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HUGTÖK 



Mörkun - Mark 

Place branding - mörkun staða 

– Place brand – staðarmark 

 

Regional branding – mörkun svæða 

– Regional brand - svæðismark 

 

Destination branding  

– mörkun áfangastaða 

 

Nation branding – mörkun landa   

– Nation brand, Country brand 



‘Brandr’ - Brand 

• Gamalt norrænt orð yfir brennimark eða mark á búfé  

• Branding - Að marka sér sérstöðu – Að marka skýra braut 



Hvað er mark? 

Staðarmark eða svæðismark, brandið, lýsir þeim 

sérkennum eða þeirri ímynd sem aðgreinir stað frá 

öðrum stöðum og segir með táknrænum hætti hvað 

staðurinn hefur upp á að bjóða, hvað einkennir hann 

og hvernig er að upplifa hann. 



Hvað er mörkun? 

• Styrkja ímynd og orðspor svæðis á 

þann hátt að það laði að  

– gesti,  

– íbúa,  

– fyrirtæki og  

– fjárfesta  

– og bæta um leið almenn lífsgæði íbúa  



Dæmi um svæðismark 



BAKGRUNNUR 



Áskoranir sveitarstjórna 

• Örva atvinnulíf og auka fjölbreytni þess 

 

• Sjálfbær nýting auðlinda og vistvænni umgengni 

við náttúruna  

 

• Nýta og styrkja samfélagsauðinn 

 

 

 



Auður svæðis – Grunnur að þróun 



Virðist þörf fyrir … 

… Meira en landnotkunarskipulag  

… Sýn, víðara samhengi, gildi til að starfa eftir 

… Að tengja skipulagsmál og byggða-/atvinnumál betur 

… Að nýta betur tækifæri sem felast í sérkennum svæðis 

… Að læra betur að greina sérkennin og tækifærin sem í 

þeim felast 

… Að koma tækifærum betur til skila til mögulegra nýrra 

íbúa, gesta, fyrirtækja og fjárfesta 

 



Stefnumótandi áætlanir: 

– Sóknaráætlanir 

– Svæðisskipulag 

– Aðalskipulag 

 

Verkfæri sveitarstjórna 

 



Áætlunargerð fyrir svæði 





STEFNUMÓTANDI SKIPULAGSÁÆTLUN 

- STRATEGIC SPATIAL PLAN 



‘Strategískar’ skipulagsáælanir 

• Aðalskipulag og svæðisskipulag eru stefnumótandi 

skipulagsáætlanir  

• ´Strategía‘= áætlun sem miðar að því að ná 

tilteknum markmiðum eftir skilgreindum leiðum 

• Grófar línur sem draga upp meginatriði 

• Framfylgd áætlunarinnar er lykilatriði  

– Frekari skipulagsvinna 

– Mannvirkjagerð og umhverfismótun 

– Verkefni 

– Viðburðir 

– Samstarf 

– Stjórnunarhættir  



Nýleg  

íslensk  

dæmi 

Svæðisskipulag  
Snæfellsness 



Sóknar-

áætlun 

Aðal- 

skipulag 

Stefnumótandi áætlun um byggðaþróun 

Atvinnustefna 
Mennta- og 

menningarstefna 

Umhverfis- og skipulagsstefna 
Svæðis-

skipulag 

 

Umhverfis- og skipulagsstefna 

Landnotkunarskipulag 

Stefnumótandi skipulagsáætlun 



ÁÆTLUN UM MÖRKUN SVÆÐIS 

- PLACE BRAND STRATEGY 



Áætlun um mörkun svæðis  

• Skilgreinir mark svæðis  

– segir með táknrænum hætti hvað staðurinn hefur upp á að 
bjóða, hvað sérkennir hann og hvernig er að upplifa hann  

• Setur fram markmið og aðgerðir sem samræmast 

markinu  

– hvernig framboðið, sérkennin og upplifun verður styrkt 

– samtvinnar umhverfis-, atvinnu- og samfélagsmál 

• Segir til um hvernig markinu verður miðlað til 

viðeigandi markhópa 

• Er unnin í samvinnu við íbúa og hagsmunaaðila í 

ólíkum geirum 



Ávinningur 

• Sameinar marga hagsmunaaðila til að ná 

sameiginlegu markmiði fyrir svæði 

• Virkjar íbúa til að styðja við stefnu um þróun svæðis 

• Stykrir sjálfsmynd íbúa og tengsl þeirra við svæðið 

• Styður við hagsmuni ferðaþjónustugeirans og 

útflutningsgeirans 

• Styður við stöðugleika, lýðræði og skilvirkni í stjórnun 

svæðis, sem aftur getur aukið aðdráttarafl svæðis 

gagnvart fyrirtækjum og fjárfestum 

• Bætir orðspor svæðis sem getur haft áhrif á 

fasteignamarkað og skapað samkeppnsiforskot 



http://www.brk.dk/Indflydelse-
Politik/Planer/Documents/BUP/BUP%20WWW%20-
%20dec%202012.pdf 



Cork – The right mix for you! 

Skipulag 



#ProjectOsloRegion 



TENGSL SKIPULAGS OG MÖRKUNAR 



Að stjórna sveit - Sveitarstjórn 

Stjórnun svæðis 

Stefnu-
mótandi 

skipulags-
áætlun  

út frá vinkli 
mörkunar 

Miðlun og markaðssetning 

Ýmiskonar verkefni á sviði atvinnulífs,  
umhverfis og samfélags  

Skipulag Hönnun Uppbygging Rekstur 

Framfylgd áætlunar 



Hvers vegna að tengja á milli? 

Skipulagsáætlun sem unnin er út frá vinkli mörkunar 

getur mögulega skilað betri árangri í að laða að 

fyrirtæki, fjárfesta, ferðamenn og nýja íbúa og í að 

styrkja staðaranda og sjálfsmynd íbúa 

Að sama skapi er áætlun um mörkun svæðis 

gagnlegri ef hún er tengd við skipulagsgerð fyrir svæði 

því að mannvirki og umhverfi eru mikilvægir þættir í 

sterku svæðismarki 



Í báðum tilvikum er unnið með  

stað og svæði 
Staður  

„(lítið)svæði með óákveðnum 

mörkum ... oftast með tilliti til að 

eitthvað eða einhver er þar, kemur 

þangað, eða eitthvað gerist þar“.  

- Vettvangur tilveru, ferðalaga eða 

atburða. 

 

Svæði  

„(meir eða minna afmarkaður) hluti 

... lands, lofts eða sjávar sem hefur  

eitthvað sameiginlegt“.  

 

Mörkun og skipulag miða að því að 

gera stað og svæði betri  

- til búsetu, 

- sem vinnustað og  

- sem stað til að heimsækja eða 

ferðast um 



Margt er sameiginlegt í nálgun 

Báðar áætlanir fást við að 

• bæta gæði staðar eða svæðis  

• móta framtíðarsýn, markmið og aðgerðir  

• virkja hagsmunaaðila og hafa samráð við íbúa 

• vinna með staðbundin verðmæti og landslag 

• byggja á staðarsjálfsmynd og styrkja staðaranda 

 



Staðarsjálfsmynd 

Place Identity 

Staðarsjálfsmyndin segir til um tilfinningatengsl og 

samsömun íbúa við sinn stað og allt sem hann innifelur 

– landslag, veður, sögu, menningu og samskipti  

 

Minningar 

Hugmyndir 

Val 
Gildi 

Trú 

tengjast því 
umhverfi 
sem við 

hærumst í 
dags 

daglega 

hafa áhrif á 
hegðun 
okkar og 

tilfinningar 



Ímynd staðar 

Place Image 

• Sú mynd sem verður til í hugum fólks út 

frá 
– upplýsingum sem því berast í gegnum ýmsa 

miðla 

– eigin reynslu, viðhorfum, gildismati og 

væntingum 

• Með mörkun er leitast við að skapa 

sterkar og jákvæðar myndir af stað 

eða svæði í hugum fólks 
– með því að setja fram staðarmark og miðla því 

til valinna markhópa 

• Markið setur einnig ramma fyrir ýmsar 

aðgerðir sem eiga að hafa áhrif á 

upplifun fólks og þar með ímyndina 



Vörumerkið Ísland 



Um-
gengni Fræðsla  

 
Vottun 

Vöru-
merki 

Vöru-
þróun 

Klasar 

Deili-
skipulag 

Svæðis-
skipulag 

Við-
burðir 

Nám-
skeið 

Sýn-
ingar 

Aðal-
skipulag 

Mark 
svæðis 

Skipulags-
mál 

Atvinnu-
mál 

Umhverfis-
mál 

Menningar
-mál 



SKIPULAGSGERÐ ÚT FRÁ VINKLI 

MÖRKUNAR 



Útgangspunkturinn  

Sjálfsmynd 
svæðis 

Greining 

Mark 

Skipulagsstefna 

Skipulag 

Miðlun 

Markaðs-
setning 

Ímynd 



Skipulagsgerð út frá vinkli mörkunar 

Ferli 

Þátttakendur 

Greining 

Stefnumótun 

Framfylgd 

 



Ferli 



Þátttakendur 

• Krefst aðkomu og samvinnu margra aðila 

• Getur kallað á samstarfssamning á milli 

opinberra og einkaaðila 

– Vörur og þjónusta þurfa að ríma við markið 

• Krefst samráðs og samstarfs við íbúa 

– Stefnan þarf að svara þeirra þörfum og sýn svo 

að hún nái fótfestu 

– Mikilvægir sendiherrar og almannatenglar síns 

svæðis 



Samráð og samvinna 



Greining 



Dæmi um greiningu á 

staðarsjálfsmynd og ímynd 



Greining m.t.t. markhópa 



Greining m.t.t. karaktersvæða 

- landslags- og samfélagseininga 



Auðlindir ferðaþjónustunnar 



Njálssaga 

Sögur og sagnir 



Stefnumótun 

• Svæðismark  

– Heiti marksins 

– Gildi lýsa áherslum sem starfað verður eftir 

– Söguþræðir lýsa markinu 

– Táknin lýsa markinu með sjónrænum hætti  

• Langtímasýn, markmið, aðgerðir 

• Leiðir til framfylgdar og fjármögnunar  

• Mælikvarðar til að meta árangur 



Lapland – Above Ordinary 

 



ÍMYND 

Snæfellsness 

Lykilorð 

Lykilsvæði 

Lykilsvið 

Lykiltákn 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

snæfellsk 

UPPLIFUN 

snæfellsk 

JARÐFRÆÐI 

snæfellsk 

STRAND- 

MENNING 



Framfylgd 
• Vinna þau verkefni sem áætlunin skilgreinir 

– Frekari greiningarvinna og skipulagsgerð 

– Mannvirkjagerð, hönnun, landmótun 

– Viðburðir, sýningar, vöruþróun og námskeið 

• Kynna mark svæðisins  

– Með fjölbreyttum hætti til að ná til allra markhópa 

– Áætlun um hvernig kynning á sér stað m.t.t. mismunandi 

miðla, tækni og framsetningar 

• Byggja áfram upp samstarf á milli hagsmunaaðila  

– Skuldbinding 

– Virðing 

– Traust 



Takk fyrir! 


