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Útdráttur 

Megintilgangurinn með þessari rannsókn er að skoða lúxusferðaþjónustu á Íslandi og greina 

hvort tækifæri séu til að mæta þörfum lúxusferðamanna betur en gert er í dag. Ferðaþjónustan 

er orðin einn af máttarstólpum atvinnulífsins og þótti höfundi áhugavert að skoða þennan 

markhóp sérstaklega. Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað um ferðaþjónustuna í heild og 

þá markhópagreiningu sem hefur átt sér stað hérlendis. Þá er lúxus skilgreindur og hvað það er 

sem einkennir lúxusferðaþjónustu. Höfundur tók ákvörðun um að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir til að fá innsýn inn í reynsluheim þeirra viðmælenda sem fyrir valinu urðu. 

Tekin voru viðtöl við þrjá reynslumikla aðila í lúxusferðaþjónustu sem hafa fjölbreytilega 

snertingu við viðfangsefnið. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að lúxusferðamenn hafa 

gríðarlega sértækar þarfir og óskir og eru tilbúnir til að greiða háar upphæðir fyrir upplifun í 

sérflokki. Ísland hefur mjög margt fram að færa til lúxusferðamanna og tækifærin eru á hverju 

strái. En til þess að nýta megi þau tækifæri sem eru til staðar þarf nauðsynlega að bæta innra 

umhverfi og regluverk ferðaþjónustunnar í heild ásamt því að stuðla að frekari menntun í 

þjónustugreinum. Við auknar kröfur um skilyrði til menntunar má búast við að þjónustugæði 

aukist og þjónustuaðilar verði í kjölfarið betur í stakk búnir til að mæta auknum kröfum 

lúxusferðamanna. 

 

 

Lykilhugtök: Lúxus, lúxusferðaþjónusta, markhópagreining, lúxusferðamenn, ferðaþjónusta, 

Ísland, tækifæri, þjónustugæði    
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1.  Inngangur 

1.1.   Val og afmörkun viðfangsefnis 

Ferðaþjónustan á Íslandi í dag stendur frammi fyrir mörgum áskorunum og felur um leið í sér 

ótalmörg tækifæri. Fjöldi ferðamanna sem leggur leið sína hingað til lands eykst taktfast með 

ári hverju og er það stórbrotin náttúrufegurð og einstakt umhverfið sem heillar einna helst þá 

sem hingað sækja. Ferðaþjónustan er á nokkrum árum orðin að stærstu útflutningsvöru landsins 

og hefur umfang ferðaþjónustugeirans vaxið hraðar en landsframleiðsla á síðasta áratug 

(Landsbankinn, 2016). Mikilvægt er að standa vörð um náttúruna okkar í öllum þessum vexti 

og í umræðunni skiptast stjórnmálamenn og aðrir hagsmunaaðilar í ferðaþjónustunni á 

skoðunum um það hvernig varðveita megi náttúru landsins og lágmarka skaða á fjölförnum 

ferðamannastöðum. Augljós þörf er fyrir skýra framtíðarstefnu fyrir atvinnugreinina í heild. 

Skipulag hennar er flókið líkt og lagaumhverfið og undirstöðurnar eru veikar. Sú ábyrgð sem 

felst í stækkun ferðaþjónustunnar er víða óljós og í raun ríkir nokkurt skipulagsleysi í öllum 

þessum vexti (Ferðamálastefna, 2016).  

 

Það hversu mikilvæg ferðaþjónustan er fyrir íslensku þjóðina með tilliti til gjaldeyris- og 

atvinnusköpunar leiddi höfund inn á viðfangsefni rannsóknarinnar sem er lúxusferðaþjónusta 

á Íslandi. Þótti höfundi áhugavert að rannsaka hvort grundvöllur sé fyrir því að höfða enn betur 

til lúxusferðamanna (e. luxury traveller) með því að skilgreina þarfir þeirra og óskir og fá 

innsýn í heim þeirrar lúxusferðamennsku sem nú er til staðar hérlendis.  

 

1.2.   Rannsóknarspurningar  

Markmið höfundar var að varpa ljósi á þarfir og óskir lúxusferðamanna með það að leiðarljósi 

hvaða þjónustu þeir vilja og hvaða þjónustu vantar eða mætti bæta á Íslandi til að höfða betur 

til þessa hóps.  Þar af leiðandi voru eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar fram: 

 

Yfirspurning 

Hvernig getur Ísland höfðað betur til lúxusferðamanna? 

Undirspurningar  

Hver eru einkenni lúxusferðaþjónustu?  
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Hverjar eru þarfir og óskir lúxusferðamanna?  

Uppfyllir íslenska ferðaþjónustan meginþarfir og óskir lúxusferðamanna? 

1.3.   Vinnuaðferðir og framkvæmd 

Við vinnslu ritgerðarinnar var í meginatriðum unnið eftir sex þrepa rannsóknarlíkani Philip 

Kotler (Kotler og Keller, 2009) til að skilgreina vinnuferlið og auðvelda vinnuna. Þrepin í 

rannsóknarlíkaninu eru eftirfarandi: 

 
Mynd 1. Rannsóknarþrep Philip Kotler, 2009 

 

Við framkvæmdina var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð auk þess sem ýmis gögn voru 

skoðuð til þess að varpa ljósi á lúxusferðamennsku og spá fyrir um þróun lúxusferðaþjónustu 

og fýsileika í íslenskri ferðaþjónustu fyrir þennan markhóp. Rafræn heimildaleit var notuð til 

að afla upplýsinga um niðurstöður rannsókna um viðfangsefnið. Þau hugtök sem reyndust best 

við leitina voru: Luxury tourism – high end tourism – luxury traveller –  luxury – definition of 

luxury – luxury market – luxury market segmentation – Luxury tourism in Iceland. Við leitina 

voru gagnagrunnarnir Leitir.is, JSTOR og Google Scholar notaðir jöfnum höndum. Höfundur 

skoðaði áður útgefið efni og rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið um þessa tegund 

ferðamennsku og lúxusferðaþjónustu í heild sinni. Við leitina kom í ljós að ekki er mikið um 

rannsóknir eða ritrýnt efni um ferðaþjónustuna á Íslandi og mjög lítið efni er að finna um 

lúxusferðaþjónustu hérlendis. Því var notast að mestu við erlendar rannsóknir og skýrslur.  

 

Til að fá frekari nálgun á viðfangsefnið voru tekin viðtöl við þrjá reynslumikla aðila tengda 

lúxusferðaþjónustu á Íslandi. Notast var við hálf opin (e. semi structured) viðtöl með það að 

markmiði að fá góða innsýn í lúxusferðaþjónustu. Viðtölunum var ætlað að varpa ljósi á þarfir 

og óskir efnameiri ferðamanna sem kjósa lúxus, hvernig þeim þörfum er mætt og hvað má bæta 

hérlendis til að höfða betur til markhópsins. Umræðuefni viðtalanna var ákveðið fyrirfram þar 

sem viðmælendur fengu að vita áhersluatriðin í aðdraganda þeirra. Viðmælendum var bent á 

að þeim væri frjálst að koma með athugasemdir og leggja fram spurningar að vild á meðan á 

viðtölum stóð.  

Rannsóknarefni	  
valið

Rannsóknar-‐
áætlun	  mótuð Upplýsingaöflun Upplýsingar	  

metnar
Unnið	  úr	  
heimildum

Niðurstöður	  
kynntar
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2.  Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta er ört vaxandi iðnaður um allan heim, og hefur mikil aukning á fjölda 

ferðamanna átt sér stað alþjóðlega á undanförnum árum. Allt frá alheimskreppunni árið 2009 

hefur verið stöðug aukning í ferðamennsku og samkvæmt tölfræðiupplýsingum frá 

Alþjóðaferðamálaráðinu (e. World Tourism Organization - UNWTO) nemur árleg aukning 

ferðamanna á alheimsvísu um 4,4%. Sú aukning er heldur meiri en sú 3,8% aukning sem 

langtímaspá ráðsins segir til um fyrir tímabilið 2010 - 2020. Spáin var gerð með tilliti til 

alheimsvandamála á borð við pólitískar milliríkjadeilur og hættu vegna ebólu-

veirusýkingarinnar svo aukningin er framar björtustu vonum (United Nations World Tourism 

Organization, 2015). Á alheimsvísu starfa um 277 milljónir manna við iðnaðinn og skilar hann 

9,8% af vergri landsframleiðslu heimsins (World Travel & Tourism Council, 2016). Því má 

með sanni segja að ferðaþjónustuiðnaðurinn sé í stöðugri sókn um þessar mundir og er hann 

orðinn gríðarlega mikilvægur fyrir hagtölur þjóðarbúa um gjörvallan heim. 

2.1.   Ferðaþjónusta á Íslandi 

Umfang ferðaþjónustu á Íslandi stækkar í takt við alheimsaukninguna og vöxturinn skilar 

gríðarlegum gjaldeyristekjum í þjóðarbúið. Ferðaþjónustan er orðin helsta útflutningsvara 

landsins og ekkert bendir til að draga muni úr þessum öra vexti næstu árin. Þessi mikli 

uppgangur verður til þess að krónan styrkist og verðbólga minnkar, auk þess sem atvinnuleysi 

minnkar. Því er nauðsynlegt fyrir land og þjóð að byggja traustan grunn og leggja áherslu á 

markmiðasetningu og uppbyggingu á lykilstoðum í ferðaþjónustu (Viðskiptablaðið, 2015a).  

 

Þrátt fyrir umfang hefur ferðaþjónustan ekki fengið þann forgang sem hún þarfnast í 

uppbyggingu innviða en í október 2015 var Stjórnstöð ferðamála loks sett á laggirnar. 

Stjórnstöðinni er ætlað að treysta grunninn sem byggja skal á með það að markmiði að samhæfa 

aðgerðir í samvinnu við stjórnsýsluna og aðra hagsmunaaðila og útfæra þær leiðir sem fara 

skal. Stjórn Stjórnstöðvar er skipuð af forsætisráðherra og samanstendur af Iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra, 

innanríkisráðherra ásamt fjórum fulltrúum Samtaka ferðaþjónustunnar og íslenskra 

sveitafélaga. Ýmis markmið hafa verið skilgreind fyrir árin 2015-2020 og á meðal fjölda  
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markmiða er mörkun (e. branding) á Íslandi í heild, skilgreining á markhópum og aukning á 

arðsemi. Mikil áhersla er lögð á gagnasöfnun, en eins og áður sagði er mikil vöntun á 

áreiðanlegum gögnum um atvinnugreinina og traustar tölfræðiupplýsingar aðrar en þær sem 

tengjast fjölda og uppruna ferðamanna hingað til lands (Ferðamálastefna. e.d.). 

2.2.   Gríðarlegur vöxtur  

Tekjur af ferðaþjónustu hérlendis halda áfram að vaxa með hverju ári og hefur fjöldinn sem 

hingað kemur aldrei verið meiri en árið 2015. Alls fóru tæplega 1,3 milljón ferðamenn af 

erlendu bergi brotnu um Keflavíkurflugvöll sem er 30,2% aukning frá því árið 2014 

(Ferðamálastofa, 2015a). Þegar skoðaður er fjöldi ferðamanna sem eyddi tíma á landinu kemur 

í ljós að aukningin hefur verið jöfn og þétt líkt og á alheimsvísu allt frá árinu 2010, en það ár 

var heildarfjöldi ferðamanna alls 488.622 manns. Árið 2015 var fjöldinn hins vegar orðinn 

1.289.140 sem gerir rúmlega 164% aukningu á fimm árum (Ferðamálastofa, e.d.). 

 

 
Mynd 2. Heildarfjöldi ferðamanna hingað til lands. Heimild: Ferðamálastofa 

 

Ef skoðaðar eru tölfræðiupplýsingar um þjóðerni ferðamanna á Íslandi síðastliðin 5 ár má sjá 

að það er fjölbreyttur hópur sem leggur leið sína hingað til lands. Ferðamenn frá 

Bandaríkjunum og Bretlandi eru nú lang fjölmennastir og er aukningin gífurleg á milli áranna 

2014 og 2015 eða 51,6% frá N-Ameríku og 33,5% frá Bretlandi. Aukning á ferðamönnum frá 

Mið- og S-Evrópu er einungis 19,6% til samanburðar (Ferðamálastofa, 2015b).  
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Mynd 3. Þjóðerni ferðamanna árin 2010-2015. Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Höfundur leitaðist við að finna rannsóknir eða upplýsingar um uppruna lúxusferðamanna á 

alheimsvísu en ekki var um auðugan garð að gresja. Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu að 

þeir lúxusferðamenn sem þeir væru að þjónusta hérlendis væru Bandaríkjamenn í miklum 

mæli, auk ferðamanna frá Bretlandi og annara Evrópubúa. Þá væri einnig aukning á 

lúxusferðamönnum frá Mexíkó yfir vetrartímann (Ýr Káradóttir, munnleg heimild, 1. febrúar 

2016). 

2.3.   Markaðshlutun  

Markaðshlutun felur í sér skiptingu heildarmarkaðarins í smærri einingar og er framkvæmd 

með það í huga að nálgast viðskiptavini á skilvirkari hátt (Kotler o.fl., 2001). Til að finna 

eftirsóknarverða markaðshluta er mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir þörfum og óskum 

neytenda og því hvað hefur áhrif á kauphegðun þeirra. Markaðurinn samanstendur af ótal 

neytendum sem eru jafn misjafnir og þeir eru margir og allir hafa þeir mismunandi þarfir og  

óskir. Það gæti orðið ansi erfitt að hanna markaðsáætlun fyrir hvern og einn neytanda og þar 

af leiðandi þarf að skipta neytendum með sambærilegar þarfir og óskir niður í viðeigandi 
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markhópa. Að því loknu þarf fyrirtækið svo að velja hvaða markhópa það er í stakk búið til að 

þjónusta (Kotler o.fl., 2001).  

 

Byggja má markaðshlutun á landfræðilegum, lýðfræðilegum, sálfræðilegum eða 

einstaklingsbundnum breytum. Landfræðilega markaðshlutun má skýra þannig að 

heildarmarkaði er skipt í mismunandi landfræðileg svæði eftir þjóðum, sýslum, ríkjum, 

löndum, borgum eða hverfum. Lýðfræðileg markaðshlutun byggist á að skipta markaði í hópa 

út frá breytum eins og aldri, kyni, fjölskyldustærð, tekjum, menntun, kynþáttum, stöðu, 

þjóðerni og búsetu. Sálfræðileg markaðshlutun felur í sér að skipta markaði í hópa á grundvelli 

þjóðfélagsstöðu, lífsstíls eða öðrum persónueinkennum. Þegar markaðshlutun er 

einstaklingsbundin má taka mið af hinum ýmsu lífsstílsþáttum eins og daglegum athöfnum, 

áhugamálum, skoðunum og lýðfræðilegum þáttum á borð við aldur, menntun, tekjur, 

fjölskyldustærð, atvinnu og fleira. En til að markaðshlutun sé árangursrík þarf hún að uppfylla 

skilyrði um að vera vel mælanleg, aðgengileg, möguleg og aðgreinanleg (Kotler o.fl., 2001).  

 

Skipta má hlutun markaðs í 3 stig; könnunarstig, greiningarstig og lýsingarstig. Á fyrsta stiginu, 

könnunarstigi, er unnið að því að afla upplýsinga um kauphegðun einstaklinganna, viðhorf 

þeirra og hvaða áhrifavaldar það eru sem hafa áhrif á kauphegðunina. Oft eru notaðir rýnihópar 

eða viðtöl á þessu stigi. Þessar upplýsingar nýtast svo á greiningarstiginu við að mynda 

markhópa sem eiga eitthvað sameiginlegt. Síðasta stigið, lýsingarstigið felur svo í sér að unnið 

er með einkenni hvers markhóps til að skilgreina þarfir og óskir hans. Er þar horft til þátta eins 

og hegðunar, kaupvenja og viðhorfa (Kotler, P. og Keller, K. L., 2009).  

 

Samkvæmt Swarbrooke og Horner (2007) má flokka ferðamenn í mismunandi markhópa sem 

allir eiga eftirfarandi sameiginlegt: 

 

1)   Val áfangastaða.  

2)   Hvers konar afþreying verður fyrir valinu á áfangastað.  

3)   Hvort um sé að ræða sjálfstæða ferðamennsku eða pakkaferðamennsku.  

 

Samkvæmt fræðimönnunum tveim er áhrifaríkara að einblína á hvernig ferðamaðurinn 

skipuleggur ferðalag sitt og þróar eigið atferli heldur en það hvernig fræðin gera ráð fyrir að 

þeir hegði sér (Swarbrooke, J, og Horner, S, 2007).  
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Ráðgjafafyrirtækið Boston Consulting Group (BCG) var fengið til að rannsaka 

ferðaþjónustuna á Íslandi árið 2013. Eitt meginmarkmiðanna með rannsókninni var að ákveða 

á hvaða markhópa væri æskilegt fyrir Ísland að miða í markaðssetningu. Á meðal þess sem var 

skoðað var hverjar forsendur fyrir ferðalögum ferðamanna væru, hversu löng dvöl þeirra væri, 

hversu háum fjármunum þeir eyddu að meðaltali í heimsókn sinni og á hvaða árstíma þeir kysu 

að heimsækja landið (The Boston Consulting Group, 2013). Rannsóknarskýrslan, sem ber 

heitið Northern sights: The future of tourism in Iceland kom út í september 2013 og innihélt 

greinargóðar tillögur til stefnumótunar fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi næsta áratuginn. 

 

Í skýrslunni voru ferðamenn flokkaðir í alls ellefu markhópa sem skilgreindir voru eftir þörfum, 

löngunum, viðhorfum, fjárhagsstöðu, kauphegðun og staðsetningu í lífinu. Þá var stuðst við 

lýðfræðilegar breytur eins og aldur, kyn, starf, tekjur, menntun og þjóðerni. Var það mat BCG 

að auka mætti arðsemi ferðaþjónustunnar með því að breyta áherslum og reyna að ná til 

efnameiri ferðamanna í meira mæli og í því samhengi voru það fimm markhópar sem voru gerð 

skil sérstaklega. Hér á eftir verður fjallað um hvern og einn þeirra, enda eru þessir markhópar 

lykilatriði fyrir uppbyggingu lúxusferðaþjónustu hérlendis:  

 

•   Older Relaxers. Þessi hópur samanstendur af ferðamönnum á aldrinum 50 ára og eldri 

með góða innkomu. Þeirra áhugamál eru m.a. að slaka á og njóta menningarinnar sem 

þjóðin hefur upp á að bjóða og er dagleg eyðsla þeirra yfir meðallagi. Hópurinn telur 

um 30% markaðarins. Rannsókn BCG gerir ráð fyrir að hann stækki verulega fram yfir 

yngri hópa á næstu 10 árum.  

 

•   Affluent Adventurers. Ferðamenn á aldrinum 18-59 ára. Eru þetta vel stæðir 

ævintýramenn sem sækjast eftir nýrri upplifun og eru tilbúnir að borga vel fyrir. Dagleg 

eyðsla er yfir meðallagi. Með tilliti til fjölda og eyðslu er þessi hópur einn sá 

mikilvægasti fyrir Ísland.  

 

•   Emerging Market Explorers. Hátekjufólk frá nýmarkaðslöndunum eins og Kína, 

Indlandi og Rússlandi. Þessi hópur er enn sem komið er ekki stór á Íslandi en hann 

eyðir um 50% meira en meðalferðamaðurinn hvern dag. Um 50% þessa hóps heimsækir 

nokkur lönd í einni ferð og ráðstafar mun meiri fjármunum í verslunum en 
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meðalferðamaðurinn. Samkvæmt skýrslunni felast tækifæri í því að þróa og 

markaðssetja viðburði sem höfða til þessa markhóps.   

 

•   City Breakers. Borgarferðamenn á aldrinum 25-49 ára sem taka sér löng helgarfrí. Þótt 

Reykjavík sé frekar dýr staður fyrir stutta heimsókn er sérstaða borgarinnar slík að hún 

eykur aðdráttaraflið. Borgarferðamenn sækja í menningu og nýja upplifun og eiga ríkan 

þátt í því að draga úr árstíðarsveiflum því heimsóknir þeirra eru síður líklegar til að vera 

háðar löngum sumarfríum.  

 

•   MICE travellers. Ferðamenn á aldrinum 25 ára og eldri. Tilgangurinn með ferðum 

þeirra eru ráðstefnur og annars konar viðburðir tengdir starfi. Ýmis tækifæri eru 

varðandi þennan hóp og skipa hvataferðir þar stóran sess.  

   (The Boston Consulting Group, 2013) 

 

Á eftirfarandi mynd má sjá hvernig öllum markhópunum hefur verið raðað upp í fylki (e. 

matrix) þar sem sýnt er fram á hversu áhugavert Ísland þykir fyrir hvern markhóp og hversu 

aðlaðandi markhóparnir eru fyrir ferðaþjónustuna. Myndin gefur til kynna möguleikann á 

aukningu þeirra markhópa sem eru taldir verðmætastir fyrir ferðaþjónustuna (The Boston 

Consulting Group, 2013).  
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Mynd 4. Mikilvægi markhópa ferðaþjónustunnar. Heimild: The Boston Consulting Group, íslensk 

þýðing myndar, 2013. 

 

Íslandsstofa er aðalframkvæmdaraðili markaðssetningar á íslenskri ferðaþjónustu erlendis og í 

kjölfarið af allsherjar markaðsátakinu Inspired by Iceland var nýtt markaðsverkefni, sem ber 

heitið Ísland – allt árið, kynnt til sögunnar. Megintilgangurinn með því var að kynna landið 

enn frekar sem heilsárs áfangastað með sérstaka áherslu á að auka meðalneyslu þeirra 

ferðamanna sem hingað koma. Áhersla var lögð á að efla kynningu á landinu sem áfangastað 

fyrir MICE ferðamenn sem sækja ráðstefnur, fundi og hvataferðir (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

 

Markhópur Ísland – allt árið var skilgreindur og fékk hann nafnbótina Hinn upplýsti 

ferðamaður (e. The enlightened tourist). Einkenni markhópsins eru eftirfarandi:  

 

•   Fólk á aldrinum 20 - 65 ára, sem býr í þéttbýli, er með menntun og tekjur yfir 
meðallagi og notar internet, snjallsíma og prentmiðla yfir meðaltali. 
 

•   Fólk sem vill standa utan við hjörðina, vill ferðast sjálfstætt og hefur áhuga á því að 
kynnast menningu, hugmyndum og lífsstíl annars fólks. 
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•   Fólk sem vill fara á nýja og spennandi áfangastaði, vill fara í frí að vetri til, er opið 
fyrir nýjungum, sækist eftir áskorunum og er tilbúið að deila upplifunum sínum með 
öðrum. 

         (Íslandsstofa, 2016) 

 

Markhópurinn ber sterka tengingu í þá markhópa sem skýrsla Boston Consulting Group dregur 

fram að séu vænlegir fyrir íslenska ferðaþjónustu og í útgefnum bæklingi um leiðarljós í 

markaðssetningu frá Íslandsstofu er lögð áhersla á að Ísland sé ekki fyrir hvern sem er. Það sé 

fyrst og fremst staður fyrir ævintýraþyrsta ferðamenn sem vilja láta koma sér á óvart með 

sérstökum og öðruvísi upplifunum og því sé það ekki staðurinn sem er heimsóttur vegna þess 

að allir aðrir séu á leiðinni þangað (Íslandsstofa, 2016). Þegar höfundur leitaði upplýsinga um 

þá markaðssetningu sem ætti sér stað sérstaklega til lúxusferðamanna, var ekki um auðugan 

garð að gresja. Markaðsrannsóknum og ítarlegum greiningum á ferðaþjónustunni er virkilega 

ábótavant og gat höfundur hvergi fundið tölfræðilegar upplýsingar um lúxusferðaþjónustu á 

Íslandi eða hvort að markaðssetning til lúxusferðamanna væri yfir höfuð skilgreind í því 

markaðsstarfi sem á sér stað á landinu út á við. 

2.4.   Lúxus 

Fyrirbærið lúxus á uppruna sinn að rekja til 19. aldar þegar klæðskerar hönnuðu og seldu 

sérsniðna kjóla fyrir þröngan markað vel stæðra kvenna. Tískuhús hófu þá að þróa vörulínur 

sínar og bjóða upp á aukinn varning líkt og ilmvötn. Fatahönnuðurinn Poiret hóf sem dæmi 

framleiðslu á ilmvatninu Rosine árið 1911 og árið 1921 kynnti hátískurisinn Chanel til leiks 

lúxusvörumerkið Chanel No 5 og fékk góðar viðtökur. Enn fleiri fylgdu í kjölfarið með 

lúxusvarning af ýmsu tagi og markaðssetning á lúxus hóf göngu sína. Síðan þá hefur 

lúxusiðnaðurinn sem slíkur verið í stanslausri þróun og aðlögun (Tungate, 2009). Lúxus má 

jafnvel skilgreina sem eitthvað meira en það sem nauðsynlegt þykir (Bearden, W.O. og Etzel, 

M.J., 1982). Helsti greinarmunurinn á því sem telst nauðsynlegt og lúxus byggist á því hversu 

aðgengilegt eða auðvelt er að nálgast vöruna eða þjónustuna. Á meðan nauðsynjar eru á valdi 

nánast allra er lúxus einungis aðgengilegur útvöldum eða í það minnsta einungis við sérstök 

tilefni (Bearden, W.O. og Etzel, M.J., 1982). 

 

Það má finna ýmsar skilgreiningar á lúxus en enska Collins orðabókin lýsir lúxus sem 

íburðarmiklum lífsstíl hinna vandlátu, á meðan franska orðabókin Larousse segir lúxus 
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kostnaðarsama ánægju sem fjárfest er í án þess að nauðsyn sé til, eitthvað dýrt, fágað og 

íburðarmikið. Samkvæmt japönsku orðabókinni Daijisen felur lúxus í sér að eyða peningum í 

eitthvað sem ekki er þörf á og rússneska Wiktionary skilgreinir lúxus sem nokkurs konar 

yfirborðskennd, einkennda af miklum auði, sem skapar þægindi og ánægju (Luxurydaily, 

2013).  

Út frá þessum orðabókaskilgreiningum á lúxus má segja að lúxus sé í heildina kostnaðarsöm 

ytri prýði sem þykir bæði munúðarfull og fáguð. En samkvæmt Hoffman og Coste-Maniére 

(2013) er í raun ekki hægt að skilgreina lúxus á einhvern sérstakan hátt því að sérhver upplifun 

af lúxus er einstaklingsbundin og tekur mið af raunverulegum heildarupplifunum einstaklinga.  

Hver og ein upplifun markast af því hvernig einstaklingurinn upplifir, sér og finnur. Breytur 

eins og fágæti, þjónustugæði og þægindi sem eru á meðal þeirra áhrifavalda á það hvernig við 

upplifum. Lúxus mætti ef til vill skilgreina sem eitthvað sérsniðið, sem sérstaka afþreyingu, 

fágæta eign, forréttindi eða eingöngu það að eiga tíma til að gera eitthvað fyrir peninginn 

(Hoffman og Coste-Maniére, 2013).  

 

Samkvæmt rannsókn fræðamannsins Klaus Heine (2012) hafa lúxusvörur og þjónusta sex 

eftirfarandi karakterseinkenni til aðgreiningar í hugum neytenda: 

 

 
 

Mynd 5. Sex einkenni lúxusvarnings. Heimild: Klaus Heine, 2012 
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Atriðin sex eru: 1) verð (e. price), 2) gæði (e. quality), 3) fagurfræði (e. aesthetics), 4) fágæti 

(e. rarity), 5) sérkenni (e. extraordinariness), 6) það sem varan stendur fyrir (e. symbolism). 

Þessi megin einkenni hafa áhrif hvert á annað og hafa samverkandi áhrif á það hvort vara eða 

þjónusta falli undir skilgreininguna á lúxus. Lúxus krefst þess ekki endilega að öll fyrrgreind 

einkenni séu fyllilega til staðar, heldur byggist á að fyrirtæki og þjónustuaðilar blandi saman 

þeim eiginleikum sem þeir telja að þurfi að vera til staðar fyrir þá markhópa sem þeir vilja ná 

til. Þar af leiðandi er með þessum sex megin undirstöðuatriðum hægt að aðgreina lúxusvörur 

og þjónustu (Heine, 2012).  

 

Ef aðgreiningarmöguleikar íslensku ferðaþjónustunnar, í þeirri mynd sem hún er í dag eru 

skoðaðir með tilliti til þessara karakterseinkenna lúxus þá hefur hún að geyma þrjú af þessum 

sex einkennum. Þau eru: Tenging við fagurfræði, fágæti og sérkenni, merkt með grænu á 

eftirfarandi mynd. Fögur og fágæt náttúran er aðalsmerki landsins og frábrugðið landslagið 

þykir stórfenglegt. Til að aðgreina íslenska ferðaþjónustu á góðan hátt sem lúxusþjónustu þyrfti 

að mati höfundar að bæta gæði veittrar þjónustu og samræma verðlag í takt við þau gæði. Eru 

þau einkenni sem höfundur telur möguleika á að bæta merkt með rauðu:  

 
                        Mynd 6. Núverandi mynd íslenskrar ferðaþjónustu út frá einkennum lúxuss 
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Þeir Dubois, Laurent og Czellar (2001) framkvæmdu neytendarannsókn með það að markmiði 

að draga fram hvaða megineiginleikum lúxusvarningur og þjónusta þurfa að búa yfir. Á 

eftirfarandi mynd má sjá útskýringar á þessum þáttum:  

 

 
Mynd 7. Skilgreining á lúxus. Heimild: Dubois, Laurent og Czellar, íslensk þýðing myndar, 2001 

  

Eins og áður hefur komið fram þá er lúxus einkar flókið og huglægt fyrirbæri sem erfitt er að 

skilgreina á annan hátt en með því að rannsaka huglægt mat neytenda (Kotler o.fl., 2007). Mat 

neytenda á gæðum og einkennum vöru eða þjónustu byggir á samanburði á væntingum og 

skynjun á eiginleikum hennar. Þessi samanburður hefur áhrif á það hvernig þeir meta kosti 

hennar og að lokum kaupákvörðun (Kotler o.fl., 2007). Lúxus er eitthvað sem fólk þarf ekki á 

að halda, eitthvað öðruvísi sem fólk girnist. Það sem í því felst er: 1) Svæðisbundið (e. 

regional), háð tímasetningu (e. temporal), efnahagslegum áhrifum (e. economic), menningu 

(e.cultural) og aðstæðubundnum (e. situational) sjónarmiðum. Í heildina litið ætti að meta gæði 

lúxuss út frá alþjóðlegu sjónarmiði dagsins í dag, byggt á samfélaginu í heild sinni. Þrátt fyrir 

það þá byggist eftirspurn lúxusvarnings eða þjónustu að mestu á eftirspurn og upplifun efri 

stétta þjóðfélagsins (Heine, 2012).  

• Fyrsta	  einkenni	  lúxusvarnings	  eru framúrskarandi	  gæði.	  Sterk	  huglæg	  
tengsl	  eru	  á	  milli	  gæða	  og	  lúxuss	  og	  er	  nánast	  bein	  tenging	  þarna	  á	  
milli.

Framúrskarandi	  
gæði	  

•Annað	  sem einkennir	  lúxusvarning,	  er	  hátt	  verðlag.	  	  Sterk	  skynjun	  
neytenda	  byggist	  jafnan	  á	  virði	  vörunnar	  eða	  það	  sem	  algengara	  er,	  
virði	  vörunnar	  í	  samanburði	  við	  aðra	  kosti.

Há	  verðlagning

•Þriðja	  einkenni	  lúxus er að varan	  eða þjónustan	  sé	  persónuleg	  en	  ekki	  
hönnuð fyrir	  fjöldann.Einstakt

•Fjórða einkenni	  lúxusvarnings	  felur	  í	  sér	  sterka	  tengingu	  við	  
fagurfræðileg	  sjónarmið	  og	  munúð.	  Lúxusvarningi	  er	  ætlað	  að	  fegra	  
umhverfi	  eigandans.

Munúð

•Það skiptir	  máli	  að	  lúxusvarningur	  eða	  þjónusta	  einkennist	  af	  tengslum	  
við	  fortíðina.	  Neytendur	  bera	  virðingu	  fyrir	  langri	  sögu	  og	  kunna	  vel	  við	  
að	  finna	  fyrir	  hefðum	  og	  gildum	  fortíðarinnar.	  

Fortíðartengsl

•Lúxus	  er	  eitthvað	  sem	  ekki	  er	  nauðsynlegt.	  Lúxusvarningur	  er	  ekki	  
talinn	  þarfaþing	  og	  er	  það	  þannig	  sem	  að	  fræðimenn	  og	  neytendur	  
skilgreina	  lúxus	  frá	  nauðsynjum.	  

Óþarfur munaður
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2.5.  Lúxusferðaþjónusta 

Upphaf lúxusferðaþjónustu á einnig rætur sínar að rekja aftur til 19. aldar þar sem hún var 

skilgreind sem kostnaðarsöm upplifun með hátt þjónstustig. Lúxusferðaþjónusta var eingöngu 

ferðamáti efri stétta þjóðfélagsins allt þar til snemma á tuttugustu öld. Í henni fólst að efnameira 

fólk fór í ferðir á borð við The Grand Tour, auk þess að sigla um höf á skemmtiferðaskipum 

og ferðast á milli áfangastaða með fyrstu áætlunarflugfélögunum (Page, 2009). Alla tíð síðan 

hefur lúxusferðaþjónusta verið í stanslausri þróun og í dag leita lúxusferðamenn eftir einstakri 

upplifun og framúrskarandi þjónustu. Samkvæmt rannsóknum Virtuoso (2016) sækja þessir 

ferðamenn sífellt meira í sérstaka og öðruvísi upplifun eða ,,experimental travel”. Ferðamenn 

sem kjósa lúxus vilja í dag ferðast til að sjá nýja heimshluta og upplifa eitthvað ekta og 

frábrugðið. Huga þarf að ferðalaginu frá byrjun til enda þar sem hver og einn lúxusferðamaður 

hefur vissar væntingar sem þarf að uppfylla og þarfir sem þarf að fullnægja. Lúxusferðamenn 

vilja þjónustu sem ekki er á allra færi og vilja tækifæri til að njóta á sérstakan hátt með öðruvísi 

snertingu en aðrir (Travelmarketreport.com, 2015).  

 

Til að skilgreina hvaða þjónustu má flokka sem lúxusþjónustu þarf að horfa til þess hver 

grunngildi lúxus eru. Í skýrslu sem unnin var af Ráðgjafafyrirtækinu Howarth HTL (2011) um 

framtíð lúxusferðaþjónustu voru þessi grunngildi skilgreind á eftirfarandi hátt:   

 

1)   Sérstaða vöru eða þjónustu - sérstaða er sambland af eftirfarandi lúxus eiginleikum:  
 

-   Fjölbreytileiki sem tryggir vissan stíl  

-   Gæði í efnavali 

-   Sérstaklega valið kerfi dreifileiða og útfærð stefna 

-   Virtir söluaðilar 

-   Takmarkað framboð  

-   Hátt verðlag, sem ákvarðast af gæðum vörunnar, ímynd vörumerkis og 

þörfum neytenda 

-   Gott orðspor sem byggist á þekkingu, reynslu og hæfni 

2)   Ímynd vörumerkis – ímyndin endurspeglast í vöruframboðinu og þjónustunni með 
eftirfarandi hætti:  
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-   Eiginleikar merkis tryggja snertingu viðskiptavina við félagslegar efri 
stéttir þjóðfélagsins (e. upper social sircles)  
 

-   Persónuleg samskipti við viðskiptavini og metnaður til að mæta væntingum 
neytendahópsins 

(Horwath HTL, 2011) 

 

Samkvæmt skýrslunni er lúxusferðaþjónusta í sífelldri aðlögun að markaðnum og á 

undanförnum árum hefur stefna hennar þróast mikið í sömu átt og hefðbundinn lúxus á borð 

við hátískuvörur og skartgripi. Helstu einkenni lúxusferðaþjónustu eru óaðfinnanleg gæði á 

borð við fyrsta flokks staðsetningu,  framúrskarandi umhverfi, þægindi, næði og tryggt öryggi. 

Ísland hefur óneitanlega öll þessi einkenni að bera og undirstrikar þessi tenging þá möguleika 

sem felast í lúxusferðaþjónustu hérlendis.   

 

Þá hefur tenging við sterka þjónustuaðila góð áhrif í uppbyggingu lúxusvörumerkis. Líkt og 

hefðbundin lúxusvörumerki hafa lúxusferðaþjónustufyrirtæki leitast við að stuðla að 

vörumerkjavitund með tengslum við sterk vörumerki. Sem dæmi má nefna samstarf við 

vörumerki á borð við hótelkeðjurnar Ritz, Raffles, Peninsula, Waldorf Astoria og The Savoy. 

Þá hefur einnig orðið sambærileg þróun á samstarfi meðal framleiðenda lúxusvarnings og 

lúxusferðamennsku, þar sem áhersla er lögð á lúxushótel (Horwath HTL, 2011). Bulgari 

starfrækir í dag fjögur lúxushótel staðsett í Mílanó, London, Balí og Óman og fyrirhugað er að 

opna þrjú til viðbótar árið 2017 í Shanghai, Beijing og Dubai (Bulgarihotels, 2016). Franska 

fyrirtækjasamsteypan LVMH sem sérhæfir sig í framleiðslu lúxusvarnings rekur einnig 5 

stjörnu Cheval Blanc lúxushótel í Courchevel og Saint-Barthélemy héraðinu í Frakklandi sem 

og á Maldives eyjum (LVMH, 2016).  

 

Það er fyrst og fremst persónuleg þjónusta sem skiptir lykilmáli þegar lúxusþjónusta er annars 

vegar og þrátt fyrir að þjónustustíllinn sé breytilegur eftir heimshlutum þá hefur krafan um 

þessa persónulegu þjónustu aukist. Krafan um glys og glamúr er hverfandi og yngri kynslóðir 

sækjast í auknum mæli eftir einföldum lúxusvörum og þjónustu og þá sérstaklega á 

veitingastöðum. Slíkar kröfur um persónulega og ekta upplifun er vert að hafa í huga við 

uppbyggingu lúxusáfangastaða og auk þess vaxandi umhverfisvitund ferðamanna á 

alheimsvísu. (Horwath HTL, 2011).  
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2.6.   Skilgreining á lúxusferðamönnum 

Þeir vellauðugu eru í fararbroddi þeirra ferðamanna sem sækjast eftir lúxusferðaþjónustu en í  

flokki lúxusferðamanna eru einnig aðrir vel stæðir ferðamenn sem ferðast í ákveðnum tilgangi. 

Má þar t.d. nefna þá sem fara í brúðkaupsferðir og golfferðir. Í þessum flokki má einnig finna 

listunnendur, matgæðinga og þá ferðamenn sem sækjast eftir einstakri upplifun. Samkvæmt 

rannsókn Horwath HTL (2011) má skipta almennri eftirspurn eftir lúxus niður í þrjá eftirfarandi 

flokka út frá kaupmætti einstaklinga: 

 

-   Afdráttarlaus lúxus (e. Absolute luxury) : Efnamestu einstaklingarnir, þeir 

moldríku sem hagsveiflur hafa engin áhrif á. Þessir einstaklingar eru metnir á allavega 

4 milljarða króna.  

 

-   Eftirsóttur lúxus (e. Aspiring luxury) : Auðugir viðskiptamenn og sérfræðingar. 

Einstaklingar metnir á um 100 milljónir.  

 

-   Aðgengilegur lúxus (e. Accessible luxury) : Lúxus skipar mikilvægan þátt í lífi 

þessara ferðamanna þrátt fyrir að þeir þurfi að hafa fyrir honum. Þessi flokkur þénar 

að lágmarki um 13 milljónir króna á ári og sækist í sívaxandi mæli eftir 

lúxusferðaþjónustu frekar en þá þjónustu sem fjöldinn sækir í.  

 

Lúxusferðamenn hafa mjög ákveðnar skoðanir á því hvað þeir vilja og í stað oflátungsháttar 

aðhyllast þeir í auknum mæli fyrirferðaminni lúxus og skipuleggja ferðir sínar með áherslu á 

einstök og ævintýraleg ferðalög í stórbrotinni náttúrufegurð. Ferðamenn sem kjósa lúxus sækja 

í heildarupplifun í formi framandi matarvenja ásamt list, menningu og einhverju óhefðbundnu. 

Þá heilla áfangastaðir með sterka náttúru- og dýraverndarstefnu þennan hóp ferðamanna. Rétt 

eins og aðrir ferðamenn nýta lúxusferðamenn nútímatækni og netmiðla til að skoða, rannsaka 

og jafnvel bóka þjónustu. Þeir nýta sér einnig kunnáttu fagmanna og eru að öllu jöfnu tilbúnir 

að eyða háum fjármunum í að byggja upp traust viðskiptasamband við réttan ráðgjafa.  

Verð og gæði skipta hvort tveggja máli þegar kemur að lúxusferðamönnum. Þeir eru tilbúnir 

til að eyða háum fjármunum frjálslega en um leið vilja þeir vita að þeir séu að eyða 

skynsamlega og að með því séu þeir að tryggja sér bestu þjónustu sem völ er á (Horwath HTL, 

2011; Travelmarketreport, 2015). 
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Lúxusferðamenn má samkvæmt rannsókn Horwath HTL flokka í fjóra mismunandi 

lífsstílshópa:  

 

1)   Þeir líflegu eru virkir, sjálfstætt hugsandi, menntaðir einstaklingar sem sækjast í lífleg 

frí og ekta upplifun á sínum ferðalögum. Tími þeirra er mikilvægur og meginlanganir 

þeirra eru ferðalög sem eru sérstaklega sniðin að þeirra þörfum, án tillits til kostnaðar.  

 

2)   Landkönnuðirnir eru lúxusferðamenn sem eru tilbúnir að borga háar fjárhæðir fyrir 

ógleymanleg og óhefðbundin ævintýri.  

 

3)   Þeir kröfuhörðu eru lúxusferðamenn sem fylgja straumnum frekar en að fara ótroðnar 

slóðir þegar kemur að því að velja áfangastað. Þessi hópur leggur mikið upp úr 

félagslegri stöðu og gerir kröfur um framúrskarandi gæði og þjónustu.  

 

4)   Þeir útsjónarsömu eru lúxusferðamenn sem eru meðvitaðir um staðreyndir og nota 

internetið mikið í undirbúningsvinnu fyrir ferðalög. Þar á meðal er unga fólkið sem 

hefur ekki alveg jafn mikinn kaupmátt og meðal lúxusferðamaðurinn. Er þetta gjarnan 

barnlaust fólk með tvennar tekjur sem hefur tækifæri til að ferðast á jaðartímabilum (e. 

off-season) fyrir gott verð. Þessi hópur er mjög meðvitaður um kostnað og gæði 

þjónustunnar sem það á að fá fyrir það sem það greiðir.    

 

5)   Þeir klassísku er sá hópur lúxusferðamanna sem flýgur á áfangastað eða fer í rólega 

skemmtisiglingu fyrst og fremst til slökunar eða tilbreytingar.  

      (Horwath HTL, 2011) 

 

Þegar lífstílshóparnir fimm eru skoðaðir í samhengi við áherslupunkta í markaðssetningu á 

Íslandi má glögglega sjá að skilgreindur markhópur Íslandsstofu Hinn upplýsti ferðamaður  

fellur einkar vel að fjórum fyrstu lífstílshópunum og undirstrikar það tengsl markhópsins við 

lúxusferðaþjónustu líkt og tengsl þeirra við markhópa rannsóknar BCG þó hvergi sé tekið fram 

að sérstaklega sé höfðað til lúxusferðamanna. Ísland er upplagður áfangastaður fyrir líflega 

ferðamenn, auk þeirra ævintýraþyrstu sem vilja kanna ný mið. Ferðaþjónustan á Íslandi getur 

að sama skapi þjónað þeim ferðamönnum sem óska eftir rólegheitum og næði. Að mati 
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höfundar er gríðarlega mikilvægt að hlúa að ferðaþjónustunni til að þeir kröfuhörðu fari héðan 

með jákvæða upplifun í farteskinu. Þjónustugæði hafa í heildina sterk áhrif á heildarupplifun 

ferðamanna. Það er persónusniðin þjónusta sem skiptir lykilmáli fyrir lúxusferðamanninn sem 

hefur fjölbreytilegar þarfir sem oft felst viss áskorun í að uppfylla. Eftirspurnin eftir öðruvísi, 

óhefðbundinni og spennandi upplifun ætti að halda þjónustuaðilum vel uppteknum svo lengi 

sem frumlegheitin fá að ráða för í þjónustuframboði (Luxurytravelblog.com, 2011). 

2.7.   Lúxusferðaþjónusta á Íslandi 

Í kafla 2.7. og 2.8. er fjallað um nokkur þeirra þjónustufyrirtækja og hótela sem gefa sig út fyrir 

að þjóna lúxusferðamönnum. Er umfjöllunin ekki tæmandi listi yfir það framboð sem er til 

staðar á Íslandi heldur yfirlit yfir þá þjónustuaðila sem höfundi fannst eiga vel við 

viðfangsefnið.  

 

Lúxusferðaþjónusta og það sem í henni felst getur verið breytilegt. Áfangastaðir sem bjóða upp 

á einstakt og óvanalegt umhverfi hafa gífurleg sóknartækifæri ef marka má markaðsrannsóknir 

(Virtuoso, 2015).  Ísland sem áfangastaður fyrir markhópinn vermir nú 2. sætið á lista yfir þau 

lönd sem talið er að muni ryðja sér til rúms í framboði á lúxusferðaþjónustu árið 2016. Til 

samanburðar var Ísland í 5. sæti á sama lista árið 2015 og í 8. sæti þar á undan (Virtuoso, 2014, 

2015). Þá var Ísland nýverið útnefnt áfangastaður ársins af tímaritinu Luxury Travel Guide þar 

sem heillandi saga Íslands og einstakt landslag þykir gera landið að einum sérstakasta 

áfangastað sem til er og þá sérstaklega fyrir ferðamenn sem kjósa ævintýramennsku 

(LuxuryTravelGuide, 2016, Íslandsstofa, 2016). Tímaritið Forbes valdi Ísland efst á lista yfir 

spennandi áfangastaði árið 2015 þar sem ferðalagi hingað var líkt við flutning til annars heims, 

þar sem hvert og eitt andartak einkennist af spennandi ævintýrum, náttúruundrum, sterkri 

þjóðtrú og vanmetnum auðlindum. Ísland væri staður sem fengi fólk til að trúa á töfra á ný 

(Morgunblaðið, 2014).  

 

Framboð í ferðaþjónustu á Íslandi hefur aukist í takt við fjölda ferðamanna og sífellt fleiri 

stökkva á tækifærin sem þessi aukni straumur ferðamanna hingað til lands býður upp á. Ekki 

er mikið af ferðaþjónustuaðilum sem bjóða eingöngu upp á sérstaklega skilgreinda 

lúxusferðaþjónustu en þrátt fyrir það hefur orðið einhver vakning varðandi efnameiri 

ferðamenn í kjölfar fyrrgreindrar rannsóknar Boston Consulting Group. Í dag eru starfræktar 
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nokkrar ferðaþjónustur sem sérhæfa sig í ferðum fyrir lúxusferðamenn og má þar nefna Nordic 

Luxury, Nine Worlds, Luxury Adventures, HL Adventures, PTI og Iceland Encounters. En 

þegar kemur að lúxusferðaþjónustuaðilum eru eins og áður sagði fáir sem sérhæfa sig í þjónustu 

við lúxusferðamenn eingöngu. Lúxusferðaþjónustufyrirtækin hafa sjálf mikið um 

þjónustugæðin að segja og reiða sig gjarnan á þjónustu svokallaðra ökuleiðsögumanna sem sjá 

um að þessi hópur ferðamanna fái þá þjónustu sem þeir þurfa á ferðum sínum um landið. Þessir 

ferðamenn ferðast á milli staða í lúxusbifreiðum eða með þyrlum þar sem þyrluþjónusturnar 

sjá gjarnan um að flytja lúxusferðamenn á milli staða (Ýr Káradóttir, munnleg heimild, 1. 

febrúar 2016). 

 

Luxury Travel Guide útnefndi nýverið nokkra þjónustuaðila í flokki lúxusþjónustu á Íslandi og 

var það ION Hótel sem var útnefnt var lúxushótel ársins á Íslandi, Hótel Rangá var valið besta 

,,Boutique” hótelið, Bláa lónið var útnefnt besta heilsulindin, Radisson Blu Hótel besta hótelið 

fyrir viðskiptaferðamenn, Super Jeep var útnefnt besta ferðaþjónustufyrirtækið, Icelandic Taxi 

Tour besta skutluþjónustan, Íslenski hesturinn sem besta sérhæfða ferðaþjónustufyrirtækið í 

ævintýraferðamennsku og að lokum var Goecco Eco Adventures útnefnt best vistvinveitta 

fyrirtæki landsins (LuxuryTravelGuide, 2016; Íslandsstofa, 2016). Slíkar tilnefningar eru 

mikils virði fyrir ferðaþjónustuna og markaðssetningu landsins sem lúxusáfangastaðar.  

2.8.   Valmöguleikar í gistingu fyrir lúxusferðamenn  

Þrátt fyrir fjöldann allan af ágætis fjögurra stjörnu hótelum búum við Íslendingar ekki enn yfir 

fimm stjörnu hágæðahóteli til að mæta þörfum þeirra er slíkan munað kjósa. Vissulega er hægt 

að finna góða valkosti sem bjóða upp á lúxus en lúxusferðaþjónustur notast mikið við lúxus 

sumarhús í einkaeign þegar kemur að því að finna gistingu fyrir sína ferðamenn úti á landi (Ýr 

Káradóttir, munnleg heimild, 1. febrúar 2016). Lengi hefur verið spáð fyrir um opnun fyrsta 

fimm stjörnu hótelsins á Íslandi en í dag er ekkert slíkt starfrækt. Talsvert hefur verið fjallað 

um byggingu fimm stjörnu hótels við Hörpureitinn í Reykjavík og allt frá því fyrir hrun hafa 

nýjar upplýsingar varðandi áformin litið dagsins ljós.  

Þó nokkrar breytingar hafa átt sér stað í hópi fjárfesta í uppbyggingunni. Í apríl 2015 var lögð 

lokahönd á aðkomu Arion Banka og bandarískra kjölfestufjárfesta að verkefninu en áður hafði 

hópur indverskra fjárfesta undir nafninu Auro Investments komið að því (Morgunblaðið, 

2015a). Hótelið sem mun bera nafnið The Reykjavik EDITION kemur nú til með að opna árið 
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2018 og verður rekið undir merkjum Marriott hótelkeðjunnar, nánar tiltekið Marriott 

EDITION. Á hótelinu verða 250 herbergi á 7 hæðum, auk veislu og fundarsala, veitingastaða, 

heilsulindar og sundlaugar á þaki efstu hæðarinnar (Morgunblaðið, 2015b).  

Í dag eru í heiminum rekin 4 Marriott Edition hótel í London, New York, Istanbúl og Miami 

og fyrirhugaðar eru opnanir í 10 borgum víðsvegar um heiminn á komandi árum eða í Abu 

Dhabi, Dubai, Shanghai, Wuhan, Bali, New York, Vestur Hollywood og Reykjavík. Hótelin 

eru svokölluð „Luxury Boutique“  hótel, og er hvert þeirra hannað á mismunandi hátt, þar sem 

staðareinkenni og tíðarandi eru látin ráða hönnunninni í stað þess að einblínt sé á að halda sama 

stíl og á öðrum hótelum keðjunnar. (Morgunblaðið, 2015c; Marriott, 2015). Marriott EDITION 

keðjan er samstarf hótelkeðjunnar og frumkvöðulsins Ian Schrager en hann hefur um árabil 

starfað í ,,Boutique” hótelgeiranum. Schrager er hvað þekktastur fyrir að hafa verið einn 

eigenda sögufræga diskóteksins Studio 54 sem þótti einkar vinsælt á meðal efri stétta 

þjóðfélagsins eða þeirra ríku og fínu (Marriott, 2015; The Daily Mail, 2015). 

 

Ýmis áform eru um lúxushótel á höfuðborgarsvæðinu og á efstu hæðinni í Höfðatorgsturni 

standa nú yfir miklar framkvæmdir. Fyrirhugað er að opna þar fimm stjörnu lúxusíbúðahótel í 

júní 2016. Þar verða innréttaðar fjórar lúxussvítur með möguleika á einstöku 360 gráðu útsýni 

yfir fjöllin og borgina. Hótelið, sem verður eitt sinnar tegundar hérlendis, mun bjóða upp á 

þjónustu í hæsta gæðaflokki (Morgunblaðið, 2016a).  

 

Á landsbyggðinni eru valmöguleikarnir enn sem komið er ekki ýkja margir þegar kemur að 

gistingu fyrir lúxusferðamenn en í Úthlíð í Biskupstungum leynist Trophy Lodge, einstök 

lúxusvilla sem býður upp á fimm stjörnu þjónustu fyrir efnameiri ferðamenn. Yfir staðnum býr 

nokkur leynd og næðið er algjört, þar sem ekki er á færi almennings að koma inn á lóðarmörk  

eða litast um innan híbýlanna nema fyrir þá sem þar dvelja. Er þar boðið upp á hágæða gistingu  

og veitingaþjónustu með það að markmiði að hámarka upplifun lúxusferðamannsins og mæta 

sértækum þörfum markhópsins í formi úrvals þæginda í glæsilegri náttúruparadís.  

 

Í maí 2016 er stefnt á opnun Diamond Suites sem er viðbótarþjónusta við Hótel Keflavík. Verða 

þar í boði íburðarmiklar lúxussvítur sem eiga að standast kröfur fimm stjörnu þjónustu. Með 

fyrirhugaðri opnun verður í Keflavík starfrækt fyrsta raunverulega fimm stjörnu hótel landsins 

(Morgunblaðið, 2016b). 
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Árið 2013 opnaði fyrrnefnt ION lúxus ævintýrahótel á Nesjavöllum. Hótelið er fjögurra stjörnu 

lúxushótel staðsett við rætur Hengils með stórbrotnu útsýni yfir Þingvallavatn og nálæg fjöll. 

Umhverfisvænar lausnir og hugvitssamleg nýting á náttúrulegum efnum eru grundvallarþættir 

í hönnun og byggingu hótelsins og reynt er að þjónusta þarfir efnameiri ferðamanna með það 

að markmiði að þeir upplifi sterka tengingu við náttúruna, orkuna á svæðinu og tærleikann í 

umhverfinu. (Vísir.is, 2016; Ion Iceland.is, 2016). Loks býður Hótel Rangá sem staðsett er á 

Bökkum í Rangárvallasveit, upp á fjögurra stjörnu lúxusgistingu en hótelið sérhæfir sig í 

,,Boutique” stílnum þar sem í boði eru glæsilegar svítur sem nefndar eru eftir heimsálfunum 

sjö. Mikil áhersla er lögð á þægindi og lúxus og notalegt umhverfi er sagt uppfylla ströngustu 

kröfur viðskiptavina (Hótel Rangá, e.d.)  

 

Eigendur Bandaríska lúxusferðaþjónustufyrirtækisins Eleven Experience standa nú að opnun 

Deplar Farm í Fljótum í Skagafirði undir merkjum fyrirtækisins sem hóf starfsemi sína í 

Crested Butte í Colorado fylki í Bandaríkjunum. Á Deplum er í byggingu stórt og viðamikið 

lúxussetur þar sem ævintýramennska á borð við þyrluskíðamennsku (e. heli-skiing) og silungs- 

og laxveiði verður í boði fyrir þá sem þar dvelja. Verður þjónustan sú fyrsta sinnar tegundar á 

Íslandi þar sem boðið verður upp á fimm stjörnu heildarupplifun fyrir lúxusferðamenn þar sem 

hugað verður að hverju einasta smáatriði. (Ríkisútvarpið, 2015; Eleven Experience, 2016).   



 
 

 

27 

3.  Rannsókn  

Í þessum hluta verður sú rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu útskýrð. Einnig verður greint 

frá meginþáttum í undirbúningi, gagnaöflun og úrvinnslu rannsóknarinnar. 

3.1.   Aðferðafræði rannsóknar 

Við rannsóknina var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eftir að hafa skoðað bæði 

eigindlegar og megindlegar aðferðir þótti höfundi þær henta betur til að fá nægilega dýpt í 

viðfangsefnið. Kostirnir við eigindlegar rannsóknir eru þeir að þær eru sveigjanlegar og gera 

rannsakandanum kleift að öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu sem ekki fæst með 

tölfræðilegum gögnum (Helga Jónsdóttir, 2013).  

 

Með rannsókninni lagði höfundur áherslu á að fá sýn á reynsluheim viðmælenda þar sem 

hugmyndafræði aðferðarinnar snýst um að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli 

og laða með því fram sammannlega reynslu (Helga Jónsdóttir, 2013). Til að fá sem besta sýn 

á viðfangsefnið var notast við hentugleikaúrtak (e. convenience sample) þegar viðmælendur 

voru valdir. Leitað var til þriggja reynslumikilla einstaklinga á sviði lúxusferðamennsku á 

Íslandi.  

 

Gögnum var safnað með hálf opnum (e. semi structured) viðtölum þar sem höfundur nálgaðist 

viðfangsefnið mjög opið í upphafi hvers viðtals með einni spurningu og afmarkaði svo þegar 

leið á með nokkrum efnislegum spurningum. Viðmælendur fengu áherslupunkta senda rafrænt 

fyrirfram (sjá viðauka) sem notaðir voru til að leiða samræðurnar og höfðu því tök á að 

undirbúa sig eins og þeir kusu. Viðtölin áttu sér stað á kaffihúsi og vinnustöðum viðmælenda 

í febrúar 2016 og voru tekin upp á smáforritið ,,Smart Recorder” á snjallsíma höfundar. Að 

loknum viðtölum voru þau skráð niður í ritvinnsluforritið word og að lokum þemagreind. 

Viðmælendur fengu gögnin send til yfirlestrar og samþykkis áður en hafist var handa við 

þemagreiningu og úrvinnslu rannsóknar. Hafa ber í huga að markmiðið með þessari rannsókn 

var ekki að fá niðurstöður sem alhæfa heldur dýpka þess í stað skilning og auka þekkingu á 

lúxusferðaþjónustu á Íslandi.  
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3.2.   Viðmælendur rannsóknar 

Þeir viðmælendur sem fyrir valinu urðu hafa allir komið að lúxusferðaþjónustu á Íslandi í 

nokkurn tíma. Hver á sinn hátt og hafa þeir mismunandi reynslu. Höfundur reyndi að velja 

viðmælendur þannig að útkoman væri fjölbreytt sýn á viðfangsefnið.  

 

Tekin voru viðtöl við eftirfarandi:  

 

Karl Ólafsson er eigandi Nordic Luxury sem sérhæfir sig í sérhönnuðum ferðum fyrir 

lúxusferðamenn á Íslandi, Noregi, Danmörku, Grænlandi, Svíþjóð og Finnlandi. Eftir langan 

og strangan undirbúning og gagnaöflun var Nordic Luxury sett á laggirnar árið 2014 og hefur 

síðan þá skipulagt lúxusferðir fyrir vel stæða ferðamenn. Nordic Luxury hefur skipulagt ferðir 

fyrir ýmsa heimsþekkta einstaklinga og má þar á meðal annarra nefna Paul Allen, Bill Gates, 

Beyoncé og Jay Z og hefur ferðaskrifstofan með því öðlast sértæka reynslu á sviði 

lúxusferðaþjónustu á Íslandi á þeim skamma tíma sem hún hefur verið starfrækt. Viðtalið við 

Karl fór fram í höfuðstöðvum Nordic Luxury í Reykjavík þann 26. febrúar 2016.  

 

Friðleifur Guðmundsson er framkvæmdastjóri Eleven Experience á Íslandi. Með hann í 

fararbroddi er unnið hörðum höndum að opnun lúxussetursins Deplar Farm í Skagafirði. Þar 

verður starfrækt sannkölluð lúxusparadís fyrir lúxusferðamenn þar sem hugað verður að hverju 

einasta smáatriði í þjónustu og upplifun samkvæmt alþjóðlegum stöðlum Eleven Experience. 

Viðtalið við Friðleif fór fram á Loft Hostel í Reykjavík þann 18. febrúar 2016.  

 

Ýr Káradóttir er verkefnastjóri hjá Nine Worlds sem sérhæfir sig í lúxusferðaþjónustu fyrir 

ferðamenn sem hingað koma. Hjá Nine Worlds er boðið upp á einstakar og sérsniðnar ferðir 

um íslenska náttúru með margvíslegri og ógleymanlegri afþreyingu. Hver og ein ferð er stíluð 

inn á óskir viðskiptavinarins sem jafnframt nýtur gríðarlega persónulegrar þjónustu á meðan á 

ferðinni stendur. Viðtalið fór fram á Satt veitingastað í Reykjavík þann 1. febrúar 2016.  
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3.3.   Úrvinnsla viðtala 

Viðtölin voru öll tekin upp með leyfi viðmælenda og í kjölfarið vélrituð orðrétt upp í 

ritvinnsluforritinu ,,Word” (sjá viðauka). Að því loknu fór fram gagnagreining sem var byggð 

upp á þann hátt að höfundur las öll viðtölin vel yfir til að fá góða tilfinningu fyrir þeim. 

Höfundur leitaði í kjölfarið að lykilsetningum með áherslu á málsgreinar og setningar sem 

tengjast viðfangsefninu og óþarfa setningar og endurtekningar voru fjarlægðar áður en 

höfundur mat merkingu hverrar lykilsetningar út frá sínu samhengi við fyrirbærið 

lúxusferðaþjónusta. Viðtölin þrjú voru borin saman og klasi af þemum var settur upp með það 

að markmiði að mynda eina heild. Höfundur lagði mikið upp úr því að átta sig á öllum þráðum 

viðtalanna til að fá góða heild í fyrirbærafræðilega lýsingu á kjarna viðfangsefnisins.  
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4.  Niðurstöður 

Í þessum kafla er rætt um niðurstöður og meginþemu viðtalanna. Við greiningu gagna leitaði 

höfundur  sameiginlegra þátta í svörun sem síðan voru fléttaðir saman í þrjú þemu. Í fyrsta 

hluta er farið yfir skilgreiningu viðmælenda á lúxusferðaþjónustu og hvernig 

lúxusferðamaðurinn hagar sér þegar hann kemur hingað til lands. Í öðrum hluta er fjallað um 

þjónustugæði á Íslandi og í þriðja hluta er fjallað um styrkleika Íslands og ógnanir í 

ferðaþjónustunni. 

 

 
 

Mynd 8. Meginþemu rannsóknar 

4.1.   Lúxusferðaþjónusta og einkenni lúxusferðamanna á Íslandi 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að það sem einkennir lúxusferðamenn einna 

helst er hversu gríðarlega mismunandi þarfir þeirra og óskir geta verið. Þeir hafa sterkar 

hugmyndir fyrirfram um ferðalagið og vita hvað þeir vilja. Skipulagning ferða krefst mikillar 

vinnu þar sem ferðalagið er sérhannað út frá fjölbreytilegum óskum frá byrjun til enda. 

Viðmælendur töluðu um að skipulagning og utanumhald hverrar ferðar væri sérstaklega mikið 

vegna þess að erfitt er að finna þá þjónustu sem lúxusferðamenn gera kröfu um. Karl nefndi að 

fimm stjörnu þjónusta væri í raun ekki til hérlendis og hana þyrfti því að búa til í hverri einustu 

heimsókn. Samkvæmt viðmælendum bóka lúxusferðamenn sín ferðalög almennt seinna en  

aðrir ferðamenn og getur fyrirvari tilboðsgerða verið gríðarlega skammur. Fram kom að 

algengt væri að fyrirvari ferða væri nokkrir dagar og allt upp í 10 daga og því væri lykilatriði 

Lúxusferðaþjónusta og	  
einkenni	  lúxusferðamanna

Þjónustustig	  á	  Íslandi

Styrkleikar	  og	  veikleikar	  
ferðaþjónustunnar
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að hafa góða þekkingu og tengsl þegar kæmi að því að finna valmöguleika í afþreyingu og 

þjónustu. 

 

Viðmælendur nefndu mikilvægi þess að hafa ávallt fleiri en einn valkost undirbúinn þegar 

kæmi að skipulagningu lúxusferða þar sem þessir ferðamenn skiptu mjög gjarnan um skoðun 

með skömmum fyrirvara og óskuðu eftir öðrum möguleikum en þeim sem lagt var upp með í 

byrjun. Sveigjanleiki og sterk viðbragðsgeta er lykilatriði í þjónustu við lúxusferðamenn og 

þjónustuaðilar þurfa að vera í stakk búnir til að bregðast hratt og vel við hinum ýmsu óskum. 

Að sama skapi þarf ferlið að ganga snuðrulaust fyrir sig og vera algjörlega án allra vandkvæða. 

Friðleifur talaði um að í raun væri það svo að ef upp kæmu vandamál, þá ættu ferðamennirnir 

í raun aldrei að vita af því.  

 

Allir viðmælendur sammæltust um það að þessir ferðamenn væru í heildina vel upplýstir um 

land og þjóð. Þeir notast í miklum mæli við internet og miðla til að leita sér upplýsinga og 

skoða áfangastaðinn vel í aðdraganda heimsóknar. Þeir hafa kynnt sér verðlag og eru 

meðvitaðir um kostnaðarliði og hvers virði fjármunirnir eru. Lúxusferðamenn hafa í flestum 

tilvikum ferðast mikið og hafa því góðan samanburð. Þessir ferðamenn eru tilbúnir til að greiða 

háar fjárhæðir fyrir sérstæða upplifun og koma hingað til lands í leit að öðruvísi lífsreynslu. 

Sterkar óskir eru um að upplifa eitthvað ólíkt öllu öðru og mjög misjafnt er hvað heillar hverju 

sinni. Markmiðið með skipulagningu lúxusferða er að bjóða eitthvað einstakt sem fáir eða engir 

hafa upplifað á sama hátt. Viðmælendur töluðu um að lúxusferðamenn hefðu áhuga á framandi 

matargerð og nýjungum. Krafa væri um úrvals hráefni, framúrskarandi veitingar og fyrsta 

flokks þjónustu og gjarnan kæmu fram óskir um óhefðbundnar matreiðsluaðferðir. 

Lúxusferðamenn vilja eingöngu það besta sem í boði er hverju sinni, hvort sem það er 

matargerð, farartæki, afþreying eða þjónusta og þarf allt ferlið að vera í ákveðnum klassa, frá 

byrjun til enda.  

 

Meginþarfir og óskir lúxusferðamanna byggjast jafnan upp á rósemi (e. tranquility) og einveru 

(e. solitude) þar sem þeir óska eftir að vera útaf fyrir sig frekar en í margmenni. Í því samhengi 

kom fram að oft væri um að ræða einstaklinga sem gegndu áhrifamiklum stöðum í atvinnulífinu 

og/eða þekkta einstaklinga og fjölskyldur sem mikið eru í sviðsljósinu í sínu daglega lífi og því 

væri friður og næði þeim kærkomið.  
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4.2.   Þjónustustig á Íslandi 

Þjónustugæði skipta miklu máli og geta haft mikil áhrif á heildarupplifun ferðamanna. Þjónusta 

byggir á því starfsfólki sem hana veitir og hefur mikil áhrif á upplifun hverju sinni. Þegar kemur 

að veitingaþjónustu er ekki nóg að matargerð og hráefni sé í úrvals gæðaflokki því þjonustan 

verður að vera þar líka og voru allir viðmælendur rannsóknarinnar sammála um að nauðsynlegt 

væri að bæta þjónustustigið á Íslandi í heild sinni þar sem í raun væri ekki nein skilgreind 

þjónustustefna hérlendis. Viðmælendur töluðu um að lítil sem engin þekking væri á 

lúxusþjónustu og að sú þjónusta sem í boði er væri tilviljanakennd og bæri það með sér að 

engin krafa væri um menntun í þjónustugreinum né launastaðlar sem farið væri eftir. Karl 

sagði: ,,Hér er ekki til neitt sem heitir þjónusta. Við kunnum ekkert í þjónustu við Íslendingar, 

alls ekki”. Fram kom að yfirleitt væru gæði hráefnis og matvæla í hæsta flokki en mjög misjafnt 

væri hvort þau gæði fengju að njóta sín þegar maturinn væri borinn fram. Algengt er að þjónar 

á veitingastöðum hafi litla sem enga bakgrunnsþekkingu á víntegundum eða öðru meðlæti og 

hefur slíkt gríðarlega mikið að segja um heildarupplifun matarþjónustu.  

 
Ímynd þjónustu og þjónustutengdra starfa er umhugsunarefni fyrir íslensku þjóðina í þessum 

mikla uppgangi ferðaþjónustunnar. Algengt er að litið sé niður á þjónustustörf og almennt eru 

þau illa launuð. Ekki eru gerðar mikar kröfur við ráðningar á framlínustarfsfólki sem er í raun 

helsta tenging ferðamanna við þjónustuaðila. Mikilvægt er að styrkja innviði og hefja 

þjónustugeirann til þeirrar virðingar sem hann þarf á að halda því að velgengni fyrirtækja veltur 

ekki síst á því hvernig tekst að stilla saman væntingum viðskiptavina og heildarupplifun þeirra 

(Grönfeldt og Strother, 2006).  

 

Karl nefndi að eins og staðan væri á Íslandi í dag virðist sú þjónusta hreinlega ekki vera til sem 

lúxusferðamenn gera kröfu um og eru tilbúnir til að greiða háar fjárhæðir fyrir. Ýr tók í sama 

streng og sagðist hafa velt því fyrir sér hvort staðreyndin væri jafnvel sú að almenn þekking á 

helstu markhópum ferðaþjónustunnar væri ekki nægilega góð. Gríðarlega mikilvægt sé fyrir 

þjónustuaðila að geta gert sér grein fyrir því hvaða tegund ferðamanna sé verið að þjónusta 

hverju sinni og að þekkja væntingar hvers hóps til þjónustu. Fram kom að allir viðmælendur 

þekkja það vel að þurfa að greina öðrum þjónustuaðilum frá þörfum lúxusferðamanna og hvaða 

þjónustu þeir ætlast til að fá. Sem dæmi skiptir það lykilmáli að þessir viðskiptavinir séu ekki 
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látnir bíða eftir þjónustu sem þeir greiða háar fjárhæðir fyrir og að þjónustan sé í samræmi við 

kostnaðinn. 

 

Lúxusferðaþjónustufyrirtækin notast í miklum mæli við húsnæði á eigin vegum eða húsnæði 

sem sérstaklega eru tekin á leigu fyrir slíka dvöl. Ástæður þess eru tvíþættar, annars vegar er 

það vegna þess að með slíku fyrirkomulagi er þjónustuferlið í höndum þeirra fagmanna sem 

fyrirtækin velja sjálf og geta þá treyst á að veitt þjónusta uppfylli kröfur lúxusferðamanna. Ýr 

hafði orð á því að gistingin úti á landi væri bara ekki nógu góð. Með því að notast við húsnæði 

á eigin vegum geta ferðaþjónustufyrirtækin haldið betur utan um heildarupplifunina og treyst 

á að þjónustugæðin séu í hæsta gæðaflokki. Hinsvegar er annað og stærra vandamál sem er 

áhyggjuefni að mati viðmælenda þegar kemur að valmöguleikum í gistingu fyrir 

lúxusferðamenn. Með sívaxandi straumi ferðamanna sem hingað koma til lands eykst 

eftirspurn eftir gistimöguleikum svo um munar og þau hótel sem eru á landsbyggðinni bjóða 

upp á verð sem eru vel á færi hins almenna ferðamanns. Eru hótelin því meira og minna 

uppbókuð langt fram í tímann. Þessi þróun gerir lúxusferðaþjónustufyrirtækjum erfitt fyrir og 

þá sérstaklega í ljósi þess að hóparnir á þeirra vegum ferðast svo gjarnan með skömmum 

fyrirvara. Viðmælendur nefndu einnig að staðreyndin um skort á valmöguleikum gistingar á 

landsbyggðinni væri farin að gera þeim erfitt fyrir þar sem ferðamennirnir kæmu ekki til Íslands 

til að dvelja í Reykjavík heldur til þess að upplifa náttúru Íslands og dvelja þar.  

 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru þó á einu máli um að þótt ekki séu fimm stjörnu hótel 

á landinu megi vel nýta þá möguleika sem í boði eru fyrir þessa tegund ferðamanna þegar óskir 

eru um slíkt. Í þeim tilfellum skiptir lykilmáli að gera viðskiptavinunum grein fyrir því hvaða 

þjónustu þeir eigi von á og að ekki sé um lúxusþjónustuaðila að ræða. Með því móti takmarkast 

væntingar og er því hættan á vonbrigðum um leið lágmörkuð. 

4.3.   Styrkleikar Íslands og veikleikar ferðaþjónustunnar 

Náttúra Íslands er helsta aðdráttarafl landsins að mati viðmælenda rannsóknarinnar. Stórbrotin, 

hrein og ósnortin náttúran heillar út um allan heim og er landið álitið friðsælt og öruggt. Það  

sem heillar lúxusferðamenn er ævintýralegt umhverfið sem býður upp á óhefðbundin ferðalög 

sem einkennast af friðsæld og fegurð. Eins og áður kom fram sækja lúxusferðamenn í sérstaka 

og öðruvísi upplifun (Virtuoso, 2016). Þeir vilja ferðast til að sjá nýja heimshluta og upplifa 
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eitthvað ekta og frábrugðið og vilja njóta á sérstakan hátt með öðruvísi snertingu en aðrir. 

Ísland nýtur umfjöllunar víðs vegar um heiminn þar sem mögnuð náttúran er í aðalhlutverki. 

Norðurljósin, sólsetrið, jarðböðin, heitar sundlaugarnar og magnþrungnir jöklarnir eru á meðal 

þess sem heillar og Karl sagði: ,,Styrkleikarnir eru fyrst og fremst þetta landslag, það er númer 

eitt tvö og þrjú, það eru jöklarnir og þessi ósnorta náttúra sem við erum að auglýsa”. Ýr tók í 

sama streng og nefndi að ,,…svo er Ísland bara í tísku, það er að fá mikla umfjöllun í sjónvarpi 

og á samfélagsmiðlum og fólk vill koma og sjá og upplifa sjálft”. 

 

Viðmælendur voru allir á einu máli um að mikil þörf er á auknu regluverki og samræmingu í 

kringum ferðaþjónustuna. Eins og staðan er í dag er regluverkið í lágmarki, innviðir eru veikir 

og mikil þörf er á öryggisvæðingu. Fjöldi ferðamanna eykst hratt og þessi stórbrotna náttúra 

sem er aðalsmerki landsins verður fyrir miklum átroðningi mannfjöldans sem ferðast um landið 

án takmarkana eða aðvarana. Ósnortin náttúran sem auglýst er sem aðalsmerki landsins eyðist 

nú hægt og rólega vegna átroðningsins. ,,Það þarf að samræma aðgerðir og passa betur upp á 

landið okkar svo að þetta fari ekki allt til fjandans” sagði Ýr og voru allir viðmælendur sammála 

um að sá átroðningur sem á sér stað á helstu ferðamannastöðum hérlendis komi til með að 

skemma mikið fyrir ferðaþjónustunni í heild sinni og þá sérstaklega lúxusferðaþjónustu ef ekki 

verður brugðist við.  

 

Brýn þörf er fyrir regluverk í ferðaþjónustunni í heild sinni með tilheyrandi eftirliti. 

Viðmælendur töluðu um nokkurskonar gullgrafaraæði sem á sér nú stað í íslenskri 

ferðaþjónustu, en vegna skorts á regluverki virðist svo vera sem allir eigi greiðan aðgang inn á 

markaðinn án þess að þurfa að sýna fram á einhverja sérþekkingu í greininni. Regluverk 

dagsins í dag gerir hverjum sem er kleift að bjóða fram hvers kyns þjónustu án þess að þurfa 

að uppfylla kröfur um menntun eða réttindi. Karl sagði ,,...þetta snýst allt um að moka inn og 

græða hér”. Voru viðmælendur sammála um að auka þyrfti eftirlit innan ferðaþjónustunnar til 

að lágmarka hættu á svokölluðu gullgrafaraæði sem og markaðsmisnotkun.   
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5.  Umræður  

Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðs (2015) um efnahagsástandið á Íslandi kom fram að mikilvægt 

er fyrir Ísland að laða að verðmætari ferðamenn. Tækifæri eru til að auka gjaldeyrissköpun og 

framleiðni innan ferðaþjónustunnar með hnitmiðaðri markaðssetningu til þeirra markhópa sem 

skilja meira eftir sig í hagkerfinu. Skýrsla Boston Consulting Group (2013) gaf til kynna að 

markaðssetja þurfi Ísland til efnameiri ferðamanna. Síðan skýrslan kom út hefur lítið breyst og 

enn þann dag í dag er horft til magns frekar en gæða í ferðaþjónustunni. Ljóst er að þörf er á 

frekari rannsóknarvinnu og skilgreiningu á þeim markhópum sem Ísland ætlar að þjóna, ásamt 

ítarlegum rannsóknum á stöðu landsins og ferðaþjónustunnar í alþjóðlegu samhengi.  

 

Í þessu verkefni var lagt upp með rannsóknarspurninguna:  

 

,,Hvernig getur Ísland höfðað betur til lúxusferðamanna?” 

 

Til stuðnings rannsóknarspurningunni voru jafnframt settar fram eftirfarandi undirspurningar: 

Hver eru einkenni lúxusferðaþjónustu? Hverjar eru þarfir og óskir lúxusferðamanna? Uppfyllir 

íslenska ferðaþjónustan meginþarfir og óskir lúxusferðamanna? 

 

Rannsóknin leiddi í ljós að megineinkenni lúxusferðaþjónustu eru óaðfinnanleg gæði á borð 

við fyrsta flokks staðsetningu,  framúrskarandi umhverfi, þægindi, næði og tryggt öryggi. Eru 

þessi einkenni í samræmi við það sem fjallað var um í skýrslu Horwath HTL (2011).  Sterk 

krafa er um persónulega þjónustu þar sem hinum margbreytilegu þörfum og óskum 

lúxusferðamanna er mætt með besta móti til að skapa afbragðs heildarupplifun. 

Lúxusferðamenn hafa gjarnan óhefðbundnar þarfir og óskir sem snúa að þjónustu, matargerð 

og daglegum venjum. Viðmælendur voru sammála um að þjónusta við lúxusferðamenn 

einkennist af miklum sveigjanleika og að þeir væru jafnan kröfuharðir. Lúxusferðamenn eru í 

heildina vel upplýstir og kynna sér áfangastaðinn vel í aðdraganda heimsóknar. Þeir eru tilbúnir 

að eyða háum fjárhæðum í afþreyingu eða þjónustu sem þeir telja sérstaka eða í sérflokki og 

heimsækja Ísland til að komast í snertingu við dularfulla og stórfenglega náttúrufegurð sem er 

einstök á alheimsvísu. Tilgangur heimsókna er mjög gjarnan að upplifa eitthvað óhefðbundið  



 
 

 

36 

sem ekki er á allra færi. Því er augljóst að breyta þarf áherslum í markaðssetningu á Íslandi 

sem ferðamannastað. Sú fjöldamarkaðssetning (e. mass marketing) sem átt hefur sér stað hefur 

skilað sínu en nú er tækifæri til að breyta áherslum og skilgreina markhópa enn betur.  

 

Lúxusferðamenn gera kröfu um úrvalsþjónustu, hún á að vera fumlaus og án vandkvæða. Til 

að ná góðum árangri í lúxusþjónustu þarf um 70% starfsfólks í viðkomandi fyrirtæki að hafa 

menntun á því sviði sem það starfar við (Karl Eskil Pálsson, 2015). Ef ætlunin er að þjóna 

lúxusferðamönnum þarf að stuðla að hærra menntunarstigi innan ferðaþjónustunnar. Eins og 

er sjá aðilar innan ferðaþjónustunnar alfarið um þjálfun sinna starfsmanna og engin lög segja 

til um viðmið eða kröfur slíkrar þjálfunar. Voru viðmælendur rannsóknarinnar sammála um að 

auka þyrfti þjónustugæði hérlendis svo um munar. Rannsaka þarf hverjar þarfir 

ferðaþjónustunnar eru fyrir menntun starfsmanna ásamt því að vekja áhuga og eftirsókn á 

menntun í slíkum þjónustugreinum. Mikilvægt er að menntastofnanir uppfylli þarfir 

þjónustugreina um menntun starfsmanna þar sem þekking þeirra er lykillinn að því að tryggja 

og viðhalda gæðum í greininni og með því að minnka líkur á mismunandi upplifun á þjónustu 

eftir því hvaða starfsmaður hana veitir (Kristján Ólafsson og Oddný Þóra Óladóttir, 2013).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lykilatriði sé að styrkja grunnstoðir 

ferðaþjónustunnar í heild til þess að byggja megi upp frekari þjónustu við lúxusferðamenn. 

Ferðaþjónustan hefur á undanförnum árum vaxið á ógnarhraða og eflaust hraðar en nokkur 

þorði að vona í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli. Þegar fjöldi ferðamanna er orðinn jafn mikill 

og raun ber vitni byrja veikar stoðir að sýna sig með ýmsu móti. Átroðningur á viðkvæma 

náttúruna eykst og aðkoma er víðast hvar orðin virkilega slæm. Öryggismálum er mjög 

ábótavant. Slys og mannslát eru staðreynd og þrátt fyrir að einhverjar umbætur hafi átt sér stað 

er þörfin fyrir nákvæma verndaráætlun, fleiri upplýsingaskilti, stígagerð og landvörslu til að 

draga úr álagi á fjölsóttum svæðum enn gríðarleg. Voru viðmælendur allir sammála um að þörf 

sé á tafarlausum umbótum áður en aðstæður versna enn frekar og þolmörkum náttúru og 

ferðamanna verði náð.  

 

Stjórn Ferðamálasamtaka Íslands lýsti yfir áhyggjum af hinu svokallaða gullgrafaraæði í 

ferðaþjónustunni árið 2013 (Viðskiptablaðið, 2013). Viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um 

að slíkt ætti sér stað í þjónustu við lúxusferðamenn nú orðið. Undirstrikar það þörfina fyrir 

samhæfðar reglur og eftirlit innan ferðaþjónustunnar. Þá virðist ekki vera skilgreint eftirlit með 
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því hvort að fyrirtæki starfi undir formerkjum ferðaskrifstofa eða ferðaskipuleggjenda. 

Hérlendis starfa nú alls 285 ferðaskrifstofur og 889 ferðaskipuleggjendur (Ferðamálastofa, 

2016). Er helsti mismunur ferðaskrifstofu og ferðaskipuleggjanda fólginn í því að ferð, 

viðburður eða annað sem ferðaskipuleggjandi annast má ekki taka lengri tíma en einn 

sólarhring. Ef svo er þarf til þess ferðaskrifstofuleyfi (Ferðamálastofa, 2016). Þá gilda 

mismunandi reglur um gjöld til hins opinbera að því leyti að ferðaskrifstofur greiða mun hærri 

gjöld árlega af rekstri sínum. Höfundur veltir því fyrir sér hvort götótt regluverkið bjóði ef til 

vill upp á auðvelda misnotkun og jafnvel svarta atvinnustarfsemi sem nauðsynlegt sé að 

uppræta með þar til gerðum verkferlum og skilvirku eftirliti.  
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6.  Niðurstöður 

Rannsóknin leiðir í ljós að lúxusferðamenn hafa fjölbreytilegar þarfir og óskir sem þarf að huga 

vel að. Þeir gera kröfu um fyrsta flokks þjónustu sem þarf að vera fumlaus og án vandkvæða. 

Þeir leitast eftir því að upplifa nýja og spennandi hluti sem eru ekki á færi hvers sem er og eru 

tilbúnir til að greiða háar fjárhæðir fyrir slíka upplifun. Ferðalög einkennast af rósemi og 

einveru og forðast þeir fjölfarnar leiðir í hvívetna. Á eftirfarandi mynd má sjá megineinkenni 

lúxusferðamanna sem heimsækja Ísland byggð á þessari rannsókn:  

 
Mynd 9. Einkenni lúxusferðamanna á Íslandi 

 

Niðurstöður benda til þess að auka þarf almenna þekkingu á lúxusferðamönnum og skilgreina 

verkferla til viðmiðunar þegar kemur að því að veita lúxusþjónustu. Lúxusþjónusta er meira en 

bara kostnaðarsamar ferðir og gerir kröfu um úrvals þjónustu á öllum stigum þjónustunnar. 

Þegar öllu er á botninn hvolft hefur Ísland það sem þarf til að taka á móti fleiri 

lúxusferðamönnum en ljóst er þó að nauðsynlegt sé að styrkja undirstöðurnar og innviði 

ferðaþjónustunnar í heild sinni með regluverki, eftirliti og verklagsreglum.  
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7.  Tillögur til úrbóta  

Áður hefur komið fram að uppbygging innviða ferðaþjónustunnar og skilgreint regluverk í 

kringum þennan máttarstólpa atvinnulífsins er brýn nauðsyn. Takmarka þarf frjálsan 

atvinnurekstur með almennu eftirliti, skilgreindum kröfum um þjálfun starfsmanna og 

viðeigandi menntun í þjónustutengdum störfum. Gefa þarf þjónustugreinum þá innspýtingu 

sem þörf er á með það að markmiði að fagleg menntun í slíkum greinum verði viðurkennd og 

eftirsótt. Þá er þörfin fyrir ítarlegar rannsóknir á ferðaþjónustunni gríðarleg og að mati höfundar 

þarf að ráðast í nákvæma markhópagreiningu og ákvarðanatöku á því hvaða markhópar séu 

vænlegastir fyrir íslenskan markað. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ef til vill sé 

þekking á lúxusferðamönnum og lúxusþjónustu ekki nægilega mikil hérlendis. Byggja þarf upp 

faglega þekkingu á markhópnum og setja þjónustuviðmið og með því vinna markvisst að því 

að gera aðilum ferðaþjónustunnar kleift að mæta fjölbreytilegum þörfum og óskum 

lúxusferðamanna á vænlegan hátt.  

 

Mikilvægt er að atvinnurekendur og þjónustuaðilar í ferðaþjónustunni taki höndum saman og 

stígi sameiginleg skref í átt að þeim umbótum sem þörf er á. Skilgreining á þjónustustöðlum er 

lykilatriði til að gera ferðaþjónustufyrirtækjum kleift að standast þá eftirspurn sem á sér stað. 

Lúxusferðamenn eru hópur sem greiðir háar fjárhæðir fyrir gæði og þarfnast framúrskarandi 

þekkingar þjónustuaðila. Atvinnurekendur þurfa því að gæta að því að þeir séu í stakk búnir að 

veita slíka þjónustu á faglegan hátt.  
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8.  Að lokum 
Gríðarleg tækifæri felast í því að byggja upp þann eftirsótta og einstaka áfangastað sem Ísland 

er. Fyrsta flokks staðsetning, framúrskarandi umhverfi, þægindi og næði sem eru allt 

eiginleikar sem lúxusferðaþjónusta þarf að hafa. Landið þykir spennandi áfangastaður og er 

enn tiltölulega ómótað sem ferðamannastaður að því leyti að það er nýr og áhugaverður 

áfangastaður á alheimsvísu. Stefna landsins sem ferðamannastaðar er því ung og enn í mótun. 

Að mati höfundar felast tækifærin í að þróa Ísland sem nýjan lúxusáfangastað með 

óhefðbundnar hugmyndir og nýjungar fyrir vel skilgreinda markhópa á borð við 

lúxusferðamenn. Ævintýraleg náttúran með öllum sínum krafti og mikilfengleika hefur fram 

að færa einstaka upplifun fyrir þá ferðamenn sem leggja leið sína hingað til lands og með því 

að nota þau sérkenni í bland við íslenska hönnun og afbragðs þjónustu má vel byggja hér upp 

farsælan áfangastað fyrir lúxusferðamenn sem skilja meira eftir sig í hagkerfinu.  

 

Rannsókn þessi ítrekar mikilvægi þess að styrkja innviði og regluverk í íslensku 

ferðaþjónustunni til þess að hún geti blómstrað og orðið sá framtíðarmáttarstólpi sem henni er 

ætlað. Byggja þarf upp styrkar stoðir sem taka mið af framtíðaráætlunum með þá þróun sem á 

sér nú stað til hliðsjónar. Raunin er sú að ferðaþjónustan og íslenska náttúran tengjast 

órjúfanlegum böndum og þau bönd þarf að styrkja enn frekar. Landið býr yfir einstakri 

náttúrufegurð og mikilvægt er að íslenska þjóðin kappkosti að laða hingað ferðamenn sem geta 

notið hennar á þann veg sem þeim hæfir. Fótspor ferðamanna á Íslandi eru orðin fjölmörg og 

verða fleiri. Þessum fótsporum fylgir orðspor sem fer víða. Við þurfum að gæta þess að þetta 

orðspor auki hróður okkar og aðdráttarafl. Nauðsynlegt er því að hlúa vel að þessari 

atvinnugrein og sjá til þess að ferðamaðurinn fái það sem hann borgar fyrir. Með aukinni 

þekkingu á lúxusþjónustu eflum við hagkerfið og ímynd fósturjarðarinnar sem er þegar orðin 

þekkt fyrir sína hrikalegu náttúrufegurð, sögu, menningu, dulúð og töfra. Gefum í en ekki eftir, 

þá mun okkur farnast vel. 
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10.   Viðaukar 

Viðauki A - Áherslupunktar fyrir viðtöl 

1.   Hvernig myndir þú lýsa lúxusferðaþjónustu?  
 

a.   Hverjar eru meginþarfir og óskir lúxusferðamanna? 

b.   Að hvaða leiti myndir þú segja að þeir væru frábrugðnir almennum 
ferðamönnum? 

c.   Telur þú nægilega þjónustu vera til staðar á Íslandi fyrir lúxusferðamenn, þ.e 
eru nógu margir valmöguleikar fyrir þá til að velja úr? 

d.   Hverjir eru styrkleikar Íslands þegar kemur að þessum markhópi? 

e.   Hvaða þjónustu finnst þér að vanti eða þurfi að bæta hérlendis til að gera Ísland 
ákjósanlegri valkost fyrir lúxusferðamenn? 

f.   Hvernig metur þú þjónustustigið í ferðaþjónustunni, eru fyrirtæki að leggja 
nægilega mikið upp úr þjónustugæðum? 

g.   Telur þú að hér á landi séu sóknartækifæri sem ekki er verið að nýta í dag? 

 

Viðauki B - Annað myndefni 
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