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Útdráttur 

Kvikmyndaferðamennska er þegar ferðamenn ferðast á áfangastaði sem þeir sáu í gegnum 

miðlað efni eins og kvikmyndir og/eða þáttaraðir. Þetta er vaxandi tegund af ferðamennsku 

á Íslandi í kjölfar aukinna vinsælda hjá erlendum kvikmyndagerðarmönnum að koma hingað 

til lands að taka upp kvikmyndir og þáttaraðir. Með slíku miðluðu efni er hægt að skapa 

ímynd fyrir áfangastaði, sem má síðan nota í markaðssetningu og eflingu 

kvikmyndaferðamennskunnar á þeim stöðum. Margar erlendar stórmyndir hafa verið teknar 

upp hér á landi, sem sýnir að Ísland er vinsæll tökustaður fyrir erlenda aðila. Því er hægt að 

nota þær vinsældir til þess að efla kvikmyndaferðamennsku og ímyndasköpun á mörgum 

áfangastöðum hér á landi ef það er markaðssett rétt. 

Í þessari ritgerð verður farið yfir hugtökin kvikmyndaferðamennska, ímyndasköpun 

áfangastaða og náttúruímynd áfangastaða sem og skoðað hvernig erlendri 

kvikmyndaframleiðslu á Íslandi er háttað. Markmiðið er að komast að því hvaða þættir laða 

erlenda kvikmyndagerðarmenn hingað til lands og hvaða ímynd þeir eru að búa til með 

kvikmyndum sínum eða þáttum. Verður það gert með eigindlegri viðtalsrannsókn, þar sem 

viðtölum er aflað í gegnum miðlað efni á netinu og þau síðan greind.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á fjóra meginflokka yfir hvaða þættir á Íslandi 

heilluðu erlenda kvikmyndagerðarmenn hvað mest. Þeir voru; Landslag (falleg náttúra, 

svartir sandar, jöklar o.fl.), dagsbirta (það að geta tekið upp í u.þ.b. 20 klst. á sólarhring yfir 

sumarmánuðina), veðurfar (snjór, kalt loftslag, vindur o.fl.) og raunveruleiki (að taka upp í 

raunverulegu umhverfi en ekki í kvikmyndaveri).  

Abstract 

Film tourism is when tourists travel to a location, they saw in some distributed content like 

movies and/or TV shows. This is a growing type of travel in Iceland following the growing 

popularity of foreign filmmakers going to Iceland to film their movies or TV shows. These 

distributed contents can create an image for a location, that can be used in marketing and 

promotion for film tourism there. Many blockbusters have been filmed in Iceland, which 

shows that Iceland is a popular film location for foreigners. Therefore, can this popularity 

be used to promote film tourism and image creation in Iceland with the right marketing. 

This essay will discuss the concepts of film tourism, image creation and nature image, and 

will look at how foreign filmmaking works in Iceland. The goal is to find out which aspects 

influence foreign filmmakers to go to Iceland and what image they are creating with their 

movies or TV shows. This will be done with qualitative interviewing research method, where 

the interviews are collected from distributed content on the internet and then they are 

analyzed. 

The findings of this research showed four main groups of aspects for what attracts foreign 

filmmakers to Iceland. They were; landscape (beautiful nature, black beaches, glaciers, etc.), 

daylight (they can film for about 20 hours a day over the summertime), weather (snow, cold, 

wind, etc.) and reality (to film in a real location, not in a studio). 
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1 Inngangur 

Kvikmyndaferðamennska er vaxandi tegund ferðamennsku um allan heim. Í henni felst að 

ferðamenn vilja ferðast á þá staði sem þeir hafa séð í kvikmyndum eða þáttum. Ísland er 

engin undantekning, hingað koma fleiri og fleiri ferðamenn sem vilja skoða tökustaði 

kvikmynda eða þátta. Einnig hefur færst mjög í aukana undanfarin ár að erlendir 

kvikmyndagerðarmenn komi til Íslands að taka upp kvikmyndir eða þætti. Þar með hafa 

skapast fleiri tökustaðir hér á landi fyrir ferðamenn að heimsækja. Margar erlendar 

stórmyndir hafa verið teknar upp hér á landi og hafa gert góða hluti fyrir íslenska 

ferðaþjónustu. Ísland hefur upp á að bjóða gríðarlega fallega náttúru; svartar strendur, fjöll, 

jökla, fossa o.fl. sem meðal annars gera Ísland að vinsælum tökustað fyrir erlenda 

kvikmyndagerðarmenn. Einnig hefur Ísland verið vinsælt til þess að búa til ímyndir fyrir 

framandi ævintýraheima, eins og t.d. aðrar plánetur. Eru þetta einu ástæðurnar fyrir því að 

erlendir kvikmyndagerðarmenn koma hingað til lands? Hvaða ímynd eru þeir helst að leitast 

eftir að skapa með því að ferðast hingað fyrir tökur? Það er það sem höfundur þessarar 

ritgerðar mun reyna að komast að. 

Markmið þessarar ritgerðar er því að skoða hvað felst í kvikmyndaferðamennsku og 

ímyndasköpun áfangastaða. Komast að helstu hvötum og drifkröftum sem laða erlenda 

kvikmyndagerðarmenn hingað til lands og hvaða ímynd þeir eru helst að leitast við að skapa 

hér á landi. Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er því: Hvers vegna koma erlendir 

kvikmyndagerðarmenn til Íslands að taka upp kvikmyndir eða þætti og hvaða ímynd eru þeir 

að leitast við að skapa? 

Til þess að svara þessari rannsóknarspurningu og komast að niðurstöðu verða viðtöl við 

erlenda kvikmyndagerðarmenn greind. Skoðað allskyns myndefni sem tekið hefur verið upp 

„á bak við tjöldin“ frá stærstu og vinsælustu erlendu kvikmyndunum og þáttaröðunum sem  

teknar hafa verið upp hér á landi. Einungis verður stuðst við áður útgefið efni en ekki aflað 

neinna nýrra gagna fyrir þessa rannsókn.  

Til að byrja með verður fræðileg umfjöllun um efni ritgerðarinnar, þar sem öll helstu hugtök 

verða kynnt. Þar á eftir verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, hvaða gögn voru 

notuð og hvernig. Síðan verða settar fram niðurstöðurnar úr rannsókninni. Þar á eftir verða 

umræður, þar sem rannsóknarspurningunni verður svarað í stuttu máli og í lokin koma 

lokaorð höfundar um niðurstöðurnar og ritgerðina alla í heild.
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2 Fræðilegur grunnur 

Hér á eftir verður farið yfir þann fræðilega grunn sem liggur fyrir þessa ritgerð. Sagt verður 

meðal annars frá hugtökunum kvikmyndaferðamennska, ímyndasköpun áfangasastaða og 

náttúruímynd áfangastaða og hvernig erlend kvikmyndaframleiðsla er á Íslandi. 

2.1 Kvikmyndaferðamennska 

Kvikmyndaferðamennska er ný tegund af menningarferðamennsku sem tengist 

kvikmyndum eða þáttaröðum á einhvern hátt. Þetta getur verið mjög flókið hugtak en í 

einfaldaðri skýringu er kvikmyndaferðamennska það þegar ferðamenn ferðast sérstaklega til 

einhvers tiltekins lands eða staðar vegna þess þeir sáu hann í bíómynd eða þáttaröð. Þetta 

getur bæði átt við að þeir ferðist til þess að sjá tökustaðinn með eigin augum eða þá langi að 

koma til ákveðins lands vegna þess hve fallegt það virtist vera í myndefni sem þeir hafa séð. 

Oft er líka talað um kvikmyndadrifna ferðamennsku í staðinn fyrir kvikmynda-

ferðamennsku, vegna þess að ferðamennirnir eru drifnir áfram að heimsækja áfangastað með 

því að sjá hann í gegnum myndefni á skjánum (Connell, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvikmyndir hafa mikil áhrif á ákvarðanatöku ferðamanna 

um val á áfangastað (Polianskaia, Răduț & Stănciulescu, 2016). Kvikmyndaferðamennska 

getur því haft mikil áhrif á ferðamennsku í löndum þar sem vinsælt er að taka upp 

kvikmyndir, sérstaklega ef staðir eru markaðssettir með það í huga að þar hafi verið tekin 

upp stórmynd. Kvikmyndaferðamennskan getur því bæði haft áhrif á framboð og eftirspurn 

ferðaþjónustunnar og þarf að skoða þetta hugtak með tilliti til þess (Connell, 2012). 

Hægt er að skilgreina kvikmyndaferðamennsku bæði út frá hliðum eftirspurnar og framboðs 

hennar í ferðaþjónustunni. Þegar kvikmyndaferðamennskan er skoðuð út frá hliðum 

eftirspurnar má sjá að hún getur tekið á sig margar mismunandi myndir eins og til dæmis: 

Heimsóknir á raunverulega áfangastaði sem hafa verið sýndir í kvikmyndum eða 

þáttum. Þetta geta verið bæir, þorp, sveitir og aðrir raunverulegir staðir sem hafa 

verið útfærðir fyrir tökur á kvikmyndum. 

Heimsóknir í kvikmyndaver, þar sem einhver ákveðin sviðsmynd hefur verið sett 

upp. 

Heimsóknir í skemmtigarða sem hafa verið hannaðir eftir bíómyndum eða 

þáttaröðum, eins og til dæmis Disneyworld og Universal Studios í Orlando, 

Flórída. 

Heimsóknir á staði þar sem verið er að taka upp, þar sem fólk reynir að sjá 

leikarana og leikstjórana á meðan þeir eru að vinna við tökur. 

Heimsóknir á staði sem eru markaðssettir sem kvikmyndatökustaðir, þó svo að 

þeim hafi verið breytt eitthvað fyrir bíómyndina sjálfa og ferðamaðurinn er því 
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ekki beint að upplifa myndina. Með réttri markaðssetningu vekja slíkir staðir 

áhuga hjá sumum ferðamönnum. 

Þátttaka í skipulögðum ferðum á tökustaði, oftast með leiðsögumanni. 

Þátttaka í skipulögðum ferðum að skoða heimili eða heimaslóðir leikara, 

leikstjóra og kvikmyndaframleiðenda. 

Heimsóknir á kvikmyndahátíðir. 

Heimsóknir á stað fyrir frumsýningu á kvikmynd, þar sem hægt er að sjá alla 

helstu leikara og framleiðendur mæta til þess að frumsýna og kynna bíómyndina 

sína (Connell, 2012, bls. 1009-1010).  

Einnig er hægt að skoða kvikmyndaferðamennskuna út frá framboðshlið ferðaþjónustunnar, 

þar sem vakin er athygli á því að með kvikmyndaferðamennsku er hægt að finna heila hlið 

á ferðamennskuiðnaðinum sem drifinn er áfram af kvikmyndum og aðdáendum þeirra. 

Þannig er verið að markaðssetja ákveðna áfangastaði með tengingu við kvikmyndir eða 

þáttaraðir, til þess að laða að ferðamenn sem sækjast í að sjá þessa staði og skapa þannig 

kvikmyndaáfangastaði. Enn fremur eru góðir og vel þekktir kvikmyndagerðarmenn stundum 

beðnir um að auglýsa staði sem góða tökustaði og þannig ýta undir frekari kvikmyndatökur 

á þessum stöðum til þess að auka framboðið af kvikmyndum sem staðirnir geta síðan nýtt 

sér og markaðssett til þess að laða að enn fleiri ferðamenn (Connell, 2012). 

2.2 Ímyndasköpun áfangastaðar 

Ímynd ferðamannaáfangastaða og sköpun hennar er flókið hugtak sem hefur ekki eina 

ákveðna merkingu, líklegast vegna þess að ímynd er mjög huglægt hugtak og getur verið 

breytileg og mismunandi eftir persónum og upplifunum. Ímynd í huga fólks er því mjög 

flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina. En hughrif (e. impression), skynjun, trú, 

hugmynd, tilfinning og framsetning eru þau orð sem oftast eru notuð til þess að reyna að 

skilgreina ímynd áfangastaða. Það er til dæmis algengara að spyrja ferðamann hvaða hughrif 

eða tilfinningu hann hafi fyrir staðnum heldur en hver ímynd hans á staðnum sé (Lai & Li, 

2016). 

 

Ímynd áfangastaðar er stór þáttur í ákvörðun ferðamannsins að ferðast til tiltekins staðar og 

er því mjög mikilvægt að huga að ímyndasköpun og markaðssetningu ímyndar fyrir 

áfangastaði og þannig laða fleiri ferðamenn á þá staði. Fólk á bak við miðlað efni eins og 

kvikmyndir, þætti og annað margmiðlunarefni gegna einu mikilvægasta hlutverki í því að 

búa til og miðla áfram ímynd áfangastaða, sérstaklega á fyrstu skrefum ímyndasköpunar 

(Croy, 2010). 

2.2.1 Kvikmyndir og ímyndasköpun áfangastaða 

Það getur reynst mjög erfitt að skilgreina og stjórna ímynd áfangastaðar. Ímynd er ekki 

stöðug og verður til út frá upplýsingum sem fengnar eru frá umhverfinu í kringum okkur. 

Samt sem áður, ef fólk er búið að skapa sér ákveðna ímynd, er ólíklegt að sú ímynd breytist 

mikið. Fólk er oftast frekar fastheldið á sína ímynd og vill halda í hana eins og hún er. Ferlið 
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sem felst í því að byggja upp jákvæða ímynd eða að breyta neikvæðri ímynd í jákvæða getur 

því orðið langt og erfitt. Mjög gott er að nota ímynd áfangastaða í markaðssetningu þeirra, 

en stundum reynist það erfitt vegna þess hve erfitt er að skilgreina og breyta ímyndum fólks 

(Croy, 2010). 

Ímynd áfangastaða gegnir mikilvægu hlutverki í ákvarðanaferli ferðamanna um val þeirra á 

áfangastað. Því er mikilvægt að skapa góða ímynd af áfangastað og nota hana við 

markaðssetningu hans. Markaðssetning staðar hefur ekki einungis mikið með ímyndasköpun 

að gera heldur getur einnig miðlað efni líkt og kvikmyndir og þáttaraðir haft mikið að segja 

til um ímyndasköpun áfangastaða. Ímynd áfangastaðar hefur áhrif á hegðun ferðamanna á 

þeim stað og þess vegna þarf þessi tiltekna ímynd að skera sig úr frá öðrum stöðum sem eru 

í samkeppni um ferðamennina og hafa jákvæð áhrif á hugarfar neytendanna (Hudson, Wang, 

& Gil, 2011). Ef það á að græða sem mest og auka vinsældir kvikmyndaferðamennskunnar 

er mikilvægt að hafa skýra stefnu um ímynd og ímyndasköpun áfangastaðarins sem og það 

hlutverk sem kvikmyndir eiga að gegna til þess að styrkja og auka jákvæða eiginleika 

staðarins. Einnig ætti stefnan ekki að reyna að auka fjölda ferðamanna á kvikmyndadrifinn 

áfangastað heldur ætti hún að auka meðvitund og þekkingu á svæðinu. Þá eru meiri líkur á 

jákvæðri þróun ferðamennsku þar (Croy, 2010). 

Þegar kvikmyndagerðarmenn eru að velja stað til þess að taka upp á er mjög gott ef þeir gera 

fljótlegt mat á hvernig það mun hafa áhrif á ímynd áfangastaðarins, hvort kvikmyndin muni 

gefa jákvæða og nákvæma mynd af staðnum eða ekki. Þannig er hægt að markaðssetja 

áfangastaðinn út frá því og geta stjórnendur staðarins gert ráð fyrir þessari ímynd við 

skipulagningu og markaðssetningu staðarins og hversu mikla vinnu þeir þurfa að leggja í til 

að byggja upp góða ímynd (Croy, 2010). Sums staðar í heiminum hafa 

ferðaþjónustufyrirtæki og kvikmyndaframleiðslufyrirtæki hafið samstarf til þess að efla 

kvikmyndaferðamennsku í landinu. Hafa þá ferðaþjónustufyrirtæki til dæmis auglýst 

kvikmynd þegar hún hefur verið að koma út og kvikmyndagerðarmenn þá talað um og sýnt 

í myndunum sínum hvað tiltekið land hafi verið fallegt og góður tökustaður. Þannig reyna 

hvor fyrirtækin fyrir sig að efla hvort annað og hvetja fólk til að sjá tiltekna kvikmynd og 

ferðast til landsins sem að hún stendur fyrir (Hudson o.fl., 2011). Kvikmyndir geta þá ýtt 

undir vitund, áhuga og hagnað áfangastaða sem og bætt ímynd áfangastaðar með því að 

breyta óþekktum stað í ferðamannaáfangastað eftir að kvikmynd hefur verið tekin upp á 

honum og þannig hvetja líka til meiri kvikmyndaferðamennsku á svæðinu (Rittichainuwat, 

2015). Því má segja að megin tilgangur fólks, sem býr til kvikmyndir eða þáttaraðir hvað 

varðar ferðaupplifun fólks, sé að skapa ímynd fyrir áfangastaði. Þá sérstaklega ímynd sem 

vekur þekkingu, áhuga og kunnugleika staðar og gæti þannig ýtt undir jákvæða ferðaupplifun 

ferðamanna (Croy, 2010). 

Kvikmyndir og þáttaraðir geta verið mjög kraftmikið verkfæri til þess að búa til ímynd fyrir 

áfangastaði (Mitev, Irimiás, Michalkó, & Franch, 2017). Ferðalög og kvikmyndir eiga það 

sameiginlegt að vera tól fyrir fólk til þess að skapa ímynd fyrir áfangastaði; „an image of 

life-changing experiences, nostalgia, and highly attractive scenery.“ (Rittichainuwat, 2015, 

bls. 138). Flestir ferðamenn búa sér til einhverja ákveðna ímynd af áfangastað eftir að hafa 

séð hann í kvikmynd eða þáttum. Þannig getur sú ímynd gefið áfangastaðnum tilgang, eða 

ákveðna merkingu fyrir þá sem heimsækja hann. Þetta á sérstaklega við um ævintýramyndir, 

þar sem áhorfendur þeirra búa sér þá til ævintýralega ímynd (ímynd þess sem ekki er til í 

alvörunni) fyrir raunverulega áfangastaði. Þannig verður til sterkari ímynd fyrir slíka staði. 

Verður upplifunin öðruvísi og það myndast dýpri tengingar fyrir aðdáendur slíkra bíómynda 

eða þáttaraða við ákveðna staði. Kvikmyndir leyfa manni nefnilega að flýja raunveruleikann 
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í smá tíma, þar sem maður lifir sig inn í einhvern ævintýraheim. Þar með getur það að ferðast 

á staði sem maður tengir við í gegnum bíómynd, leyft manni að flýja raunveruleikann í smá 

stund og endurupplifa þær tilfinningar sem bíómyndin vakti hjá manni. Sumar tegundir 

kvikmynda eins og til dæmis sögulegar kvikmyndir geta þó haft öðruvísi áhrif á 

ímyndasköpun áfangastaðar, þar sem þær eru ekki að sýna einhvern nýjan stað heldur eru 

þær að vekja athygli á sögulega þekktum stað og ýta undir þá ímynd staðarins (Mitev o.fl., 

2017). Það hefur verið rannsakað og er viðurkennt að kvikmyndir hafa mikil áhrif á 

ímyndasköpun. En þrátt fyrir það þá eru kvikmyndir lang oftast ekki framleiddar í því skyni 

að laða að ferðamenn, en þær verða samt ómeðvitaðir áhrifavaldar á þá. Það getur haft mikil 

áhrif á áfangastað að koma fyrir í stórri kvikmynd. Komist hefur verið að því að oft ná 

kvikmyndir til mun fleiri áhorfenda með minni fjárfestingum heldur en sérstakar 

auglýsingaherferðir fyrir ferðamenn og geta þannig laðað enn fleiri að svæðinu án þess að 

svæðið hafi þurft að eyða miklu fjármagni í markaðssetningu. En þrátt fyrir þetta eru ekki 

margir staðir að nýta sér það að efla kvikmyndaferðamennsku til að fá hagnað út frá henni, 

líklega vegna þess að lítið hefur verið talað um hana og er því lítil vitund og sannanir þeirra 

áhrifa sem að kvikmyndaferðamennskan getur leitt til fyrir ferðamannastaði (Hudson o.fl., 

2011). 

Það að búa til ímynd í hugum áhorfenda með góðu sjónvarpsefni getur skapað dygga 

aðdáendur sem halda áfram að sækja í að horfa á efnið og vilja alltaf fá meira og meira, þetta 

á þá sérstaklega við um þáttaraðir. Því er mikilvægt að þættir séu vel gerðir og flottir til þess 

að halda í áhorfendurna og skapa þannig sterka ímynd um áfangastaði sem sjást í þáttunum. 

Til dæmis hefur sjónvarpsstöðin HBO lagt mikið upp úr því að skapa flotta ímynd í huga 

áhorfenda á þáttum sínum sem kallast Game of Thrones sem eru einir vinsælustu þættir í 

heimi. Hver einasti þáttur er vandaður og mikil áhersla lögð í að hafa þá sem best gerða, 

þannig að þeir skapi ákveðna ímynd hjá áhorfendum þeirra. Þessir þættir eru meðal annars 

mikið teknir upp á Íslandi, þar sem Ísland hefur upp á að bjóða gríðarlega fallega náttúru og 

fallegt landslag í anda þáttanna og geta því framleiðendur og leikstjórar þáttanna notað 

íslenska náttúru til að skapa réttu ímyndina fyrir þættina (Mitev o.fl., 2017).  

2.3 Náttúruímynd áfangastaða 

Náttúran er mjög mikilvæg í ímyndasköpun áfangastaða í gegnum kvikmyndir. Þar sem 

náttúran er eitt það helsta sem er notað til þess að skapa einhverja ímynd við upptökur á 

kvikmyndum eða þáttaröðum. Þetta á sérstaklega vel við á Íslandi. 

Náttúrulegt umhverfi getur haft margvísleg áhrif og tilgang á söguþráð kvikmynda, allt frá 

því að vera óvirkur bakgrunnur í að vera ómissandi hluti af söguþræðinum. Ef náttúran skipar 

mikilvægt hlutverk í kvikmyndum þá eru mun meiri líkur á að sá áfangastaður endi sem 

vinsæll ferðamannastaður fyrir kvikmyndaferðamennsku, sérstaklega ef myndin nær 

miklum vinsældum. Ferðamenn vilja koma og fá að upplifa það sama og þeir sáu í kvikmynd 

eða þætti (Sakellari, 2014). Grikkland er dæmi um áfangastað sem hefur orðið gríðarlega 

vinsæll fyrir kvikmyndaferðamennsku en þar hefur ferðamönnum fjölgað sem vilja upplifa 

gríska menningu og náttúru af því þeir hafa séð það í kvikmyndum. Þetta hefur haft mikil 

áhrif, bæði jákvæð og neikvæð, á grískt samfélag, gríska náttúru, sem og efnahag og innviði 

landsins. Þetta á einnig við um Tæland, þar sem meðal annars myndin The Beach var tekin 

upp. Þar var náttúran notuð til að skapa ímynd fyrir hitabeltislandslag, þar sem reynt var að 

búa til einhverskonar paradísarumhverfi. Var hluti af myndinni tekin upp í þjóðgarði og eftir 
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að myndin kom út jókst kvikmyndaferðamennskan á svæðinu svo mikið að það fór að hafa 

slæm áhrif á náttúru þjóðgarðsins. En einnig eru dæmi um að kvikmyndaferðamennska hafi 

haft jákvæð áhrif á náttúruna og má þar helst nefna kvikmyndina Free Willy en hún skapaði 

vitundavakningu og áhuga fyrir háhyrningum, höfrungum og fleiri hvalategundum. Þá urðu 

hvalaskoðunarferðir mun vinsælli í kjölfar þessara mynda. Fólk hefur einnig byrjað að 

berjast fyrir því að það ætti að sleppa háhyrningunum sem leika í þessum myndum lausum 

út í náttúruna (Sakellari, 2014). 

Því má segja að náttúran skipi mjög mikilvægt hlutverk í ímyndasköpun áfangastaða og 

kvikmyndaferðamennskan hefur einnig gríðarleg áhrif á náttúruna í kjölfar þess að hún er 

notuð til að skapa ímynd áfangastaða (Sakellari, 2014). 

2.4 Erlend kvikmyndaframleiðsla á Íslandi 

Ísland hefur upp á að bjóða gríðarlega fallega náttúru eins og til dæmis dramatískar svartar 

strendur, falleg fjöll, svartar eldfjallaeyðimerkur, stór og opin snjósvæði á jöklum, 

Jökulsárlón og fallega fossa svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru þættir sem gera Ísland að mjög 

fallegum og eftirsóttum upptökustað fyrir bíómyndir og þáttaraðir, ekki bara hjá íslenskum 

kvikmyndagerðarmönnum heldur eru kvikmyndagerðarmenn í Hollywood (og annars staðar 

í heiminum) orðnir sífellt meðvitaðri um hvað íslenskt landslag hefur upp á að bjóða sem 

tökustaður (Komjáti, 2018).  

Það hefur orðið mjög vinsælt að taka upp bíómyndir eða þætti hér á landi síðustu ár og er 

helsta ástæða þess að Ísland býður upp á náttúru sem finnst ekki hvar sem er í heiminum sem 

og að íslenskt landslag getur verið mjög breytilegt á tiltölulega litlu svæði. Þannig er hægt 

að taka mjög mismunandi skot með allt öðru landslagi með því að ferðast stuttar vegalengdir. 

En framandi náttúra Íslands hefur leitt til þess að Ísland hefur verið vinsælt til þess að tákna 

einhverskonar ævintýraheima eins og t.d. goðsagnakennda heima, skrítnar plánetur og eftir-

heimsenda vettvanga. Einnig hefur komið sér vel að koma til Íslands að sumri til og taka 

upp, þar sem hægt er að vinna tæplega 20 klukkustunda vinnudag í náttúrulegri dagsbirtu og 

þarf því að eyða færri dögum við upptökur sem getur verið hagstæðara fyrir 

kvikmyndagerðarmenn (Film in Iceland, á.á.). 

Hér á landi hafa verið teknar upp margar stórmyndir og má þar til dæmis nefna; James Bond, 

Star Wars, Batman Begins, Prometheus, Oblivion, Thor: The Dark World, Interstellar, 

Noah, Captain America, Fast & Furious 8 og stórþættirnir Game of Thrones. Er meiri 

hlutinn af þessum kvikmyndum eða þáttum í flokki ævintýra, sem sýnir hvað Ísland og 

öðruvísi náttúra þessa lands er vinsælt til þess að túlka framandi eða ”out-of-this-world” 

landslag í allskyns ævintýraheimum (Film in Iceland, á.á.). 

Við val á áfangastað spila margir þættir inn í ákvarðanatöku og þarf að huga að mörgu til að 

velja hinn fullkomna tökustað. Það þarf að byrja á því að meta hvern og einn tökustað út frá 

því hvað hentar best hverju sinni sem og fjármagni og kostnaði við upptökur þar. Ef verið er 

að taka upp úti í náttúrunni þarf að huga að því hvernig á að útfæra flutning á heilu tökuliði, 

leikurum og búnaði á þann stað (t.d. hvort hægt sé að komast í rafmagn, klósettaðstöðu, 

símasamband, er hávaði frá umferð, þarf að sækja um leyfi o.s.frv.) (Dummies, á.á.). Á 

Íslandi er verkefni rekið af Íslandsstofu sem kallast ”Film in Iceland” sem aðstoðar erlenda 

kvikmyndagerðarmenn að huga að öllum þessum þáttum. Þeirra hlutverk er að setja erlend 
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framleiðslufyrirtæki í samband við íslensk framleiðslufyrirtæki sem sjá um að hjálpa þeim 

við tökur hér á landi; þau veita aðstoð á tökustað, þau geta útvegað tökulið og búnað, svo 

ekki þurfi að flytja það allt saman á milli landa, þau geta útvegað aukaleikara eða stúdíó og 

geta einnig sótt um leyfi til að fá að taka upp á ákveðnum stöðum. Þannig auðveldar Film in 

Iceland erlendum kvikmyndagerðarmönnum aðgengi að Íslandi sem tökustað, en þeir sjá 

einnig um að auglýsa Ísland sem mögulegan tökustað á erlendum markaði, kynna kosti þess 

að taka upp hér og þá aðstoð sem stendur þeim til boða. Einnig kynna þau erlendum 

framleiðendum fyrir innlendum lögum um endurgreiðslu sem gilda hér á landi, þar sem 

íslensk stjórnvöld endurgreiða 25% af framleiðslukostnaði erlendrar kvikmyndaframleiðslu 

fyrir það að taka upp hér á landi (Film in Iceland, á.á.).  
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3 Aðferðafræði 

Hér að neðan kemur lýsing á þeirri aðferðafræði sem var notuð við þessa rannsókn. Gert 

verður grein fyrir því hvaða rannsóknarsnið var notað við gerð þessarar rannsóknar, hvernig 

gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram og nánari upplýsingar um öll gögnin sem og hvernig 

gögnin voru síðan greind til að komast að niðurstöðu. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn fyrir þessa ritgerð þar sem greind voru viðtöl við ýmissa 

erlenda kvikmyndaframleiðendur, -leikstjóra, -leikara og fleiri sem komu að gerð 

kvikmynda eða þáttaraða sem hafa verið teknar upp á Íslandi. Notast var við aðferðir 

grundaðar kenningar, þar sem gagnasöfnun fór fram í gegnum viðtöl og skipuleg 

gagnagreining fór fram samhliða gagnaöfluninni (Bryman, 2016). Rannsakandi tók ekki 

viðtölin sjálfur vegna erfiðleika við það að nálgast rannsóknarefni ritgerðarinnar, þess í stað 

notaðist hann við gagnaöflun í gegnum miðlað efni og greindi þannig viðtöl sem voru gefin 

út opinberlega við gerð myndanna eða þáttanna. Viðtölin voru öll í formi myndskeiða, þar 

sem notast var við myndbandaveituna Youtube til þess að nálgast gögnin. Voru gögnin síðan 

skoðuð og greind á þann hátt sem segir hér á eftir.   

3.2 Gagnaöflun 

Eins og áður hefur komið fram var ekki neinna nýrra gagna aflað fyrir þessa rannsókn heldur 

einungis áður útgefið efni skoðað. En ákveðið var að skoða efni sem hefur verið gefið út, 

tengt tíu kvikmyndum eða þáttaröðum sem hafa verið teknar upp hér á landi, til þess að 

skoða og greina fyrir þessa rannsókn. Vildi rannsakandi leggja áherslu á stærstu, vinsælustu 

og þekktustu myndirnar eða þættina sem hafa verið teknir hér upp. Því var ákveðið að skoða 

alþjóðlegan gagnagrunn kvikmyndanna (imdb.com) til að velja hvaða kvikmyndir skyldi 

skoða. Þar skoðaði rannsakandi allar kvikmyndir sem voru merktar með Ísland sem tökustað, 

raðaði þeim eftir hversu margir notendur höfðu gefið efninu einkunn á heimasíðu 

kvikmyndagagnagrunnsins, til að sjá hversu margir höfðu séð myndina. Þar með var hægt 

að áætla um vinsældir myndanna með því að skoða hæstu einkunnirnar á þessum lista. 

Skoðaðar voru nánar tíu efstu myndirnar á þessum lista og fundið efni og viðtöl við 

framleiðendur, leikstjóra, leikara og fleiri sem unnu að gerð þessara kvikmynda til þess að 

greina. Í töflu 1 má sjá allar helstu upplýsingarnar sem voru notaðar í sambandi við þessar 

kvikmyndir eða þætti sem voru rannsóknarefni þessarar ritgerðar. Eins og sjá má í töflu 1 er 

þar að finna nafn myndefnisins, hvar á Íslandi það var tekið upp, hver var að tjá sig um tökur 

myndanna á Íslandi (viðmælandinn) og hvert starf þeirra var tengd myndefninu, nafn og 

lengd myndbandanna sem voru notuð í þessa rannsókn og einnig hlekkur á þau myndbönd. 

Upplýsingarnar um tökustaði kvikmyndanna og þáttanna á Íslandi sem koma fram í töflu 1 

voru fengnar annarsvegar frá vefsjá Alta yfir kvikmyndatökustaði á Íslandi og hins vegar frá 

alþjóðlega kvikmyndagagnagrunninum IMDb. Í töflu 1 vantar þó upplýsingar um þrjár 

myndir sem voru á þessum lista yfir tíu efstu myndirnar sem voru skoðaðar fyrir þessa 
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rannsókn og er það vegna þess að ekki fundust nægileg gögn úr þeim myndum til að vinna 

úr og komast að niðurstöðu fyrir rannsóknina. Þetta voru kvikmyndirnar Captain America: 

Civil War, Prometheus og Independence Day.   

Tafla 1: Upplýsingar um gögn rannsóknarinnar 

Nafn kvikmyndar/ 

Þáttaraðar 
Tökustaðir 

Viðmælandi og starf 

hans við myndefnið 

Nafn og lengd 

myndbands 

(mín:sek) 

Hlekkur á 

myndbandið 

Interstellar 
Máfabót 

Svínafellsjökull 

Christopher Nolan - 

Leikstjóri Interstellar – Behind 

the Scenes (5:53) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5NU695

O_LOo 
Scott Fisher -Yfir 

tæknibrellum 

Lynda Obst - 

Framleiðandi 

Matthew 
McConaughey 

talks about 
Interstellar at 

TheEllenShow 
(3:22) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=QYdHH

U-gbT0 
Matthew 

McConaughey - 

Leikari 

Batman Begins 

Sultartungnagil 

Svínafellsjökull 

Skaftafell 

Öræfasveit 

Christian Bale - 

Leikari 

Path to Discovery – 

Batman Begins 

Behind the Scenes 

(14:15) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iSW1cfnc

zU0&t=333s 

David S. Goyer - 

Handritshöfundur 

Christopher Nolan - 

Leikstjóri 

Nathan Crowley - 

Framleiðsluhönnuður 

Liam Neeson - 

Leikari 

Larry Franco - 

Framleiðandi 

Wally Pfister -

kvikmyndatökumaður 

Susan Whitaker -

Listrænn stjórnandi 

Star Wars: Episode 

VII 

Mývatn 

Krafla 

Amy Robach -

Fréttakona 
Star Wars secret 

Iceland filming 

location revealed 

(2:29) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=W6fBjc7

uvhw 
Atli Þór Þorgeirsson - 

Ísklifurmaður úr 

áhöfn myndarinnar 

Thor: The Dark 

World 

Dómadalur 

Þóristindur 

Skógarfoss 

Reykjavík 

Alan Taylor -leikstjóri 

Thor: The Dark 

World | Behind the 

scenes (14:42) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9AUjY6d

8x88 

Chris Hemswoth - 

Leikari 

Tom Hiddleston - 

Leikari 

Victoria Alonso - 

Framleiðandi 

Rogue One: A Star 

Wars Story 

Hafursey 

Reynisfjara 

Simon Emanuel -

Framleiðandi 
Rogue One: A star 

wars story 

“locations” featurette 

(1:48) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yzY8Mi4

G04g 
Mads Mikkelsen - 

Leikari 

Oblivion 

Jarlhettur 

Hrossaborg 

Dettifoss 

Vatnajökull 

Tom Cruise -  

Leikari 
Oblivion Behind the 

Scenes: Iceland - 

Day One (2:17) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=SNjdVU

TcV34 

Joseph Kosinski -

Leikstjóri 

Emily Cheung - 

Framleiðandi 

https://www.youtube.com/watch?v=5NU695O_LOo
https://www.youtube.com/watch?v=5NU695O_LOo
https://www.youtube.com/watch?v=5NU695O_LOo
https://www.youtube.com/watch?v=QYdHHU-gbT0
https://www.youtube.com/watch?v=QYdHHU-gbT0
https://www.youtube.com/watch?v=QYdHHU-gbT0
https://www.youtube.com/watch?v=iSW1cfnczU0&t=333s
https://www.youtube.com/watch?v=iSW1cfnczU0&t=333s
https://www.youtube.com/watch?v=iSW1cfnczU0&t=333s
https://www.youtube.com/watch?v=W6fBjc7uvhw
https://www.youtube.com/watch?v=W6fBjc7uvhw
https://www.youtube.com/watch?v=W6fBjc7uvhw
https://www.youtube.com/watch?v=9AUjY6d8x88
https://www.youtube.com/watch?v=9AUjY6d8x88
https://www.youtube.com/watch?v=9AUjY6d8x88
https://www.youtube.com/watch?v=yzY8Mi4G04g
https://www.youtube.com/watch?v=yzY8Mi4G04g
https://www.youtube.com/watch?v=yzY8Mi4G04g
https://www.youtube.com/watch?v=SNjdVUTcV34
https://www.youtube.com/watch?v=SNjdVUTcV34
https://www.youtube.com/watch?v=SNjdVUTcV34
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Game of Thrones 

Grjótagjá 

Dimmuborgir 

Kálfaströnd 

Fjallsárlón 

Svínafellsjökull 

Vík á Höfðabrekku 

Gjáin, Þjórsárdal 

Þjóðveldisbærinn Stöng 

Stekkjargjá 

Hvannagjá 

Þórufoss, Kjós 

Dyrafjöll 

Skaftafell 

Frank Doelger - 

Framleiðandi og 

leikstjóri 

Game of Thrones - 

Behind the Scenes - 

On Location (4:13) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=m5eE_tT

ekqw 

Bernie Caulfield - 

Framleiðandi 

Chris Newman -

Framleiðandi 

Kit Harington - 

Leikari 

Kristofer Hivju - 

Leikari 

Game of Thrones: 

The frozen lake 

(13:00) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yx9dRL1

BCCQ&t=170s 

David Benioff - 

Framleiðandi og 

handrithöfundur 

D. B. Weiss -

framleiðandi og 

handritshöfundur 

 

3.3 Gagnagreining 

Við gagnagreiningu rannsóknarinnar var notast við greiningaraðferð sem er tegund af 

textagreiningu og kallast greining á miðluðu efni. Þetta er óáberandi rannsóknaraðferð sem 

felst í að skoða efni sem hefur verið gefið út opinberlega og miðlað til almennings í formi 

auglýsinga, frétta, bíómynda, þátta og fleira þess háttar. Er þessi aðferð vinsæl við rannsóknir 

sem tengjast félagslegu samhengi á einhvern hátt. Hún hefur verið notuð til að skilja hvernig 

hópar af fólki koma fram í opinberlegum umræðum, eða sjá hvað er eðlileg hegðun á 

einhverjum ákveðnum stað eða tíma. Þessi rannsóknaraðferð getur þó gefið óhlutlaust mat 

og því er ekki endilega hægt að taka einungis mark á slíku efni. En með þessari 

rannsóknaraðferð er einfalt og oftast ókeypis að nálgast efni hvaðan sem er úr heiminum, 

sem hentaði einstaklega vel fyrir þessa rannsókn (Esterberg, 2002). Í tilfelli þessarar 

rannsóknar var þetta miðlaða efni myndbönd sem voru flest gefin út í auglýsingarskyni við 

útgáfu myndefnisins eða sem aukaefni fyrir aðdáendur efnisins til að sjá. Horft var á viðtölin 

nokkrum sinnum og punktuð niður þau atriði sem komu fram sem tengdust viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Þá var notuð opin kóðun til þess að komast að niðurstöðu um þau gögn; 

sem felur í sér að skipta innihaldi rannsóknargagnanna niður í flokka með opnum hug, sjá 

hvaða flokkar skipta mestu máli fyrir rannsóknina og greina þannig smátt og smátt dýpra 

þau hugtök sem ætlunin var að vinna með í rannsókninni (Bryman, 2016). Út frá kóðununni 

komu fram fjögur meginþemu sem fjallað verður um í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5eE_tTekqw
https://www.youtube.com/watch?v=m5eE_tTekqw
https://www.youtube.com/watch?v=m5eE_tTekqw
https://www.youtube.com/watch?v=yx9dRL1BCCQ&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=yx9dRL1BCCQ&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=yx9dRL1BCCQ&t=170s
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4 Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna kom í ljós að sú ímynd sem erlendir kvikmyndagerðarmenn; 

leikstjórar, leikarar, framleiðendur o.fl. leitast við að skapa, með því að taka upp efnið sitt á 

Íslandi, voru margvíslegar en hægt var að flokka þær í fjóra meginflokka sem sýndu helstu 

ástæðurnar. Þær tengdust helst landslagi, dagsbirtu, veðurskilyrðum og að hafa umhverfið 

raunverulegt. 

4.1 Landslag 

Langflestir sem koma hingað til þess að taka upp nefndu landslagið hér á landi sem eina af 

helstu ástæðum þess að þeir koma hingað. Hér er að finna öðruvísi landslag en er að finna 

eiginlega alls staðar annarsstaðar í heiminum. Einn helsti kosturinn við Ísland er að hægt er 

að finna margar mismunandi tegundir af fallegu landslagi með því að fara stuttar 

vegalengdir. Þannig þú getur fundið svipað landslag annarsstaðar í heiminum en þyrftir 

líklega að ferðast langar vegalengdir til að fá mismunandi umhverfi, en á Íslandi er oftast 

frekar stutt að fara á milli mismunandi aðstæðna (IBTimes UK, 2014). 

Flestir töluðu um að þeir voru að leita eftir umhverfi til að taka upp sem væri ótrúlega fallegt 

og öðruvísi en allt annað í heiminum og völdu því Ísland sem tökustað. Hér á þessari 

eldfjallaeyju er að finna svartar strendur, landslag með engum trjám, hraun, eldfjöll og 

fegurð í auðninni. Sem er meðal annars það sem Joseph Kosinski, leikstjóri Oblivion, var að 

leitast eftir (Kosinski, Universal Pictures UK, 2013). Hann og fleiri leikstjórar voru að leita 

við að skapa ímynd einhvers annars heims (e. out-of-this-world). Annað hvort ímynd fyrir 

geiminn, aðra plánetu eða jörðina eftir mikla eyðileggingu eða heimsendi. Þetta á til dæmis 

við um Interstellar, Star Wars: Episode VII, Rogue One: A Star Wars Story, Thor: The Dark 

World sem og Oblivion. Þeir sem unnu að gerð allra þessara kvikmynda töluðu um hvað 

Ísland væri með framandi landslag þannig væri hér hægt að búa til tökustaði fyrir staði sem 

eiga í rauninni ekki að gerast á jörðinni eins og við þekkjum hana (Robach, ABC News, 

2016) (Emanuel, Star Wars, 2016) (Taylor, Marvel Studios Movies, 2018). Til dæmis talaði 

Matthew McConaughey, aðalleikari Interstellar, um að þau fóru til Íslands til þess að búa til 

landslag fyrir óbyggjanlega plánetu í geimnum (McConaughey, NightShowStudio, 2015).  

Enn aðrir koma til Íslands til þess að skapa ímynd fyrir einhvern ævintýraheim sem myndi 

ekki vera til í alvörunni, þetta á helst við um þættina Game of Thrones, en einnig Thor: The 

Dark World. Framleiðendur Game of Thrones töluðu um hvað Ísland væri fallegt land og 

sagði Bernie Caulfield, einn af framleiðendum þáttanna: „Við elskum öll að fara til Íslands, 

það er bara svo fallegt. Í hvert skipti sem að sólin kemur upp er það í rauninni gjöf.“ 

(Caulfield, Roadshow Films, 2017). Ísland býður upp á stórfenglega tökustaði í mögnuðu 

landslagi sem er fullkomið fyrir þættina. Þeir hafa notað Ísland til túlkunar fyrir stað sem 

kallast Norðan við vegginn (e. North of the wall) í gegnum þáttaraðirnar. Á myndum 1 og 2 

má sjá dæmi um atriði úr þáttunum og raunverulega tökustaðinn á Íslandi.  Þessi staður 

Norðan við vegginn einkennist einmitt af miklum snjó, jöklum, mikilli víðáttu af óbyggðu 
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landi og villtu landslagi sem er ímynd sem þeim finnst þeir geta vel skapað með því að nota 

íslenskt landslag til aðstoðar. Kristofer Hivju, sem er einn af leikurum þáttanna orðaði það 

svona: „Ótrúlegt. Mér finnst að til þess að gefa Norðrinu þennan villta eiginleika, þá er 

Ísland eini staðurinn til að vera á.“ (Hivju, Roadshow Films, 2017).  

Einnig voru framleiðendur Thor: The Dark World að reyna að búa til ímynd fyrir 

óraunverulegan ævintýraheim. En þeir vildu skapa heim fyrir svartálfa og fannst þeim svörtu 

sandarnir á Íslandi vera hið fullkomna landslag sem tökustaður fyrir plánetu sem kallast 

Svartalfheim og sjá má á mynd 3. Alan Taylor, leikstjóri Thor: The Dark World sagði: „Þessi 

Thor mynd heitir The Dark 

World, og það er heimur 

svartálfanna. Við þurftum að 

finna stað sem gæti uppfyllt 

það hlutverk og Ísland með 

sína svörtu eldfjallasanda og 

ótrúlega landslag er að gera 

það fyrir okkur.“ (Taylor, 

Marvel Studios Movies, 

2018).  

4.2  Dagsbirta 

Margir þeirra aðila sem standa að baki þessara kvikmynda og þátta, sem eru til skoðunar hér, 

nefndu að dagsbirtan hér á landi hafi haft mikið að segja um af hverju Ísland var valið sem 

upptökustaður og til að skapa ákveðna ímynd. Það var samt bæði jákvætt og neikvætt eftir 

því hvort verið var að taka upp að sumri eða vetri til. Töluðu Joseph Kosinski og Emily 

Cheung, leikstjóri og framleiðandi Oblivion, til dæmis um að það væri svo gott að koma til 

Íslands að taka upp vegna þess að þau komu að sumri til og þá var dagsbirta í um það bil 20 

klukkustundir af sólarhringnum. Þá var hægt að nýta dagana mjög vel í upptökur og þau 

þurftu ekki að eyða of mörgum dögum hér á landi í tökur. Einnig skapaði sumarkvöldsólin 

svo gríðarlega fallega birtu sem þau nýttu sér vel í tökur. Joseph Kosinski, leikstjóri 

myndarinnar sagði:  

„Við fáum það sem við köllum „magic hour“, sem er þegar sólin er lágt á lofti og 

við fáum svo fallega birtu, sem endist í 7-8 klukkustundir og frá sjónarhorni 

kvikmyndaframleiðandans þá er þetta frábært tækifæri að fá svona fallega 

dagsbirtu í marga klukkutíma“ (Kosinski, Universal Pictures UK, 2013). 

Mynd 2: Game of Thrones - Atriði úr þáttunum 

Mynd 3: Thor: The Dark World - Svartalfheim 

Mynd 1: Game of Thrones - Tökustaður 
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En framleiðendur Game of Thrones komu að vetri til að taka hér upp til þess að ná fram 

kulda og snævi þöktu landslagi. Þeir töluðu um hvað það var erfitt að vinna þegar þau höfðu 

einungis um 5 klukkustundir á sólahring til þess að taka upp. Þau neyddust til að setja upp 

allan búnað í myrkri, til þess að geta hafið tökur um leið og það kom dagsbirta. Þau þurftu 

svo að flýta sér í tökum og reyna að taka allt upp í sem fæstum tökum svo þau myndu ekki 

eyða of löngum tíma í tökurnar hér á landi. En með góðum undirbúningi og skipulagðri vinnu 

gekk þetta vel og fannst þeim þetta vel þess virði fyrir þessar fallegu tökur sem þau náðu hér 

á landi. Bernie Caulfield, einn af framleiðendum þáttanna sagði: „Við erum á tökustaðnum 

að bíða eftir að sólin rís, þegar hún loksins rís þá hefur þú einungis um 5 klukkustundir til 

þess að taka upp. Þannig við verðum að „haul ass“ og taka upp eins hratt og við getum.“ 

(Caulfield, Roadshow Films, 2017). 

Hvort sem að dagsbirtan hjálpaði til eða skapaði áskoranir voru flestir sammála um að 

dagsbirtan hér á landi væri gríðarlega falleg og spilaði stórt hlutverk í því hvernig tökurnar 

komu út. Hún skapaði því fallega ímynd fyrir þau atriði sem voru tekin hér upp og var hluti 

af því af hverju framleiðendurnir völdu að koma til Íslands.  

4.3 Veðurfar 

Stór hluti af aðdráttarafli Íslands var einnig veðurfarið hér á landi. Margir sem komu hingað 

voru að leita að köldu landslagi, snjó, rigningu, jöklum eða frosnum vötnum. Var því 

veðurfarið hér á landi stór hluti af ákvörðum um að koma til Íslands að taka upp. Eins og 

fólkið á bak við Batman Begins töluðu um þá vildu þau taka upp nálægt jökli og vildu helst 

geta tekið upp á frosnu vatni líka. Þau ákváðu að byrja að taka upp atriðin sem þau ætluðu 

að  taka upp á Íslandi vegna þess að þau þurftu að taka upp í kuldanum og frostinu. Þau 

komu hingað í janúar og fundu fullkomin stað með jökul í bakgrunn og við frosið vatn, eins 

og sjá má á mynd 4. Þau byrjuðu strax að taka upp atriðið á vatninu því það gæti byrjað að 

þiðna hvenær sem er. Veðurfarið var því að stjórna förinni þegar þau voru að taka upp hér á 

landi. Eins og aðalleikari myndarinnar, Christian Bale, sagði: 

„Móðir Náttúra breytti 

planinu, af því að hann 

[Christopher Nolan, leik-

stjórinn] fann þetta 

fallega stöðuvatn rétt 

undir glæsilegum jökli. 

Við áttum að fá nokkra 

daga til þess að æfa og 

fara í gegnum sverð-

bardagann. En þeir 

kölluðu í okkur og sögðu; 

Ókei, það verða engar 

æfingar, byrjum bara 

strax á þessu. Við þurfum að taka þetta upp núna því við vitum ekki hversu lengi 

þetta mun endast, þar sem þetta gæti þiðnað hvenær sem er.“ (Bale, Ciné-DOCS, 

2018). 

Mynd 4: Batman Begins - Frozen Lake 
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En veðrið hér á landi gerði þeim líka mjög erfitt fyrir svo þau þurftu að vera tilbúin að leggja 

mikið á sig fyrir þessa bíómynd. Þau töluðu um að stundum var martröð að vinna hérna 

vegna þess að veðurskilyrðin voru svo svakaleg. Þau þurftu að vinna í hávaðaroki, grenjandi 

rigningu, ískulda, snjó og hagléli og breyttist veðrið oft á mjög skömmum tíma eins og gerist 

oft á Íslandi. En þau sögðu að þrátt fyrir erfiðleika, sem að urðu vegna veðurs, þá var það 

algjörlega þess virði og atriðin í myndinni urðu mun betri og raunverulegri vegna þess 

(Nolan, Ciné-DOCS, 2018). 

Veðurfar var einnig mikilvægur þáttur fyrir framleiðendur og handrithöfunda Game of 

Thrones og framleiðendur Thor: The Dark World í því að koma til Íslands að taka upp. 

Fólkið á bak við Game of Thrones völdu að koma að vetri til hingað til lands að taka upp 

vegna þess að þau vildu kuldan og snjóinn fyrir tökurnar sínar. Það var oft virkilega kalt 

þegar þau voru að taka upp hér en þeim fannst það nauðsynlegt til að gera þennan heim, 

Norðan við vegginn, sem Ísland á að tákna í þáttunum. Þannig gátu þau tekið upp í 

raunverulegum snjó og ískulda hér sem hefði aldrei orðið jafn flott ef það hefði verið tekið 

upp í kvikmyndaveri (Caulfield, Roadshow Films, 2017). Victoria Alonso, einn af 

framleiðendum Thor: The Dark World, talaði einnig um veðrið hér á landi, þá helst vindinn. 

Hún talaði um að þó svo að vindurinn gerði þeim oft erfitt fyrir að vinna þá voru þau búin 

að ímynda sér að það myndi vera vindur á þessari plánetu svartálfanna, sem var nefnd hér 

að ofan, og vindurinn hér á landi gerði því tökurnar hér raunverulegri sem og sparaði 

tökuliðinu það að flytja viftur á tökustaðinn (Alonso, Marvel Studios Movies, 2018). 

4.4 Raunveruleiki 

Að taka upp á raunverulegum áfangastað, í stað þess að taka upp í kvikmyndaveri, getur 

gefið kvikmyndum og þáttaröðum meiri raunveruleika sem og minnkað þörfina á 

tæknibrellum og eftir-vinnslu. Því kom í ljós að það væri vinsælt að koma hingað til lands 

til þess að taka upp til að skapa ímynd fyrir raunveruleikann í stað þess að þurfa að búa til 

það umhverfi, sem Ísland býður upp á, í kvikmyndaveri. Langflestir minntust á þetta sem 

stóran hluta þess af hverju þau komu til Íslands. Til dæmis í Game of Thrones þáttunum eru 

mismunandi hópar af fólki frá mismunandi svæðum og einkennast þau út frá umhverfinu 

sem þau búa í. Því leggja framleiðendur þáttanna mikið upp úr því að vera með raunverulega 

tökustaði fyrir hvern hóp. Frank Doelger framleiðandi og leikstjóri þáttanna sagði: 

„Raunverulegir tökustaðir eru gríðarlega mikilvægir fyrir Game of Thrones. Persónurnar 

eru skilgreindar út frá þeim heimum sem þær koma frá.“ (Doelger, Roadshow Films, 2017). 

Einnig sagði Chris Newman, annar framleiðandi þáttanna: „Það skiptir ekki máli hversu stórt 

hlutverk tæknibrellur hafa í þessu, þegar maður hefur alvöru tökustað, þá verður það sem 

þú ímyndaðir þér raunverulegt. Þannig að erfiði parturinn er að finna út hvar þessir 

leikvellir verða.“ (Newman, Roadshow Films, 2017). Þannig varð Ísland fyrir valinu sem 

staðurinn fyrir norðan vegginn. Þá sagði David Benioff, einn af framleiðendunum og 

handritshöfundum þáttanna: 

„Það skiptir ekki máli hversu góðar tæknibrellurnar þínar eru, eða listadeildin þín 

og allt. Það er bara ekkert alveg eins og það raunverulega ef maður getur fundið 

það. Ísland er til og það er ógeðslega kalt og fallegt og það er bara ekkert eins og 

að hafa þann raunveruleika á skjánum.“ (Benioff, GameofThrones, 2017). 
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Framleiðendur og leikstjórar þáttanna voru stundum hræddir um að Ísland væri of framandi, 

fallegt og öðruvísi að áhorfendur þáttanna myndi halda að þetta umhverfi væri tölvugert. 

Þetta sagði D. B. Weiss, einn af framleiðendum og handritshöfundum þáttanna: „Það 

[Ísland] lítur ekki út eins og neins staðar annars staðar, helminginn af tímanum lítur það 

ekki einu sinni út fyrir að vera raunverulegt. Ég hef áhyggjur af því að fólk muni halda að 

bláminn í jöklunum sé einhver ódýr tæknibrella.“ (Weiss, GameofThrones, 2017). 

Leikstjóri Interstellar, Christopher Nolan, hefur mjög sterkar skoðanir á því að myndirnar 

hans þurfi að vera eins raunverulegar og hægt er. Scott Fisher er yfir tæknibrellum fyrir 

myndina og talaði hann um að Christopher Nolan vilji nota sem minnst af tæknibrellum og 

vilji taka allt upp á raunverulegum stað en ekki í kvikmyndaveri. Hann sagði þetta um það 

að vinna með honum: „Ef þú getur gert það fyrir framan myndavélina, þá er það alltaf 

markmiðið hjá Chris.“ (Fisher, GalaxyFilmThienNgan, 2014). 

Einnig töluðu leikstjórar, framleiðendur og hönnuðir Batman Begins um þetta. Þeim langaði 

ekki til þess að taka upp í kvikmyndaveri, heldur vildu þau raunverulegan tökustað, sem 

myndi gera umhverfi myndarinnar mun stærra. En atriðið sem þau tóku upp á Íslandi átti að 

vera lítið þorp í Tíbet. Þeim vantaði stað til að taka upp sem gæti verið þessi staður í Tíbet 

við Himalaya fjöllin. Þannig að þeim vantaði tökustað sem var yfir trélínum, sem var ekki 

alveg þakinn snjó, nálægt jökli og ekki of erfitt að komast að með upptökubúnað. Þannig 

varð Ísland hinn fullkomni tökustaður, með réttri sjávarhæð, jöklum, fjöllum, engum trjám 

og steini lögðu landslagi eins og sjá má á mynd 5. Þannig gátu þau búið til tilfinningu hjá 

áhorfendum kvikmyndarinnar að þau væru við Himalaya fjöllin í Tíbet í þessu atriði 

(Crowley, Ciné-DOCS, 2018). 

 

 

 

Mynd 5: Batman Begins - Ísland sem Tíbet 
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5 Umræður 

Í upphafi þessarar ritgerðar var sett fram rannsóknarspurning sem síðan var reynt að svara 

með hjálp eigindlegrar rannsóknar þar sem greind voru viðtöl við erlenda kvikmynda-

gerðarmenn; framleiðendur, leikstjóra, leikara o.fl. Rannsóknarspurningin hljómaði svona: 

Hvers vegna koma erlendir kvikmyndagerðarmenn til Íslands að taka upp kvikmyndir eða 

þætti og hvaða ímynd eru þeir að leitast við að skapa? Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

má svara henni í einföldu máli; að erlendir kvikmyndagerðarmenn ferðast til Íslands til þess 

að taka upp fyrst og fremst til þess að fanga þá fallegu náttúru sem finnst hér á landi og til 

að fá raunverulegt landslag fyrir kvikmyndir sínar. Þeir eru þá að leitast eftir að skapa 

einhverja raunverulega náttúruímynd, til dæmis fyrir kalt landslag og fleira þess háttar. Voru 

niðurstöðum rannsóknarinnar skipt upp í fjóra meginflokka yfir ástæður fyrir vali á Íslandi 

sem tökustað: Landslagið hér á landi, dagsbirtan, veðrið og það að hafa raunverulegt 

umhverfi í kvikmyndum eða þáttum. Þá er einnig mjög vinsælt hjá erlendum 

kvikmyndagerðarmönnum að koma hingað til lands til þess að skapa ímynd fyrir einhvern 

annan heim (e. out-of-this-world landscape), eins og til dæmis ævintýraheim, aðrar plánetur 

eða jörðin eftir mikla eyðileggingu eða heimsendi.  

Kvikmyndaferðamennska hefur aukist út um allan heim, þar á meðal á Íslandi. Hún er hluti 

af ástæðum þess að það hefur verið mjög vinsælt fyrir erlenda kvikmyndagerðarmenn að 

koma til Íslands að taka upp og þannig skapað fleiri og fleiri staði fyrir kvikmyndaunnendur 

að heimsækja. Hér á landi hefur verið tekinn upp fjöldinn allur af stórmyndum, sem hafa 

notið gríðarlegra vinsælda, þannig að aðdráttaröfl fyrir kvikmyndaferðamennsku hér á landi 

geta verið mjög mörg.  

Ímyndasköpun er einnig mjög mikilvægur þáttur í kvikmyndaframleiðslu og hefur mikil 

áhrif á kvikmyndaferðamennsku á áfangastöðum eftir útgáfu kvikmynda. Því er mjög 

áhugavert að skoða hlutverk erlendra kvikmyndagerðarmanna í ímyndasköpun áfangastaðar. 

Kvikmyndagerðarmenn koma hingað til lands til þess að reyna að búa til einhverja ákveðna 

ímynd sem þeir hafa fyrir kvikmyndina sína. Eftir að tökum líkur og eftir að myndin kemur 

út þá festist kannski þessi ímynd við tökustaðinn og ferðamenn gætu komið til að reyna að 

upplifa þá ímynd sem kvikmyndin hefur búið til. Eins og til dæmis hafði Svínafellsjökull þá 

ímynd fyrir kalt, snævi þakið, fallegt landslag. En eftir vinsældir þáttanna Game of Thrones 

hefur sami jökull öðlast nýja ímynd, ímyndina um hinn ævintýralega stað „Norðan við 

vegginn“ (e. North of the wall) sem er mjög áberandi í þáttunum. Þannig gætu ferðamenn 

komið ekki bara til þess að upplifa fallega íslenska náttúru heldur einnig þann heim og þá 

ímynd sem að kvikmyndir og þættir hafa búið til.  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hafa verið skoðuð hugtökin kvikmyndaferðamennska, ímyndasköpun 

áfangastaða og náttúruímynd áfangastaða og reynt að svara því af hverju erlendir 

kvikmyndagerðarmenn vilja ferðast til Íslands til þess að taka upp kvikmyndir eða þáttaraðir 

sem og hvaða ímynd þeir eru að skapa með því að gera það. Var komist að þeirri niðurstöðu 

að þeir koma til Íslands fyrir fallegt landslag, hentugt veðurfar eða dagsbirtu fyrir 

kvikmyndina og til þess að hafa raunverulega náttúru í kvikmyndum sínum. Þannig að 

náttúruímynd áfangastaða er mjög einkennandi fyrir Ísland á erlenda kvikmynda-

framleiðslumarkaðinum.  

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar var talað um kvikmyndaferðamennsku og mismunandi 

tegundir hennar í heiminum. Út frá þessari rannsókn kom í ljós að ekki eru allar þessar 

tegundir í boði á Íslandi. En þeir þættir sem tengjast framboði á kvikmyndaferðamennsku á 

Íslandi eru aðallega; heimsóknir á raunverulega tökustaði eftir að tökum lýkur, heimsóknir 

á tökustaði á meðan tökum stendur og heimsóknir á staði sem eru markaðssettir sérstaklega 

sem kvikmyndatökustaðir. Einnig var fjallað um ímyndasköpun áfangastaðar í fræðilega 

hlutanum. Kom þar fram mikilvægi kvikmynda og góðrar markaðssetningar í sambandi við 

ímyndasköpun áfangastaða. Var talað um hvað kvikmyndir og þáttaraðir geta haft mikil áhrif 

á ímynd áfangastaða og hvernig ímynd ferðamanna og þeirra ferðaupplifun getur mótast af 

slíku miðluðu efni þó svo að það sé ekki endilega markmið kvikmyndagerðarmanna. Kom 

þá í ljós í niðurstöðum rannsóknarinnar hvernig ímynd var verið að skapa með gerð þessara 

kvikmynda og þátta hér á landi og má gera ráð fyrir að þessar ímyndir hafi áhrif á upplifun 

ferðamanna af þeim stöðum sem voru notaðir sem tökustaðir. Eins og helst má nefna hinu 

gríðarlega vinsælu þætti Game of Thrones, sem talað var um í fræðilega hlutanum, að 

framleiðendur og leikstjórar þessara þátta lögðu mikið upp úr því að hafa raunverulegt 

umhverfi sem skapaði réttu ímyndina fyrir þá. Þess vegna völdu þeir að koma til Íslands til 

að nota fallegu náttúruna hér á landi til þess að skapa þessa ímynd. Þetta var síðan staðfest í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig var talað um í fræðilega hlutanum hvað náttúran er 

mikilvæg varðandi ímyndasköpun áfangastaða, sem á sérstaklega vel við á Íslandi. Þannig 

getur kvikmyndaferðamennska, sem verður til í kjölfar töku á myndum hér á landi, einnig 

haft mikil áhrif á náttúruna. Það þarf því að huga vel að því og passa vel upp á náttúruna ef 

það á að markaðssetja kvikmyndaferðamennskuna sérstaklega. En ekki voru þessi áhrif á 

náttúruna rannsökuð sérstaklega í þessari rannsókn.  

Erlend kvikmyndaframleiðsla á Íslandi var einnig tekin fyrir í fræðilega hlutanum, þar sem 

fjallað var um erlendar kvikmyndir sem hafa verið teknar upp hér á landi og þá þætti sem 

gera Ísland að eftirsóttum tökustað meðal erlendra kvikmyndagerðarmanna. Flestir af 

þessum þáttum voru síðan staðfestir sem aðdráttarafl í niðurstöðum rannsóknarinnar; eins 

og t.d. náttúran, landslagið, mismunandi tegundir af landslagi á litlu svæði o.fl. En einnig 

var talað um það að íslensk stjórnvöld endurgreiða hluta af framleiðslukostnaði kvikmynda 

ef þær eru teknar upp hér á landi, kom á óvart að enginn kvikmyndagerðarmaður nefndi 

þennan þátt í viðtölum sínum og var það því ekki tekið sem ástæða þeirra á valinu að koma 

til Íslands að taka upp. En þó er grunur um að það hafi undirliggjandi áhrif og veiti auka 

ánægju meðal erlendra kvikmyndagerðarmanna sem velja að koma hingað til lands.  
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Ekki var hægt að afla neinna nýrra gagna fyrir þessa rannsókn, vegna þess að 

viðmælendurnir sem rannsakandi þurfti voru erlendir kvikmyndagerðarmenn; leikstjórar, 

leikarar, framleiðendur o.fl. og erfitt er að hafa samband við þá. Þannig fór gagnaöflun fram 

í gegnum miðlað efni þar sem stuðst var við áður útgefið efni og viðtöl við þessa aðila til 

þess að komast að niðurstöðu. Því var þessi rannsókn óhefðbundin þrátt fyrir að vera 

eigindleg viðtalsrannsókn og gæti það kannski takmarkað rannsóknina á einhvern hátt en 

gæti einnig hafa styrkt hana þar sem líklega hefði ekki verið safnað margra gagna til að vinna 

úr ef ekki hefði verið stuðst við miðlað efni. Einnig var ákveðið að skoða tíu stærstu og 

vinsælustu kvikmyndirnar sem hafa verið teknar upp hér á landi, en einungis fannst nægilega 

gott efni til að vinna úr frá sjö af þeim. Þannig að sjö af þónokkrum kvikmyndum sem að 

hafa verið teknar upp hér á landi gefa ekki endilega marktækar niðurstöður og ef að fleiri 

myndir hefðu verið skoðaðar þá hefði kannski komið eitthvað fleira í ljós.  

Þetta er ótrúlega áhugavert efni sem gæti verið sniðugt að skoða nánar, þar sem ímynd 

ferðamannaáfangastaða getur gegnt mjög mikilvægu hlutverki fyrir tiltekinn stað og annað 

hvort laðað að fleiri ferðamenn eða öðruvísi ferðamenn á staðinn. Væri því vel hægt að hafa 

skipulag og markaðsetningu þessara áfangastaða út frá þeirri ímynd sem kvikmynda-

gerðarmenn hafa skapað til þess að efla kvikmyndaferðamennsku á landinu. En til þess að 

það virki þyrfti líklega að rannsaka og skoða þessi mál betur.  
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