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Efnisyfirlit 

1. Hvað er stefnumótandi skipulagsáætlun? 

2. Hvað er svæðismark og mörkun svæðis? 

3. Hvernig verður mark til? 

1. Greining 

2. Stefnumótun 

3. Framfylgd 

4. Hver er ávinningurinn? 

 

 

 

 



HVAÐ ER STEFNUMÓTANDI 

SKIPULAGSÁÆTLUN? 



‘Strategískar’ skipulagsáælanir 

• Sýn – markmið - leiðir 

• Framfylgd er lykilatriði  
 Frekari skipulagsvinna 

 Mannvirkjagerð og umhverfismótun 

 Verkefni 

 Viðburðir 

 Samstarf 

 Stjórnunarhættir  

 



HVAÐ ER SVÆÐISMARK?  

HVAÐ ER MÖRKUN SVÆÐIS? 



Hvað er mark? – ‘BRAND’ 

Svæðismark 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? – ‘BRANDING’ 

Áætlunargerð sem 

byggir á marki og snýr 

að því að styrkja ímynd 

svæðis  

og miðla á henni á 

þann hátt að það laði 

að  

– gesti,  

– íbúa,  

– fyrirtæki og  

– fjárfesta  

– og bæta um leið 

almenn lífsgæði íbúa  

Place branding / brand  

mörkun staða - staðarmark 

Regional branding / brand 

mörkun svæða - svæðismark 

Destination branding  

mörkun áfangastaða 

Nation branding  

mörkun landa   

Place brand strategy  

áætlun um mörkun staðar/svæðis 

 



Svæðismark Lapplands 

Svæðismark  

– Heiti marks 

– Gildi lýsa áherslum sem starfað verður eftir 

– Söguþræðir lýsa markinu 

– Tákn lýsa markinu með sjónrænum hætti  

 



Svæði af öllum stærðum og gerðum 



HVERNIG VERÐUR MARK TIL? 

- GREINING 

- STEFNUMÓTUN  

- FRAMFYLGD 



Sjálfsmynd 
svæðis 

Greining 

Mark 

Stefna 

Áætlun 

Skipulag 

Miðlun 

Markaðs-
setning Ímynd 



Greining á staðarsjálfsmynd 
Staðarsjálfsmynd  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 



Greining á ímynd staðar 

• Sú mynd sem verður til í hugum 

fólks út frá 

– upplýsingum sem því berast 

– eigin reynslu 

– viðhorfum 

– gildismati 

– væntingum 



Dæmi um greiningu á 

staðarsjálfsmynd og ímynd 



Vatn 

Lífríki 

Sjór Jörð 

Strönd 

Saga 



Greining m.t.t. markhópa 



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 



HVER ER ÁVINNINGURINN? 



Ávinningur 

• Sameinar marga hagsmunaaðila í átt að sama marki 

• Styrkir sjálfsmynd íbúa og tengsl þeirra við svæðið 

• Virkjar íbúa til að styðja við stefnu um þróun svæðis 

• Styður við hagsmuni ferðaþjónustugeirans og 

útflutningsgeirans 

• Eykur aðdráttarafl svæðis gagnvart fyrirtækjum og 

fjárfestum 

• Bætir orðspor svæðis 



Takk 

fyrir! 

Matthildur  

Elmarsdóttir 


