupplýsingar sem taldar eru viðkvæmar 

annars vegar og hins vegar þær sem eru almennari. Engu að síður eru þessar upplýsingar 

alltaf vandmeðfarnar þrátt fyrir að vera skipt í tvo flokka. Dæmi um viðkvæmar 

persónuupplýsingar eru  heilsufarsupplýsingar, erfðafræðilegar upplýsingar, lífkenna 

upplýsingar (Persónuvernd, án árs, b) og fleira, en ekki er unnið með slíkar upplýsingar í 

þessu verkefni. 

 Í lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga má finna nákvæma listun 

á því hvað þarf að hafa í huga þegar unnið er með slíkar upplýsingar. Þar sem unnið er 

með mannlífsmyndir í hluta af myndabankanum þarf að fara eftir lögum í vinnslu og 

skráningu á slíkum myndum. Beinar tilvísanir hér fyrir neðan eru teknar úr Lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 grein 8 og eru afmarkaðar með 

gæsalöppum. 

Fyrst er nefnt að upplýsingarnar séu: „unnar með lögmætum, sanngjörnum og 

gagnsæjum hætti gagnvart hinum skráða“. Annað er: „að þær séu fengnar í skýrt 

tilgreindum, lögmætum og málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og 

ósamrýmanlegum tilgangi ...“. Samkvæmt þessu er mikilvægt að upplýsingar um tilgang 

og notkun á myndunum séu skýrt fram settar svo allir viti að hverju þeir ganga þegar þeir 

setja mynd í myndabankann ásamt því að þeir sem nýta myndir úr bankanum viti í hvað 

megi nota myndirnar. Í grein 9 í sömu lögum má finna Almennar reglur um heimildir 

fyrir vinnslu persónuupplýsinga. Þar segir að: „hinn skráði hafi gefið samþykki sitt fyrir 

vinnslu á persónuupplýsingum sínum í þágu eins eða fleiri tiltekinna markmiða“. Ef 

manneskja er auðþekkjanleg og eitt af aðal viðfangsefnum ljósmyndarinnar, er 

nauðsynlegt að hún hafi gefið leyfi fyrir því að myndin verði notuð í myndabankanum. 

Einnig þarf viðkomandi að vita hver tilgangur myndabankans er og í hvað myndirnar 

verða notaðar. Myndin gæti verið notuð í kynningarefni og það vill enginn sjá mynd af 

sér tekna úr samhengi í auglýsingaskyni sem ekki hefur verið gefið samþykki fyrir. 
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4.3 Höfundaréttur 

Höfundalög eru eins og nafnið gefur til kynna lög er varðar réttindi höfunda. Með 

Höfundalögum er tryggður einkaréttur höfunda á nýtingu verka sinna. Rétturinn nær m.a. 

yfir einkaréttinn til opinberrar birtingar, dreifingar, opinbers flutnings og eintakagerðar 

(Stjórnarráð Íslands, án árs). Mikil þróun hefur átt sér stað á undanförnum árum með 

tilkomu netsins, almennar tækniframfarir, stafvæðing og þar með breytingar á miðlun og 

notkun efnis. Þetta efni getur verið háð höfundarrétti og er því nauðsynlegt að uppfæra 

og bæta lögin með tíð og tíma líkt og samfélagið sem er í sífelldri þróun. Gert er ráð fyrir 

að endurskoða höfundarlögin og fari það fram í þremur áföngum (Stjórnarráð Íslands, án 

árs).  

Það hefur orðið vitundarvakning varðandi það að ekki sé sjálfsagt að nota efni 

sem fyrirfinnst á netinu til eigin nota, þ.e. að taka efni og nota sem sitt eigið 

margmiðlunarefni í bókum, á vefsíðum, í auglýsingum eða öðrum tilgangi. Það er almenn 

regla að efni sem er á netinu er eign höfundar og þeir sem vilja nota það efni mega það 

ekki án leyfis. Höfundur ræður hvort og hvernig verkið birtist og hvort það má afrita 

verkið yfir höfuð. Einnig hvort það megi gera breytingar á því og hvort þurfi að borga 

fyrir aðgang að verkinu sjálfu (SAFT, án árs). Þar sem myndirnar í myndabankanum eru 

notaðar á vefsíður er vert að hafa þetta í huga. Ekki má taka myndina og nota á annarri 

síðu án leyfis eða með tilvísun í höfund, líkt og gert er þegar skrifaðar eru ritgerðir. Gullna 

reglan er því sú að fá leyfi hjá höfundi um not á myndum eða verki. Með samningum geta 

aðilar að myndabankanum notað ljósmyndir þaðan með því skilyrði að merkja þær 

höfundi og Markaðsstofu Suðurlands. Út frá 49. grein höfundalaga nr. 73/1972  má sjá 

að höfundur ljósmynda þarf að gefa leyfi fyrir notkun á ljósmyndinni eða rétthafi 

ljósmyndarinnar sem í þessu tilfelli væri eigandi myndabankans sem er Markaðsstofa 

Suðurlands. Einnig er vert að minna á að höfundaréttur ljósmyndarinnar gildir í 50 ár. 

Höfundaréttur flokkast í tvennskonar réttindi. Annars vegar fjárhagsleg réttindi og 

hins vegar sæmdarrétt eða mórölsk“ réttindi. Undir fjárhagslega hluta höfundaréttarins 

felst einkaréttur höfundar til að njóta arðs af nýtingu verka sinna. Með tilliti til 

undantekninga og takmarkana sem má finna í höfundalögum. „Í sæmdarrétti höfundar 

felst m.a. rétturinn til að verk sé eignað höfundi sínum, rétturinn til að ráða því hvenær 

opinber birting fer fram og rétturinn til að varna því að verk sæti ótilhlýðilegri eða 

ósæmilegri meðferð“. (Stjórnarráð Íslands, án árs). Í myndabankanum er lögð áhersla á 
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sæmdarrétt höfundar þar sem hann er titlaður sem höfundur myndarinnar og samið er um 

notkun og birtingu myndarinnar í samningum 

Líkt og í persónuvernd er höfundaréttarráð og höfundaréttarnefnd. „Í nefndinni 

eiga sæti sjö sérfróðir menn á sviði höfundaréttar sem ráðherra skipar til fjögurra ára í 

senn" (Stjórnarráð Íslands, án árs). Formaður nefndarinnar á að tryggja jafnvægi milli 

hagsmuna notenda og höfundarétthafa. Höfundaréttarráð er aftur á móti vettvangur fyrir 

kynningu og umræður um höfundaréttarmálefni og áhrif lagana á samfélagið. Í 

höfundaréttarráði sitja fulltrúar sem hafa hlotið lögformlega viðurkenningu til meðferðar 

höfundaréttar. Einnig eiga þessir aðilar sæti í höfundaréttarráði ásamt fulltrúa fjölmiðla 

og annara hagsmunaaðila (Stjórnarráð Íslands, án árs). Hér er um að ræða sérfræðinga á 

sviði höfundaréttar. 

5 Myndabankinn 

Upphaf verkefnisins fór í skipulag og heimildaöflun. Fyrsta skrefið var að komast í kynni 

við faghóp í ferðamálum á Suðurlandi. Í faghópnum sitja aðilar frá 15 sveitarfélögum 

landshlutans. Unnið var í nánu samstarfi við hópinn við að ákvarða hvaða seglar t.d. 

náttúruperlur, auðlindir, þemu, viðburðir, matarmenning og fleira einkennir Suðurland. 

Með þessum hætti er ábyrgðin ekki einungis hjá Markaðsstofu Suðurlands eða þeim sem 

vinna að verkefninu heldur er þetta samstarfsverkefni og innihald myndabankans er á 

ábyrgð allra sem að því koma. Þar sem Suðurland er frekar stór landshluti með ólíkum 

svæðum eru mismunandi einkenni fyrir hvert svæði.  

Suðurland er víðáttumikið, nær yfir 30.966 km2, í beinni loftlínu er það um það 

bil 375 km milli Herdísarvíkur að vestan og að Lónsheiði að austan. (SASS, án árs). Á 

Suðurlandi voru íbúar 27.320 talsins 1. desember 2018 samkvæmt tölum Hagstofunnar. 

Það er ekki hægt að segja annað en að landshlutinn sé ríkur af auðlindum, aflmiklum ám, 

frjórri jörð, jarðhita og náttúrufegurð (Byggðastofnun, 2014). Suðurlandi er nú gjarnan 

skipt upp í þrjú svæði sem greind voru hvert og eitt út frá þjónustu og markaðsumhverfi 

í markaðsrannsókn sem gerð var á vegum Manhattan Marketing í samstarfi við 

Markaðsstofu Suðurlands. Svæðin þrjú eru: 

 

Svæði 1 er suð-vestur, frá Sandskeiði til Hvolsvallar 

Svæði 2 er miðsvæði, frá Hvolsvelli til Lómagnúps/Kötlu Jarðvangur og Vestmannaeyjar.  

Svæði 3 er suð-austur, frá Klaustri/Lómagnúpi til Hafnar/Ríki Vatnajökuls.   
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Það hefur verið unnið mikið með þessa svæðaskiptingu og gerð nákvæm SVÓT greining 

á hverju svæði til þess að finna út helstu styrkleika og veikleika, ógnanir og tækifæri 

(Manhattan Marketing í samstarfi við Brynjar Þór Þorsteinsson, 2016:11-24). Í samstarfi 

við faghóp í ferðamálum á Suðurlandi var ákveðið hvaða náttúruperlur, þemu, viðburðir 

og fleira ættu að vera í sameiginlega myndabankanum. Það þekkja eflaust margir að þurfa 

að leita að myndum fyrir hin ýmsu verkefni. Myndabankinn á vonandi eftir að auðvelda 

notendum þá leit. 

Höfundur hóf verkefnið með því að senda út fjölpóst á þá sem tilheyra faghópnum. 

Fyrsta skrefið var að fá þá tengiliði til að telja upp helstu náttúruperlur, þéttbýli, auðlindir, 

atvinnulíf, mat, menningu og viðburði sem eru einkennandi fyrir hvert og eitt svæði. 

Svæðin eru fjölbreytt og ólík og þau skarast sum hver svo sumt kom oftar en einu sinni. 

Myndirnar sem leitað er eftir flokkast í eftirfarandi þætti: 

 

• Landshlutinn í máli og myndum; 

• Suðurland, svæðin þrjú, þéttbýli 

• Helstu náttúruperlur (í sumar og vetrar búningi) 

• Helstu auðlindir 

• Atvinnulíf 

• Mannlíf 

• Menning, matur og viðburðir 

 

Það getur verið tímafrekt að safna upplýsingum frá mörgum aðilum, sem hafa mörg 

verkefni á sínum snærum. Höfundur hefur nú fengið lista frá öllum svæðunum nema 

tveimur, en þar voru breytingar í starfsmannahaldi. Listar frá þeim koma við fyrsta 

tækifæri. Engu að síður skarast svæðin nokkuð og náðist góð heildar yfirsýn með þeim 

upplýsingum sem bárust og unnið verður út frá hér. Í tölvupóstinum var hver og einn 

Mynd 11: Þrískipting Suðurlands 
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beðinn um að nefna svokallaða "WOW" staði, þ.e. staði sem þeir telja að standi upp úr á 

hverju svæði. Það getur verið erfitt að velja, en hugmyndin með því er að Markaðsstofan 

geti sett sig í samband við ljósmyndara á svæðinu og keypt nokkrar myndir sem standa 

upp úr og verða notaðar fyrir sérstök tilefni hjá Markaðsstofu Suðurlands. Af þeim sökum 

var einnig beðið um nöfn og upplýsingar um ljósmyndara á svæðunum sem hægt væri að 

hafa samband við þegar farið verður í að safna saman myndum og skoða hvað vantar í 

myndabankann. Það fengust upplýsingar um ljósmyndara, áhugaljósmyndara og 

ljósmyndaklúbba sem geta komið að góðum notum í næstu skrefum verkefnisins. 

 Að síðustu var óskað eftir hugmyndum um segla frá öðrum svæðum, það er ef 

viðkomandi fengi fyrirspurnir um ákveðna staði sem ekki væru innan hans svæðis. Sú 

spurning gagnaðist ekki mjög vel þar sem fulltrúar í faghópnum eru ekki allir í beinni 

upplýsingamiðlun til ferðamanna. Það er helst Upplýsingamiðstöð Suðurlands í 

Hveragerði sem fær fyrirspurnir um allt svæðið í heild. 

 Þegar flestar upplýsingar úr fyrstu umferð voru komnar í hús eftir ítrekanir og 

samskipti við faghópinn hófst flokkun á efninu. Upplýsingar frá hverjum og einum voru 

flokkaðar niður í Excel skjal til þess að fá yfirsýn. Hvert svæði býr yfir sérstöðu og eru 

staðirnir jafn ólíkir og þeir eru margir. Nú þegar yfirsýnin var komin var útbúið 

flokkunarkerfi sem skýrt verður nánar frá í kaflanum um flokkunarkerfi. Upplýsingarnar 

voru flokkaðar niður fyrir hvert og eitt svæði. Þannig að þegar flokkun á myndunum fer 

fram er búið að flýta fyrir og flokka niður hvern og einn áfangastað eftir svæði. Einnig 

fékkst listi yfir ljósmyndara á hverju svæði sem hægt verður að nýta sér í næstu áföngum 

verkefnisins. 

5.1 Flokkunarkerfið 

Fræðimaðurinn Steve Krug er þekktur fyrir bók sína „Don´t Make me think!“ en hún 

fjallar í stuttu máli um vefhönnun. Krug er framarlega í þeim fræðum og hefur bókin verið 

uppfærð nokkrum sinnum og endurútgefin (Krug 2014). Þrátt fyrir að bókin fjalli mest 

um fræðin á bak við vefsíður þá kemur hún inn á marga gagnlega þætti sem nýttust við 

uppsetningu á þessu flokkunarkerfi. Eins og nafn bókarinnar gefur til kynna er mjög 

mikilvægt að hafa einfalt og þægilegt flokkunarkerfi sem allir geta notað. Bókartitillinn 

á vel við í tengslum við þetta verkefni þar sem einfaldleikinn er ríkjandi og notendur þurfa 

ekki að hugsa um of. 

 Tilgangur og notagildi myndabankans er eins og heiti verkefnisins gefur til kynna. 

Samræmd ímynd og ásýnd Suðurlands í myndum og texta, en það var Markaðsstofa 
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Suðurlands og faghópur sveitarfélaga í ferðamálum sem sendu inn umsókn um styrk fyrir 

þetta verkefni. Myndabankinn verður ekki opinn almenningi heldur hafa sveitarfélög, 

klasar, SASS og Markaðsstofa Suðurlands aðgang af myndabankanum til eigin nota. 

Einnig verður hægt að deila ákveðnum hluta myndabankans með þriðja aðila sem verður 

tilgreindur sérstaklega og fær sérstakt leyfi í samningum. Í því sambandi er átt við 

fjölmiðla, ferðasala og sérstök fyrirtæki sem gætu nýtt sér bæði texta og myndefni til 

eflingar og kynningar á starfsemi sinni.  

Myndabankinn nýtist til kynningar og upplýsingar um landshlutann í fjölþættum 

tilgangi, meðal annars vegna fjárfestinga í landshlutanum. Þegar höfundur ritgerðar 

kemur inn í verkefnið var búið að ákveða að flokkunarkerfið yrði miðað út frá 

myllumerkjum (e. hashtag) til þess að auðvelda leitina. Með þessu yrði auðvelt að leita 

að myndum í myndabankanum þar sem skráð væru eins lýsandi myllumerki og hægt væri 

við hverja mynd. 

Hér fyrir neðan  verður farið yfir nákvæma framkvæmd þess hvernig skuli skrá 

myndir inn í myndabankann út frá flokkunarkerfinu. Mikilvægt er að öll myllumerki séu 

skráð í eintölu, með séríslenskum stöfum, svo sem á, þ, æ, ð og svo framvegis og allt sé 

skrifað með litlum stöfum. Fyrsta skrefið er yfirflokkur sem skiptist í svæðin þrjú sem 

Suðurlandi er skipt upp í.  

Yfirflokkar verkefnisins eru svæðin þrjú sem Suðurlandi er skipt upp í.  

• Vestur svæði  

• Miðsvæði  
• Austur svæði  

(#vestursvæði #miðsvæði #austursvæði) 

 

Hér væri hægt að velja möppu eftir því hvaða svæði á við. Undir hverju og einu svæði 

væru svo sex undirflokkar sem eru frekar lýsandi: 

• Náttúra 

• Dýralíf og flóra 

• Viðburðir 

• Þéttbýli 

• Menning/Matur 

• Sérstaða  

 

Það var svolítið erfitt að útbúa flokka sem eru lýsandi fyrir alla þá staði sem komu 

frá faghópnum, en þetta var niðurstaðan. Það er því mikilvægt að nota öll möguleg 

myllumerki á hverja mynd þar sem það auðveldar leit í gagnagrunninum. Myllumerkin 

eru notuð til að lýsa og segja okkur hvað er á myndinni. Hér fyrir neðan kemur útlistun á 
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öllum undirflokkunum og sett hefur verið upp tafla með helstu myllumerkjum sem falla 

undir þann flokk. Vakin er athygli á því að töflurnar með myllumerkjunum eru ekki 

tæmandi en höfundur reyndi að nefna algengustu myllumerkin. 

 

Náttúra: Sá flokkur er stærstur og inniheldur flest myllumerkin. Þar má finna lýsandi 

myllumerki fyrir náttúrufyrirbæri. Hafa þarf í huga hvað er á myndinni, en undir þessum 

flokki eru einnig lýsandi myllumerki sem koma inn á veðurfar.  

 

Tafla 1: Myllumerki náttúra 

 Myllumerki  

fjall sjór hálendi 

foss gönguleið jökull 

hellir fjallganga sandur 

vatn jarðhiti lundur 

lón útsýni landslag 

ský veðurfar sólarlag 

norðurljós rigning þoka 

skógur eyja eldstöð 

gljúfur himinn sól 

 

Dýralíf og flóra: Í þessum flokki má finna dýralífsmyndir og myndir af flóru landsins. 

Þessi flokkur skarast við náttúruflokkinn þar sem oftar en ekki er dýrið úti í náttúrunni á 

myndinni. (t.d. #hestur #hálendi #sumar). Ekki má gleyma ungviði á borð við lamb, folald 

eða kálfur o.s.frv. Fuglalíf er stór þáttur í þessum flokki og bjóða myllumerkin upp á 

endalausa möguleika þar sem tegundir eru margar (#starri #þröstur #húsönd). 
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Tafla 2: Myllumerki dýralíf og flóra 

 Myllumerki  

flóra dýralíf fuglalíf 

blóm hestur ungi 

gróður kýr nafn á tegund - lóa 

skógur kind hreindýr 

lyng geit minkur 

tré hundur refur 

mús köttur svín 

 

Viðburðir: Sá flokkur inniheldur allt sem telst sem hátíð, uppákoma eða viðburður eins 

og nafnið gefur til kynna. Mikilvægt við þennan flokk er að greina hvernig viðburð er um 

að ræða (t.d. #hjólakeppni #tónlistarhátíð #menningarhátíð).  

 

 

Tafla 3: Myllumerki viðburðir 

 Myllumerki  

bæjarhátíð torfæra sjómannadagur 

tónlistarhátíð hlaup töðugjöld 

matarhátíð hjólakeppni sautjándijúní 

menningarhátíð hestaviðburður verslunarmannahelgi 

uppskeruhátíð landsmót íþróttaviðburður 

 

Menning og matur: Menningarflokkurinn skarast við aðra flokka, þar sem menning er 

mjög vítt hugtak. Menning nær yfir söfn, sýningar, setur, matarmenningu, tónlist og fleira. 

Matarþátturinn í þessum flokki er einnig frekar víður og er því mikilvægt að setja lýsandi 

myllumerki þar ásamt staðnum (#friðheimar #reykholt #matarmenning #tómatsúpa 

#matarupplifun)  
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Tafla 4: Myllumerki menning og matur 

 Myllumerki  

safn handverk nautakjöt 

sýning matur svínakjöt 

menning matarmenning fiskur 

setur humar tónlist 

list lambakjöt hljómsveit 

fögnuður   

 

 

Þéttbýli: Flokkurinn inniheldur helstu þéttbýliskjarna á Suðurlandi. Hér má finna myndir 

af bæjum, húsum, þorpum og fleiru. Mikilvægt er að myllumerkið sé heiti þéttbýlisins. 

Dæmi ( #selfoss #árborg #markaðsstofasuðurlands)  

 

Tafla 5: Myllumerki þéttbýli 

 Myllumerki  

þéttbýli þorp borg 

bær sundlaug félagsheimili 

 

 

Sérstaða: Öll flokkunarkerfi þurfa að hafa einn flokk sem er frekar víður fyrir það sem 

getur verið erfitt að staðsetja. Sérstaða er því mjög opinn flokkur fyrir það sem gæti 

flokkast sem sérstaða á mismunandi svæðum ásamt því að vera flokkur fyrir eitthvað sem 

öll svæðin gætu nýtt sér eins og atvinnulíf og fleira. 

 

Tafla 6: Myllumerki sérstaða 

 Myllumerki  

sjávarútvegur ferðaþjónusta búskapur 

garðyrkja jarðhiti skógrækt 

Virkjun fiskeldi gróðurhús 
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Hér fyrir neðan er dæmi um ljósmynd og hvernig hún væri skráð í kerfið. 

Tafla 7: Mynd flokkuð skv. flokkunarkerfi, fyrra dæmi. 

 

 

Hér má sjá hvernig skráningin liti út. Með þessum myllumerkjum er hægt að leita að 

svipuðum myndum, þar sem tilgangur myndanna sem við leitum að er ekki alltaf sá sami. 

Stundum þarf myndir af stemningunni, fallega mynd, vetrarmynd og svo mætti halda 

áfram.  

 

Tafla 8: Mynd flokkuð skv. flokkunarkerfi, seinna dæmi 

Flokkur Vestursvæði  

Undirflokkur Náttúra 

Myndatökumaður Guðrún Gígja 

Jónsdóttir 

Staður Reykholt í 

Biskupstungum 

Myllumerki #vestursvæði 

#náttúra 

#útsýni #landslag 

#himinn 

#veðurfar #vetur 

#snjór #hekla 

#reykholt 

#biskupstungur 

#uppsveitirárnessýslu 

Flokkur Vestursvæði  

Undirflokkur Viðburðir 

Myndatökumaður Frank Bradford 

Staður Flúðir 

Myllumerki #suðvestur 

#viðburður 

#bæjarhátíð #flúðir 

#verslunarmannahelgi 

#menningarhátíð 

#skemmtun 

#fjölmenni #mannlíf 

#furðubátakeppni 

#sumar #keppni 

#bátur  
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 Til þess að draga saman ferlið hvernig skrá eigi mynd samkvæmt flokkunarkerfinu 

er hér listi sem best er að hafa til hliðsjónar.  

1) Hvaða svæði tilheyrir myndin: vestursvæði, miðsvæði og austursvæði. 

2) Undir hvað flokkast myndin: Náttúra, dýralíf og flóra, viðburður, þéttbýli, 

menning og matur eða sérstaða.  

3) Hver er ljósmyndarinn? 

4) Hvar er myndin tekin? (þessu tilfelli Reykholt í Biskupstungum) 

5) Hvaða árstíð? (vetur) 

6) Hvaða myllumerki eiga við myndina sem auðvelda leit? 

Hér með er búið að útlista hvernig flokkunarkerfið virkar en vert er að ítreka það að 

myllumerkin sem listuð hafa verið upp hér fyrir ofan eru ekki tæmandi. Best er að nota 

eins mikið af lýsandi myllumerkjum og hægt er til þess að auðvelda leitina fyrir notendum 

hverju sinni. 

 

5.2 Markaðsgreining Suðurlands 

Unnin var fagleg skýrsla sem ber nafnið „Markaðsgreining og markaðsleg stefnumótun 

fyrir áfangastaðinn Suðurland“. Markaðsstofa Suðurlands stóð fyrir verkefninu og fékk 

Manhattan Marketing í samstarfi við Brynjar Þór Þorsteinsson til þess að gera úttektina. 

Verkefnið fólst í markaðsgreiningu og markaðslegri stefnumótun fyrir Suðurland sem 

áfangastað. Greindur var markhópur Suðurlands og þar segir:  

 

Allir ferðamenn sem heimsækja Ísland eru í raun markhópur Suðurlands. 

Í nær öllum tilvikum er það Ísland sem ferðamenn eru að sækja heim og 

íslensk náttúra eins og jöklar, eldfjöll, norðurljós, fossar og hverir eru 

undirliggjandi þættir. Einnig er íslensk menning eitthvað sem ferðamenn 

vilja kynnast eins og matargerð, söfn, saga og sundlaugar til að nefna 

dæmi. 

(Manhattan Marketing í samstarfi við Brynjar Þór Þorsteinsson, 2016:51). 

 

Þar sem Suðurland er landfræðilega vel staðsett eru góðar líkur á því að þeir sem koma í 

fyrsta eða annað skipti til Íslands heimsæki landshlutann. Af þeim sökum er sá hópur 

skilgreindur sem markhópur Suðurlands. Markhópurinn er síðan flokkaður niður í 8 
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flokka eftir þörfum og áhuga. Flokkarnir skiptast niður í: Borgarferðamenn, 

náttúruunnendur, virkt útivistarfólk, eldra fólk frá vestrænum mörkuðum, ferðamenn frá 

nýmarkaðslöndum, safnarar, fjölskyldufólk og Íslendingar (Manhattan Marketing í 

samstarfi við Brynjar Þór Þorsteinsson, 2016:51).   

Þessa greiningu á markhópi Suðurlands er gott að hafa til hliðsjónar þegar valdar 

eru myndir inn í myndabankann. Hvaða staði, hvaða þarfir og hvaða markhóp er verið að 

reyna að ná til. Íslandsstofa hefur flokkað markhóp íslenskrar ferðaþjónustu í 3 flokka en 

þeir eru; lífsglaði heimsborgarinn, sjálfstæði landkönnuðurinn og makindalegi 

menningarvitinn (Íslandsstofa, 2018). Þar sem markhópur Suðurlands eru allir erlendir 

ferðamenn sem koma til landsins verður hér stuðst við flokkun Íslandsstofu til 

einföldunar. 

 

 

 Lífsglaði heimsborgarinn er fyrsti flokkurinn, þeir sem tilheyra þeim flokki ættu 

að finna eitthvað við sitt hæfi um allt Suðurland. Íslandsstofa skilgreinir lífsglaða 

heimsborgarann á þann veg að hann er „Úthverfur, skapandi og opinn fyrir nýjungum og 

félagsskap. Forvitinn að eðlisfari og vill ögra sjálfum sér með því að upplifa framandi 

náttúru og menningu, en þó án þess að setja sig í óþarfa hættu“ (Íslandsstofa, 2018). Þarfir 

þessa hóps eiga við allt Suðurland óháð svæðum. Myndirnar sem þarf að hafa í huga fyrir 

þennan hóp eru tengdar náttúruseglum og menningu. Ferðamenn geta valið hvað þeir vilja 

leggja mikið á sig til þess að upplifa seglana. Sumir seglarnir bjóða t.d. upp á mismunandi 

erfiðleikastig á staðnum. Dæmi um slíkt er við Seljalandsfoss. Þar er hægt að leggja á 

bílaplani og ganga stutta vegalengd og njóta fossins. Fyrir þá sem vilja meira ævintýri 

geta þeir farið eftir gönguleiðum á svæðinu sem bjóða upp á mismunandi erfiðleikastig. 

Hægt er að fara alveg upp að fossinum og á bak við hann, en einnig er hægt að fara nánast 

Mynd 12: Myndin sýnir hvernig markhópar flæða milli svæða. 
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upp á topp. Með þessu móti ættu allir að geta fundið sér eitthvað við hæfi á hverjum 

áfangastað eða segli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Næsti flokkur er sjálfstæði landkönnuðurinn. Skilgreining á þeim hóp er að hann 

„vill ekki hefðbundið frí eða vera heftur í of skipulagðri dagskrá heldur það sem er 

framandi og nýtt. Kýs að ferðast í fámennum hópi þar sem ekta íslensk upplifun skiptir 

miklu máli“ (Íslandsstofa, 2018). Þessi hópur á meira við miðsvæði og austursvæðið út 

frá skiptingunni á Suðurlandi. Þessi svæði eru fjær og þar af leiðandi þarf að leggja aðeins 

meira á sig til þess að komast þangað. Vestursvæðið er stutt frá höfuðborgarsvæðinu og 

tilvalið til dagsferða og fyrir gesti sem stoppa stutt. Það er ekki hægt að alhæfa út frá 

svæðaskiptingu þar sem auðvitað er hægt að finna hluti sem höfða til þessa hóps einnig í 

vestursvæðinu. Dæmi um myndir sem eiga við hér eru menning, viðburðir, hálendi, jöklar 

og afþreying sem kemur adrenalíninu á hreyfingu. 

 

Mynd 13: Lífsglaði heimsborgarinn gengur á bakvið Seljalandsfoss. 
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 Síðasti hópurinn er makindalegi menningarvitinn. Sá hópur er „ævintýragjarn 

innan skynsamlegra marka. Ferðast í „núinu“ og sækist eftir að upplifa staðarandann og 

menninguna frá fyrstu hendi. Kýs þægindi og þjónustu (Íslandsstofa, 2018). Þessi hópur 

er tengdur við þéttbýliskjarna þar sem þjónustu er að finna. Engu að síður getur hann farið 

í ævintýraferðir út frá þeim stöðum. Er varðar þægindi og þjónustu er vestursvæðið 

kjörinn staður fyrir þennan markhóp þar sem stutt er á milli staða og þjónustu. Í sumum 

tilfellum fer fólk lengra en heldur sig þá nærri þjónustu og þægindum. Myndir sem höfða 

til þessa hóps eru menningartengdar, viðburðir, náttúruseglar, atvinnulíf og fleira. 

 

 

Mynd 14: Sjálfstæði landkönnuðurinn í jeppaferð á hálendinu. 

Mynd 15: Makindalegi menningarvitinn kynnir sér náttúru, sögu og menningu á Þingvöllum. 
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Það er mikilvægt að vera með sem fjölbreyttastar myndir og staði sem fólk getur 

valið út frá áhugasviði og þörfum hverju sinni. Þessi markaðsgreining á markhópunum 

hjálpar til við valið á myndum í myndabankann. Það að velja sér áfangastað er ákvörðun 

sem búið er að setja upp í ákveðna þætti. Hér má sjá mynd sem tekin er úr skýrslunni 

„Markaðsgreining og markaðsleg stefnumótun fyrir áfangastaðinn Suðurland“ 

(Manhattan Marketing í samstarfi við Brynjar Þór Þorsteinsson, 2016:41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin lýsir mismunandi ferlum sem ferðamenn fara í gegnum við 

ákvarðanatöku um ferðalag eða áfangastaði. Fyrsta skrefið er að láta sig dreyma um 

ákveðinn áfangastað, því næst er að taka ákvörðun um að fara og skipuleggja ferðalagið. 

Næst er það að bóka ferðina og koma sér á staðinn. Þar upplifir ferðamaðurinn eitthvað 

sem nær til hans og hans áhugasviðs sem endar svo yfirleitt með því að hann deilir 

upplifuninni með því að, segja vinum og vandamönnum frá, með myndum á 

samfélagsmiðlum, ferðabloggum og svo mætti lengi telja. Út frá þessu líkani má sjá enn 

og aftur hvað samfélagsmiðlar, myndir og upplifun geta spilað stóran þátt í vali fólks á 

áfangastöðum. Það að kynna landshlutann með myndum sem fær fólk til að dreyma um 

staði til að heimsækja er í raun það sem Markaðsstofurnar í landinu eru að leggja vinnu í 

með kynningarefni sínu. Enn og aftur kemur ímyndasköpunin upp. 

Markaðsmálin vega þungt þegar ná á til ferðamanna sem hafa áhuga á Íslandi. 

Markmið markaðsaðgerða ættu því að vera í grunninn að móta ímynd og byggja upp 

væntingar fyrir ferðamenn sem væntanlegir eru til landsins. Með góðri markaðssetningu 

er hægt að stjórna sýnileika ákveðinna náttúrusegla og þjónustu sem er í boði í 

landshlutanum. Ferðamenn þurfa hugmyndir og ferðatillögur og þess vegna er mikilvægt 

Mynd 16: Hringferli áhvarðanatöku ferðamanna. 
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að vinna að því með góðri markaðssetningu og þekkingu á markhópnum. Staðreyndin er 

sú að 70% þeirra sem heimsækja Ísland leita sér upplýsinga um áfangastaðinn og bóka 

sér ferðir í gegnum veraldarvefinn (Manhattan Marketing í samstarfi við Brynjar Þór 

Þorsteinsson, 2016:56). Myndirnar sem notaðar eru í myndabankann eiga því að gefa 

hugmyndir og veita innsýn í áfangastaði sem Suðurland hefur upp á að bjóða.  

Það er hægt að miðla upplýsingum á marga vegu svo sem í fjölmiðlum, 

ferðabókum og munnlegum frásögnum, en einnig í gegnum vefinn eða samfélagsmiðla 

eins og hefur verið mest áberandi undanfarin ár. Með miðlum er hægt að gefa hugmyndir 

af áfangastöðum og ímynd þeirra því að ímynd hefur það hlutverk að móta ákveðna 

sérstöðu staðarins. Það er sterkt samband milli upplifunar fólks og hugmynda um ákveðna 

staði. Ímynd áfangastaða er því gríðarlega mikilvæg þegar fólk er að skipuleggja ferðir 

og velja áfangastaði til að heimsækja (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013:38). 

 

6 Lokaorð/Niðurstöður 

Það hafa allir ákveðna ímynd og stunda einhverskonar ímyndasköpun. Flestir eru á 

einhverjum samfélagsmiðlum á borð við Instagram, Facebook eða Twitter þar sem deilt 

er ákveðinni ímynd eða jafnvel glansmynd með umheiminum. Það hefur sem betur fer 

verið vakin athygli á því að ekki er ævinlega allt sem sýnist á þeim myndum sem 

áhrifavaldar eru að dreifa og oftar en ekki eru þeir í samstarfi við fyrirtæki við það að 

selja vörur. Í því samhengi er fátt betra en myndmál til þess að grípa athygli neytenda. 

Kafað var ofan í áhrif myndefnis á neytendur og þá sérstaklega í tengslum við 

kynningarefni í þessari ritgerð. Það er margt sem þarf að huga að er varðar kynningu á 

seglum/áfangastöðum. Það sem ferðamenn sjá í kynningarefni og auglýsingum hefur ekki 

einungis áhrif á hvort viðkomandi ákveði að fara á staðinn heldur einnig hvernig hann 

tekur myndir þegar á staðinn er komið. Þrátt fyrir að hafa séð mynd í bæklingi, á netinu 

eða jafnvel póstkorti og hafa góðan aðgang að myndum þá tekur ferðamaðurinn samt sem 

áður svipaða mynd á sína eigin myndavél. Einnig tekur hann mynd af sér til þess að eiga 

sönnun um að hafa verið á staðnum og geta sýnt fram á það þegar heim er komið. Hér er 

ferðamaðurinn að búa til ímynd af sér eða staðsetja sig í ímynd sem búið er að selja 

honum. 
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Ímynd hefur einnig verið notuð sem tæki til þess að koma í veg fyrir óábyrga 

ferðahegðun. Þar sem myndmál hefur áhrif á ferðamenn þarf að velja myndirnar fyrir 

kynningarefnið vel. Ekki er æskilegt að hafa myndir sem sýna óábyrga ferðahegðun þar 

sem hún getur undið upp á sig og fólk apað eftir. Áhrifavaldar hafa einnig mikið að segja 

eins og dæmið um Justin Bieber sem tók upp tónlistarmyndband hér á landi sýnir. 

Myndbandið hafði bæði kosti og galla þar sem það var góð landkynning, en á sama tíma 

var ekki sýnd ábyrg ferðahegðun í öllum tilfellum. Talað er um Bieber áhrifin í því 

samhengi þar sem hann baðar sig í jökulá og fer út í Jökulsárlón. Margir hafa hermt eftir 

kappanum þar sem hann hafði á þessum tíma stóran aðdáendahóp. Annað dæmi sem rætt 

er um er kynningar herferð Inspired by Iceland. Í einu af  fyrstu myndböndunum sem þeir 

gáfu út var ekki hugað nógu vel að ábyrgri ferðahegðun. Þar var sýnt fólk að dansa á 

ísjökum á Jökulsárlóni, á viðkvæmum mosa og fyrir utan afmörkuð svæði.  

Á árum áður fóru menn oft mikinn í auglýsingum í ferðaþjónustu, en lærðu af reynslunni 

hvað má og má ekki og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér að fara óvarlega.  

Margt hefur breyst síðan þá, lærdómur, reynsla og framfarir hafa leitt til þess að allt 

kynningarefni í landkynningu á Íslandi í dag er mun vandaðra og vel ígrundað og sérstök 

áhersla lögð á ábyrga ferðahegðun.  

Markaðsstofur í landinu hafa það hlutverk að markaðssetja og kynna sína 

landshluta og eru í nánu samstarfi við Íslandsstofu sem kynnir Ísland sem heild út fyrir 

landsteinana. Ímyndasköpunin skiptir miklu máli í því samhengi að við viljum geta 

stjórnað því hvað öðrum finnst um okkur. Með verkefninu Samræmd ímynd og ásýnd 

Suðurlands í myndum og texta er því eins og nafnið gefur til kynna verið að vinna með 

sameiginlega ásýnd og þess vegna verið að búa til myndabanka sem fagaðilar í 

ferðaþjónustu á Suðurlandi, sveitarfélögin og fleiri hafa aðgang að fyrir sitt 

kynningarefni, vefsíður og fleira sem þeir vilja nýta myndirnar í. Einnig sparar það tíma 

að vera með vel flokkaðan og aðgengilegan myndabanka. 

Verkefnið hófst á því að höfundur setti sig í samband við faghóp ferðaþjónustu á 

Suðurlandi og fékk þau til þess að senda inn lista yfir þá segla á sínu svæði sem þau teldu 

að ættu heima í myndabankanum. Valið á seglunum í myndabankann var því í samstarfi 

við hvern og einn tengilið sem þekkir best sitt nærumhverfi og er í nánu sambandi við 

heimamenn. Ekki náðist að fá allar upplýsingar fyrir vinnslu ritgerðarinnar en tvö svæði 

voru í ráðningarferli við nýja starfsmenn og fengu því frest, en þeim svæðum verður bætt 

við síðar. 
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Höfundur útbjó flokkunarkerfi í framhaldinu út frá áherslum og seglum þar sem 

stuðst er við þrískiptingu Suðurlands en yfirflokkar þess eru vestursvæði, miðsvæði og 

austursvæði. Þar á eftir koma 6 lýsandi undirflokkar, en aðal áherslan er lögð á lýsandi 

myllumerki (e. hashtag) til þess að auðvelda leit í flokkunarkerfinu. Farið er vel ofan í 

hvernig þetta virkar í kaflanum um flokkunarkerfi hér að framan. 

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar kemur að því að útbúa 

myndagagnagrunn og er stiklað á stóru varðandi lagalega ferlið sem þarf að vera með á 

hreinu. Hver og einn ljósmyndari sem tekur mynd sem sett er í myndabankann þarf að 

skrifa undir ákveðinn samning sem tekur tillit til persónuverndar og höfundaréttar einna 

helst. Fengin voru góð ráð hvað varðar samninga, lög og reglugerðir. Niðurstöður leiddu 

í ljós að best sé að fá fagaðila til þess að útbúa samninginn svo hann sé gerður á réttan 

hátt, fari eftir lögum og komi í veg fyrir vandamál síðar. Farið var lítillega í tilgang og 

nauðsyn þess að fara eftir persónuverndarlögum ásamt því að virða höfundarétt. Það þarf 

að koma skýrt fram við höfundinn í hvað myndirnar eru notaðar, en einnig þurfa þeir sem 

nýta sér gagnagrunninn að vita hvað þeir mega gera við myndirnar. 

Heilt á litið er mikilvægt að huga vel að ímyndum staða og ekki síður ferðamanna. 

Með því að vera klókur og vel skipulagður er hægt að hafa jákvæð áhrif á ferðamennina 

sem heimsækja landið, landshlutann eða segulinn/áfangastaðinn. Það er því á ábyrgð 

Markaðsstofanna og þeirra sem útbúa kynningarefni fyrir ferðamenn að vanda til verka 

bæði í myndum og texta. Með þessu hagnýta verkefni verður vonandi hægt að sjá frekara 

framhald sem nýst getur öðrum svæðum ef vel reynist. Verkefnið er enn í fullum gangi 

og mikil vinna sem þarf að leggja í það til að byggja upp góðan myndabanka. Verkefnið 

er líka á vissan hátt lifandi þar sem nýir seglar eiga eflaust eftir að bætast við þegar þeir 

eru tilbúnir til að taka á móti gestum. 
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