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Abstract 

The growth of the tourist industry in Iceland has been substantial in recent years. One area 

that has seen considerable growth has been ski-tourism. However, the growth enjoyed by 

this sector of the leisure industry has not seen growth of the theoretical knowledge of 

tourism. The lack of theoretic discussion has brought on difficulties in understanding the 

concept of ski-tourism itself. This paper will attempt to find out what the ski-tourism 

industry in Iceland is about, and the direction in which it is heading. Qualitative interviews 

were had with representatives of five different companies within the ski-tourism industry 

in Iceland. Their answers were compared and was examined with benchmarking. 

 In the last part of this paper, the Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats of 

ski-tourism were analyzed. The results revealed diverse ski-tourism in Iceland.  Many good 

opportunities have been seized and good work done, but still there are more opportunities. 

Iceland could, for example, become a target group within the ski-industry and the ski 

resorts need to clarify their future strategies.  

 After the conclusion was presented, it was difficult to tell the future vision of the 

structure within the ski-tourism.  Although the research revealed plans of improving 

facilities at Fossavatn near Ísafjörður for the Fossavatn cross-country ski-race, and plans of 

putting up snow-making machines in Bláfjöll ski-resort. 

Keywords:  Ski-tourism, Sport-tourism, Adventure-tourism, Benchmarking, SWOT-

analysis 
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Útdráttur 

Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið gríðarlegur á undanförnum árum, þar af leiðandi 

eykst þörfin á fræðilegri þekkingu í ferðaþjónustugreininni mikið. Skíðaferðaþjónusta er 

ferðaþjónustugrein sem hefur verið að skapa sér aukinn sess hér á landi. Hún hefur þó 

fengið litla fræðilega umfjöllun sem gerir það að verkun að erfitt getur verið að skilja 

hugtakið skíðaferðaþjónusta. Í þessari ritgerð er farið yfir það hvernig skíðaferðaþjónustu á 

Íslandi er háttað og hvert hún stefnir. Tekin voru eigindleg viðtöl við forsvarsmenn fimm 

mismunandi fyrirtækja innan skíðaferðaþjónustunnar hér á landi. Svör viðmælenda voru 

borin saman og staðan könnuð með stöðumati. Í lok ritgerðar voru styrkleikar, veikleikar, 

ógnanir og tækifæri greind.  

 Niðurstöður leiddu í ljós að hægt er að finna fjölbreytta skíðaferðaþjónustu hér á 

landi. Það er verið að gera marga góða hluti í greininni en það væri þó hægt að nýta fleiri 

möguleika. Þar mætti til dæmis horfa betur til þess að Íslendingar geta verið markhópur í 

skíðaferðaþjónstu og skíðasvæðin mættu marka sér skýrari stefnu í ferðaþjónustu. Erfitt var 

að greina frá því hvaða uppbygging væri á skíðaferðaþjónustumarkaðinum eftir að 

niðurstöður voru settar fram. Út frá rannsókninni má þó segja að helsta uppbyggingin væri 

sú að stefnt væri að því að betrumbæta aðstöðu gönguskíðasvæðisins við Fossavatn á 

Ísafirði og það ætti að koma af stað snjóframleiðslu á skíðasvæðinu í Bláfjöllum. 

Lykilorð: Skíðaferðaþjónusta, Íþróttaferðaþjónusta, ævintýraferðaþjónusta, Stöðumat, SVÓT – 

greining. 
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Formáli og/eða Þakkarorð 

Ég vil þakka öllum þeim sem hjálpuðu mér að klára þetta verkefni. Þar má helst nefna 

fjölskylduna sem stóð við bakið á mér í gegnum allt ferlið. Viðmælendurna en án þeirra 

þátttöku þá væri rannsóknin ekki eins og hún er og leiðbeinanda mínum honum Kjartani 

Bollasyni fyrir góðar ábendingar við gerð rannsóknarinnar.  
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta á Íslandi fer ört vaxandi þar sem straumur ferðamanna til landsins hefur 

aukist gríðarlega á síðustu árum. Samkeppni er því mikil á ferðaþjónustumarkaðnum og 

allir keppast við að ná forskoti. Undirstaða þess að bjóða upp á góða ferðaþjónustuvöru er 

að skilja hver staða markaðarins er. Markaðsumhverfi eru síbreytilegt og þar af leiðandi er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að fylgjast með og taka þátt í breytingunum (Kotler o.fl., 2008, 

bls. 179).  

 Ferðaþjónustumarkaðurinn er stór markaður með mismunandi undirflokka. 

Ævintýraferðaþjónusta og íþróttaferðaþjónusta eru ferðaþjónustugreinar sem er meðal 

annars hægt að finna á Íslandi og hafa verið mjög vinsælar. Íþróttir og íþróttaviðburðir hafa 

lengi vel laðað að ferðamenn og ævintýraferðaþjónusta hefur verið í mikilli uppbyggingu 

úti um allan heim. Skíðaferðaþjónusta er dæmi um ævintýra- og íþróttaferðaþjónustu sem 

er stunduð hér á landi. Á Íslandi eru mörg fjöll og fallegt landslag sem býður upp á 

skemmtilegar skíðaleiðir. Út um allt land er hægt að finna skipulögð skíðasvæði þar sem 

eru skíðalyftur og skálar ásamt mörgum skíðasvæðum sem ekki hafa nein slík innviði. Allt 

er þetta góður grunnur til þess að hægt sé að bjóða upp á framúrskarandi 

skíðaferðaþjónustu. 

      Í þessari ritgerð verður skíðaferðaþjónusta á Íslandi skoðuð. Farið verður yfir hvernig 

skíðaferðaþjónusta hefur verið skilgreind og hún flokkuð í fjóra undirflokka  en þeir eru: 

Alpaskíði, fjallaskíði, gönguskíði og þyrluskíði. Þessir flokkar urðu fyrir valinu út frá rýni 

rannsakanda á því framboði sem er í skíðaferðaþjónustu á Íslandi. Tekin voru fimm viðtöl 

við skíðaferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi og þau borin saman í svokölluðu stöðumati. 

Viðtölin hjálpuðu rannsakandanum að varpa ljósi á skíðaferðaþjónustu markaðinn og stöðu 

hans í dag. Notast var við SVÓT greiningaraðferðina til þess að gefa sýn á viðfangsefnið.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er:   Er verið að nýta þá möguleika sem til eru í 

skíðaferðaþjónustu hér á landi og hvaða uppbygging á sér stað 

skíðaferðaþjónustumarkaðinum? 
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2 Hvað er skíðaferðaþjónusta 

Það getur oft verið erfitt að skilgreina hugtök í ferðaþjónustu þar sem þau eru flókin og 

skarast á við önnur hugtök. Skíðaferðaþjónusta er engin undantekning (Hudson, 2000. bls. 

6). Til þess að geta áttað sig á hugtakinu skíðaferðaþjónusta þá er gott að byrja á því að 

skilgreina hugtakið ferðaþjónusta. 

 Hugtakið ferðaþjónusta er fjölþætt og getur stundum verið erfitt að skilgreina það. 

Samkvæmt WTO (e. World tourism organization) er ferðaþjónusta (e. tourism) ákveðið 

fyrirbæri sem hefur félagsleg, menningarleg og efnahagsleg áhrif.  Þetta fyrirbæri felur í 

sér að fólk skipti um umhverfi til dæmis fer til annars lands eða fer á einhvern stað sem er 

ekki innan venjulegs umhverfis þess (World tourism organization, á. á). 

 Samkvæmt skýrslu sem var tekin saman fyrir samtök ferðaþjónustunnar á Íslandi af 

Háskóla Íslands þá kemur fram að þegar það þarf að þýða hugtakið ferðaþjónusta yfir á 

ensku þá geta þýðingarnar oft verið mismunandi eftir því hvort talað er um þýðingu frá 

orðabók eða íslenskum málvenjum. Út frá íslenskum málvenjum þá er enska orðið tourism 

oftast þýtt sem ferðaþjónusta, ferðamál, það að ferðast eða ferðamálafræði. Á meðan ensk-

íslensk orðabók þýðir tourism sem þjónusta við ferðamenn eða ferðaútvegur (Sigríður 

Þrúður Stefánsdóttir o.fl., maí 2002, bls. 12). 

  Árið 1996 kom út skýrsla um stefnumótun í ferðaþjónustu en í henni kom fram 

skilgreining á ferðaþjónustu sem atvinnugrein (e. tourism industry) en hún er skilgeind sem 

atvinnugrein sem nær yfir öll þau störf sem tengjast ferðalögum. Í sömu skýrslu var enska 

orðið tourism þýtt sem athafnir þeirra einstaklinga sem ferðast á staði utan síns 

hversdagslega umhverfis og dvelja þar (Sigríður Þrúður Stefánsdóttir o.fl., maí 2002, bls. 

12). 

 Þetta sýnir hvað ferðaþjónustuhugtakið er margbrotið hugtak sem er oft erfitt að 

skilgreina fullkomlega. Í þessari ritgerð verður fjallað um ferðaþjónustuna út frá 

sjónarhorni atvinnugreinarinnar, það er þeirra sem selja ferðaþjónustu en ekki þeirra sem 

kaupa hana. 

  Hægt er að flokka ferðaþjónustu í marga undirflokka. Skíðaferðaþjónusta er bæði 

flokkuð sem íþróttaferðaþjónusta og ævintýraferðaþjónusta (Hudson, 2000, bls. 6). Í 

þessum kafla verður farið yfir þessa tvo flokka og hvernig skíðaferðaþjónusta fellur inn í 

þá. Í lok kaflans verður síðan fjallað um hvernig skíðaferðaþjónusta hefur verið skilgreind. 
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2.1 Ævintýraferðaþjónusta 

Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að skilgreina hugtakið ferðaþjónusta en fáar 

tilraunir hafa verið gerðar til þess að reyna að skilgreina hugtak eins og 

ævintýraferðaþjónusta (Hudson, 2003. bls. 208). Orðið ævintýri er skilgreint í 

veforðabókinni Snöru sem atburður sem er óvæntur, æsandi og jafnvel stundum hættulegur 

(Snara, á. á). Ef skilgreiningin á orðinu ævintýri frá Snöru er sett saman við 

skilgreininguna frá Alþjóða ferðaþjónustusamtökunum sem fjallað um var í kaflanum hér 

að ofan, þá má segja að ævintýraferðaþjónusta sé fyrirbæri þar sem fólk skiptir um 

umhverfi til þess að upplifa einhvern óvæntan, æsandi eða jafnvel hættulegan atburð. 

Það er þó ekki hægt að segja að ævintýraferðaþjónusta eigi sér aðeins stað þegar 

ferðamaður ferðast í þeim tilgangi að sækja ævintýraferðaþjónustu. Það tilheyrir einnig 

ævintýraferðaþjónustu þegar ferðamaður ferðast í einhverjum allt öðrum tilgangi en 

ákveður síðan á ferðalagi sínu að taka þátt í ævintýraferðaþjónustu (Buckley, 2006, bls. 

Travel Treshold). Í ævintýraferðaþjónustu á sér stað einhverskonar líkamleg áskorun sem 

leiðir oftast af sér einhver jákvæð áhrif eins og til dæmis betra líkamlegt ástand, minni 

streitu og fleira (Hudson, 2003, bls. 208-209). Skilin á milli ævintýraferðaþjónustu (e. 

adventure tourism), ævintýraferðamennsku (e. adventure travel), náttúrutengdrar 

ferðaþjónustu (e. nature tourism), vistvænnar ferðaþjónusta (e. ecotourism), skipulagðra 

ferða (e.commercial expedition), útivistar (e. outdoor recreation) og útikennslu (e. outdoor 

education) geta oft verið mjög óskýr (Bucley, 2006, bls. 1). Það er því hægt að álykta að 

ævintýraferðaþjónusta sameini ferðalög, íþróttir og útivist. 

 Talið er að einn stærsti markhópur ævintýraferðaþjónustu sé hópur sem hefur ekki 

mikla þekkingu á því sem er verið að bjóða upp á og á ekki þann búnað sem þarf til þess að 

stunda þá ævintýraferðaþjónustu sem í boði er. Það er því æskilegt að afþreyingin sé frekar 

auðveld og henti fólki sem er áhugasamt en hefur lítið stundað íþróttir og útivist og 

ferðaþjónustufyrirtækið þarf að veita þann búnað sem þarf til þess að stunda afþreyinguna. 

Það er þó alltaf að verða vinsælla að ævintýraferðaþjónustufyrirtæki selji dýrari ferðir sem 

fara fram á erfiðari og afskekktari svæðum sem krefst nokkurar líkamlegrar áreynslu 

og ferðamaðurinn þarf að hafa ágæta færni og kunnáttu á þeirri afþreyingu sem verið er að 

bjóða upp á. Þessi ferðaþjónusta byggist upp á því að það sé tekin meiri áhætta og skapar 

meiri spennu fyrir viðskiptavininn (Bucley, 2006, bls. 6-7). 
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 Þegar kemur að því að selja ævintýraferðaþjónustu þá getur fegurð og landslag 

svæðisins þar sem ævintýraferðamennskan á sér stað skipt jafn miklu máli og 

ævintýraafþreyingin sem boðið er upp á (Bucley, 2006, bls. 1). Margir ferðamenn sækjast 

eftir því að komast frá þéttbýlissvæðum yfir í náttúruna þar sem hægt er að finna fjöll, ár, 

skóga og fleira. Þessir staðir hjálpa ferðamanninum að flýja hversdagsleikann og gefa þeim 

möguleika á að upplifa spennu, örvun og ævintýri (Hudson, 2003, bls. 203). 

2.2 Íþróttaferðaþjónusta 

Íþróttaferðaþjónusta er frekar nýlegt hugtak í fræðilegu máli en hefur þó verið stunduð í 

áraraðir en upphaf hennar má rekja til fyrstu Ólympíuleikanna. Mikil aukning hefur verið á 

því að fólk taki virkan eða óvirkan þátt í íþróttum á ferðalögum sínum. Þar sem þessi mikla 

aukning hefur átt sér stað þá eykst þörfin á fræðilegri þekkingu á þessu sviði mikið. Á 

síðastliðnum árum hafa orðið miklar framfarir á fræðilegri þekkingu á sviði íþrótta og 

ferðamennsku (Hinch og Highamm, 2011, bls. 3-4). Talið er að íþróttir séu eitt stærsta 

félagsfyrirbæri sem til er í heiminum og samkvæmt WTO (e. World tourism organisation), 

WTTC (e. World travel and tourism council) og fleirum þá er ferðaþjónusta einn af stærstu 

áhrifaþáttum í efnahagslífi heimsins. Þar af leiðandi má segja að íþróttaferðaþjónustan 

sameini tvær áhrifamiklar greinar þ.e. íþróttir og ferðamennsku. Þrátt fyrir miklar 

rannsóknir á sviðum íþrótta og ferðaþjónustu þá hefur samspil þessara tveggja þátta lítið 

verið rannsakað (Hudson, 2003, bls. 3). Margir hafa reynt að skilgreina hugtakið 

íþróttaferðaþjónusta en ekki er til nein alþjóðleg skilgreining. Í víðum skilningi þá getur 

íþróttatengd ferðaþjónusta bæði staðið fyrir ferðamenn sem ferðast til þess að vera 

þátttakendur, áhorfendur af einhverri ákveðinni íþrótt og/eða þá sem ferðast til þess að 

heimsækja eitthvað ákveðið íþróttaaðdráttarafl líkt og íþróttamannvirki, svæði eða eitthvað 

annað íþróttartengt (Hudson, 2003, bls. 2). Hugtakið íþrótt hefur margar skilgreiningar 

sumir vilja takmarka það við íþróttir sem keppt er í, meðan aðrir vilja meina að það sé 

einhvers konar líkamleg afþreying (Hudson, Simon, 2003, bls. 2).  

 Markaður fyrir íþróttaferðaþjónustu er stór og hefur margt upp á að bjóða. 

Aðdráttarafl, dvalarstaðir, skemmtisiglingar, ferðir og viðburðir sem tengjast íþróttum á 

einhvern hátt er allt hluti af framboði íþróttaferðaþjónustu. Eitt helsta aðdráttarafl 

íþróttaferðaþjónustu eru staðir eða svæði þar sem hægt er að fylgjast með eða stunda 

íþróttir. Þessi svæði eða staðir geta bæði verið náttúrulegir eða manngerðir. Aðdráttarafl 
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fyrir skíðaferðaþjónustu getur til dæmis verið fjall, lyfta, skíðabúð og fleira (Hudson, 2003, 

bls. 1-3). Mikið er um skipulagða dvalarstaði (e. resorts) í íþróttaferðaþjónustu þar sem 

lögð er áhersla á íþróttir og heilsu. Þetta eru oftast staðir sem eru með viðhafnarmikla 

aðstöðu til þess að stunda ákveðnar íþróttagreinar (Hudson, 2003, bls. 4). Í ákveðnum 

skemmtisiglingum hefur verið mikið lagt upp úr íþróttaferðaþjónustu þar má til dæmis 

nefna vatnaskíði, golf, tennis og fleira. Hægt er að finna allskonar gerðir af íþrótta-ferðum 

bæði þar sem ferðamaðurinn skipuleggur ferðina sína sjálfur og þar sem ferðamaðurinn 

kaupir tilbúna pakkaferð sem gæti verið sett saman af flug, gistingu og aðgangskorti á 

eitthvað ákveðið íþróttasvæði eins og til dæmis skíðasvæði. Viðburðir eru einnig stór hluti 

af íþróttaferðaþjónustu. Þar koma saman þátttakendur, þjálfarar, áhorfendur og jafnvel 

fjölmiðlafólk til þess að taka þátt og fylgjast með einhverjum viðburði eins og til dæmis 

íþróttakeppni eins og Ólympíuleikunum og fleira (Hudson, 2003, bls. 7-8).  

2.3 Skíðaferðaþjónusta 

Vinsældir skíðaferðamennsku eru gríðarlegar og þá sérstaklega í Evrópu og Ameríku. Þrátt 

fyrir þessar miklu vinsældir þá hefur því verið haldið fram að skíðaferðamennska hafi 

fengið litla sem enga athygli fræðimanna. Erfitt er að finna í riti fræðilegar hliðar 

skíðaferðamennsku, flest allar ritaðar heimildir sem hafa verið skrifaður um þetta fag eru 

um tæknilegu hliðina á því að skíða. Það er að segja hvernig er best að skíða og hvernig á 

að beita skíðunum (Hudson, 2000, bls. IX). 

 Saga skíðaferðaþjónustu er löng en hér verður farið stuttlega yfir hvernig 

skíðaferðaþjónusta hefur þróast. Skíðamennska á uppruna sinn í Noregi en stuttu eftir að 

hún þróaðist þá varð skíðaferðamennska til. Um miðja nítjándu öld voru fyrstu 

skíðaferðirnar farnar sem telja má til ferðamennsku. Talið er að norskir ferðamenn hafi þá 

ferðast á skíðum frá Telemark í Noregi til Kristíaníu sem nú er Osló. Með komu 

skíðaklúbbanna í Evrópu og Norður-Ameríku varð skíðaferðamennska mjög vinsæl þar 

sem margir ferðamenn ferðuðust til þess að taka þátt í skíðakeppnum eða til þess að 

fylgjast með þeim. Skíðasvæðum fjölgaði einnig á þessum tíma og aðstaða og búnaður var 

bættur. Vetrarfjalla-ferðamennska hófst síðan árið 1866 þegar fólk úr efri stéttum í 

Bretlandi lagði leið sína til St. Moritz í Sviss til þess að stunda þessa vinsælu afþreyingu. 

Skíðaíþróttin varð sístækkandi grein og eftir að hún varð ein af keppnisíþróttunum á 

Vetrarólympíuleikunum í Chamonix 1924 (Frakklandi) og Lake Placid 1932 
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(Bandaríkjunum) varð hún talin ein af vinsælustu vetrarafþreyingum og var þróuð í það að 

vera einn stærsti vettvangur fyrir vetraríþrótta-ferðaþjónustu. Eftir seinni heimstyrjöldina 

hófst fjöldaferðamennska á skíðaferðaþjónustumarkaðinum og um miðjan sjötta áratuginn 

þá var skíðaferðamennska komin með sterkar rætur bæði í Evrópu og Norður-Ameríku. 

Gisting, matur, drykkir og skemmtanir eru nú allt orðið mikilvægur þáttur í 

skíðaferðaþjónustu (Hudson, 2000, bls. 8-10). 

 Helstu ástæður þess að fólk velur að njóta skíðaíþróttarinnar eru til þess að upplifa 

persónuleg afrek, vera í góðum félagskap, njóta náttúrunnar, að geta sleppt fram af sér 

beislinu og upplifað spennu (Hudson, 2000, bls. 86). Allt eru þetta þættir sem 

skíðaferðaþjónustufyrirtæki þurfa að huga að til þess að gera þjónustuna sem þeir bjóða 

upp á sem mest aðlaðandi fyrir ferðamanninn. Það getur verið mjög misjafnt hvar 

skíðaferðaþjónustufyrirtæki sækja markhóp sinn. Skíðaferðaþjónustufyrirtæki í Ameríku 

eiga það til að reyna að höfða meira til ferðamanna sem ferðast sjálfstætt á meðan 

skíðaferðaþjónustufyrirtæki í Evrópu eru þekkt fyrir það að eltast meira við ferðamenn sem 

ferðast með því að kaupa pakkaferðir hjá ferðaskrifstofum (Hudson, 2000, bls. 58).  

 Þar sem mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu úti um allan heim þá hafa fylgt því 

mörg vandamál sem þarf að huga að. Það er því mikilvægt að einblína ekki aðeins á 

vöxtinn heldur að gæta þess frekar að gera upplifun ferðamannsins ánægjulega. Ásamt því 

að gæta að því að vinna í samvinnu við heimamenn og náttúruna þar sem sjálfbærni er höfð 

að leiðarljósi. Þetta skiptir miklu máli í skíðaferðaþjónustugreininni þar sem hún fer að 

mestu leyti fram á svæðum þar sem náttúran er mjög viðkvæm (Hudson, 2000, bls. 121). 
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3 Hvaða skíðagreinar eru til? 

Það má segja að til að byrja með voru skíði ekki talin vera íþrótt heldur samgöngutæki til 

þess að auðvelda fólki að komast á milli staða á veturna. Það hefur þó breyst með tímanum 

en í dag eru skíði orðin viðurkenndur hluti af íþróttaheiminum (Fry, 2006, bls. 4-5). 

Skíðaferðaþjónusta getur verið mjög fjölbreytt og hefur marga flokka. Í þessari ritgerð 

verða fjórir flokkar skíðaferðamennsku teknir fyrir en þeir eru: 

 Alpagreinar / hefðbundin skíði 

 Norrænargreinar / gönguskíði 

 Fjallaskíðamennska, 

  Þyrluskíðamennska 

Þessir flokkar voru teknir fyrir eftir að rannsakandinn hafði rýnt í framboð á 

skíðaferðaþjónustu á Íslandi. Rannsakandinn taldi þá vera mest lýsandi fyrir 

skíðaferðaþjónustumarkaðinn hér á landi. 

3.1 Alpagreinar / nútíma skíði 

Norski skíðakappinn Sondre Norheim þróaði nútíma skíðin sem eru oft notuð í svokallaðar 

alpagreinar árið 1850. Alpagreinar eru ákveðnar skíðagreinar eins og svig, stórsvig, 

risasvig og brun. Þessi nýja gerð af skíðum einkenndist af því að vera með sveigða kannta 

og með bindingar sem festu hælin niður við skíðin. (Olympic.org, á. á; snara, á. á.).  

Þessari gerð skíðamennsku fylgir oft mikið af innviðum eins og dýrar lyftur, skipulagðir 

dvalarstaðir og önnur mannvirki. Þetta eru oftast svæði þar sem mikil félagsleg samskipti 

eiga sér stað (Bucley, 2006, bls. 236). 

3.2 Norrænargreinar / Gönguskíði 

Gönguskíði var fyrsta skíðaaðferðin sem varð til og á uppruna sinn hjá Norðmönnum. 

Skíðin eru löng og eru hönnuð til þess að hægt sé að skíða á sléttu svæði þar sem farið er 

frá einum stað til annars. Á gönguskíðum þá er aðeins notast við styrk fótaaflsins við að 

komast á milli staða þar af leiðandi þarf lítið af innviðum ólíkt því sem þarf til þess að 

stunda alpagreinar. Sumir gönguskíðamenn vilja þó helst skíða á troðnum brautum sem má 
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oft finna við þau skíðasvæði þar sem alpagreinarnar eru stundaðar. Annað atriði sem gerir 

gönguskíðin ólík nútíma skíðamennskunni er að á gönguskíðum þá er meiri áhersla lögð á 

það að fara hægt yfir á meðan verið er að njóta útsýnisins en á nútíma skíðum þá er meiri 

áhersla á að fara hratt þannig að adrenalínið fari af stað. Mikil þróun hefur orðið á 

gönguskíðatækni sem hefur hjálpað skíðagreininni að þróast til hins betra.  (Hudson, 2000, 

bls. 11; Buckley, 2006, bls. 236).  

3.3 Fjallaskíði 

Fjallaskíðamennska  (e. ski mountaineering og þ. Tourenski) hefur verið skilgreind af 

Arnold Lunn sem var einn af forgöngumönnum greinarinnar en hann taldi þetta vera 

„sameining tveggja stórkostlegra íþróttagreina, fjallamennsku og skíða“  (Harding, 1998, 

bls. 140-141). Norræn skíðamennska þróaðist seint í ölpunum en til þess að geta notað þær 

aðferðir þar þá þurfti að gera breytingar á búnaði. Til þess að hægt væri að klífa upp brattar 

brekkur alpanna þá þurfti að notast við svokölluð skinn sem sett voru undir skíðin en út frá 

því varð til fjallaskíðamennska. Það má því segja að fjallaskíðamennska sé blanda af alpa 

og norrænum greinum. Þar sem skíðamaðurinn klífur eða gengur upp fjöllin á skíðunum og 

rennir sér svo niður. Fjallaskíðamennska er þó ekki bara að skíða upp og niður brekku líkt 

og í alpagreinunum heldur er hún oft ákveðin vetrarferð þar sem er verið að skoða, lönd, 

fjöll og útsýni af fjallstoppum. Til þess að stunda fjallaskíði þá þarf enga innviði og hafa 

þau þar af leiðandi engin áhrif landslagið. Út frá því hafa fjallaskíði verið talin 

umhverfisvænasta fjallaíþróttin. Það er samt margt sem þarf að huga að þegar verið er að 

stunda fjallaskíðamennsku þar sem að hætturnar leynast á ýmsum stöðum. Sá sem stjórnar 

ferðinni þarf að hafa öll grundvallaratriðin á hreinu til þess að ferðin heppnist vel. Hann 

þarf að hafa ágæta færni á skíðunum, góða þekkingu á snjóaðstæðum þar með talið á 

snjóflóðahættu, góða þekkingu á svæðinu sem verið er að fara um og hafa góða þekkingu á 

undirstöðuatriðum sem fylgja fjallaleiðsögn (Harding, 1998, bls. 140-145). 

3.4 Þyrluskíði 

Þyrluskíði (e. Heli-skiing) er nýtísku skíðaaðferð þar sem flogið er með skíðafólk í þyrlu 

upp hæðir og fjöll þar sem að snjórinn er oftast ósnertur. Þar fær fólk að upplifa að skíða í 

alvöru dúnsnjó (e. powder snow). Fræðimaðurinn Simon Hudson lýsir þyrluskíðamennsku 
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sem leigu á mjög dýrum leigubíl sem fer með ferðamanninn á bestu og afskekktustu 

skíðasvæðin. Þyrluskíðaferðir hafa verið umdeildar í gegnum tíðina og þá sérstaklega 

þegar fjöldaferðamennskan byrjaði í þyrluskíðagreininni, því margir telja þessa aðferð vera 

mjög óumhverfisvæna og stuðla að hávaðamengun. Frakkland hefur tekið upp á því að 

banna þessa gerð skíðamennsku og í Sviss og Austuríki er hún bönnuð á mörgum svæðum. 

Það sem gerir þyrluskíðamennsku mest spennandi er að hún gerir skíðamanninum kleift að 

skíða á háum tindum og afskekktum, víðfeðmum, viltum svæðum en það eru einnig þeir 

þættir sem gera þróun hennar erfiða (Hudson, 2000, bls. 13). 
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4 Greiningaraðferðir 

BA rannsókn byggist upp á stöðumati og SVÓT greiningu. Í þessum kafla verður farið yfir 

þessar aðferðir og hvernig þær byggjast upp. 

4.1 Stöðumat (e. Benchmarking) 

Stöðumat er ferli sem hjálpar til við að miðla þekkingu ásamt því að hjálpa við að greina 

tækifæri til framfara. Stöðumat er þegar staða á ákveðinni vöru, þjónustu eða vinnuferlum 

er tekin fyrir og borin saman við aðrar vörur, þjónustu eða vinnuferla (Wöber, 2002, bls. 1-

2). Hægt er að skipta aðferðafræði stöðumats í fjóra flokka. Þessir flokkar eru 

 Innra stöðumat (e. Internal benchmarking) 

 Ytra stöðumat (e. External benchmarking), 

 Samkeppnis stöðumat (e. competitive benchmarking) 

 Stöðumat á ákveðnum geira eða svæði (e. Sector benchmarking). 

Í þessu verkefni þá er staða skíðaferðaþjónustu á Íslandi tekin fyrir. Þar af leiðandi er hægt 

að flokka þetta stöðumat sem stöðumat á ákveðinum geira eða svæði (Wöber, 2002, bls. 

3).   

4.2 SVÓT 

SVÓT greining byggist upp á því að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Þessi 

greining er mikið notuð við greiningar á stöðu fyrirtækja eða vöru á markaði. Mikilvægt er 

að greina aðalatriði og hafa ekki of marga rýniþætti. Í þessari ritgerð verður SVÓT notað 

sem hjálpartæki við að greina markaðsumhverfi skíðaferðaþjónustu á Íslandi. Einnig til að 

greina tækifæri þeirra ferðaþjónustuaðila í skíðaferðaþjónustu sem rannsóknin nær til. Með 

SVÓT greiningu skoðar maður ytri og innri þætti markaðsumhverfissins. Innri þættir eru 

styrkleikar og veikleikar. Ytri þættir eru ógnanir og tækifæri (Kotler o.fl., 2008, bls. 135).  
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5 Rannsóknaraðferð 

Í janúar 2015 hófst undirbúningur fyrir rannsóknarvinnu fyrir þessa ritgerð. Strax frá 

upphafi þá átti efni rannsóknarinnar að snúast um skíðaferðaþjónustu á Íslandi. Þetta 

viðfangsefni varð fyrir valinu þar sem að rannsakandinn hefur haft áhuga á skíðum alveg 

frá því hann var barn að æfa skíði og þurfti sjálfur að ferðast mikið til þess að geta stundað 

þetta áhugamál. Þegar rannsakandinn fór að skoða stöðu fræðilegrar þekkingar á þessu 

sviði þá kom fljótt í ljós að lítið var búið að fjalla um þetta viðfangsefni og jók það 

áhugann á að fjalla um þetta efni enn meira. Næsta skref var síðan að afmarka 

rannsóknarefnið til þess að gera rannsóknina auðveldari og skilvirkari. Valið var að fjalla 

um efnið út frá sjónarhorni skíðaferðaþjónustufyrirtækja en ekki ferðamannanna sjálfra. Út 

frá því var ákveðið að gera stöðumat á skíðaferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi út frá þeim 

fjórum flokkum sem fjallað er um í kafla þrjú. Þar er að segja alpagreinum/ nútímaskíðum, 

norrænum greinum/ gönguskíðum, fjallaskíðum og þyrluskíðum.  

 Þegar stöðumat er gert þá er oft notast við eigindlega og megindlegar 

rannsóknaraðferðir (Wöber. Karl W, 2002, bls. 4). Í þessu stöðumati var aðeins notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við nokkur mismunandi 

fyrirtæki innan skíðaferðaþjónustumarkaðarins og þau borin saman ásamt því að vera borin 

saman við fræðilega kaflann.  

5.1 Eigindleg viðtöl 

Eigindleg viðtöl urðu fyrir valinu frekar en aðrar rannsóknaraðferðir til þess að geta  fengið 

dýpri sýn á viðfangsefnið. Viðtalsaðferðin gengur út á að gagna er aflað með samskiptum 

rannsakanda og viðmælenda í gegnum samtal. Þetta samtal byggist á flóknu samspili 

hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga hjá bæði rannsakanda og viðmælenda.  

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 29). Í eigindlegum viðtölum þá byrjar rannsakandinn á 

því að nálgast viðfangsefnið með opnum spurningum en þegar líður á viðtalið þá fara 

spurningarnar að vera meira afmarkaðar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 
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5.2 Viðmælendur 

Fyrsta skref við það að velja viðmælendur fyrir rannsóknarverkefnið var að finna út hvaða 

fyrirtæki væru að bjóða upp á skíðaferðaþjónustu á Íslandi. Þar sem um mörg og fjölbreytt 

fyrirtæki var að ræða þá þurfti að afmarka leitina betur. Leitin var því afmörkuð að því 

leyti að reynt var að velja tvö fyrirtæki sem bjóða upp á alpaskíða- og gönguskíðaferðir og 

síðan tvö fyrirtæki sem væru að bjóða upp á fjallaskíða- og þyrluskíðaferðir. Bláfjöll og 

Hlíðarfjall urðu fyrir valinu fyrir þau fyrirtæki sem sinna alpaskíðamennsku og 

gönguskíðamennsku. Þessi fyrirtæki voru valin þar sem þau eru tvö stærstu afmörkuðu 

skíðasvæðin á Íslandi og eru sitthvoru megin á landinu. Bláfjöll eru á Suðurlandi og eru í 

u.þ.b. tuttugu og fimm mínútna akstursfjarlægð frá höfuðborginn, á meðan Hlíðarfjall er á 

Norðurlandi og er í u.þ.b.5 mínútna akstursfjarlægð frá Akureyrarbæ. Fleiri fyrirtæki komu 

síðan til greina fyrir þau fyrirtæki sem sinna fjalla- og þyrluskíðamennsku þar sem að það 

voru engin tvö fyrirtæki áberandi stærri en önnur. Tvö fyrirtæki voru þó valin en þau eru 

Bergmenn mountainguides og Íslenskir fjallaleiðsögumenn. Bergmenn mountainguides 

bjóða upp á bæði fjalla- og þyrluskíðamennsku á Tröllaskaga. Íslenskir fjallaleiðsögumenn 

voru einnig valdir þar sem þeir bjóða upp á bæði fjallaskíðaferðir á Tröllaskaga og 

gönguskíðaferðir yfir jökla. Í lokin var síðan bætt við einu fyrirtæki sem var aðeins 

frábrugðið hinum fyrirtækjunum til þess að gera listann aðeins fjölbreyttari en það er 

fyrirtækið sem sér um Fossavatnsgönguna á Ísafirði. Fossavatnsgangan hefur notið mikilla 

vinsælda á síðastliðnum árum bæði hérna heima og hjá fólki frá öðrum löndum. Alls voru 

þetta því viðtöl við fimm viðmælendur sem notast var við í gerð rannsóknarinnar. Þegar 

búið var að velja fyrirtæki fyrir rannsóknina þá var sendur tölvupóstur á öll fyrirtækin sem 

urðu fyrir valinu en í honum komu fram upplýsingar um rannsóknina og beiðni um að fá að 

taka hálfopið viðtal við einhvern innan fyrirtækisins sem hefði mikla þekkingu á 

viðkomandi fyrirtæki. Svörin bárust mishratt en loks náðist að hafa samband við einn 

starfsmann innan hvers fyrirtækis. Hér kemur listi yfir alla viðmælendurna. 

1. Magnús Árnason, framkvæmdastjóri skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu 

(viðmælandi fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum). 

2. Guðmundur Karl Jónsson, forstöðumaður skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli. 
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3. Jökull Bergmann, eigandi Bergmenn mountainguides. 

4. Ívar Finnbogason, leiðsögumaður og sérfræðingur á skrifstofu Íslenskra 

fjallaleiðsögumanna. 

5. Kristbjörn R. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Fossavatnsgöngunnar á Ísafirði 

5.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Settar voru saman þrettán spurningar sem fjölluðu um viðfangsefnið og áttu að  hjálpa 

rannsakandanum við að svara rannsóknarspurningunni. Fyrstur til þess að samþykkja viðtal 

var Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu. Viðtal við 

hann fór fram mánudaginn 27. mars á kaffistofu starfsmanna í Bláfjallaskála. Næsta viðtal 

var við Jökul Bergmann en hann er eigandi Bergmenn mountainguides. Viðtalið fór fram 

þann 15. apríl í gegnum tölvuforritið Skype. Tölvuforritið Skype var notað við að taka 

viðtalið því að ekki gafst neinn tími til þess að hitta viðmælendann þar sem um háannatíma 

var að ræða hjá fyrirtækinu hans. Þriðja viðtalið var við Guðmund Karl Jónson 

forstöðumann skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli. Það viðtal fór fram 20. ágúst í gegnum 

tölvuforritið Skype líkt og viðtalið við Jökul Bergman þar sem ekki gafst neinn tími til þess 

að hittast. Fjórða viðtalið var við Kristbjörn R. Sigurjónsson framkvæmdastjóra 

Fossavatnsgöngunar á Ísafirði. Viðtalið fór fram 20. ágúst í gegnum síma þar sem að 

honum þótti það betri kostur heldur en að gera það í gegnum Skype og ekki gafst tækifæri 

á því að fara til Ísafjarðar að hitta hann. Fimmta viðtalið var við Ívar Finnbogason 

leiðsögumann og sérfræðing á skrifstofu Íslenskra fjallaleiðsögumanna. Viðtalið við hann 

fór fram þann 31. ágúst í höfuðstöðvum fyrirtækisins við Stórhöfða. 

 Fengið var leyfi til þess að taka upp öll viðtölin áður en þau hófust en til þess var 

notaður snjallsími. Eftir að búið var að taka viðtölin og þau komin á upptöku þá var hafist 

handa við að rita þau niður í ritvinnsluskjal. Niðurstöður viðtalanna voru síðan greindar og 

þau borin saman.  
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6 Niðurstöður 

Út úr viðtölunum komu fram ýmsar fróðlegar upplýsingar. Sum sjónarhorn viðmælenda 

voru mjög lík á meðan önnur voru mjög ólík. Í þessum kafla verða settar fram þær 

niðurstöður sem komu úr viðtölunum við þá skíðaferðaþjónustuaðila sem talað var um í 

kaflanum hér að ofan. 

6.1 Skíðaferðaþjónusta og skíðasvæði í hugum 

viðmælenda 

Þar sem skíðaferðaþjónustu hugtakið hefur ekki fengið neina allþjóðlega skilgreiningu þá 

taldi rannsakandinn að það væri áhugavert að fá að heyra hvernig viðmælendurnir myndu 

skilgreina hugtakið. Svörin hjá viðmælendunum voru að miklu leiti samhljóma en þó ekki 

öll. Þrír af fimm viðmælendunum héldu því fram að skíðaferðaþjónusta væri miklu 

víðtækara hugtak ef horft væri til útlanda eins og til Alpasvæðisins. Þar er 

skíðaferðaþjónustan troðnu brekkurnar með skíðalyftunum, þjónustan á börunum og öll 

paradísin sem fylgir Ölpunum. Á Íslandi hefur skíðaferðaþjónusta að mestu leyti 

takmarkast við fjallaskíðamennsku og þyrluskíðamennsku. 

 Guðmundur (forsvarsmaður Hlíðarfjalls) og Kristbjörn (forsvarsmaður 

Fossavatnsgöngurnar) voru þó ekki á sama máli. Kristbjörn tók það skýrt fram að 

gönguskíði væru mikilvægur hluti af skíðaferðaþjónustu á hans svæði. Fossavatnsgangan 

væri alltaf að laða að fleiri og fleiri ferðamenn. Á meðan Guðmundur skilgreindi 

skíðaferðaþjónustu svona: „Skíðaferðaþjónusta er þegar einhverjir koma einhverstaðar að 

til þess að fara á skíði. Dvelja einn eða fleiri daga í afþreyingartilgangi. Ekki æfa eða 

keppa eða eitthvað svoleiðis“ (viðtal, 20. ágúst 2015). Þar af leiðandi má segja að 

hugmyndir Kristbjarnar og Guðmundar voru báðar frekar ólíkar skilgreiningunum sem 

hinir þrír viðmælendurnir gáfu og voru einnig mjög ólíkar hvor annari. Þar sem 

Guðmundur vildi meina að fólk sem væri að keppa eða æfa skíði væru ekki hluti af 

skíðaferðaþjónustu á meðan Kristbjörn talaði um að keppendur Fossavatnsgöngunar væru 

hluti af  skíðaferðaþjónustunni. 

  Hugtakið skíðasvæði var jafnframt tekið fyrir og svör viðmælenda borin saman. 

Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) og Guðmundur voru báðir á sama máli. Þeir töldu báðir 

að skíðasvæði væri afmarkaðar troðnar brautir með að minnsta kosti einni skíðalyftu. Ívar 
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og Jökull voru að nokkru leyti sammála þeim en viðurkenndu þó að hugtakið væri 

vissulega orðið teygjanlegra en það var áður. Þeirra skíðasvæði væri í rauninni allur 

Tröllaskaginn. Í huga Kristbjarnar þá var skíðasvæði:  

Þar sem fólk getur stundað þessa íþrótt, en ef þú ert að tala 

almennt þá er skíðasvæði í dag mjög víðtækt. Vegna þess að 

hún hefur aukist alveg gífurlega þessi fjallaskíðamennska. 

Þar ertu bara að fara þar sem þú finnur fjall þar sem þú 

getur farið á skíði. Þannig í dag er þetta orðið miklu 

víðtækara heldur en þetta var fyrir fjórum til fimm árum 

síðan. Þá var þetta bara þessi skíðasvæði en núna er þetta 

bara komið út um allar trissur. En það þarf alltaf að hafa 

grunninn þessa þjónustu á bak við þetta svo það sé hægt að 

fá fullt af fólki (viðtal, 20. ágúst 2015).   

6.2 Hvernig skíðaferðaþjónustu er verið að 

bjóða upp á á Íslandi? 

Viðmælendur voru beðnir um að segja aðeins frá því hvernig skíðaferðaþjónustu þeir væru 

að bjóða upp á. Svörin voru mjög fjölbreytt. Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) vildi meina 

að hann væri í rauninni ekki að bjóða upp á skíðaferðaþjónustu þar sem að þeir útlendingar 

sem heimsæktu Skíðasvæðið í Bláfjöllum væru ekki í fylgd með leiðsögumanni heldur 

kæmu aðeins á eigin vegum. Á meðan Guðmundur (forsvarsmaður Hlíðarfjalls) hélt því 

fram að hann væri að bjóða upp á fjölskylduvæna skíðaferðaþjónustu í Hlíðarfjalli á 

Akureyri.  

 Fyrirtækið Bergmenn mountainguides býður upp á þrjár gerðir af skíðaferðum fyrir 

ferðamenn. Fjallaskíðaferðir um Tröllaskagann sem hefjast annaðhvort við Klængshól í 

Skíðadal eða við Karlsá fyrir norðan Dalvík. Auk þess þá bjóða þeir upp á fjallaskíðaferðir 

þar sem notaðar eru skútur sem fara með ferðamanninn á afskekkt og skemmtileg svæði. 

Skúturnar fara með ferðamanninn á staði eins og í Jökulfirðina fyrir vestan og 

Látraströndina sem er svæði á milli Eyjafjarðar og Skjálfanda. Ásamt þessum ferðum þá 

hafa þeir verið að bjóða upp á þyrluskíðaferðir allt frá árinu 2008. Þá er farið með hóp 

ferðamanna og leiðsögumanna með þyrlu upp á tinda þar sem hægt er að skíða niður.  

 Íslenskir fjallaleiðsögumenn eru með tvennskonar ferðir í boði, fjallaskíðaferðir og 
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gönguskíðaferðir. Gönguskíðaferðirnar skilgreindi Ívar sem einhverskonar leiðangra þar 

sem sleði er dreginn af ferðamanninum á meðan hann skíðar yfir jökla eða önnur svæði 

eins og Grænlandsjökul, Vatnajökul og Sprengisand. Á meðan fjallaskíðaferðirnar eru 

meira lúxusferðir  þar sem boðið er upp á  mun betri gistingu, farið er í heita pottinn og á 

barinn eftir langan og erfiðan dag.  

 Kristbjörn (forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) talaði um að það væri engin 

spurning um að Fossavatnsgangan væri hluti af Íslenskri skíðaferðaþjónustu þar sem að á 

árinu hefði komið 770 keppendur bæði frá Íslandi og útlöndum til að taka þátt í göngunni. 

Keppendurnir gistu í um það bil viku á gististöðum á Ísafirði og keyptu sér mat og annað 

sem þeir þurftu á ferðalagi sínu. Þar af leiðandi þá voru þetta tölverð viðskipti sem fóru 

fram í bænum á þessum tíma.  

6.3 Framboð og eftirspurn eftir 

skíðaferðaþjónustu á Íslandi 

Þegar spurt var um framboð á skíðaferðaþjónustu á Íslandi þá voru þrír af viðmælendunum 

sammála um að mesta framboð skíðaferðaþjónustu á Íslandi væri í fjallaskíðaferðunum og 

þá aðallega á Tröllaskaga. Guðmundur (forsvarsmaður Hlíðarfjalls) og Kristbjörn 

(forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) voru þó ekki sammála. Kristbjörn hélt því fram að 

framboð á skíðaferðaþjónustu á Íslandi væri almennt að aukast um allt land. Fleiri og fleiri 

fyrirtæki væru farin að taka þátt í skíðaferðaþjónustu eins og fjallaskíðafyrirtækin og 

Hlíðarfjall. Hann taldi að framboð á skíðaferðaþjónustu hafði aukist gríðarlega á 

síðastliðnum fjórum til fimm árum. Þegar Guðmundur var spurður út í framboðið á 

skíðaferðaþjónustu á Íslandi þá svaraði hann:  

„Ég held að við höfum ágætis framboð en við bara vitum 

ekkert af því. Þá er ég að tala um að sveitarfélögin eru að 

reka skíðasvæðin og þau vita ekki af því að þau eru í 

ferðaþjónustu. Hvað þá í skíðaferðaþjónustu“ (viðtal 20. 

ágúst 2015). 

 

 Viðmælendurnir voru einnig spurðir út í hvort að eftirspurn eftir 

skíðaferðaþjónustuvörunni hefði eitthvað aukist eða minnkað. Allir viðmælendurnir voru 
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sammála um að eftirspurnin hafði aukist hér á landi. Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) 

talaði um að hann hefði á tilfinningunni að eftirspurnin væri að aukast í því sem hann taldi 

vera skíðaferðaþjónustu á Íslandi, þar að segja fjallaskíða- og þyrluskíðamennsku.  

 Guðmundur sagði frá því að eftirspurnin væri að aukast töluvert en að sama skapi þá 

væri veðrið oft að flækjast fyrir þeim. Veðrið væri oft svo sveiflukennt og það hefði áhrif á 

eftirspurnina að miklu leyti. Eitt árið væru að koma 100 þúsund gestir en svo gæti þeim 

fækkað niður í 50 þúsund árið á eftir þar sem veðuraðstæður hefðu verið verri. Það skipti 

þó máli hvaðan fólk væri að koma. Hann vildi meina að þeir sem ferðuðust lengra að til 

þess að koma á skíði þeir væru öruggari viðskiptavinir. Heimafólkið væri mjög sérlundað 

með aðstæður þar sem að ef veðrið væri ekki fullkomið daginn sem það ætlaði að koma þá 

færi það mjög líklega að hugsa „ég fer bara frekar á morgun“. Ferðamenn frá Reykjavík 

væru líka oft að hætta við ferðir sínar ef veðurspáin væri ekki nógu góð. Á meðan 

ferðamenn sem kæmu erlendis frá væru búnir að bóka flug og gistingu og það er oft 

erfiðara fyrir þá að hætta við.  

 Jökull (forsvarsmaður Bergmenn mountainguides) talaði um að fyrir átta árum þá 

hefðu fáir verið á ferðinni um Tröllaskagann en í dag væri orðin algjör sprenging á þessu 

svæði. Ívar (forsvarsmaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna) var sammála um að fjöldi fólks 

á svæðinu hefði aukist gríðarlega. Ívar taldi þó að salan hjá þeim mætti vera meiri. Hjá 

þeim væri mest eftirspurn meðal erlendra fararstjóra sem væru með sinn hóp og keyptu 

þeirra þjónustu aðallega í þeim tilgangi að fá aðstoð og betri svæðisbundna þekkingu. Þessi 

eftirspurn væri þó ekki að skila jafn miklu til fyrirtækisins eins og þeir hópar sem væru að 

kaupa þjónustuna beint frá þeim. 

 Kristbjörn (forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) var jafnframt mjög sammála því að 

eftirspurn eftir skíðaferðaþjónustuvörunni hafi aukist. Skíðaferðaþjónustufyrirtæki á 

Ísafirði hafi til dæmis í fyrsta sinn í vetur byrjað að selja ferðir á gönguskíði með 

leiðsögumanni. Það taldi hann vera mikla framför í skíðaferðaþjónustu. 

6.4 Markhópur og markaðsstefna 

skíðaferðaþjónustufyrirtækjanna 

Reynt var að finna út hverjir markhópar og markaðsstefnur hjá 

skíðaferðaþjónustufyrirtækjunum voru. Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) talaði um að ef 

horft væri til ferðaþjónustunnar þá væri hugsanlegur markhópur Bláfjalla þeir ferðamenn 
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sem væru að koma til landsins í einhverjum öðrum tilgangi en að fara á skíði, en ákveða 

síðan á ferðalagi sínu að heimsækja Bláfjöll. Þar sem þetta væru ekki útlendingar sem væru 

að koma til landsins í skíðaferð heldur væru aðeins að leita sér af afþreyingu á meðan á 

ferðalagi þeirra stæði. Magnús sagði frá því að þeir væru byrjaðir að auglýsa bæði í 

flugvélum og á hótelum þar sem að fjöldi útlendinga sem kæmu til landsins væri orðinn 

svo mikill. Hann talaði um að ein helsta sérstaða skíðasvæðisins væri sú að það væri 

staðsett mjög stutt frá höfuðborginni eða aðeins tuttugu og fimm mínútna akstursfjarlægð 

frá Reykjavík. Þrátt fyrir að mörg skíðasvæði séu staðsett nálægt borgum þá eru ekki mjög 

mörg sem eru staðsett svona nálægt höfuðborg. Markaðssetning þeirra byggist svolítið á 

þessari miklu sérstöðu.  

 Þegar Guðmundur (forsvarsmaður Hlíðarfjalls) var spurður út í markhóp gesta í 

Hlíðarfjalli þá svaraði hann því að það væri aðallega fjölskyldufólk þar sem þeir væru með 

brekkur við allra hæfi og væru með allskyns afþreyingu og námskeið fyrir yngri 

kynslóðina. Markaðsstefna Hlíðarfjalls væri með ýmsu móti. Mörg markaðsátök væru í 

gangi eins og til dæmis markaðsátakið Ski Iceland sem er markaðsátak sem byggist á 

samvinnu skíðasvæðanna á Norðurlandi. Þar kynna þeir Norðurland sem skíðastað Íslands. 

Þar sem á Norðurlandi má finna flest skíðasvæðin. Annað markaðsátak sem Hlíðarfjall er 

hluti af, er átakið „Komdu norður“ sem er samvinnuverkefni fyrirtækja á Akureyri. 

Skíðasvæðið var líka með nokkur sér verkefni í gangi til þess að laða að Íslendinga. 

 Jökull (forsvarsmaður Bergmenn mountainguides) sagði að markhópur fyrirtækis 

síns væri fjalla og þyrluskíðafólk. Nítíu og átta prósent þeirra sem keyptu ferðir hjá þeim 

væru útlendingar. Þetta fólk væri almennt frekar efnað þar sem ferðirnar sem hann væri að 

selja væru í dýrari kantinum. Markaðssetning fyrirtækisins færi að mestu í gegnum erlenda 

blaðamenn og ljósmyndara. Hann taldi þessa markaðsstefnu vera bestu og ódýrustu 

markaðssetninguna.  

  Þegar Ívar (forsvarsmaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna) var spurður út í markhóp 

og markaðssetningu Íslenskra fjallaleiðsögumanna þá svaraði hann því svipað og Jökull að 

helsti markhópurinn væri fólk með áhuga á fjallaskíðum og gönguskíðum. Þetta væru 

mikið Evrópubúar sem keyptu þeirra þjónustu en Bandaríkjamenn fjölgaði einnig stöðugt. 

Stærsti markhópurinn væri þó fólk sem kæmi frá Alpasvæðunum. Þar af leiðandi væri þetta 

oftast fólk sem væri mjög kunnugt íþróttinni og hefði ágæta reynslu. Viðskiptavinirnir 

væru þó að verða fjölbreyttari og fjölbreyttari eftir því sem Ísland yrði vinsælli 

ferðamannastaður. Ívar var spurður að því hvort að þetta væru aðallega erlendir ferðamenn 
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eða hvort að þetta væru íslenskir ferðamenn. Hann svaraði því til þannig að þetta væru því 

miður aðallega erlendir ferðamenn þar sem að Íslendingar væru ekki hrifnir af því að borga 

fyrir svona þjónustu. Hann sagði hafa tekið eftir því að fleiri og fleiri Íslendingar væru 

farnir að fara á fjallaskíði í Bláfjöllum eða væru með fjallaskíðin á toppgrindinni allan 

veturinn. Þeir hafi því reynt að selja námskeið í fjallaskíðun sem hafði ekki verið 

árangursríkt þar sem að hann taldi Íslendinga velja frekar að eyða peningunum sínum í 

græjur og tæki. Þegar talið barst að markaðsstefnu þá sagði Ívar að markaðsstefna Íslenskra 

fjallaleiðsögumanna beindist lítið að skíðaferðamönnum þar sem að skíðaferðaþjónustan 

væri ekki mjög stór grein innan fyrirtækisins. Það sem fyrirtækið hafði gert til þess að 

markaðssetja skíðaferðir var að gera myndbönd fyrir heimasíðuna. Ásamt því höfðu þeir 

tekið á móti blaðamönnum og reynt að fá birtar greinar í blöðum. Mesta markaðssetningin 

fælist þó í því að vera í góðum samskiptum við erlendar ferðaskrifstofur.   

 Markhópur Fossavatnsgöngunar taldi Kristbjörn vera fólk á aldrinum þrjátíu til 

fimmtíu/ sextíu ára. Oftast væri þetta reynslumikið og efnað fólk sem væri tilbúið að eyða 

miklum peningum í sín ferðalög. Í vetur var Fossavatnsgangan að hefja nýtt markaðsstarf í 

gegnum félagasamtökin Worldloppet. Forsvarsmenn keppninnar höfðu reynt að komast inn 

í þessi samtök allt frá árinu 2004 en tókst loks í vetur að fá aðgang. Í þessum samtökum 

eru 150-200 þúsund manns sem ferðast út um allan heim til þess að komast á svona 

viðburði. Eitt af aðalmarkmiðum í markaðssetningu á Fossavatnsgöngunni er að komast 

inn í svona félagasamtök og reyna að gera viðburðinn þar vel gildandi. Félagsmenn í 

samtökunum fá sérstakan passa eða vegabréf þar sem fólk getur „safnað“ tíu göngum sem 

eru í tveimur heimsálfum. Þegar það er búið þá fær fólk svokallaðan gullpassa (e.gold 

master). 

6.5 Samstarf og samkeppnisaðilar 

Skíðaferðaþjónustufyrirtækin sem rætt var við voru flest öll í samstarfi við sveitarfélögin. 

Fyrirtækið Íslenskir fjallaleiðsögumenn var þó ekki meðal þeirra sem voru í samstarfi við 

sveitarfélag. Samstarfsaðilar þeirra voru aðallega gististaðir og önnur þyrluskíðafyrirtæki. 

Ívar (forsvarsmaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna) talaði um að þeir væru þó í raun ekki í 

neinu öflugu samstarfi en það væri helst út af því að hvorki þeir né aðrir væru með nógu 

mikið af starfsfólki til þess að þróa skíðaferðaþjónustuvöruna eitthvað lengra. Bæði 

skíðasvæðin í Bláfjöllum og í Hlíðarfjalli eiga í miklu samstarfi við sveitarfélögin þar sem 
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að sveitarfélögin eiga skíðasvæðin. Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) talaði um að þeir 

ættu í raun ekki í neinu samstarfi við ferðaþjónustuaðila en ferðaþjónustufyrirtækin væru 

samt af og til að hringja í þá til þess að spyrja út í veður og annað slíkt. Guðmundur 

(forsvarsmaður Hlíðarfjalls) sagði: 

„Sveitarfélagið á skíðasvæðið en það er ekki búið að marka 

sér stefnu á að vera í ferðaþjónustu en samt sem áður er 

skíðaiðkunin ekki bara hérna á Akureryri heldur flestum 

öðrum stöðum á landinu. Ég segi alltaf að skíðaiðkunin er 

eitt stærsta ferðaþjónustuafl út á landsbyggðinni yfir 

vetrarmánuðina“ (viðtal 20. ágúst 2015). 

 

 Þegar Guðmundur var beðin um að útskýra aðeins betur af hverju hann talaði um á 

landsbyggðinni þá svaraði hann því að „Það er allt annað á höfuðborgarsvæðinu sem 

dregur að sér heldur en skíðin.“ (viðtal 20. ágúst 2015). 

  Helstu samstarfsaðilar hjá Bergmenn mountainguides eru sveitarfélagið og 

endursöluaðilar eða þeir sem eru að selja ferðinar þeirra. Fyritækið er til dæmis með 

samning við sveitarfélagið um nýtingu á landvæði sveitarfélagsins fyrir skíðaferðir. 

Kristbjörn (forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) talaði líka mikið um samstarf við 

sveitarfélgið í sambandi við lagfæringu brauta og fleira. Þeir væru einnig með stóra 

styrktaraðila til þess að styðja við keppnina. 

  Viðmælendurnir voru einnig spurðir út í samkeppnisaðila. Magnús byrjaði á því að 

segja að þeir væru ekki með neina samkeppnisaðila. Skíðasvæðin á Íslandi væru meira í 

því að vera samstarfsaðilar frekar en samkeppnisaðilar. Það er mikilvægt fyrir skíðasvæðið 

í Bláfjöllum að áhuginn haldist fyrir norðan eins og það er mikilvægt fyrir skíðasvæðið í 

Hlíðarfjalli að áhugi haldist fyrir sunnan. Ástæðan væri sú að ef Bláfjöll væru ekki, þá væri 

áhugi Reykvíkinga á skíðum ekki jafn mikill, sem hefði þá áhrif á Hlíðarfjall þar sem að 

Reykvíkingar væru orðnir mikilvægur viðskiptahópur í Hlíðarfjalli. Magnús bætti síðan við 

í lokin að hugsanlegir samkeppnisaðilar Bláfjalla væri í rauninni önnur afþreying á 

Reykjarvíkursvæðinu „svo sem sundlaugar, mögulega golfið, garðurinn hjá fólki þegar 

það tekur að vora, þetta eru í raunini hlutirnir sem við erum í samkeppni við til að ná fólki 

frekar á skíði í fjölskylduparadísina“ (viðtal 27. mars 2015).  

 Jökull (forsvarsmaður Bergmenn mountainguides) talaði um að það væru tvö ný 
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þyrsluskíðafyrirtæki á Tröllaskaga sem þeir væru í samkeppni við en það voru Viking 

heliskiing og Bandarískt félag sem væri með aðstöðu í Fljótunum. Fleiri fyrirtæki væru þó 

samkeppnisaðilar þeirra. Hann hélt því fram að um fjörutíu ferðaskrifstofur um allan heim 

væru farnar að selja ferðir um Tröllaskagann. Ásamt því væru Íslenskir fjallaleiðsögumenn 

einnig á sama markaði og veittu þeim samkeppni. 

 Þegar Ívar var spurður út í samkeppnisaðila gagnvart þjónustu þeirra þá nefndi hann 

að það væru helst þessir erlendu leiðsögumenn sem væru að koma með hópa til Íslands í 

fjallaskíðaferðir. Hann vildi meina að hér heima væri ekki nein stórkostleg samkeppni í 

gangi. Helstu fyrirtækin sem væru að bjóða upp á svipaða þjónustu og þeir væru Bergmenn 

mountainguides og Borea adventures fyrir vestan. Hann hafði það þó á tilfinningunni að 

viðskiptahópur Íslenskra fjallaleiðsögumanna væru meira Evrópubúar á meðan hjá hinum 

fyrirtækjunum væru það meira Bandaríkjamenn. Í lokin tók hann það fram að 

skíðaferðaþjónustuaðilar í Noregi gætu einnig verið samkeppnisaðilar þeirra þar sem 

fjallaskíðamennska væri mjög vinsæl þar. Ívar endaði svarið við spurningunni með því að 

segja: Við teljum okkur vera að bjóða mjög samkeppnishæfa vöru miðað við þá en samt 

sem áður er uppskeran ekki alveg sú sama (viðtal 31. ágúst 2015). 

  Kristbjörn (forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) var spurður um það sama en hann 

svaraði því að það væri engin samkeppni í gangi hérna heima. Hann hélt því fram að 

enginn gæti farið í að gera sambærilegan gönguskíðaviðburð hérna á Íslandi. Þeir væru í 

rauninni ekki að keppa við einn né neinn. Þeir væru aðeins að reyna fá ágæta 

markaðshlutdeild í markaðsframboði sem er úti um allan heim. 

6.6 Er skíðaferðaþjónusta á Íslandi sjálfbær? 

Áður en spurning um hvort að viðmælendurnir töldu ferðaþjónustuna sem þeir væru að 

bjóða upp á vera sjálfbæra var borin fram þá var byrjað á því að útskýra fyrir þeim hvað 

væri verið að meina með sjálfbær ferðaþjónusta. Sjálfbær ferðaþjónusta byggist á því að 

tekið sé tillit til umhverfisins, efnahags og samfélagsins. Gætt er að því að það sé ekki 

verið að skerða möguleika komandi kynslóða (Sustainable development of tourism, á. á).  

  Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) sagði að skíðasvæðið í Bláfjöllum væri ekki 

sjálfbært. Rekstur skíðasvæðisins væri mjög háður styrkjum frá sveitarfélaginu. Þeir væru 

þó að fylgja eftir umhverfisstefnu sem Reykjavíkurborg væri búin að setja upp. Þessi stefna 

heitir Græn skref og byggist á því að flokka rusl, nota ekki mikið rafmagn og olíu, gæta að 
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jarðveginum og fleira. Guðmundur (forsvarsmaður Hlíðarfjalls) var á sama máli en þeir 

voru líka að fylgja eftir grænni stefnu sveitarfélagsins og væru að reyna að gera allt til þess 

að vera sjálfbært fyrirtæki.  

 Jökull (forsvarsmaður Bergmenn mountainguides) var á því að engin ferðaþjónusta í 

heiminum væri sjálfbær. Ferðamennirnir kæmu í mengandi flugvélum og bílum sem ekki 

væri hægt að telja til sjálfbærni. Ívar (forsvarsmaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna) sagði 

að það væri mjög auðvelt að taka tillit til náttúrunnar í fjallaskíðaferðamennsku þar sem að 

snjórinn hyrfi á hverju ári og þar af leiðandi hverfa öll ummerki eftir ferðirnar þeirra. Hann 

var líka á því að þeir væru að gefa til samfélagsins. Ferðamennirnir þeirra væru að kaupa 

gistingu og fleira á og í kringum Dalvík. Hann taldi að þeirra þjónusta væri þar af leiðandi 

vel liðin í samfélaginu. Hann hélt því þó fram að það væri margt fleira sem þeir gætu gert 

til þess að taka tillit til samfélagsins eins og til dæmis að kaupa mat á svæðinu. Þar spilaði 

þó inn í verð og hefðin sem tíðkaðist í fjallaskíðaferðum. Hefðin væri sú að 

leiðsögumaðurinn og ferðamennirnir elduðu mat saman frekar en að kaupa mat af  

veitingastöðum. 

 Kristbjörn (forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) talaði um að Fossavatnsgangan 

stefndi í það að verða sjálfbær. Það væri ekki langt í það að keppnin yrði rekin með 

hagnaði en allur hagnaður frá göngunni myndi renna beint til samfélagsins. Skíðasvæði 

Ísafjarðarbæjar ætti gönguna og allur hagnaður myndi fara í félagsstarf þess og í 

uppbyggingu á svæðinu. Þeir væru einnig að fylgja umhverfisstefnu Worldloppet.  

6.7 Öryggisstefna 

Spurt var út í hvort að fyrirtæki viðmælendanna væri með einhverja sérstaka öryggisstefnu. 

Allir svöruðu því játandi. Magnús (forsvarsmaður Bláfjalla) talaði um að þeir væru sjálfir 

búnir að byggja upp mjög góða öryggisstefnu. Þeir væru búnir að setja veltigrindur á 

sleðana þeirra og blikkljós á troðara. Gætt væri vel að bæði öryggi starfsmanna og 

almennings á svæðinu. Vinnueftirlitið fylgdist einnig með að allur búnaður þeirra og fleira 

væri í lagi. Þegar Guðmundur (forsvarsmaður Hlíðarfjalls) var spurður að þessu þá svaraði 

hann því að þeir væru að fylgja öllum þessum hefðbundnu stefnum. Alltaf væri verið að 

reyna tryggja öryggi fólks í brekkunum. Þeir væru með sérstakan öryggisfulltrúa sem væri 

alltaf í brekkunum að fylgjast með. Hann gætti þess að merkja allt sem þyrfti að merkja og 

laga það sem þyrfti að laga. Jökull (forsvarsmaður Bergmenn mountainguides) svaraði 
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spurningunni þannig að þeir væru með 160 blaðsíðna viðbragðs- og öryggisáætlun sem 

útlistaði alla verkferla sem þeir væru að nota. Þeirra aðal öryggistefna væri þó sú að vera 

með faglært starfsfólk en það væri engin önnur fyrirtæki á Íslandi sem gætu státað sig af 

því nema þeir. Ívar (forsvarsmaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna) svaraði að þeirra 

öryggisstefna byggðist á mikilli þjálfun. Þeir væru búnir að setja sér upp grunn staðla sem 

leiðsögumennirnir þeirra þyrftu að kunna. Þessir staðlar væru gerðir út frá stöðlum sem virt 

leiðsögumannasamtök hafa þróað. Til þess að verða leiðsögumaður í skíðaferðum þeirra þá 

þyrfti fyrst að fara í gegnum viku námskeið hjá þeim. Ásamt því þá þurfa leiðsögumenn að 

fara á sex daga snjóflóðanámskeið sem væri gert út frá Kanadískum stöðlum. Kristbjörn 

(forsvarsmaður Fossavatnsgöngunar) sagði að öryggisstefna Fossavatnsgöngunar væri 

einnig tekin upp frá félagasamtökunum Worldloppet. Þeir væru með tvo erlenda 

eftirlitsverði á meðan á keppninni stendur. Þeir væru einnig í miklu samstarfi við 

björgunarsveitina á svæðinu og væru með sérstakan lækni á svæðinu.  

6.8 SVÓT- greining 

Í þessum kafla verður gerð SVÓT greining á skíðaferðaþjónustu á Íslandi út frá þeim 

svörum sem rannsakandinn fékk í viðtölum við útvalda aðila innan skíðaferðaþjónustunnar 

hér á landi. Viðmælendur voru spurðir út í styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í 

skíðaferðaþjónustu á Íslandi. Greiningin hjálpar við að svara rannsóknarspurningunni sem 

sett var fram við gerð rannsóknarinnar. 
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Tafla 1. SVÓT greining á skíðaferðaþjónustu á Íslandi 

Styrkleikar 

 Mikil sérstaða landsins 

 Fjölbreytileiki og fegurð landslagsins 

 Hátt þjónustustig  

 Utan háannatímans í ferðaþjónustu á 

Íslandi 

 Spennandi vinna fyrir leiðsögumenn 

Veikleikar 

 Veðurfarið 

 Mikil samkeppni 

 Lítil skíðasvæði og fáar lyftur 

Ógnanir 

 Sveitarfélögin hætta að veita 

skíðasvæðunum styrki 

 Vont veður 

 Ferðir með óreyndu og ólærðu 

starfsfólki 

 Landeigendur 

 Fáir gististaðir 

Tækifæri 

 Snjóframleiðsla  

 Bæta við fleiri skíðaleiðum og lyftum 

 Gera betri aðstöðu 

 Nýta betur þann fjölda ferðamanna 

sem kemur til landsins. Beina 

ferðamönnum á skíðasvæðin 

 Beint flug norður yfir vetrarmánuðina 

 

6.8.1 Styrkleikar 

Margir styrkleikar voru nefndir þegar spurt var um þá. Einn viðmælandinn nefndi sérstöðu 

landsins sem styrkleika. Við erum mjög frábrugðin öðrum löndum sem bjóða upp á 

skíðaferðaþjónustu. Það má til dæmis nefna það að við erum ekki með tré í 

skíðabrekkunum okkar líkt og er í mörgum öðrum löndum. Ásamt því þá erum við mjög 

frábrugðin að því leyti að Ísland er eyja og þar af leiðandi er mikil nálægð við hafið. 

Fjölbreytileiki og fegurð landslagsins er einnig hluti af styrkleikum skíðaferðaþjónustunnar 

en hér má finna miklar andstæður í umhverfinu eins og há fjöll, stóra jökla og miklar 

sléttur og fleira. Einn viðmælandinn nefndi það hvað þjónustan hér á landi væri góð. 

Skíðaferðamennirnir sem kæmu til landsins mættu búast við mjög góðri og fjölbreyttri 

þjónustu. Annar viðmælandinn nefndi að það væri mikill kostur að skíðaferðaþjónustan 

ætti sér stað að mestu leyti utan háannatímanns í ferðaþjónustu og væri þetta því góð leið 

til þess að dreifa ferðamönnum betur yfir árið. Jafnframt var talað um að 
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ískíðaferðaþjónustunni væru spennandi störf fyrir leiðsögumenn sem gerir það að verkum 

að auðvelt væri að halda í gott starfsfólk.  

6.8.2  Veikleikar 

Þegar kom að því að segja frá veikleikum skíðaferðaþjónustunnar á Íslandi þá voru allir 

sammála að einn helsti veikleiki skíðaferðaþjónustunnar væri veðurfarið í landinu. Ekki 

væri hægt að stjórna því hvernig veðrið væri og dögum saman gæti verið erfitt að fara á 

skíði vegna veðurs. Viðmælendur skíðasvæðanna nefndu það að skíðasvæðin á Íslandi 

væru líklegast með hæstu lokunarhlutföllin með tilliti til veðurfars af öllum skíðasvæðum í 

Evrópu. Annar veikleiki greinarinnar var mikil samkeppni. Það var þó aðeins einn 

viðmælandi sem talaði um þennan veikleika. Þá var aðallega verið að tala um samkeppni 

við erlenda leiðsögumenn í Ölpunum. Ferðamenn væru mikið í því að kaupa ferðir til 

Íslands í gegnum erlenda leiðsögumenn í stað þess að kaupa ferðirnar hjá íslenskum 

fyrirtækjum. Síðasti veikleikinn sem fjallað var um var hvað skíðasvæðin á Íslandi væru 

lítil og með fáum lyftum. Einn viðmælandinn sagði:  

 

„það myndi í rauninni engin koma til Íslands til þess að fara 

á skíðasvæði og vera þar í tvær vikur að skíða eins og tíðkast 

í öðrum löndum, vegna þess að dagurinn dugar vel til að 

klára eitt skíðasvæði hérna” (Jökull Bergmann 15. apríl 

2015). 

 

6.8.3 Ógnanir 

Þegar spurt var út í ógnanir þá var aftur talað um veðurfar en vont veður er mjög mikil ógn 

allra skíðaferðaþjónustufyrirtækja. Talað var um að ein helsta ógn skíðasvæðanna á Íslandi 

væri ef sveitarfélögin myndu hætta að styrkja þau. Styrkir sveitarfélagsins er eitthvað sem 

flest skíðasvæðin þurfa á að halda til þess að geta viðhaldið sér. Ferðir með óreyndum og 

ólærðum leiðsögumönnum er líka eitthvað sem gæti verið mikil ógn þar sem að það getur 

skaðað ímynd skíðaferðaþjónustunnar á Íslandi. Landeigendur voru einnig taldir upp sem 

ógn þeirra skíðafyrirtækja sem ekki notast við skipulögð skíðasvæði. Þeir væru oft ósáttir 

við það að einhver væri að græða á ferð sem færi yfir landsvæði þeirra. Þegar farið væri til 

dæmis í fjallaskíðaferð þá þyrfti að velja leið út frá aðstæðum og veðurfari hverju sinni. Ef 

einhver landeigandi væri ekki nógu sáttur með að farið væri með ferðamenn yfir landsvæði 
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hans þá takmarkast það landsvæði sem skíðaferðaþjónustufyrirtækin geta notað verulega. 

Fáir gististaðir var jafnframt eitthvað sem var nefnt af viðmælenda sem ógn. Talað var um 

að oft væru þeir gististaðir umsetnir sem væru bestir. Þegar þeir gististaðir væru 

uppbókaðir þá þyrfti oft að leita langt til þess að finna viðeigandi gistingu. 

 

6.8.3 Tækifæri 

Eitt af tækifærum Skíðasvæðisins í Bláfjöllum er snjóframleiðsla en verið er að vinna að 

því að koma því af stað. Snjóframleiðsla myndi hjálpa skíðasvæðinu mikið og gera rekstur 

þess stöðugri. Annað tækifæri lægi í því að bæta við fleiri skíðaleiðum og lyftum en það 

átti bæði við skíðasvæðið í Bláfjöllum og skíðasvæðið í Hlíðarfjalli. Það var einnig nefnt 

að það mundi draga að fleiri íslendinga á gönguskíði á Ísafirði ef aðstaða þar væri bætt. 

Hægt væri jafnframt að nýta betur þann fjölda ferðamanna sem kemur til landsins. 

Dagsferð í Bláfjöll væri til dæmis kjörin afþreying fyrir fólk sem ferðaðist yfir 

vetrartímann. Skíðasvæðin gætu auðveldlega stækkað markhóp sinn með því að horfa 

meira á ferðamennina sem mikilvægan viðskiptahóp. Beint millilandaflug norður myndi 

einnig hjálpa mikið til við að fá fleiri ferðamenn norður á skíði. 
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7 Umræður 

Skilgreining viðmælenda á orðinu skíðaferðaþjónusta var mikið í takt við það að ekki er til 

nein alþjóðleg skilgreining á hugtakinu. Það var því mjög áhugavert að heyra hvernig 

viðmælendurnir túlkuðu orðið á mismunandi hátt. Magnús talsmaður Bláfjalla vildi meina 

að þeir væru ekki að bjóða upp á skíðaferðaþjónustu í Bláfjöllum á meðan Guðmundur í 

Hlíðarfjalli talaði um að þeir væru að bjóða upp á skíðaferðaþjónustu í Hlíðarfjalli. 

Guðmundur taldi hinsvegar að skíðaferðaþjónusta væri ekki þegar fólk væri að keppa eða 

æfa á meðan það var aðalatriðið í þeirri skíðaferðaþjónustu sem Kristbjörn 

framkvæmdastjóri Fossavatngöngunar var að bjóða upp á. Svör viðmælenda sköruðust því 

við hvert annað. Af hverju ætli það sé talað um að það sé verið að bjóða upp á 

skíðaferðaþjónustu í Hlíðarfjalli á Akureyri en skíðasvæðið í Bláfjöllum sem er við 

höfuðborgarsvæðið er ekki með skíðaferðaþjónustu? Af hverju er Fossavatnsgöngukeppnin 

talin til ferðaþjónustu en ekki keppnir sem haldnar er í Hlíðarfjalli eða jafnvel á öðrum 

stöðum? Þetta eru spurningar sem birtust rannsakandanum eftir að niðurstöður voru settar 

fram.  

 Orðið skíðasvæði var jafnframt tekið fyrir og fékk rannsakandinn tvær ólíkar 

skýringar, viðmælendur Bláfjalla og Hlíðarfjalls voru báðir á sama máli um að skíðasvæði 

væri  afmarkaðar troðnar brautir með að minnsta kosti einni skíðalyftu. Hinir 

viðmælendurnir voru allir sammála að orðið skíðasvæði væri mun víðtækara eftir að 

fjallaskíðamennskan kom til sögunnar. Þessi ólíku svör eru hugsanlega í ágætum takt við 

þá gerð skíðamennsku sem þeirra fyrirtæki bjóða upp á.  

 Þegar spurt var um framboð á skíðaferðaþjónustu á Íslandi þá var það mikla framboð 

sem hefur komið fram á Tröllaskaganum mikið nefnt. Guðmundur í Hlíðarfjalli kom þó 

með mjög öðruvísi og áhugavert svar að því leyti að hann taldi að við værum með ágætt 

framboð þar sem á landinu væru mörg skíðasvæði. Sveitarfélögin ættu þó skíðasvæðin en 

þau vissu ekki af því að þau væru í ferðaþjónustu og það að skíðasvæðin byðu upp á 

tækifæri í ferðaþjónustu. Gæti þetta svar Guðmundar verið hugsanleg ástæða fyrir því að 

Bláfjöll töldu sig ekki vera ferðaþjónustufyrirtæki?  

 Eftirspurn eftir skíðaferðaþjónustu var samkvæmt öllum viðmælendum að aukast 

sem væri mjög jákvætt fyrir greinina. Markhópar fara svolítið eftir því hvernig 

skíðaferðaþjónustu fyrirtækin voru að bjóða upp á. Markhópur Íslenskra 

fjallaleiðsögumanna og Bergmann mountainguides voru þeir sem höfðu áhuga á 
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fjallaskíðum, þyrluskíðum og gönguskíðum og voru frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Jökull 

greindi ekki frá því hvort að þetta væru aðallega hópar eða einstaklingar sem væru að 

kaupa þjónustu þeirra. Á meðan Ívar talaði um að einn helsti viðskiptahópur Íslenskra 

fjallaleiðsögumanna væru leiðsögumenn sem kæmu erlendis frá með sína hópa. Í kaflanum 

þar sem fjallað er um skíðaferðaþjónustu var einmitt talað um það að 

skíðaferðaþjónustufyrirtæki í Evrópu væru meira í því að sækja viðskiptavini sem 

ferðuðust um í hópum. Þessi  staðreynd er því í ágætu samræmi við þann hóp sem kaupir 

ferðir hjá Íslenskum fjallaleiðsögumönnum.  

 Það sem vakti mikla athygli rannsakandans var það hvað það voru fá 

skíðaferðaþjónustufyrirtæki sem litu á Íslendinga sem markhóp. Kristbjörn og Guðmundur 

voru þó á því að Íslendingar væru mikilvægur markhópur skíðaferðaþjónustunnar. Ívar og 

Jökull töluðu um að Íslendingar vildu ekki kaupa þjónustuna sem þeir væru að bjóða upp á 

og Magnús gaf það svolítið í skyn að honum fyndist íslendingar ekki vera skíðaferðamenn. 

Áhugavert var að heyra að skíðasvæðið í Bláfjöllum var byrjað að markaðsetja sig bæði í 

flugvélum og hótelum en héldu því samt sem áður fram að þeir væru ekki 

skíðaferðaþjónustufyrirtæki. Öll hin fyrirtækin nema Íslenskir fjallaleiðsögumenn virtust út 

frá svörum viðmælenda vera með mjög góðar markaðsstefnur. Íslenskir fjallaleiðsögumenn 

voru þó ekki að ná að markaðsetja sig mikið en það orsakaðist af því að 

skíðaferðaþjónustugreinin væri ekki mjög stór innan fyrirtækisins. Sama sagan var þegar 

spurt var um samstarf en þar voru öll fyrirtækin búin að afla sér mikilvægra samtarfsaðila 

en Íslenskir fjallaleiðsögumenn voru ekki búnir að mynda neitt öflugt samstarf þar sem að 

fyrirtækið var ekki að ná að komast nógu langt með að þróa skíðaferðaþjónustuvöruna. 

Þegar spurt var út í samkeppnisaðila þá kom í ljós að ekki væri mikil samkeppni í gangi 

innan íslenska markaðarins helsta samkeppnin kæmi erlendis frá.  

 Reynt var að finna út hvort að skíðaferðaþjónusta á Íslandi væri sjálfbær. Svörin voru 

mjög misjöfn milli viðmælenda. Sum skíðaferðaþjónustufyrirtækin héldu því fram að þau 

væru að miklu leiti sjálfbær á meðan önnur héldu því fram að þau væru ekki sjálfbær. 

Sjálfbærni er þó flókið hugtak sem byggist á því að taka tillit til náttúrunnar, samfélagsins 

og efnahagsins. Hugsanlega hefði mátt orða spurninguna betur því eins og Jökull 

Bergmann benti á í viðtalinu sínu þá er kannski engin ferðaþjónusta alveg sjálfbær. 

Öryggisstefnur fyrirtækjanna virtust vera á mjög góðu róli. Flestir voru með skýra og góða 

öryggisstefnu.   
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 Út frá rannsóknarvinnunni þá má segja að skíðaferðaþjónusta á Íslandi hefur marga 

styrkleika og veikleika. Styrkleikanir voru þó fleiri heldur en veikleikarnir.Veðrið virtist 

vera einn mesti veikleikinn ásamt því að vera mikil ógn. Skíðaferðaþjónustan fer að mestu 

leyti fram á svæðum þar sem veðuraðstæður geta verið mjög slæmar þar af leiðandi er ekki 

skrítið að viðmælendurnir töluðu mikið um það sem bæði ógn og veikleika.  

 Þegar farið var af stað með rannsóknarvinnuna þá bjóst rannsakandinn við því út frá 

eigin reynslu og því sem hann hafði heyrt, að skíðaferðaþjónusta á Íslandi væri vaxandi 

grein og henni fylgdi mörg tækifæri sem hægt væri að nýta betur. Það má álykta að þessi 

skoðun hafi verið að mörgu leyti rétt. Þegar rannsóknarvinnunni lauk þá komu í ljós fimm 

möguleikar til þess að gera greinina enn sterkari. Verið er að vinna að því að nýta flest 

þessara tækifæra.  

 Við gerð rannsóknarinnar voru þó nokkrar takmarkanir. Þar má þá helst nefna skort á 

fræðilegu efni um skíðaferðaþjónustu. Það gerði það að verkum að sumar heimildirnar sem 

nýttar voru við gerð ritgerðarinnar eru þó nokkkuð gamlar og þar af leiðandi hugsanlega 

ekki jafn traustar og ef heimildirnar hefðu verið nýrri. Mikið var notað af heimildum eftir 

sama höfundinn þar sem að rannsakandi fann ekki betri heimildir sem gætu skýrt efnið jafn 

vel. Fleiri takmarkanir má einnig finna en þar má til dæmis nefna það að sum viðtölin 

þurftu að fara í gegnum tölvuforritið Skype eða í gegnum síma. Ekki er þó víst að svör 

viðmælenda myndu vera eitthvað öðruvísi en það er þó alltaf möguleiki þar sem viðtalið 

verður ekki jafn persónulegt.    
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8 Lokaorð 

Þessi rannsókn sýnir fram á að það leynast töluverð tækifæri í skíðaferðaþjónustu á Íslandi. 

Vinsældir Íslands eru að aukast hjá erlendum ferðamönnum og einnig útivist og hreyfing 

meðal Íslendinga. Því eykst eftirspurn eftir fjölbreyttri afþreyingu og getur 

skíðaferðamennska komið þar sterk inn. Markmið þessarar rannsóknar var að svara 

rannsóknarspurningunni: Er verið að nýta þá möguleika sem til eru í skíðaferðaþjónustu 

hér á landi og hvaða uppbygging  á sér stað á skíðaferðaþjónustumarkaðinum?  

 Á landinu er hægt að finna fjölbreytta skíðaferðaþjónustu eins og fjalla og 

þyrluskíðaferðir á Tröllaskaga, gönguskíðaferðir yfir jökla og gönguskíðakeppni við 

Fossavatn á Ísafirði. Ásamt því þá höfum við mörg skíðasvæði um land allt. Skíðasvæðin í 

Bláfjöllum og Hlíðarfjalli hafa verið að laða að ferðamenn. Forsvarsmenn Bláfjalla mættu 

þó marka sér skýrari stefnu í ferðaþjónustu og átta sig betur á því að þeir eru 

ferðaþjónustufyrirtæki að mörgu leiti. Þeir gætu til dæmis boðið upp á skemmtilegar 

dagsferðir í Bláfjöll fyrir ferðamenn. Það má heldur ekki gleyma því að Íslendingar getur 

einnig verið skíðaferðamenn.  

 Það má því segja út frá þessari rannsókn að það sé verið að nýta marga möguleika í 

skíðaferðaþjónustu á Íslandi en það leynast mörg tækifæri sem hægt væri að nýta betur. 

Það gæti jafnvel verið áhugavert að rannsaka það nánar afhverju sveitarfélögin telja sig 

ekki vera í ferðaþjónustu. Eftir að niðurstöður voru settar fram kom í ljós að lítið hafði 

komið fram um uppbyggingu skíðaferðaþjónustunnar. Þennan þátt hefði kannski mátt 

rannsaka betur. Það sem helst var nefnt varðandi uppbyggingu greinarinnar var 

uppbygging á gönguskíðasvæði við Fossavatn, sterkar markaðstefnur sem gætu leitt af sér 

fleiri ferðamenn og snjóframleiðsla sem stefnt er að í Bláfjöllum en hún myndi líklegast 

gera rekstur svæðisins stöðugri.  

 Skíðaferðamennska er orðin hluti af ferðaþjónustu á Íslandi og ætti að geta dafnað 

með vaxandi fjölda ferðamanna og bættri aðstöðu til iðkunar hennar hér á landi. Það eru 

þvi tækifæri í greininni sem verður spennandi að sjá hvernig þróast í framtíðinni. 
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9 Viðauki – Spurningalisti 

 

 Fá leyfi til að taka upp. TRÚNAÐARMÁL 

 Byrja upptökuna hérna 

 

Bakgrunnsspurningar:  Aldur, Búseta, Skólaganga/menntun, starf og starfstitill: 

 

1. Hvað er skíðaferðaþjónusta í þínum huga? 

a.  Hvernig mundir þú flokka skíðaferðaþjónustu? 

2. Hvað er skíðasvæði?  

a. Hefur skíðasvæði einhverjar takmarkanir? 

3. Telur þú vera mikið eða lítið framboð á skíðaferðaþjónustu á Íslandi?  

a. Hvernig? Hvar?  

4. Hverjir eru helstu kostir og ókostir skíðaferðaþjónustu á Íslandi? 

5. Hvernig skíðaferðaþjónustu er verið að bjóða upp á hjá/ í  ________(Hlíðarfjalli, 

Bláfjöllum, Bergman mountain guides, o.fl.). 

6. Er mikil eftirspurn eftir “skíðaferðaþjónustuvörunni”?   

a.  Hefur hún eitthvað aukist/minnkað og þá að hvaða leiti? 

7. Eru þið með einhverja markaðsstefnu til þess að laða að ferðamenn?  

a. Hver er helsti markhópurinn? 

8. Hverjir eru helstu samkeppnisaðilarnir?  

a. Og hvernig skerið þið ykkur út frá þeim? 

9. Eru þið í einhverju samstarfi við önnur fyrirtæki eða sveitarfélagið? 

10. Mundir þú telja þjónustuna sem þú/þið eruð að bjóða vera sjálfbæra  
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a.  Eru þið með umhverfisstefnu?  

11. Eru þið með öryggisstefnu? 

12.  Hvaða ógnanir telur þú vera gagnvart skíðaferðaþjónustu á þínu svæði? 

a. Hefur veðurfar áhrif á rekstur skíðasvæðis eða fyrirtækis? 

13.  Hvaða tækifæri sérðu í skíðaferðaþjónustu?  

 

 

 


