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Útdráttur 
Hér á landi hafa mörg flugfélög litið dagsins ljós frá því að Íslendingar hófu fluggöngu 

sína árið 1919. Í gegnum tíðina hefur það verið mikið kappsmál á milli flugfélaga að bjóða 

upp á góð verð til og frá Íslandi en ekki hefur það alltaf gengið upp. Í þessari ritgerð verður 

farið yfir tímabil Flugfélags Íslands og Loftleiða en félögin tvö voru samkeppnisaðilar í 

rúm 30 ár, á endanum sameinuðust félögin og úr því varð flugfélagið flugleiðir til, nú 

Icelandair. Eftir að höfundur ritgerðarinnar rakst á mynd af flugvélum félaganna fannst 

honum merkilegt hvað það voru mörg líkindi í útliti þeirra. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar 

verður farið yfir upphaf flugs og sögu beggja félaga en þar verður einnig komið að því 

hvernig samkeppnin hófst. Í öðrum kafla verður síðan komið að hugtökunum brand og 

branding, einnig tilgangi merkja. Mikilvægt er að skilja hugtökin áður en útlit félaganna 

verða greind en ritgerðin mun að mestu snúa að auðkenni félaganna. Út frá ofangreindum 

hugtökum kemur þriðji kafli til sögunnar þar sem félögin verða tekin fyrir og greind lið 

fyrir lið. Þar verða félögin greind út frá merki, litanotkun, merkingum, nöfnum flugvéla, 

sjónstíl, auglýsingum og öðru útgefnu efni. Félögin verða greind með það í huga hvernig 

þau aðgreinast hvort öðru sem samkeppnisaðilar og hvort aðgreiningin sé nógu skýr.  
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Inngangur  

Ég rakst á gamla ljósmynd af tveimur flugvélum, þær voru af íslenskri grund en ekki frá 

sama félagi. Á þeim báðum var rönd sem minnti á íslenska fánann en þær höfðu sitthvort 

merkið. Ég undraði mig á því að tvö íslensk flugfélög voru uppi á þessum tíma. Ég kannaði 

hvaða félög þetta voru og komst að því að á þessum tíma voru Loftleiðir og Flugfélag 

Íslands samkeppnisaðilar. Mér þótti merkilegt að útlit þeirra hafi verið byggt á svipuðum 

grunni, eins og sambærilegt litaval, því oftast eru litir notaðir til þess að aðgreinast þeim 

sem starfa á sama vettvangi. Ég vildi ólmur fá að fræðast nánar um sögu og flugfélaganna 

og athuga stöðu mála með útlit félaganna. Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka auðkenni 

Loftleiða og Flugfélag Íslands frá tímabilinu 1944 – 1973. Áherslan er lögð á þetta tímabil 

því árið 1944 var Loftleiðir stofnað og árið 1973 sameinast félögin í flugleiðir, nú 

Icelandair.1  

Við rannsókn ritgerðarinnar fann ég hópa á Facebook þar sem áhugafólk um félögin 

tvö hafa sett inn myndir og sögur frá tímum félaganna. Hóparnir heita Aðdáendaklúbbur 

Loftleiða og Aðdáendahópur Flugfélags Íslands h.f. 1937–1979 en inni í þessum hópum 

mátti finna fyrir mikilli ástríðu gagnvart félögunum. Það var skemmtilegt fyrir mig að geta 

séð marga hluti sjónrænt sem og að lesa persónulegar sögur. En bara það að þessir hópar 

séu til í dag segir margt um keppnistíma félaganna, þó svo að félögin tvö sameinuðust á 

endanum er fólk enn að upphefja félögin í sitthvoru lagi. 

Félögin tvö verða greind út frá hugtökunum brand og branding en einnig verður komið 

inn á sögu merkja. Rannsóknin byggist að mestu á að skilja afhverju félögin tvö fóru 

svipaðar leiðir í auðkennum sínum. Skoðað verður hvernig þau aðgreindu sig frá hvoru 

öðru með litum, merkjum, auglýsingum, merkingum og öðru útgefnu efni. En að mestu 

langar mig að komast að því hvernig félögin þróuðust samhliða og rýna í ákvarðannatökur 

þeirra í leiðinni. Farið verður gróflega yfir sögu flugs og síðar upphaf flugs hér á landi. 

Flugfélag Íslands var stofnað þrisvar sinnum áður en það kom til að vera. Síðar bætist 

Loftleiðir við og þá hefst samkeppni félaganna bæði í innanlands- og millilandaflugi. 

  

  

 
1 Sigurður Bogi Sævarsson, „Flugfélögin sameinast,“ Morgunblaðið, (2011) sótt 12. nóvember 2019 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1378271/ 
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1. Sögulegt yfirlit flugs á Íslandi 

Hér verður farið yfir upphaf flugs í grófu máli og áhrif fyrri heimstyrjaldar á þróun og 

framleiðslu flugvéla. Eftir stríðið voru margar flugvélar kyrrsettar sem gerði það að 

verkum að þær voru seldar á gjafaverði. Farið verður yfir sögu fyrstu flugfélaga hér á landi 

og síðar komið að samkeppnistímum Flugfélags Íslands og Loftleiða.  

1.1 Upphaf flugs 

Í lok nítjándu aldar ákváðu vísindamenn að leggja sitt af mörkum til að leysa vandamál 

flugeðlisfræðinnar. Örfáir gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að geta stjórnað svífandi 

flugtæki. Maður að nafni Otto Lillendahl gerði sínar fyrstu tilraunir á flugmódelum sem 

síðar varð að mannbærum svifdrekum, sem gerði það að verkum að fyrsta stjórnaða flugið 

heppnaðist. Hann náði á loft með því að nota uppstreymi vinds í hólum og hlíðum. Áfram 

hélt þróunin, smíði og þekking manna á flugtækjum jókst og gufuhreyflar knúnir kolum og 

fljótandi eldsneyti ollu straumhvörfum. Skömmu fyrir aldamót urðu vatnaskil með tilkomu 

bensínhreyfilsins og kapphlaupi manna um að verða fyrstir til þess að fljúga flugvél.2 

Stærri og aflmeiri hreyflar gerðu það að verkum að hægt var að smíða stærri 

flugvélar en um 1909 var fyrsta herflugvélin smíðuð. Þegar fyrri heimstyrjöld braust út 

mátti sjá gífurlega aukningu á flugvélum sem voru smíðaðar fyrir heri. Stórar verksmiðjur 

voru byggðar til þess að mæta eftirspurn herflugvéla og voru þær framleiddar í þúsundatali. 

Þann 11. nóvember 1918 lauk fyrri heimstyrjöldinni og þær flugvélar sem notaðar höfðu 

verið í stríðinu fóru á uppboð. Margar þeirra voru seldar einkaaðilum og nýstofnuðum 

flugfélögum á gjafaverði.3 

1.2 Fyrstu tilraunir flugs á Íslandi 

Laugardaginn 22. mars 1919 komu nokkrir flugáhugamenn og flugsamgöngur saman í 

Reykjavík og stofnuðu félag um flugrekstur, Flugfélag Íslands h.f. Þetta var fyrsta 

flugfélagið hér á landi, en það verður að teljast merkilegt að félagið átti enga flugvél þegar 

 
2 Eggert Norðdahl, Flugsaga Íslands í stríði og friði (Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur HF, 1991), bls. 
14. 
3 Eggert Norðdahl, Flugsaga Íslands í stríði og friði, bls. 14. 
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það var stofnað. Í lok maí 1919 voru tveir stofnfélaganna mættir til Kaupmannahafnar til 

þess að festa kaup á gamalli kennsluvél, merkta breska flughernum. Flugvélin var flutt til 

landsins þann 26. ágúst 1919 ásamt dönskum flugmanni, Cecil Faber, en hann var fenginn 

til þess að veita Íslendingum hjálparhönd við fyrstu skrefin í innanlandsflugi. Vélin tók á 

loft miðvikudaginn 3. september 1919 og var fyrst flogið til reynslu úr Vatnsmýrinni 

sunnan við Reykjavík. Aðeins ári síðar voru birgðir flugvélabensíns að verða búnar á 

Íslandi og ekki fékkst leyfi fyrir meiri innflutningi. Eftir erfiðan rekstur var því ákveðið að 

selja vélina og hætt um leið allri starfsemi.4 

 

Þrátt fyrir brösulegan rekstur gáfust Íslendingar ekki upp. Dr. Alexander Jóhannesson 

stofnaði á ný Flugfélag Íslands 1. maí 1928 í Reykjavík. Flugferðir félagsins voru að mestu 

áætlunarferðir, póstflutningur og síldarleit. Lítið var um flugvelli hér á landi þannig að 

félagið leigði fjórar sjóflugvélar á árunum 1928–1931. Þrjár af þeim voru merktar 

ÍSLAND 1, ÍSLAND 2 og ÍSLAND 3. Einnig voru þær kenndar við íslensku sundfuglana; 

Súlan, Veiðibjallan og Álftin, en þetta var í fyrsta sinn sem vélar hér á landi fengu íslensk 

nöfn. Eftir þrjú viðburðarík ár innanlandsflug af ýmsu tagi var starfsemi Flugfélags Íslands 

hætt árið 1931.5 

Í þriðja sinn voru Íslendingar bjartsýnir og Flugfélag Akureyrar hf. var stofnað 3. 

júlí árið 1937. Kaupfélagsstjóri KEA, Vilhjálmur Þór,6 stofnaði félagið en 13. mars 1940 

var nafni Flugfélag Akureyrar breytt í Flugfélag Íslands sem annaðst þá flug til allra 

landshluta. Á meðan heimstyrjöldinni seinni stóð urðu flugvélar félagsins að vera málaðar 

hárauðar til þess að aðgreinast frá stríðsvélum (sjá mynd 1). Enn var ekki mikið um 

 
4 Eggert Norðdahl, Flugsaga Íslands í stríði og friði, bls. 22. 
5 Örnólfur Thorlacius, Flugsaga (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 2016), bls. 224. 
6 Vilhjálmur Þór er í öllum heimildum titlaður sem Vilhjálmur Þór og er líklega ekki með annað eftirnafn.  

Mynd 1 Hárrauðar vélar staðsettar í Melgerðismelum 
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flugvelli, fjárfesti félagið því í flugbát af gerðinni Catalina árið 1944 frá Bandaríkjunum. 

Vélinni var breytt í 22 sæta farþegaflugvél, stærstu flugvél íslenska flotans á sínum tíma.7  

1.3 Loftleiðir og samkeppni  

Undir lok árs 1943 komu þrír flugmenn til landsins frá Kanada, þeir Alfreð Elíasson, 

Kristinn Olsen og Sigurður Ólafsson. Flugmennirnir höfðu eignast fjögurra sæta Stinson-

vél sem flogið var frá Winnipeg til New York. Þeir sóttu um starf hjá Flugfélagi Íslands 

gegn því að félagið mætti nota vél þeirra en Flugfélag Íslands hafði nýlega tapað flugvélum 

og flugmönnum í hörmulegum slysum. Eftir áföllin sáu félagsmennirnir sér ekki fært að 

taka við tilboðinu né aukið við mannskap sinn. Þeir ákváðu þá að stofna sitt eigið flugfélag 

ásamt bakhjarla. Kristján Jóhann Kristjánsson í Kassagerðinni hjálpaði þeim að safna 

hlutafé á nokkrum mánuðum sem gerði þeim mögulegt að stofna flugfélagið Loftleiðir hf. 

10. mars 1944 og varð fyrsti samkeppnisaðili Flugfélags Íslands. Loftleiðir hófu 

farþegaflug í apríl 1944 og flugu fyrst til Ísafjarðar. Vestfirðingar voru hæstánægðir með 

þjónustu þeirra og reksturinn skilaði hagnaði þannig að fjárfest var í fleiri flugvélum. 

Félagið óx ört og Flugfélag Íslands gerði slíkt hið sama og samkeppni milli félaganna var 

mikil.8  

Flug á Íslandi gegndi stóru hlutverki í vöruflutningi til landsbyggðarinnar. Með flugi 

var hægt að flytja ýmsar vörur, svo sem matvæli, fóðurvörur og ýmiskonar byggingavörur. 

Flugfélögin tvö létu samkeppni í innanlandsflugi ekki duga heldur kepptust þau jafnframt 

við að rjúfa einangrun landsins. Loftleiðir festi kaup á Grumman flugbát frá 

Bandaríkjunum á svipuðum tíma og Flugfélag Íslands fjárfesti í Catalina flugvélinni. 

Félögin tvö undirbjuggu fyrsta flugið yfir Atlantshafið og óx spennan milli þeirra gífurlega 

við það kapphlaup. Leyfi var veitt til þess að fljúga 22 sæta Catalina-flugbátinum í 

tilraunaskyni til Bretlands og var fyrsta tilraunaflugið 11. júlí 1945 til Largs Bay í 

Skotlandi. Fjórir farþegar voru um borð og Flugfélag Íslands tók forystu í millilandaflugi. 

Flugstjóri ferðarinnar var Jóhannes R. Snorrason og í áhöfninni voru Smári Karlson, 

Sigurður Ingólfsson og Jóhann Gíslason. Millilandaflugið markaði kaflaskil í flugsögu 

Íslands og var samkeppnin orðin mikil.9  

 
7 Örnólfur Thorlacius, Flugsaga, bls. 225. 
8 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á flugi. Áfangar í sögu flugleiða (Reykjavík: Flugleiðir, 
2004), bls. 25 – 26. 
9 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á flugi, bls. 26 – 28. 
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 Eins og hefur komið fram voru ýmis kappsmál á milli félaganna. Vert er að skoða 

hvernig samkeppnin hafði áhrif á útlit þeirra og hvernig félögin aðgreindu sig út frá 

hugtökum markaðsfræðinnar og grafíska hönnunar. 

2. Brand og branding 

Í þessum kafla verður skoðað hvað brand og branding er. Farið verður yfir hvernig 

fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar skapa sér ímynd út frá þessum hugtökum. Í fyrstu 

verður farið yfir uppruna hugtakanna og hvernig þau þróuðust áfram sem markaðstól en 

einnig verður farið yfir merki og tilgang þeirra. Að lokum verða flugfélögin tvö greind út 

frá þessum tilteknu hugtökun. 

2.1 Uppruni 

Orðið brand er upprunalega dregið af fornnorræna orðinu „brandr“ en orðið var notað fyrir 

aðgerðina „að brenna“. Talið er að orðið hafi verið tekið til notkunar í kringum 950 eftir 

krist. Það var ekki fyrr en árið 1500 sem orðið fékk nýja merkingu. Orðið brand var notað 

þegar bóndi brennimerkti hjörð sína til þess að lýsa yfir eignarhaldi. En þetta var gert til 

þess að bóndinn gæti aðgreint dýrin sín frá dýrum annarra, einnig ef dýrin týndust eða 

þegar þeim var stolið. Merkin þurftu að vera einföld og auðþekkjanleg við fyrstu sýn, þessi 

einfaldleiki er ríkjandi í merkjum nú til dags því mikilvægt er að neytendur þekki merki 

við fyrstu sýn.10 

Árið 1820 var fjöldaframleiðsla og flutningur vara á mikilli uppsiglingu, en öl og 

vín voru meðal þeirra vara sem þurfti að framleiða í miklu magni og sáu þá framleiðendur 

sér kleift að brennimerkja öskjur sínar. Þetta gerðu þeir til þess að aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilum svo að neytendur fengu að vita hver stæði á bak við vöruna. Í 

framhaldinu fór þetta að þróast á þann veg að sumar vörur þóttu gæðameiri en aðrar og 

fóru þá fyrirtækin að endurhugsa viðskiptamódel sín. Vörumerki sem þóttu mikil gæði gátu 

hækkað verð vara sinna sem gerði það að verkum að fyrirtækin fóru að skapa ímynd í 

kringum vörur sínar og með þessu fóru markhópar að myndast.11 

 

 
10 Matt Shadel, „A Brief History of Branding“, Convoy, (2014) sótt 21. október 2019 af 
https://www.weareconvoy.com/2014/01/a-brief-history-of-branding/. 
11 „A Brief History of Branding“. 
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2.2 Auðkenni og auðkenning 

Vandasamt er að yfirfæra orðin brand og branding á íslensku en Sigurður Gunnlaugsson 

markaðsfræðingur og Þórhallur Örn Guðlaugsson dósent í viðskipta- og hagfræðideild 

Háskóla Íslands greina frá því hugtakið auðkenni sé notað fyrir (e. brand) og auðkenning 

fyrir (e. branding). Hér með verða íslensku heitin notuð.12 

Í nútímalegu samfélagi er auðkenni loforð sem er miðlað til viðskiptavinar, sú 

eftirvænting finna viðskiptavinir fyrir í gegnum vöru eða þjónustu. Auðkenni er 

heildarímynd, það skapar traust og byggir sterkt samband á milli sín og neytandans.13 

Hinsvegar er auðkenning allar þær markaðsaðgerðir sem hjálpa til við að stykrja 

auðkennið. Það byggir jákvæða og einstaka stöðu í huga viðskiptavinar og aðgreinir sig frá 

samkeppnisaðila.14 Auðkenni fyrirtækja eru oft byggð á ákveðnum gildum. En þessi gildi 

þarf að yfirfæra á snertifleti fyrirtækisins, eins og í grafískum myndmálum, auglýsingum 

og þjónustu fyrirtækisins. Í bókinni Designing brand identity kemur fram lína sem útskýrir 

auðkenni á einfaldan hátt: „Products are created in the factory. Brands are created in the 

mind.“ 15 Auðkenni byggir á mikilli sálfræði og hefur það markmið að ná til fólks. Sterkt 

auðkenni sker sig frá og aðgreinir sig frá öðrum. Það hefur sýnt sig að þegar starfsfólk 

fyrirtækis þekkir auðkennið og upphefur gildi þess eru miklar líkur á því að fyrirtækið 

muni skara fram úr. Þó má taka fram að auðkennið þarf að vera gott, ekki er nóg að miðla 

öllu þessu út ef auðkennið sjálft er ábótavant. Gott auðkenni víkur ekki frá loforðum sínum 

og heldur fast í gildin sín.16 

 

2.3 Vöruauðkenni 

Vöruauðkenni (e. brand identity) endurspeglast í sjónrænni tjáningu vörunnar eða 

fyrirtækisins. Vöruauðkenni er allt það sem við sjáum, snertum, hlustum á og hreyfumst 

við. Byrjunarreitur vöruauðkennis er nafn og merki fyrirtækisins, en auðkennið sjálft er 

hlaðið öllum þeim tillfinningum sem við berum til þess. Því geta komið upp mismunandi 

tilfinningar þegar við sjáum ákveðin merki. Vöruauðkenni eykur meðvitund neytenda og 

 
12 Sigurður Gunnlaugsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, „Auðkenning fyrir enska orðið branding,“ 
Hönnunarmiðstöð, sótt 9. nóvember 2019 af 
http://www.honnunarmidstod.is/Frettir/Greinarumislenskahonnun/Grein/1268 
13 Alina Wheeler, Designing Brand Identity: 2.útg.,  
(Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2006), bls. 4–5. 
14 „Auðkenning fyrir enska orðið branding“. 
15 Wheeler, Designing Brand Identity, bls. 4–5. 
16 Wheeler, Designing Brand Identity, bls. 4–5. 
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byggir upp viðskipti. Gott vöruauðkenni er eftirminnilegt, áreiðanlegt, þýðingarmikið, 

öðruvísi, sjálfbært og sveigjanlegt sem snertir á mismunandi menningarheima og siði. 

Hönnun gegnir mikilvægu hlutverki við að byggja einkennandi auðkenni því með hönnun 

er hægt að aðgreinast öðrum, fela í sér óefnislegar tillfinningar og kjarna sem skiptir miklu 

máli fyrir neytendur.17 

Þekking og vitund neytenda gagnvart auðkenni er í fyrstu allt það sjónræna við það, 

eins og til dæmis litur og merki þess. Auðkenni aðgreinir sig frá þeim sem starfa á sama 

vettvangi með því að fara ólíkar leiðir í nokkrum aðgerðum, sem dæmi má sjá að litur og 

merki er oftast það sem aðgreinir auðkenni í sundur við fyrstu sýn. Tvö auðkenni koma til 

dæmis upp í huga höfundar: Coca-Cola og Pepsi, þessi auðkenni sjást oft hlið við hlið í 

kælum matvöruverslanna, en litirnir og merkin aðgreina þau við fyrstu sýn. Þekking og 

vitund neytenda er mismikil á ákveðnum vörumerkjum, en sum vörumerki eru með það 

góða þekkingu almennings á heimsmælikvarða að þau þurfa ekki einu sinni að gefa nafn 

sitt upp í merkjum sínum. Sem dæmi má nefna Nike, Target og Apple en öll eiga þau það 

sameiginlegt að nafn auðkennisins er ekki partur af merkinu, heldur einungis grafískt 

merki. (Sjá mynd 2) 18 

2.3.1 Merki 

Merki (e. logo) er eining sem lýsir einhverju ákveðnu. Merki þjónar þeim tilgangi að geta 

sagt sem mest um viðfangsefnið á eins einfaldan hátt og hægt er. Merki eiga að vekja 

ákveðna tilfinningu, segja frá sögu og tilgangi þess í ákveðnu samhengi. Hægt er að vekja 

athygli á eðli og tilgangi einstaklinga, fyrirtækja, félaga, samtaka og stofnanna í gegnum 

eitt grafískt merki. Hinsvegar geta merki innihaldið margvísleg skilaboð sem geta verið 

túlkuð á ýmsa vegu, en öll erum við ólík og það getur hver og einn túlkað merki á sinn 

 
17 Wheeler, Designing Brand Identity, bls. 6–7. 
18 Wheeler, Designing Brand Identity, bls. 8–9. 

Mynd 2 Merki Nike, Target og Apple 
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hátt. Merki eru notuð sem einkennandi form til að skapa sérstöðu og aðgreina sig frá 

öðrum merkjum, aðgreiningin er oft notuð í samkeppni eða þröngum afmörkuðum 

markaði.19  

Merki þjóna mismunandi tilgangi, sem dæmi hafa merki í gegnum tíðina verið 

notuð til þess að lýsa yfir ákveðnu eignarhaldi. Merki sem þessi eru notuð í því skyni að 

geta sagt; um hvern er verið að ræða, hver á hlutinn eða hver er höfundur verksins. Í 

bókinni Marks of Excellence tekur Per Mollerup það fram að bóndi merkir hjörð sína svo 

að dýrunum verði ekki stolið, einnig til þess að aðgreina sín dýr frá öðrum dýrum í 

nágrenni. Einnig má sjá að verk listamanna eru oftast merkt með eiginhandaráritun 

listamannsins, en þessi skrift endar oft á tíðum sem einskonar merki listamannsins og þar 

merkir hann verk sín með stolti.20 

Merki má skipta upp í tvo megin flokka. Flokkur eitt byggist á myndrænum, 

áþreifanlegum, viðteknum formum og táknum, merki sem tilheyra þessum flokki má oftar 

en ekki sjá innihalda frumform og formföst atriði. Flokkur tvö byggist að mestu leyti á 

bókstöfum og eru sérstaklega unnin út frá formum ákveðins leturs, oft kallað orðmerki (e. 

wordmark). Hinsvegar má sjá að þessir tveir flokkar blandast stundum saman þar sem 

útkoman er samspil forma og leturs.21 Gott dæmi um merki sem er einungis unnið með 

bókstöfum er merki flutningafyrirtækisins FedEx en fáir taka eftir því að ör myndast á milli 

stöfunum E og x (Sjá mynd 3). 

 

2.3.2 Hvað þarf gott merki að uppfylla? 

Hönnun merkja eru misgóð og vill Gísli B. Björnsson meina að það er ekki færi allra 

grafískra hönnuða að hanna merki sem uppfylla þær kröfur sem merki eiga að gera. Við 

 
19 Gísli B. Björnsson, Merki og form, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018), bls. 7. 
20 Per Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, (London: Phaidon Press, 
1996), bls. 16. 
21 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 11. 

Mynd 3 Merki FedEx 
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hönnun merkja þarf hönnuður að fara í gegnum mikla undirbúnings- og rannsóknarvinnu 

áður hönnun hefst. 22  

Gísli telur að eftirfarandi atriði þurfi að hafa í huga við hönnun merkja: Merki þurfa 

að vekja athygli og vera markverð hugmynd með inntaki. Merki þarf að skera sig frá 

öðrum merkjum í daglegu umhverfi, sérstaklega merkjum þeirra aðila sem starfa á 

svipuðum vettvangi. Merki þarf að segja til um eðli og tilgang þess sem það stendur fyrir, 

endurgóma það með skýrum hætti. Merki mega ekki vera tilefnislaust skraut. Merki þarf að 

vera fallega hannað og hafa ákveðið listrænt gildi. Útfærlsa merkisins verður að standast 

allar tæknikröfur. Litanotkun í merkinu og val á letri verður að vera í sama tíðaranda og 

form eða mynd merkisins.23 

 

2.4 Litir og leturval vöruauðkenna 

Eins og hefur komið fram gera litir ansi margt fyrir vöruauðkenni. Þegar litur er valinn 

fyrir sérstakt auðkenni þarf að hafa marga hluti í huga, eins og hvort að hægt sé að fá sama 

tón af litnum í prenti, framleiðslu vara, skjámiðlum og jafnvel málningu. Þegar að 

auðkenni er búið að finna sinn fullkomna lit er mikilvægt að sjá til þess að liturinn sé alltaf 

eins þar sem það styrkir tengingu auðkennis við neytendur, sum fyrirtæki eru með það 

góða litablöndu að ekki þarf að sjá merki auðkennisins af fyrra bragði til þess að bera 

kennsl á um hvaða auðkenni er verið að ræða.24 

Hver litatónn segir sína sögu, hér á landi má sjá pólitíska flokka aðgreina sig með 

litum, sem dæmi nota hægri sinnaðir bláan, litur náttúru og gróanda er grænn sem er oft 

notaður til pólitískra miðju og síðan er það rauður sem vísar í baráttu launþega og 

vinstrihreyfinga.25 Mikilvægt er að auðkenni sem starfar á sama vettvangi finni sér lit sem 

enginn annar í þeim vettvangi notar, það er stærsta tækifærið til þess að sýna aðgreiningu 

því eins og hefur komið fram skynjum við auðkenni í fyrstu sjónrænt. 

Til þess að velja letur fyrir ákveðið auðkenni þarf að hafa marga hluti í huga. 

Mikilvægt er að velja letur sem endurspeglar gildi og hugsunarhátt auðkennisins. Með rétta 

letrinu er hægt að koma skilaboðum frá sér á ýmsa vegu, sem dæmi getur letur vakið upp 

ákveðna spennu, sýnt hressleika, lýst ákveðnum tíðaranda eða staðið fyrir alvarleika. 

Mikilvægt er að letrið vekur upp rétta tilfinningu gagnvart starfsemi fyrirtækisins. En öll 

 
22 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 23. 
23 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 23. 
24 Matthew Healey, What is branding: Essential design handbooks, (Mies: RotoVision SA, 2008), bls. 92–93. 
25 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 28. 
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auðkenni hafa sínar eigin leiðir til þess að vinna með letur og oft eru búnar til sérstakar 

reglur um meðhöndlun letursins. Einnig er hægt að byggja skemmtilegt myndmál með 

letrum og orðum, en þar kemur týpógrafía inn. Týpógrafía er þegar unnið er með letur og 

uppsetningin þjónar tilgangi. Týpógrafía getur verið frjálsleg en einnig getur hún verið 

formföst, því týpógrafía gengur út á að texti og orð komist til skila á mismunandi vegu. Í 

dag hafa fyrirtæki styrkt auðkenni sitt með því að láta hanna sérstakt letur sem einungis 

fyrirtækið má nota. Þetta er virkilega góð leið til þess að aðgreina sig frá öðrum og gæta 

þess að auðkennið sé einstakt. 26 

 

2.5 Sjónstíll 

Annar flokkur sem styrkir vöruauðkenni er sjónstíll (e. visual style). En þar má finna 

einkenni eins og ljósmyndastíl, myndskreytingar og annað grafískt myndmál. Um 1930 var 

orðið ljóst hverju neytendur voru hrifnir af í útlitum vörumerkja. Louis Cheskin gerði 

rannsókn sem sýndi að neytendur eltast að mestu við liti, form, efnivið og heildarútlit vöru. 

Hinsvegar tók hann eftir því að smekkur fólks breyttist sífellt og þess vegna fara fyrirtæki í 

útlitsbreytingar eftir ákveðin tímabil. Það kallast re-brand eða re-branding. Ekki verður 

farið nánar út í það.27 Þegar auðkenni hefur verið ákveðið, er öllum grafískum einkennum 

skjalfest í ákveðið hönnunarkerfi (e. Brand manual). Hönnunarkerfi sem þessi passa upp á 

að öllum þeim reglum sem hafa verið settar fram sé fylgt eftir. Eins og til dæmis hvernig á 

að nota litina, formin, merkið, letrið og öll þau grafísku einkenni sem koma til greina. 

Mikilvægt er að auðkenni sýni samræmi til lengdar svo að neytendur séu sífellt í tengingu 

og byggja upp sterkt samband við það.28 
 

  

 
26 Healey, What is branding: Essential design handbooks, bls. 96–97. 
27 Healey, What is branding: Essential design handbooks, bls. 98–99. 
28 Wheeler, Designing Brand Identity, bls. 168. 
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3. Auðkenni Flugfélags Íslands og Loftleiða 

Hér verður farið yfir heildar auðkenni félaganna út frá hugtökunum sem fram hafa komið. 

Félögin verða greind út frá vöruauðkenni, merki, merkingar, sjónstíl, auðkenni og 

auðkenningu. Að lokum verður síðan tekin heildarsamanburður félaganna í lokaorðum. 

 

3.1 Vöruauðkenni Loftleiða og Flugfélags Íslands 

 

Í bók Gísla B. Björnssonar, Merki og form tekur hann fram að þegar merki höfða til 

„þjóðlegra“ lita eru þau að vísa til lands og þjóðar. Þá er markmiðið að líta „inn á við“ en 

einnig er litið „út á við“ sem snýr að umheiminum og táknar stolt eða er jafnvel 

sölupunktur fyrir landið.29 Í þessu samhengi er hægt að líta til margra flugfélaga þar sem 

uppruni félagsins skín í gegnum auðkenni þeirra og gefur til kynna hvaðan félagið á sínar 

rætur að rekja. Þau eru þó ekki öll eins augljós og til dæmis SwissAir, þar sem merki og 

litanotkun flugfélagsins kemur beint út frá fána landsins. Það yrði til dæmis ansi merkilegt 

að sjá ef annað fugfélag frá Sviss myndi fara sömu leið og SwissAir gerir í útliti sínu, því 

það yrði algjör hausverkur að aðgreina félögin í sundur (Sjá mynd 4 & 5).  

 
29 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 27. 

Mynd 5 Boeing 777–300ER flugvél SwissAir 

 

Mynd 4 fáni Sviss 
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Í þessu samhengi þótti mér áhugavert að sjá hvernig Flugfélag Íslands og Loftleiðir 

notuðust við íslenska fánann í útliti sínu. Félögin tvö notuðu bæði fánaliti Íslands sem 

einkennisliti. Þó er erfitt að greina rétta liti félaganna vegna þess að þeir eru oft í 

mismunandi tónum eða hafa veðrast til. Hér má sjá dæmi um notkun íslenska fánans sem 

myndskreytingu á snertifletum félaganna. Flugfélag Íslands var oftast með ansi dökkan tón 

af bláum en Loftleiðir notaðist meira við heiðbláan (Sjá mynd 6, 7 og 8). Áhugavert er að 

sjá hvenær íslenski borðinn er notaður og hvenær hann er ekki notaður í grafískum 

myndmálum félaganna. Bæði félögin nota íslenska borðann á flugvélum sínum en ekki 

alltaf í bréfsefnum og auglýsingum sínum, en farið verður nánar yfir það. 

 

Mynd 7 FÍ límmiði Mynd 6 Íslenski fáninn Mynd 8 Flugmiði Loftleiða 
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3.2 Merki Flugfélags Íslands og Loftleiða 

Merki Flugfélags Íslands var hannað á árunum 1938–1940 af Halldóri Péturssyni. 30 (Sjá 

mynd 9) Halldór Pétursson var einn ástsælasti listamaður þjóðarinnar á sínum tíma en 

hrifningu Halldórs á íslenska hestinum má sjá víða í teikningum hans. Í gegnum tíðina 

hefur hann greinilega haft gaman að því að teikna dýr en einnig má víða finna húmor í 

teikningum hans.31 Merki Flugfélags Íslands er útfærsla af Pegasusi, sem er vængjaður 

hvítur hestur úr grísku goðafræðinni. Í sögu félagsins kemur fram að forstjóri flugfélagsins 

þá Örn Ó. Johnson hafi verið hestamaður mikill og að grunnhugmynd merkisins hafi 

komið upp þegar hann var í hestaferð. Halldór Pétursson var fenginn til þess að teikna 

merkið út frá þeirri hugmynd. Merkið myndar vængjaðan hest inni í hringlóttum fleti þar 

sem vængirnir koma út fyrir hringformið, til hliðar kemur svo orðmerki með nafni 

félagsins.32 Sjá má útfærlsu af merkinu þar sem ný leturgerð bregður fyrir (Sjá mynd 10).  

 
30 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 18. 
31 Hm, „Halldór Pétursson“, Alþýðublaðið, 68. tölublað, (24. Mars 1977), bls. 5. 
32 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á flugi, bls. 216. 

Mynd 9 Merki Flugfélag Íslands hf 

Mynd 10 Útfærsla af merki Flugfélags Íslands árið 1962. 
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Merki Loftleiða (Sjá mynd 11) er teikning af erni sem var merkisberi félagsins alla tíð. 

Upprunalegt merki félagsins teiknaði Halldór Sigurjónsson, en hann var mágur Alfreðs 

Elíassonar, forsjóra Loftleiða á sínum tíma. Halldór var í fyrstu yfirflugvirki Loftleiða, 

síðar prentsmiðjustjóri. Halldór var mjög listrænn og listhagur maður, hann kom að allri 

teiknun og útlitsgerð félagsins í fyrstu þar sem hann snerti á einkennismerki, bréfhausa og 

margt fleira.33 Merki félagsins var í fyrsta sinn sett á vélina Grumman árið 1945 (Sjá mynd 

12), en nokkrar útgáfur hafa sést af merkinu síðan þá. Á myndum hér fyrir neðan má sjá 

útfærslur af merki loftleiða frá árunum 1944 og upp úr (Sjá mynd 12, 13, 14 & 15).  

Merki félagsins myndast í hringformi þar sem örn er staðsettur í miðjum hringnum, en 

undir erninum má sjá orðmerki félagsins með áhugaverðum upphafstaf félagsins ‘L’. 

 
33 Jón Júlíusson, „Halldór Sigurjónsson fv. yfirflugvirki“, Morgunblaðið, 261. tölublað,  

(4. desember 1977), Bls. 14 

Mynd 11 Merki Loftleiða 

Mynd 12 Grumman vél 1945 Mynd 13 Útfærsla með H/F. Mynd 14 Merkið á auglýsingu 

Mynd 15 Merki sem birtist á bréfsefni félagsins um 1944–1945 
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Seinna meir urðu breytingar á merkinu, en ekki miklar, þær breytingar voru gerðar af 

Halldóri Péturssyni sem hannaði einmitt merki Flugfélags Íslands.34 

 

3.3.1 Samanburður merkja Flugfélags Ísland & Loftleiða 

„Merki þarf að skera sig frá öðrum merkjum í daglegu umhverfi, sérstaklega merkjum 

þeirra aðila sem starfa á svipuðum vettvangi,“ segir Gísli B. Björnsson í bók sinni Merki 

og form.35 Það er áhugavert að sjá samkeppnisaðila notast við svipaðar áherslur í merki 

sínu eins og félögin tvö gerðu á sínum tíma. Merki félaganna innihéldu bæði hringform og 

dýrategund með vængi í einkennismerki sínu, þó má taka fram að erfitt væri að rugla þeim 

saman því merki Flugfélags Íslands inniheldur hest og merki Loftleiða örn. Félögin tvö 

voru með sömu liti í merkjum sínum sem koma út frá fánalitum Íslands. Einnig er það 

merkilegt að Halldór Pétursson, sem hannaði merki Flugfélags Íslands hafi verið fenginn 

til þess að endurteikna merki Loftleiða. Það er eflaust lítil samkeppnishegðun þarna. Oftast 

er farið á hinn bóginn þegar tveir samkeppnisaðilar mætast, þar sem þú vilt aðgreinast 

þeim aðila sem á móti þér keppir. Ef við myndum taka grafísk einkenni og greina þau út 

frá samkeppni væri eðlilegast að notast við liti sem eru eins ólíkir samkeppnisaðilanum og 

hægt er, sama gildir um form merkjanna. En það verður merkilegt að skoða hvernig merkin 

voru í notkun. 

 

 
34 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á flugi, bls. 216. 
35 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 23. 
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3.4 Nöfn flugvéla 

Eins og kom fram í kafla fyrsta kafla voru flugvélar nefndar fyrst á árunum 1928–1931 en 

þá fengu þrjár vélar nöfnin ÍSLAND 1, ÍSLAND 2 og ÍSLAND 3 en þær voru einnig 

kenndar við íslensku sundfuglana; Súlan, Veiðibjallan og Álftin. 36 Síðar þróast sú hefð að 

flugvélarnar fóru að heita nöfnum sem höfðu endinguna -faxi en eflaust var verið að tengja 

við merki félagsins, hestinn Pegasus. Flugvélarnar hétu nöfnum eins og Dynfaxi, Gljáfaxi, 

Snarfaxi, Skýfaxi, Gullfaxi, Gunnfaxi, Sólfaxi, Gullfaxi 2, Straumfaxi, Sólfaxi, Snæfaxi, 

Straumfaxi (Sjá mynd 16).37 En þetta er eflaust partur af auðkenni félagsins og er hún að 

mati höfundar ansi vel heppnuð. Tengingin við merkið og nöfn félaganna er skemmtileg og 

styrkir auðkenniseiginleika félagsins. Ennig mátti sjá auglýsing var gefin út þar sem 

flugvél félagsins er umkringd íslenskum hestum. (Sjá mynd 17). Félagið notaði einnig 

setningar eins og „fljúgðu með föxunum“ og gaf út fréttablaðið Faxafréttir sem var 

skemmtileg viðbót, en ekki verður farið nánar út í það hér. 

 
36 Örnólfur Thorlacius, Flugsaga, bls. 224. 
37 „Íslensk loftfaraskrá“, Flugheimur, sótt 24. október 2019 af http://www.flugheimur.is/cgi-shl/planefind.exe 

Mynd 16 Gullfaxi merking Mynd 17 Gullfaxi auglýsing með hestum 
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 Loftleiðir gerði slíkt hið sama við flugvélar sínar en í fyrstu snérust nöfn 

flugvélanna aðallega um kennileiti Íslands. Flugvélarnar fengu nöfnin Jökull, Geysir, 

Helgafell, Dynjandi og Hekla (Sjá mynd 18). En á meðan þessu stóð var félagið einungis í 

rekstri innanlands. Síðar hætti félagið innanlandsflugi og voru flugvélarnar þá nefndar eftir 

sögulegum persónum. Flugvélarnar fengu nöfnin Leifur Eiríksson, Eiríkur Rauði, Snorri 

Sturluson, Vilhjálmur Stefánsson, Þorfinnur Karlsnef og Guðríður Þorbjarnadóttir (Sjá 

mynd 19).38 Að mati höfundar var þetta eflaust ekki besta leiðin til að kynna Ísland fyrir 

erlendan hóp. Í fyrstu er erfitt að muna eftir slíkum nöfnum ef maður er ekki íslenskur og 

kennileiti Íslands hljómar mun betur sem sölupunktur fyrir land og þjóð. 

 

 

 

 
38 „Íslensk loftfaraskrá“, Flugheimur, sótt 24. október 2019 af http://www.flugheimur.is/cgi-shl/planefind.exe 
 

Mynd 18 Helgafell Mynd 19 Vilhjálmur Stefánsson 
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3.5 Merkingar á flugvélum 

Á flugvélum Flugfélags Íslands var einkennandi borði sem lá lárétt og þvert yfir vélina, en 

það sem einkennir hana er skiptingin sem á sér stað, þar sem borðinn brotnar niður og fer 

neðar. Einnig má sjá að á stéli flugvélarinnar birtist annar borði sem er í stærri hlutföllum. 

Litirnir koma eflaust út frá íslenska fánanum eins en sjá má að Flugfélag Íslands var með 

dekkri tón af bláum. Á vélinni má sjá að myndmerkið og orðmerkið er slitið í sundur. 

Enska orðmerkið má sjá fyrir ofan borðann en á stélinu má einnig sjá nafn félagsins á 

íslensku en leturgerðin er ekki sú sama, líklegast hefur verið notuð sama leturgerð og er í 

TF–ISU (Sjá mynd 20). 

 

Á flugvélum Loftleiða var minna um einkennandi borða, en blár borði liggur lárétt og þvert 

yfir vélina. En áhugavert er að sjá að á gluggum stjórnklefans koma út vængir sem eru 

eflaust tengdir vængjunum í merki félagsins. Stélið er það sem einkennir merkingar 

Mynd 20 Hrímfaxi TF–ISU 

Mynd 21 Leifur Eiríksson TF–LLE 
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flugvélarinnar hvað mest en þar má sjá borða af íslenska fánanum sem fyllir út í stél 

vélarinnar. Orðmerki félagsins bregður fyrir ofan borðan þar sem upphafstafurinn er ansi 

einkennandi. Merki félagsins kemur síðan fyrir á aftari hluta vélarinnar en fremst á vélinni 

má sjá nafn vélarinnar „Leifur Eiríksson“. Þó má sjá að einnig koma merkingar fyrir á 

hreyflum vélarinnar, ekki er augljóst hvort merkingarnar séu einungis skraut eða partur af 

stærri hugmynd (Sjá mynd 21). 

 Þegar vélarnar tvær eru bornar saman má sjá mikil líkindi. Vélarnar notast við 

lárétta borða sem liggja þvert yfir vélarnar, en hinsvegar þykir höfundi þeir mis 

einkennandi. Borði Flugfélags Íslands er mun eftirminnilegri. Jafnframt má nefna að 

íslenska röndin sem kemur fyrir á stéli beggja véla er staðsett með ólíkum hætti, sem dæmi 

þá nýtir Loftleiðir allt stélið en Flugfélag Íslands gerir það ekki. Eins má taka fram að 

orðmerki félaganna kemur fyrir á sama stað, en stafabil orðmerkjanna er athugavert. 

Loftleiðir leyfa stöfum sínum að fá meira andrými, en Flugfélag Íslands notar nákvæmt 

orðmerki sitt. Það má taka fram að þegar vél er á mikilli ferð þá væri erfiðara að lesa 

orðmerki Flugfélags Íslands vegna þess hve þétt stafirnir liggja. Það er til dæmis ástæða 

fyrir því að stafabil er rúmt þegar um umferðamerkingar er að ræða, en ekki verður farið 

nánar út í það. Litanotkun félaganna á að baki sömu hugmynd, hún kemur frá íslenska 

fánanum en hinsvegar má taka fram að litaval beggja félaga er ólíkt því ekki hafa félögin 

kosið að nota sama tón af bláum og rauðum. Flugfélag Íslands notar mun dekkri tón af 

bláum á meðan Loftleiðir notar ljósan tón af bláum. Hér eftir verður farið nánar út í 

litanotkun félaganna. 
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3.6 litir, letur og myndskreytingar 

 
Mynd 22 Bæklingar frá 1949–1970. 

Gefnir voru út bæklingar sem sýndu tímaáætlun flugs beggja félaga (Sjá mynd 22). 

Bæklingunum var dreift á þeim áfangastöðum sem flogið var til, en á myndinni má sjá 

tímalínu af grafísku útliti bæklinganna á tímabilinu 1949–1970. Bæklingar Flugfélags 

Íslands eru í efri línu og bæklingar Loftleiða í þeirri neðri. Efnið er ekki allt á íslensku sem 

gefur til kynna að félögin hafa greinilega látið gera bæklinga fyrir alþjóðlegan vettvang. 

Merkilegt er að sjá litanotkun félaganna þó erfitt sé að skynja hver einkennis litir þeirra séu 

nákvæmlega á þessum bæklingum.  

1949–1950: Félögin tvö virðast hafa notað einkennis liti sína, þá bláan, rauðan og 

hvítan. Þó má nefna að litir virðast hafa veðrast til og misst upprunalegan tón sinn. 

Merkilegt er að sjá hvernig félögin notuðu merki sín á þessum bæklingi. Orðmerki 
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Flugfélags Íslands sést ekki á bæklingnum, heldur er nafnið skrifað með sama letri og var 

notað í umbrotinu. Eins má taka fram í bæklingi Loftleiða er merkið ekki í hringformi og 

upphafstafurinn í merkinu nær alla leið upp í topp.  

1953–1954: Bæði félögin voru með myndskreytingu á bæklingum sínum á þessum 

tíma. Skemmtilegt er að sjá íslenska borðann á bæklingi Flugfélags Íslands sem leiðir 

meðfram myndskreytingunni, einnig má taka fram að orðmerki félagsins birtist á nýjan hátt 

undir merki félagsins. Flugfélag Íslands notar slagorð sem sést neðst á bæklingnum: „The 

Biggest Little Airline in the World“. Bæklingur Loftleiða virðist vera á þýsku en þar koma 

fram skemmtileg form í kringum áfangastaðina. Áhugavert er að sjá að mismunandi 

leturgerðir bregða fyrir á báðum bæklingum félaganna, ef borið er saman við fyrri 

bæklinga.  

1959–1960: Hér má sjá nýja leið í uppsetningu frá báðum félögum. Sjá má að bæði 

félögin nota litapalletu sína. Loftleiðir fór að auglýsa lág fargjöld: „Low Air Fares“ og 

notuðu skemmtilegar örvar í uppsetningunni sem beina til hægri og vinstri, hinsvegar 

virðist merki félagsins vera í annarri útgáfu á þessum bæklingi. Flugfélag Íslands einblínir 

mikið á rauðan og aftur má sjá íslenska borðann sem liggur lóðrétt í þetta skipti. Orðmerki 

Flugfélags Íslands má sjá tvisvar, efst við hliðin á merkinu og einnig á hvíta fletinum á 

neðri hluta.  

1962–1963: Hér verður merkileg breyting hjá báðum félögum. Félögin taka bæði 

langt skref frá upprunalegri litapallettu sinni. Flugfélag Íslands og Loftleiðir virðast hafa 

byggt þessa bæklinga út frá þeim gömlu með litlum breytingum, eins og 

múrsteinamunstrið sem myndast í bæklingi Flugfélags Íslands og örvarnar hjá Loftleiðum 

fá á sig málningarför. En það sem stingur í stúf við auðkenni félaganna er litavalið. 

Flugfélag Íslands notar allt í einu gulan, grænan og rauðan en Loftleiðir notar grænan, 

hvítan og rauðan. Á bæklingi Loftleiða má sjá að félagið tekur fram að þeir bjóði upp á 

lægsta fargjaldið: „Lowest Air Fares“ til New York og Evrópu. 

1968–1970: Hér kemur allt önnur mynd á bæklingana. Flugfélag Íslands notar nú 

grænan og hvítan en Loftleiðir fer aftur að nota sína auðkennisliti. Ný myndskreyting 

bregður fyrir á bæklingi Flugfélags Íslands þar sem þrír þríhyrningar eru í mismunandi 

tónum. Loftleiðir nýtir einfaldleika í uppsetningu sinni en þessi bæklingur gefur best til 

kynna hverjir auðkennislitir félagsins eru, því hvíti bakgrunnurinn leyfir bláum og rauðum 

að njóta sín betur.  

Á heildina litið má sjá að félögin tvö voru ekki beinlínis föst á litasamsetningu 

sinni, þó er erfitt að greina frá því hvers vegna það hefur kosið að nota aðra liti. Eins og 
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komið hefur fram er mikilvægt að halda sér við þá liti sem hafa verið valdir. Það styrkir 

auðkennið til muna og á þessum bæklingum má sjá ansi slæma þróun, því bæði félögin fara 

frá sinni upprunalegu litasamsetningu. Auðkenni félaganna er einnig erfitt að greina út frá 

þessum bæklingum því þeir innihalda mismunandi merki og leturgerðir. Það vantaði 

greinilega mikið upp á íhaldsemi hjá báðum félögum því allt skiptir þetta máli til lengdar, 

eins og komið hefur fram skynja neytendur auðkenni í fyrstu sjónrænt. Þessir bæklingar 

voru flestir fyrir alþjóðlegan vettvang og því líklegt að fólk sjái bæklinginn einungis einu 

sinni, því ef maður myndi sjá gulan og grænan bækling merktann ákveðnu flugfélagi 

myndi maður að sjálfsögðu halda að þeir væru litir félagsins. 
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3.7 Auðkenning flugfélaganna 

Hér verður varið yfir auðkenningu félaganna. Eins og áður var nefnt, er auðkenning allar 

þær markaðsaðgerðir sem hjálpa til við að stykrja auðkenni. Það byggir jákvæða og 

einstaka stöðu í huga viðskiptavina og aðgreinir sig frá samkeppnisaðila.39 

 

3.7.1 Auðkenning Loftleiða 

„ Lowest Air Fares“ er fremur lýsandi fyrir auðkenningu Loftleiða (Sjá mynd 24) þar sem 

félagið var lággjalda flugfélag. Auglýsingar hér á landi og erlendis gengu að mestu út á að 

sýna lágt verð flugferða. Eins og sjá má á auglýsingu félagsins sem birtist í morgunblaðinu 

árið 1964 með textanum „Stórkostleg nýjung! — Flugferð Strax, Far greitt síðar“ en þarna 

myndast skemmtilegt form undir textanum sem minnir á verðsprengingu (Sjá mynd 23). 

En þetta form hefur lengi verið notað í auglýsingum til að sýna ódýr verð og útsölur. Sem 

dæmi notar Bónus form sem þessi í  

dag þegar þau sýna frá ódýrum verðum  

í auglýsingum sínum. (Sjá mynd 26)  

 

 

 

 
39 „Auðkenning fyrir enska orðið branding“. 

Mynd 24 Lowest Airfares Mynd 23 Stórkostleg nýjung — Auglýsing 

Mynd 26 Auglýsing Bónusar 

Mynd 25 Augl. Með flugfreyju. 
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En á „Lowest Air Fares“ auglýsingunni virðast flugfreyjur vera partur af herferð 

félagsins en sú auglýsing minnir mann á WOWair þar sem félagið gerði slíkt hið sama í 

auglýsingum sínum (Sjá mynd 24, 25 og 27). Það gæti vel verið að fegurð þeirra hafi verið 

einskonar sölupuntkur, þó er erfitt að fullyrða það. 

 

Loftleiðir gáfu út skemmtilega auglýsingu með setningunni „We‘re slower… But 

our fares are lower!“ sem gefur til kynna að velja ódýrt flug hefur sína kosti og galla, eins 

og að flugið þeirra taki lengri tíma (Sjá mynd 28). Þetta er að vísu heiðarleg framkoma 

félagsins í auglýsingu sinni. Að mati höfundar er hún mjög lýsandi fyrir framkomu 

félagsins á auglýsingamarkaðinum á sínum tíma. Loftleiðir voru ansi beinskeyttir í 

Mynd 27 Auglýsing WOWair 

Mynd 29 Think Small.  Mynd 28 We‘re slower… 



 

 26 

auglýsingum sínum og voru ekki að vinna mikið með duldar setningar. Þar að segja komu 

þeir oftar en ekki fram með setningu sem vísaði ekki í neitt annað, eins og að þeir voru 

með lægsta flugfargjaldið af öllum samkeppnisaðilum sínum. En þessi auglýsing „We‘re 

slower… But our fares are lower!“ minnir á aðra auglýsingu sem er talin hafa breytt 

auglýsingagerð til muna. Listræni stjórnandinn Bill Bernbach, einnig þekktur sem „Mad 

Man“ gerði fræga auglýsingu fyrir Volkswagen Beetle árið 1959 (Sjá mynd 29). Á þessum 

tíma voru Ameríkanar mikið fyrir að kaupa ameríska bíla og erfitt þótti að setja evrópskan 

bíl á markaðinn. En Bill kom með frábæra hugmynd, hann taldi ekki upp búnað bílsins eins 

og aðrir bílaframleiðendur landsins gerðu í auglýsingum sínum, heldur einblýndi hann 

meira á að selja hugmyndina um hversu frábært það væri að eiga lítinn bíl með 

setningunni: „Think small“ og ljósmynd af lítilli bjöllu. Eftir þessa ákveðnu auglýsingu 

fóru auglýsingar að snúast meira um grípandi setningar, en ekki beinar innihaldslýsingar 

eins og hafði verið áður fyrr.40 

 

3.7.2 Auðkenning Flugfélags Íslands 

Á auglýsingum Flugfélags Íslands er lögð sterkari áhersla á grípandi setningar sem gefa til 

kynna eitthvað stærra en bara flugferð. Á auglýsingu Flugfélags Íslands kemur setningin 

„Þotuflug er þægindi“ en þar fær maður á tilfinningu að félagið bjóði upp á viss gæði. Eins 

kemur fram í textanum að þetta sé „fullkomnasta faratæki nútímans“ og að í fluginu sé 

 
40 Hamilton, Mark. „The ad that changed advertising“. Sótt 10. nóv 2019 af 
https://medium.com/theagency/the-ad-that-changed-advertising-18291a67488c 

Mynd 30 Þotuflug er þægindi Mynd 31 Konan þarf ekki að sitja heima 
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boðið upp á „góðar veitingar“ (Sjá mynd 30). Ef litið er á auglýsinguna „Konan þarf ekki 

að sitja heima“ er ansi augljóst hvernig kynslóðin var á sínum tíma. Í textanum kemur 

fram: „Konan þarf ekki að sitja heima, þegar eiginmaðurinn flýgur með Flugfélaginu í 

viðskiptaerindum“. En þarna er augljóslega verið að vitna í að mennirnir voru vinnandi en 

konur voru heimavinnandi húsmæður. Þetta verður að teljast ansi slæm auglýsing þegar 

litið er aftur í tímann, sérstaklega hvernig konunni er lýst í myndinni og í textanum: 

„Veitið konu yðar hvíld og tilbreytingu“ (Sjá mynd 31). Það sem vekur einnig athygli 

höfundar er leturgerðin sem var valin í fyrirsögnunum, notað hefur verið ákveðin leturgerð 

í auglýsingum hér á landi og hún verður að teljast einkennandi.  

 

Þegar litið er á auglýsingar félagsins fyrir erlendan vettvang var nálgunin öðruvísi. Hún var 

miðuð að neytendum sem eru hugsanlega að komu til Íslands sem túristar. En eins og má 

sjá eru myndir af náttúruperlum Íslands notaðar til þess að kynna landið og setningarnar: 

„Visit Iceland — Nature‘s wonderland“ og „An Island is Born“ virka grípandi og 

spennandi. Að mati höfundar virkar auglýsingin vel því hún er ekki einungis að selja 

flugfar, heldur er einnig verið að kynna uppruna félagsins og landið sem áfangastað (Sjá 

myndir 32 og 33). 

Loftleiðir voru mun beinskeyttari í auglýsingum sínum og gáfu beint til kynna hvað 

var verið að auglýsa, á meðan Flugfélag Íslands voru mun duldari og huguðu meira að því 

að nota grípandi setningar. Það fór ekki framhjá neinum að Loftleiðir var lággjalda 

flugfélag með fullyrðingum eins og „Lowest Air Fares“, en Flugfélag Íslands var meira í 

Mynd 32 Auglýsing—Visit Iceland Mynd 33 An Island is Born 
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því að kynna landið, gæði sín og nota persónuleg dæmi eins og sést á „Konan þarf ekki að 

sitja heima“ auglýsingunni.   
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Lokaorð 

Eftir að hafa rýnt í sögu Flugfélags Íslands og Loftleiða var mér ljóst að samkeppni 

félaganna var mikil. Mér varð einnig ljóst hvað auðkenni félaganna voru að mörgu leyti 

lík. Þá sérstaklega vöruauðkenni félaganna þar sem litir, merki og borði íslenska fánans 

voru áberandi. Í samræmi félaganna mátti því einnig greina ósamræmi, félögin stóðu sig 

misvel í því að viðhalda litum, letri og útliti merkja. Í heildina litið virðast félögin hafa 

farið mismunandi leiðir í auglýsingum sínum. Loftleiðir voru mun beinskeyttari í 

auglýsingum sínum á meðan Flugfélag Íslands notaði hugmyndaflugið betur í texta. Segja 

má að Loftleiðir hafi verið heiðarleg í sinni framkomu í auglýsingum og vann mikið með 

staðreyndir eins og að það bauð upp á lægsta verð til Evrópu og Ameríku en oft var 

einblýnt að orðið „Lowest“. Ekki er vitað hvaða auglýsingastofur unnu fyrir félögin tvö, en 

sjá mátti að sumar auglýsingar og bæklingar voru á ensku og þýsku. 

Rannsóknin leiddi í ljós að hvorugt félag var með íhaldsama litablöndu, þó má taka 

fram að erfitt sé að greina rétta liti félaganna þar sem þeir virðast hafa veðrast til eða verið 

í mismunandi tónum. Hinsvegar má sjá að í grunnin voru litir félaganna sóttir í íslensku 

fánalitina, þá rauður, blár og hvítur sem voru mest notaðir í útgefnu efni félaganna. 

Mismikil áhersla var lögð á litina því stundum mátti sjá meira af rauðum en bláum, og 

öfugt. Eins mátti sjá að félögin fóru stundum frá upprunalegum litum sínum og kusu að 

nota liti eins og gulan og grænan, sem verður að teljast slæmt fyrir vöruauðkenni 

félaganna. Þó er erfitt að taka fram hvers vegna það gerðist. 

Í leturgerðum félaganna mátti sjá að einungis var heild í merkjum félaganna, en í 

öllum öðrum snertiflötum mátti sjá mismunandi leturgerðir sem verður að teljast slæmt 

fyrir heildarauðkenni þeirra. Að vísu má taka fram að auðkenni breytast í gegnum árin og á 

þessu tímabili var staða auðkenna ekki sú sama og í dag, vöruauðkenni hafa þróast með 

tímanum og það hefur sýnt sig að þegar vöruauðkenni er heildstætt mun það skara fram úr. 

Að mati höfundar hefur þetta líklegast verið tímaspursmál hvers vegna mismunandi 

leturgerðir mátti finna í bæklingum, auglýsingum og öðru útgefnu efni. 

Á merkingum flugvélanna voru ansi mörg líkindi á milli félaganna. Bæði félögin 

notuðustu við lárétta borða íslenska fánans sem lágu þvert yfir vélarnar. Flugfélag Íslands 

var með einkennandi skiptingu í borða sínum en Loftleiðir var með einkennandi rönd á 

stéli vélarinnar. Litatónar hjálpuðu til við aðgreiningu á milli flugvéla félaganna þar sem 

Loftleiðir var með ljósari tón af bláum, en Flugfélag Íslands notaði dekkri tón af bláum. 
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Skemmtileg viðbót við auðkenni félaganna voru nöfn flugvéla þeirra, en flugvélar 

Flugfélags Íslands voru nefnd með endinguna -faxi sem kemur út frá merki félagsins. Með 

þessu gat félagið skapað skemmtilega heild og búið til setningar eins og „Fljúgðu með 

föxunum“. Loftleiðir fór að vísu aðra leið eftir að félagið hætti að sinna innanlandsflugi, í 

fyrstu voru nöfn flugvélanna nefnd eftir kennileitum á Íslandi en eftir að ákveðið var að 

einungis yrði flogið til útlanda var nöfnum flugvélanna breytt eftir sögulegum persónum. 

En sú breyting var ekki góð að mati höfundar, því það er mun léttara að muna eftir nöfnum 

kennileita heldur en Íslenskum nöfnum. 

Merki félaganna voru byggð á svipuðum formum og hugmyndum, bæði merkin 

innihéldu dýrategund sem voru römmuð með hringformi, ekki er hægt að dæma um hvort 

merkið hafi verið betra því það er smekksatriði, en það má taka fram að Flugfélag Íslands 

merkið stóð lengi óbreytt á meðan merki Loftleiða var í stöðugri þróun yfir langt tímabil, 

ekki er gott þegar gerðar eru margar breytingar á útliti auðkennis, af því að það getur 

ruglað neytendur. Halldór Pétursson listamaður snerti á báðum merkjum félaganna sem 

verður að teljast merkilegt. Ekki var það þó augljóst að sami hönnuður hafi átt þátt í 

merkjum félaganna, merki Flugfélags Íslands var útgáfa af Pegasus hestinum en í merki 

Loftleiða var Örn.
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