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Útdráttur  
Hestatengd ferðaþjónusta á Íslandi, á sér tiltölulega stutta sögu þar sem fyrstu fyrirtækin 

á sviði hestaferðaþjónustu voru ekki stofnuð fyrr en um 1970. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna hvað það væri sem hestaferðaþjónustu fyrirtæki væru að gera 

til þess að ganga vel við sköpun og markaðssetningu á upplifun. Framkvæmd var 

eigindleg rannsókn, þar sem rætt var við þrjá aðila sem eiga eða taka þátt í rekstri 

fyrirtækja sem selja lengri og styttri hestaferðir. 

Helstu niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að fyrirtæki sem eru að markaðssetja og 

selja upplifun, leggja mikið upp úr þjónustugæðum og nýta gæða þjónustu til þess  

hjálpa sér við að skapa sem mesta upplifun. Helstu tækin sem fyrirtækin eru að nota er 

stafræn markaðssetning, bæði með heimasíðum og á samfélagsmiðlum, auk þess að 

nýta og treysta mikið á gott umtal milli viðskiptavina í sínu kynningar og markaðsstarfi. 

Allir viðmælendur sögðu að fyrirtækjum þeirra vegnaði vel á sínum mörkuðum og þeir 

væru að fá mikið af sömu viðskiptavinunum ár eftir ár. 

Fyrirtækin þurfa að gæta þess að færast ekki of mikið í fang, til að tapa ekki getunni til 

þess að geta veitt þá persónulegu þjónustu sem þau kjósa að bjóða uppá. Við 

markaðssetningu gætu þessi fyrirtæki auðveldlega farið að markaðssetja sig 

markvissara sem upplifunarferðaþjónustu, og nýta til þess tól og tæki stafrænnar 

markaðssetningar, og þá um leið stuðla að umhverfisvænni markaðssetningu.  
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1.Inngangur 
Ég sest niður á næsta stein og fæ mér nestisbiti, velti fyrir mér ferðalagi dagsins, 

óendanlegar mýrar og útsýni eins langt og augað eigir. Fjallahringurinn blasir við mér 

og má þar sjá Kerlingarfjöll, Bláfell, Skyggnishóla, Búðarfjöllin og fleiri tinda, enda 

veðrið með ólíkindum gott miðað við árstíma. Þónokkrar rolluskjátur tosast áfram í 

fjarska fyrir framan mig og við hlið mér standa fararskjótarnir þrír, sem búnir eru  að 

standa sig vel í erfiðu landslagi. Það að vera þarna í blankalogni og sól um miðjan 

september inná Hrunamannaafrétti og aðeins með þrjá hesta mér við hlið, traustustu 

ferðafélagana var ótrúlegt og sérstakt. Þetta var upplifun, sem sannarlega hafði 

merkingarbæra reynslu og skildi eftir sig reynslu sem snerti tilfinningalega, það að vera 

þarna þennan dag á þessum stað í þessu veðri í þessum félagsskap er eitthvað sem 

líklega mun aldrei gerast aftur, sem gefur þessari stund enn meira upplifunargildi.  

 

 

Mynd 1 Hestar í fjallferð á Hrunamannaafrétti 2018. Mynd úr einkasafni. 

 

Ferðaþjónusta á Íslandi árið 2017 skilaði meiri tekjum til þjóðarbúsins heldur en 

álframleiðsla og sjávarafurðir samanlagt, en þær tvær atvinnugreinar hafa hingað til 

verið að skila inn mestum tekjum. Þessa miklu uppsveiflu í ferðaþjónustugeiranum má 

sjá síðustu ár, allt frá því að fólk fór að jafna sig eftir hrunið svokallaða að einhverju 

leyti. Þetta hafa landsmenn nýtt sér, og sprottið hafa upp hótel, gistiheimili, 
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veitingastaðir og afþreying um allt land, í kjölfar þessarar miklu uppsveiflu og þá í 

sérstaklega miklum mæli á Suðurlandi.  

Þegar ákvörðun er tekin um að fara í ferðalag hvort sem ferðast á innanlands eða utan 

fer hugurinn ósjálfrátt að reika, væntingar, vonir og fleiri tilfinningar verða til. Oft á 

tíðum fara þessar hugsanir fram úr góðu hófi, sem getur valdið því að raunveruleg 

upplifun stenst væntingarnar ekki. Ferðamenn kjósa í mun meira mæli að ná góðum 

tengslum við þá staði sem þeir heimsækja, fremur en að skoða einungis markverð 

mannvirki eða landslag. Ferðamenn sem kjósa upplifun og þátttöku fjölgar ört, þessir 

ferðamenn kjósa að upplifa eitthvað sem snertir þá svo djúpt að upplifunin breytir 

jafnvel viðhorfi þeirra varanlega, svokölluð merkingarbær reynsla (Einstök Íslensk 

upplifun – vegur til vaxtar, 2015). 

Hugtökin upplifunarferðir, upplifunarferðamennska og upplifunarferðaþjónusta eru allt 

orð sem eru frekar ný í íslenskri tungu. Hugtök þessi eiga það öll sameiginlegt að vísa 

til ferðamennsku þar sem leytast er við að veita eitthvað meira en bara góða þjónustu 

og aðbúnað, að ferðin skilji eitthvað eftir í huga ferðamannsins (Einstök Íslensk 

upplifun – vegur til vaxtar, 2015).  

Upplifun er eitthvað sem er óáþreifanlegt og er það mjög mismunandi hvernig hver og 

einn skynjar sína upplifun og tekur við henni, sem gerir upplifunarferðamennsku mjög 

skemmtilega og fjölbreytta. Fyrirtæki sem vilja bjóða uppá á upplifun þurfa því að vera 

á tánum og tilbúin að bregðast við á réttan hátt til þess að upplifunin verði sem 

áhrifaríkust fyrir sinn viðskiptavin. 

Ferðaþjónustufyrirtæki eiga að geta nýtt sér upplifun í okkar stórbrotna og fjölbreytta 

landi með góðri markaðssetningu. Markaðssetning er einn af lykilþáttum velgengni hjá 

fyrirtækjum. Kotler og Keller setja það fram að markaðssetning sé ein af grunnþáttum 

þess, hvort fyrirtæki nái að vaxa og dafna, því ef að markaðssetning nær ekki til 

neytenda, er hætta á að líftími fyrirtækjanna verði stuttur (Kotler & Keller, 2011).  

En hver eru þá lykilatriði í velgengni hjá hestaferðafyrirtækjum við sköpun og 

markaðssetningu á upplifun? Er það aðgreining, markaðssetning, þjónustan, 

staðsetning, sambland af þessu eða eitthvað allt annað.  

 

1.1 Val á viðfangsefni 
Höfundur þessa verkefnis er fæddur og uppalin í kringum hesta, og nú í seinni tíð hefur 

áhugi á ferðaþjónustu vaxið eftir að hafa starfað töluvert við hana, á hinum ýmsu 

sviðum. Þessi bakgrunnur varð m.a. til þess að höfundur valdi að fara í viðskiptafræði 
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með áherslu á ferðaþjónustu. Viðfangsefnið varð  nokkuð ljóst, þegar höfundur tók 

áfanga sem fjallaði að stórum hluta um upplifun og hvernig markaðssetning á 

óáþreifanlegum hlutum fer fram. Heillaði þetta viðfangsefni höfund, og það að 

höfundur hefur mikið ferðast um landið á hestbaki, að honum langaði til að skrifa 

lokaverkefnið sitt um málefni upplifunar. Viðfangsefnið hefur töluvert þróast við vinnu 

á ritgerðinni og með hjálp leiðbeinanda. Viðfangsefni ritgerðarinnar er því að reyna 

skilja hver lykilatriði séu í velgengni við sköpun og sölu á upplifun hjá smærri 

hestaferðaþjónustu fyrirtækjum.  

 

1.2  Rökstuðningur fyrir vali 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands ásamt Íslandsstofu gáfu út svokallaða Upplifunarhandbók 

árið 2015, sem hugsuð er sem nokkurskonar leiðarvísir fyrir fyrirtæki til að aðstoða þau 

við að auka möguleika sína á auknum tekjum í upplifunarferðamennsku, og  hjálpa 

þeim við að  tengja betur vöruþróun fyrirtækja við markaðsáherslur Íslandsstofu. Er 

þetta virkilega flott handbók sem eflaust hefur nýst mörgum vel. Málefni upplifunar 

virðast samt sem áður ekki mikið hafa verið könnuð í íslenskum ferðamálageira og má 

þar geta að inná Skemmunni er ekki hægt að finna mikið efni beint tengt upplifun, og 

virðist það því ekki mikið hafa verið skoðað meðal háskólanema. Ferðamálastofa hefur 

aðeins skrifað um upplifunarferðamennsku, en höfundur fann ekki neina beina 

rannsókn um málefni upplifunar, aðeins handbók þessa fyrir ferðaþjónustuaðila.  

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum og met sett í fjölda ár eftir 

ár,  en tölur um fjölda ferðamanna er ekki eini þátturinn sem horfa þarf til. Margar 

skýrslur sem gefnar hafa verið út á síðustu misserum, benda til þess að að mörg  

ferðaþjónustu fyrirtæki eigi inni tækifæri í að bæta sig, er kemur að arðsemi í greininni,  

þar með talið í markaðssetningu. Telur rannsakandi því að tilefni sé til að rannsaka 

aðeins dýpra hvað upplifun sé, hvernig eigi að skapa hana og markaðssetja innan smærri 

hestaferðafyrirtækja. Takist vel til ætti þessi rannsókn að geta nýst 

ferðaþjónustufyrirtækjum og þá aðalega þeim fyrirtækjum sem viðtöl eru tekin við, sem 

eru að selja upplifunarferðir, en eru kannski ekki að markaðssetja sig beint sem 

upplifunarfyrirtæki, auk þess að vera almenningi til gagns og gaman. 
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1.3 Afmörkun efnis 
Það að ferðast um ósnortna íslenska náttúru á íslenskum hesti í góðu veðri er erfitt að 

toppa, allavega í huga rannsakanda, og telst sá ferðamáti vissulega til afþreyingar sem 

leiðir af sér upplifun. En afþreying er einmitt einn af máttarstólpum ferðaþjónustunnar. 

Efni þessarar rannsóknar afmarkast af því að skoða hvað upplifun sé og hvernig eigi að 

skapa upplifun ásamt því að markaðssetja og þá selja hana, hverjir eru lykilþættirnir. 

Horft verður einungis til hestaferðafyrirtækja á Suðurlandi sem selja lengri og styttri 

hestaferðir og hvernig þau eru að aðgreina sig, markaðssetja ferðirnar og hvort áherslan 

sé á upplifun. Rannsóknarspurningin sem svarað verður er; Hver eru lykilatriði árangurs 

í sköpun upplifunar í hestaferðaþjónustu og markaðssetningu á henni? 

 

1.4 Gagnaöflun og rannsóknaraðferð 
Rannsókn þessi er unnin eftir 6 skrefa rannsóknarkerfi Kotlers og Kellers, en slíkt líkan 

hjálpar einnig til við að halda utan um umfang verkefnisins. Fyrsta skref var að að velja 

efni og semja rannsóknarspurningu með hjálp leiðbeinanda, næst var að setja 

saman  rannsóknaráætlun. Við vinnu á henni byrjaði rannsakandi á að safna að sér 

heimildum, flestar heimildirnar eru afleiddar líkt og vefheimildir og skýrslur. 

Rannsakandi notar þó einnig fræðibækur sem heimildir í ritgerðinni. Til að kafa enn 

dýpra og fá betri skilning á rannsóknarspurningunni er notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferð, þar sem tekin eru 3 viðtöl við aðila sem vinna við og/eða reka 

hestaferðatengda ferðaþjónustu á Suðurlandi. Tekin voru opin viðtöl þar sem 

viðmælendur fengu að tjá hug sinn innan ákveðins ramma, og unnin út frá því að  

viðmælendur fengu að hafa orðið meirihlutan í viðtalinu. 

 

Mynd 2 Sex þrepa rannsóknarlíkan Kotlers og Kellers 

 

1.5 Uppbygging ritgerðar  
Ritgerðin samanstendur og byggist upp á níu meginköflum sem eru:  

Í fyrsta kafla er kynning á verkefninu, um hvað það fjallar, afmörkun efnis, 

rökstuðningur fyrir vali og örstutt sagt frá hvernig gögnum var safnað, og vinnsla á 

þeim fór fram. Kaflar tvö, þrjú, fjögur og fimm eru fræðikaflar þar sem farið er yfir 

lykilhugtök og atriði sem koma fram í rannsókninni og útskýringar á þeim. Þeir kaflar 
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sem falla innan fræðikaflana eru markaðsfræði, þjónusta, ferðaþjónusta á Íslandi og 

upplifun. Kafli sex fer yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og þar útskýrt hvaða aðferð 

er notuð, hvernig rannsóknin er sett upp og unnið úr gögnum. Í kafla sjö er svo 

rannsóknin sjálf, í þeim kafla er að finna upplýsingar um þátttakendur, helstu 

niðurstöður  viðtala og samantekt. Kafli átta er niðurstöðu kafli, þar sem farið er 

heildstætt í niðurstöður rannsóknarinnar og hagnýt ráð til fyrirtækja, auk þess að farið 

er yfir takmarkanir rannsóknar og tillögur að frekari rannsókn. Í lokin, í kafla níu koma 

svo lokaorð. 

2. Markaðsfræði 
Hugtakið markaðsfræði (e.marketing) er stórt og víðtækt, og eru til þónokkrar 

útskýringar á því. En í stuttu máli má skilgreina hugtakið sem nokkurskonar ferill, þar 

sem neytendur sem hafa ákveðna þörf eða löngum fyrir þjónustu eða vöru, og eru að 

leita leiða til að svala þessari þörf sinni. Markaðssetning eða markaðsfærsla eins og oft 

er líka sagt er í raun grunnurinn að því hvort fyrirtæki nái að stækka og dafna, því nái 

markaðssetning ekki almennilega til neytenda, er ekki víst að líftími fyrirtækisins verðir 

langur (Kotler & Keller, 2011). 

Markaðssetning er ferlið þar sem fyrirtæki búa til virði fyrir viðskiptavini sína, og 

samfélagið sem verður til, er til þess að styrkja sambandið við viðskiptavini og 

fyrirtækið fær hagnað frá viðskiptavinunum í staðinn. Þetta samband leiðir til þess að 

fyrirtæki finna til hvata til áframhaldandi reksturs. Markaðssetningu er oft ruglað saman 

við kynningu, auglýsingar og sölu, en þær eru bara einn hluti af markaðsfræði. Það er 

þó ekkert skrítið að neytendur rugli þessu saman, þar sem ógrynni auglýsinga og 

kynningarefnis flæðir yfir okkur dag hvern, hvort sem er í sjónvarpi, netmiðlum, 

útvarpi, bæklingum osfrv. Stór hluti markaðssetningar fer fram fyrir luktum dyrum 

innan fyrirtækisins, auglýsingar og kynningar eru bara sýnilegasti hlutinn (Kotler & 

Armstrong, 2010).  

En hvað er þá markaðssetning? Líkt og áður hefur komið fram telja margir að 

markaðssetning, snúist aðallega um að koma eins mörgum auglýsingum eða 

kynningarefni út til neytenda. Markaðssetning hér áður fyrr var mögulega aðallega 

þannig, en rauninn er ekki í sú í dag. Sala og auglýsingar er bara einn hluti af 

markaðssetningu. Þegar selja á vöru þarf að reyna skilja þarfir sinna viðskiptavina, 

ásamt því að skapa góðu vöru eða þjónustu, sanngjarnt verð og val á réttri dreifileið. 
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Fyrirtæki sem skilja þarfir sinna viðskiptavina munu geta gert sína vöru/þjónustu 

eftirsótta, og skapa þannig samkeppnisforskot (Kotler & Armstrong, 2010). 

Nútímasamfélag þróast hratt og þurfa því vörur og þjónusta að fylgja þeirri þróun, ekki 

nægir að markaðssetja vöru einu sinni og bíða svo eftir að hún skili hagnaði. 

Markaðssetning er eilíft verkefni og fyrirtæki þurfa vera vel vakandi fyrir hvað 

samkeppnisaðilarnir eru að vinna að, til að missa ekki af í samkeppninni. 

Ef draga á markaðssetningu saman í eina setningu, þá má segja að þetta sé ákveðin list 

í að finna, viðhalda og fjölga arðbærum viðskiptavinum (Kotler & Keller, 2011).  

Margar aðferðir og margar bækur hafa verið skrifaðar um markaðsfræði og hvernig 

„best“ eða „réttast“  sé fyrir fyrirtæki að markaðsetja sig. Hvert fyrirtæki verður hins 

vegar að vega og meta hvað hentar þeim best og velja þá leið sem hentar þeim best, þeir 

sem starfa við markaðssetningu hjá fyrirtækjum er því mun mikilvægari heldur en 

margir gera sér grein fyrir. Því ef ekki er rétt staðið að markaðssetningu er ekki von á 

að fyrirtækinu vegni vel. Í köflunum hér á eftir verður farið yfir nokkar leiðir sem henta 

ferðaþjónustumarkaði vel, en almenna ferli markaðssetningar stendur í grunninn af 

fjórum aðgerðum sem eru greining markaðstækifæra, val markhópa, samval 

söluráðanna og stjórnun markaðsstarfsins (Kotler & Armstrong, 2010).  

 

2.1 Miðuð markaðssetning 
Neytendur eru jafn fjölbreyttir og þeir eru margir, allir hafa þeir mismunandi þarfir og 

langanir, og er því hægt að segja að hver neytandi eða viðskiptavinur sé stakur 

markaður. En það væri mjög óhagstætt og í raun ógerlegt ef gera ætti sér markaðsáætlun 

fyrir hvern og einn viðskiptavin. Líkt og nafnið gefur til kynna gengur miðuð 

markaðssetning út á að selja, kynna og  miða markaðsskilaboðum til ákveðins hóps 

neytenda. Miðuð markaðssetning lýsir ákveðnu ferli eða skrefum, sem farið er  í 

gegnum þegar koma á vöru eða þjónustu á framfæri með arðbærum árangri. Nokkra 

þætti þarf að hafa í huga þegar horft er til hve vænlegur markaðurinn sé og hvaða 

neytendahópur það er sem best er að herja á þegar horft er til arðbærni (Kotler & 

Armstrong, 2010).  

Miðaðri markaðssetningu er skipt upp í þrjá þætti. Markaðshlutun (e.segmentation), 

sem er fyrsta skrefið. Í því skrefi eru neytendurnir sem eru á markaðnum flokkaðir í 

hópa, í því ferli er horft til hópa sem hafa svipaðar þarfir, væntingar og langanir, og eru 

þá líklegri til að hægt sé að nálgast á sama hátt. Annað skrefið er Markaðsmiðun 

(e.targeting), það felst í að velja hópinn sem markaðssetja á fyrir, með fyrirfram 
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skilgreindum breytum. Til að árangur náist þarf svo að horfa til þeirra þátta sem lagt er 

upp með í byrjun. Þriðja skrefið í miðaðri markaðssetningu er Staðfærsla 

(e.positioning), sá þáttur felst í að skapa þá ímynd sem fyrirtækið vill að sín vara eða 

þjónusta sé í huga neytandans, það er t.d. gert með aðgreiningu, til að ná því markmiði 

þarf að taka til greina þær aðferðir sem markaðsfræðin býður uppá (Kotler & Keller, 

2011). 

 

Miðuð markaðssetning hentar ferðaþjónustu einstaklega vel og er hún ein af 

grunnstoðum í nútíma markaðsstarfi (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2011). 

Fyrirtæki geta ekki ætlað sér að fara inná of stóran markað, því þá er hætta á að verið 

sé að eyða fjármagni og tíma í að kynna vöruna fyrir markhópi sem hefur lítinn eða 

engan áhuga á henni. Að því leyti hentar miðuð markaðssetning vel og þykir góð aðferð 

til að ná betri árangri í markaðsstarfi (Kotler & Keller, 2011).  

 

2.1.1 Markaðshlutun 

Ef ná á árangri á samkeppnismarkaði er markaðshlutun einn af lykilþáttunum. 

Markaðshlutun felst í því að flokka neytendur í hópa svo hægt sé að sníða 

markaðsáætlun sem fellur að óskum neytendahópsins, og kemur þá vörunni og/eða 

þjónustunni á sem hagkvæmastan og söluvænlegastan hátt á markaðinn. Markaðshlutun 

er mikilvægur hlekkur í markaðssetningu hjá fyrirtækjum. Allir markaðir samanstanda 

af kaupendum, og kaupendur eða neytendur eru jafn mismunandi og þeir eru margir. 

Munurinn milli þeirra getur legið í tekjum, aldri, þörfum, lífstíl, kauphegðun, kyni 

o.s.frv. Með því að flokka neytendur í hópa er hægt að vera skilvirkari í 

markaðssetningu og beina þannig sinni vöru/þjónustu beint til rétta markhópsins. Þar 

sem heildarmarkaðssetning, að ætla reyna markaðssetja fyrir alla, hefur ekki reynst vel 

og er bæði dýrt og tímafrekt. Fjórar breytur eru mikið notaðar til að skilgreina hópa í 

markaðshlutun og eru það landfræðilegar, lýðfræðilegar, sálfræðilegar og hegðun, og 

Mynd 3 Ferli miðaðrar markaðssetningar (Kotler o.fl.,2010) 
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er það sálfræðilegi hlutinn sem tengist mest ferðaþjónustu en innan hans er fólk flokkað 

eftir lífsstíl, þjóðfélagsstöðu o.fl. (Kotler & Armstrong, 2010). 

Fjögur atriði er gott að hafa í huga svo markaðshlutun sé sem skilvirkust, það er 

mælanleiki, aðgengi, arðvæni og framkvæmdaleiki.  Mælanleiki, er það skref þar sem 

stærð markhópsins er áætlaður, hægt er að gera það með að mæla fjölda neytenda, 

umfang samskipta eða veltu. Aðgengi, hvernig er aðgengið að markhópnum. Fyrirtæki 

þurfa að hafa gott aðgengi að sínum markhópi til að ná að þjóna honum. Arðvæni, felst 

í öllum þeim viðskiptum sem verða til í kringum ákveðinn markhóp og þarf að skila 

hagnaði. Framkvæmanleiki, gera þarf árangursríka áætlun þar sem laða á að og þjóna 

þeim markaðshluta sem valinn er. Markaðshlutun er því mjög mikilvæg og góð til þess 

að sjá inná hvaða markað best er fyrir fyrirtækið að fara og stuðla þannig að betri 

markaðssetningu (Kotler & Armstrong, 2010). 

 

2.1.1.1 Markhópagreining Íslandsstofu 

Árið 2006 fékk Íslandsstofa það verkefni frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 

að greina þá markhópa, sem þykja ákjósanlegastir fyrir íslenska ferðaþjónustu.  

Verkefni þetta vann Íslandsstofa í náinni samvinnu við nokkra aðila og  þar á meðal 

Háskólann á Bifröst. Þessi markhópagreining er liður í því að auka þekkingu á 

ferðaþjónustu og byggja með því traustari grunn undir atvinnugreinina hér á landi. 

Meginmarkmið verkefnisins var að þróa betri tól og tæki til að stunda hnitmiðaða og 

skilvirkari markaðssetningu. Tilgangur þessarar markhópagreiningar var að fyrirtæki 

og aðrir hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar nýti sér markhópagreininguna við 

markaðssetningu og vöruþróun. Því mjög mikilvægt er að þekkja sinn markhóp áður en 

haldið er af stað í markaðssetningu eða þróun á nýrri vöru. Í þessari greiningu voru 

rannsakaðir 14.000 ferðamenn á sjö markaðssvæðum og þeir svo flokkaðir í þrjá flokka, 

lífsglaði heimsborgarinn, sjálfstæði landkönnuðurinn og makindarlegi 

menningarvitinn. Í þessu riti má finna einfalda úttekt þar sem fyrirtæki geta hakað í það 

sem við á og séð hvaða hópur í þessari greiningu á best við þeirra fyrirtæki, og þar með 

nýtt sér hana til áframhaldandi starfs (Markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu, 2017). 
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2.1.2 Markaðsmiðun 

Markaðurinn er greindur og hlutaður niður í ákveðna hópi, þegar því ferli er lokið, er 

komið að því að fyrirtækið velji hvaða hópur það er sem miða skal á. Þegar taka á þá 

ákvörðun eru tveir þættir sem horfa þarf til. Það er í fyrsta lagi að hópurinn þarf að vera 

arðbær, það er að horfa þarf til stærðar hans, vaxtarmöguleika og áhættuþátta. Þá þarf 

að horfa til þess hvort hópurinn sé líklegur til þess að kaupa vöruna og er þá mikilvægt 

að áherslur passi við þarfir og óskir hópsins. Fyrirtæki þurfa einnig að gæta þess að 

velja hóp sem passar við stærð þess, það að velja ekki of stóran hóp við smátt fyrirtæki, 

sem gæti svo ekki sinnt eftirspurn. Með því að miða markaðsskilaboðun inná fyrirfram 

ákveðna hópa minnkar hættuna á að verið sé að eyða tíma og fjármunum í hópa sem 

hafa lítinn eða engan áhuga á vörunni/þjónustunni (Kotler & Armstrong, 2010).  

 

2.1.3 Staðfærsla 

Þriðja og jafnframt síðasta skrefið í miðaðri markaðsfærslu er staðfærsla,  sem felst í 

því hvernig fyrirtæki vilja að sín vara eða þjónusta sé staðsett í huga neytenda, miðað 

við samkeppnisaðilana. Staðfærsla er því sambland af óáþreifanlegum hlutum eins og 

tilfinningum, skynjun og hughrifum, sem neytandinn ber til vörunnar eða þjónustunnar 

þegar hann miðar við samkeppnisaðila. Staðfærsla í huga neytenda getur orðið með eða 

án hjálpar markaðsfræðinga. Markaðsfræðingar taka hins vegar enga áhættu með það, 

og reyna því með sínu starfi að staðfæra sitt fyrirtæki eins ofarlega og hægt er í huga 

neytenda með öllum ráðum, fyrirtæki vilja að neytendur skynji og telji að best sé að 

kaupa þeirra vöru eða þjónustu.  Góð staðfærsla fæst með innsæi í huga neytenda, það 

er hægt að segja að vörumerkið búi í raun í huga neytenda. Viti fyrirtæki ekki hvernig 

neytendur eru að skynja þeirra vörumerki eða vörumerki helstu samkeppnisaðila, er 

ólíklegt að hægt sé að móta staðfærslu sem muni henta vörumerkinu sem best. 

Mynd 5 Markhópagreining Íslandsstofu - einföld úttekt fyrir fyrirtæki. 
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Hægt er með rannsóknum að færa fyrirtæki nær ,,réttu“ staðfærslunni, en of algengt er 

að fyrirtæki kjósi að sleppa þeim. Þar sem þau vilja ekki eyða tíma eða fjármagni í 

slíkar rannsóknir eða telja sig jafnvel þekkja sinn hóp það vel að ekki sé þörf á rannsókn. 

Við staðfærslu þarf að reyna koma auga á og velja samkeppnisforskot og ná svo að 

miðla henni á réttan hátt til viðskiptavina (Kotler & Armstrong, 2010). 

 

2.2 Söluráðarnir 
Söluráðar (e.marketing mix) kallast þeir þættir sem geta haft áhrif á eftirspurn á vöru 

eða þjónustu. Einn af mörgum þáttum sem mikilvægur er við vinnu við nútíma 

markaðsfræði er samval söluráðanna. Til að ná fram sem mestri hagkvæmni er 

söluráðunum blandað saman, í því jafnvægi sem hentar hverju fyrirtæki og talið er að 

vekji þau viðbrögð sem vonast er til að ná fram (Kotler & Armstrong, 2010). Árið 1984 

kom fræðingur að nafni Borden fram með kenningum um söluráðana, hann skilgreindi 

þá í 12 flokka, sem þótti óþarflega ítarlegt og flókið (Borden, 1984). Það var svo ekki 

fyrr en árið 2002 sem Jerome McCarthy kom fram með endurskilgreiningu á 

söluráðunum. Hann flokkaði þá bara í fjóra flokka, hin fjögur P markaðsfræðinnar eins 

og við þekkjum þá í dag, eða fjögur V eins og þeir eru íslenskaðir. Flokkarnir fjóri eru 

vara (e.product), verð (e.price), vegsauki/ kynningar (e.promotion) og vettvangur 

(e.place) (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2012).  

 

 

 

 

Mynd 4 Söluráðarnir fjórir.  
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2.2.1 Vara 

Það sem verið er að selja eða leggja fram kallast vara (e.product) og getur hér bæði 

verið um að ræða áþreifanlegan eða óáþreifanlegan hlut líkt og þjónustu. Segja má að 

þetta sé það sem þarf til að mæta þeim þörfum eða óskum sem neytandinn leggur fram, 

á þeim markaði sem starfað er á. Kröfur eru gerðar um að varan uppfylli ákveðnar óskir 

eða þarfir hjá neytandanum við kaup, auk þess að hafa getuna til að fylgja eftir 

neyslumynstri neytandans, til að geta mætt þörfum hans síðar meir. Vörumerkið sem 

unnið er með fellur einnig undir þennan söluráða auk vörustefnu, samkeppnisþátta og 

fleira (Kotler & Armstrong, 2010). 

 

2.2.2 Verð  

Til að eignast eða geta neytt vöru/þjónustu þarf að greiða fyrirfram ákveðið verð 

(e.price). Það verð sem sett er fram skiptir máli í markaðsstarfinu þar sem það er eini 

parturinn í söluráðunum sem skapar áþreifanlegan hagnað, hinir þrír skapa allir 

kostnað. Huga þarf vel að verðlagningu og gæta þess að hún styðji hina þrjá söluráðana. 

Þegar verðleggja á vöru/þjónustu er jafnan tekið mið af þrem þáttum -  viðskiptavinum, 

samkeppni og kostnaði (Kotler & Armstrong, 2010). 

 

2.2.3 Vettvangur 

Vettvangur (e.place) felst í því hvaða dreifileið er notuð til að koma vörunni til 

endanlegs neytanda, það er hvaða leið fer varan til að komast í hendur í neytenda. Hægt 

er að velja um margar leiðir hvernig vörum er dreift, hvort sem um ræðir beina dreifingu 

eða hvort notast er við milliliði, eins og t.d. netverslun þriðja aðila eða verslanir. Þegar 

velja dreifileið þar að hafa í huga hvaða dreifileiðir séu í boði, hve mikla stjórn fyrirtæki 

vilja hafa á sinni vöru, hver er samkeppnin og hver er kostnaður við dreifileiðina (Kotler 

& Armstrong, 2010). 

 

2.2.4 Vegsauki 

Vegsauki (e.promotion) eða kynning, það hefur lítið upp úr sér að standa sig í hinum 

þrem söluráðunum ef enginn veit af vörunni. Því skiptir vegsauki frekar miklu máli, 

því ef neytendur vita ekki af vörunni, kaupa þeir hana ekki. Hafa þarf í huga hvaða 

markhóp eigi að herja á, hver skilaboðin eigi að vera, hvað má kynningarstarfið kosta 

og hvaða kynningarráð á að nýta til að ná til neytenda (Kotler & Armstrong, 2010).  
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2.3 Kynningarblandan 
Kynningarblanda (e.promotional mix) eða svokallaðir kynningarráðar, eru þær aðferðir 

sem fyrirtæki nota til að koma sinni vöru á framfæri. Kynningarblönduna má einnig 

nota til að koma á viðskiptasamböndum við neytendur, hvort sem um er að ræða nýja 

eða núverandi. Hefðbundin kynningarblanda samanstendur af fimm flokkum sem unnið 

er með að blanda saman á sem árangusríkastan hátt, og þarf hvert fyrirtæki að meta 

hvaða blanda hentar því best, þessir þættir eru: 

 

1. Auglýsingar, allt borgað efni sem hefur söluhvetjandi áhrif og birtist í 

margvíslegum miðlum eins og t.d. sjónvarpi, einblöðungum og tímaritum. 

2. Söluhvatar, tímabundnar aðgerðir sem tekið er til, oftast í styttri tíma til þess 

að auka eftirspurn og sölu á vörunni/þjónustunni. 

3. Almannatengsl, jákvætt umtal um fyrirtækið út á við, mjög mikilvægt innan 

ferðaþjónustunnar. 

4. Persónuleg sala, sölumaður á vegum fyrirtækisins heldur kynningu á vörunum 

með það markmið að selja, þetta má t.d. sjá inn í stórmörkuðum þar sem verið 

er að bjóða uppá smakk á matvörum.  

5. Bein markaðssetning, herjað er á fyrirfram ákveðinn markhópur t.d. með 

markpósti, símsölu, heimsóknum og þess háttar. (Kotler & Armstrong, 2010).  

 

Nú til dags hefur svo bæst í þessa kynningarblöndu og til er orðið eitthvað sem heitir 

stafræn kynningarblanda, sem kemur út frá stóraukinni notkun internetsins meðal 

almennings. Internetið hefur verið í stórsókn í mörg ár og nú síðustu ár hefur 

markaðssetning á netinu tekin stóran kipp uppá við. Samheitið samfélagsmiðlar nær 

yfir alla þá netmiðla sem byggjast fyrst og fremst upp á gagnvirkum samskiptum, eru 

þetta forrit sem staðsett eru á netinu og gefa frelsi til sköpunar og miðlunar upplýsinga 

milli notenda. Samfélagsmiðlar henta fyrirtækjum vel til þess að skapa sér vitund meðal 

notenda þeirra. Við notkun á samfélagsmiðlum hverfur þessi ,,við og þeir“ 

hugsunarháttur, og með tilkomu þeirra fóru samskiptin að snúast um hvernig bæði 

fyrirtæki og einstaklingar geta unnið saman (Guðmund Arnar og Kristján Már, 2009). 

En afhverju ætti fyrirtæki að nýta sér samfélagsmiðla? Á síðustu árum hafa 

samfélagsmiðlar vaxið gríðarlega og eru í dag notaðir af milljónum manna um allan 

heim dag hvern. Segja má að þeir hafi að vissu leyti vald yfir samskiptum fólks á netinu, 

og geta þeir þannig aðstoðað fólk og fyrirtæki til þess að koma orðum sínum áfram og 
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ná til fólks á nýjan hátt sem ekki hefur sést áður. Þegar opnaður er vettvangur á 

samfélagsmiðli, er verið að gefa loforð og þá um leið byggja upp væntingar gagnvart 

ákveðinni þjónustu, sem er jákvætt ef fyrirtæki uppfylla þær væntingar, en á sama tíma 

verulega neikvætt fyrir þau ef væntingunum er ekki fylgt eftir. Trúverðugleiki er alltaf 

mikilvægur og ekki síður á netinu, þar sem fólk er að kaupa vörur eða þjónustu án þess 

að vera með nein persónuleg tengsl við seljandann. Hafi viðskiptavinir komið í eða séð 

fyrirtækið áður eykst traustið, ef þetta traust er til staðar eða ávinnst, er líklegra að fólk 

eigi viðskipti við fyrirtækið gegnum netið. Skýr og góð heimasíða er því ákaflega 

mikilvæg í stafrænni markaðssetningu. Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem krefst 

mikilla upplýsingaöflunar og þar af leiðandi er nauðsynlegt að skilja breytingar á 

hegðun viðskiptavina og tækni til að ná að koma réttum skilaboðum á framfæri við réttu 

viðskiptavinina. Stafræn kynningarblanda samanstendur af eftirfarandi þáttum: 

 

1. Auglýsingar, Gagnvirkar auglýsingabirtingar, greitt er t.d. fyrir hvern smell 

þegar auglýsingar birtast á leitarvélum eða fastar auglýsingar á vefborðum á 

afmörkuðum vefsíðum sem dæmi á Facebook.  

2. Sala, vefverslanir, söluvara í vefverslun, spjall og tengd markaðssetning. 

3. Sölukynning, hvetjandi aðgerðir á borð við dreifingu afsláttarkóða, verðlauna 

og viðskiptatryggðarkerfi. 

4. Almannatengsl, ritstjórnarpistlar á vefsíðum, blogg, flæðilínur 

samfélagsmiðla, rafræn fréttabréf, tenglar og söluherferðir á netinu. 

5. Styrktarsamningar, styrkir til viðburða á netinu, vefsíðu eða þjónustu. 

6. Beinn póstur, þátttökupóstur með aðstoð rafræns fréttabréfs og fjöldasendingu 

sjálfstæðra tölvupósta. 

7. Sýningar, sýning á netinu og dreifing upplýsingapósta. 

8. Vörukynningar, auglýsingar í kynningaskyni á sölusíðum. Einstaklingsbundin 

ráðgjöf og rafrænar áminningar. 

9. Umbúðir, myndir af alvöru umbúðum ef við á sýndar á netinu. 

10. Frá manni til manns, samræðumarkaðssetning og tengdar aðferðir, 

tölvupóstur á vini og tengla. 

 

Stafrænni markaðssetningu getur fylgt aukakostnaður í ýmis konar 

auglýsingaverkfærum á netinu sem koma auglýsingunni á framfæri, verkfæri sem 

hjálpa til við að skapa rétta blöndu og greina þau viðskipti sem eiga sér stað.   
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Einnig þarf að tryggja bæði ,,online“ og ,,offline“ kynningarmál þar sem enn í dag er 

ekki hægt að treysta á að tæknin virki fullkomlega altaf (Chaffey, 2009). 

3.Þjónusta 
Óáþreifanleg og ósýnileg eru þau tvö lýsingarorð sem lýsa þjónustu best. Segja má að 

þjónusta lýsi einhverskonar starfsemi eða ávinningi sem einn aðili veitir öðrum. 

Þjónusta ein og sér leiðir ekki til eignarhalds en framleiðsla þjónustu getur þó vissulega 

tengst eða leitt til áþreifanlegrar vöru. Hjá flestum fyrirtækjum er þjónusta þeim 

mikilvæg og má rekja bein tengsl milli góðrar þjónustu og ánægðra viðskiptavina, 

ánægðir viðskiptavinir eru bæði líklegri til að halda áfram viðskiptum og til að breiða 

út góðan orðstír fyrirtækisins. Það er dýrt og tímafrekt að ná sífellt í nýja viðskiptavini, 

og er það því mun ódýrara og hagkvæmara að halda í viðskiptavini sem nú þegar eru 

til staðar og kemur þar góð þjónusta sterk inn. Þjónusta er einn af mörgum lykilþáttum 

í velgengni fyrirtækja (Keller & Kotler, 2011). 

Oft er talað um fimm grunnþætti þjónustu sem viðskiptavinur noti til þess að meta gæði 

þjónustu, og þurfi þessir þættir að vera í lagi til þess að viðskiptavinurinn sé ánægður. 

Þessir þættir eru oftast kallaðar gæðavíddirnar fimm en þær eru: Áreiðanleiki, það að 

fyrirtæki standi við gefin loforð eins og t.d. pósturinn að hann komi alltaf á sama tíma. 

Svörun, að fyrirtækið sé til staðar og starfsmenn þess fljótir að bregðast við og svara 

viðskiptavinum t.d. að ekki líði margir dagar frá því að fyrirspurn berst þar til henni er 

svarað. Áþreifanleiki, útlit fyrirtækisins, vettvangur þess, starfsfólk og kynningarefni sé 

sett þannig fram að það höfði til þeirra viðskiptavina sem stundi þar viðskipti, t.d. er 

verslunin snyrtileg og aðlaðandi. Trúverðugleiki, það að fyrirtækið bjóði upp á faglegt, 

kurteist og snyrtilegt starfsfólk og að fyrirtækið sé trúverðugt í öllum sínum aðgerðum, 

t.d. að starfsfólk hafi þekkingu á því sem það er að selja. Hluttekning, að fyrirtækið og 

starfsfólkið komi persónulega fram við alla viðskiptavini, sýni þolinmæði og muni eftir 

fyrri samskiptum sé um gamla viðskiptavini að ræða (Keller & Kotler, 2011).   

Allir þessir þættir byggja á stórum hluta uppá starfsfólki og viðmóti þess, því er vel 

hægt að setja samasem merki á milli ánægðra starfsmanna og ánægðra viðskiptavina. 

Góð þjónusta skiptir miklu máli og það sérstaklega í ferðaþjónustu.  

 

3.1 Markaðssetning þjónustu  
Margar eða allflestar vörur í ferðaþjónustugeiranum flokkast sem þjónusta, það að 

markaðssetja þjónustu er töluvert frábrugðið markaðssetningu á áþreifanlegum hlut, 
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sem gerir markaðssetninga oft á tíðum flókna og jafnvel erfiða. Hugtakið þjónusta er 

skilgreint sem ætlunarverk, ferli og frammistaða. Líkt og almennt í markaðssetningu þá 

telja margir að markaðssetning þjónustu eða markaðsfærslu (e.marketing), teljist aðeins 

til auglýsinga og sölumennsku en svo er ansi fjarri. Þeir tveir hlutir eru aðeins 

sýnilegasti parturinn eins og áður hefur komið fram. Markaðsfærsla þjónustu er 

samheiti yfir allar þær aðgerðir sem til eru, sem eiga auðvelda viðskipti milli manna. 

Markaðsfærsla er ferli sem er bæði félagslegt og stjórnunarlegt og á að hjálpa eða 

auðvelda einstaklingum eða hópum að fá það sem þeir þarfnast eða langar í (Kotler & 

Armstrong, 2010). Aðstæður og umhverfi þjónustufyrirtæka eru töluvert frábrugðin því 

sem gerist hjá fyrirtækjum sem vinna með áþreifanlegar vörur. Við markaðssetningu á 

þjónustu er því gott að hafa í huga fjóra þætti sem einkenna þjónustu en ekki 

áþreifanlegar vörur. Þetta eru Ó-in fjögur óáþreifanleiki, óstöðugleiki, óaðskiljanleiki 

og óvaranleiki,  mjög mikilvægt er fyrir fyrirtæki sem eru að markaðssetja þjónustu að 

skilja þessi fjögur Ó og út á hvað þau ganga (Kotler & Armstrong, 2010) . 

Óáþreifanleiki 

Lýsa má þjónustu sem fyrst og fremst einhverskonar frammistöðu eða aðgerð. Þjónusta 

er óáþreifanleg að því leyti að hafa er ekki hægt að snerta, lykta eða smakka, áður en 

hennar er neytt. Sem er stærsti munurinn milli þjónustu og áþreifanlegra vara. Hægt er 

að draga úr óvissu neytenda með því að geta sannað gæði vörunnar áður en hún er keypt 

eða neytt.  

Óaðskiljanleiki 

Þjónustu er neytt um leið og hún er keypt, hún er sem sagt óaðskiljanleg. Sá starfsmaður 

sem veitir viðskiptavini einhverja þjónustu verður því ósjálfrátt partur af henni alveg 

eins og viðskiptavinurinn.  

Óstöðugleiki 

Þar sem fólk bæði framleiðir þjónustu og neytir hennar gerir það að verkum að hún er 

óstöðug. Með því er átt að þjónustan sem er veitt getur verið mjög mismunandi eftir því 

hver neytir hennar og framleiðir. Gæði þjónustu eru því alveg háð því hvaða fólk veitir 

hana, hvenær og hvernig. Það getur því verið mjög erfitt að stjórna gæðum 

þjónustunnar. En þó eru til nokkrir þættir sem stjórnendur geta nýtt sér til þess að 

minnka óstöðugleika. En það er að fjárfesta í mannauði og þjálfunarferli, fylgjast með 

ánægju viðskiptavina t.d. inná samfélagsmiðlum og setja upp staðlað þjónustuferli með 

að búa til svokallað þjónustukort (e.service blueprint).  
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Óvaranleiki 

Það að þjónusta sé óvaranleg þýðir að ekki er hægt að geyma hana á lager líkt og margar 

áþreifanlegar vörur. Óvaranleiki er ekkert vandamál fyrir fyrirtæki þar sem eftirspurn 

er stöðug, en á sama tíma geta skapast ýmis vandamál ef eftirspurn eykst. Sem dæmi 

um þetta má nefna samgöngufyrirtæki sem þyrfti þá að eiga mun fleiri tæki til flutninga 

vegna sveiflna yfir daginn, en þau þyrftu ef eftirspurnin væri bara stöðug. 

Þjónustufyrirtæki hafa þá ýmis ráð til að sporna við slíku með því að hafa áhrif á magn 

framboðs og eftirspurnar. Til dæmis með breytanleika í verði, það er að segja að rukka 

mismunadi verð á mismunandi tímum til þess að stjórna meira eftirspurninni (Kotler & 

Amrstrong, 2010). 

 

Þar sem þjónusta er óáþreifanleg, óstöðug, óaðskiljanleg og óvaranleg þá er kaupferli 

hennar töluvert frábrugðið því sem gerist í kaupferli áþreifanlegrar vöru. Kaupferlinu 

má skipta niður í fjögur stig þar sem byrjað er á upplýsingaleit, síðan eru valkostir 

metnir, eftir það er kaup og neysla, að lokum er svo þjónustan metin í svokölluðum 

eftirkaupaáhrifum. Ekki er hægt að meta gæði þjónustu fyrirfram og eru því gæði 

hennar metin við kaup og neyslu. Líkt og í almennri markaðssetningu er gott að nýta 

sér söluráðana fjóra. Vara (e.product), verð (e.price), vettvangur (e.place) og vegsauki 

(e.promotion).  Til viðbótar við söluráðana fjóra  sem McCarthy setti fram, er gott að 

nýta sér þá þrjá sem Borden lagði til þegar P-in voru víkkuð út og urðu sjö. Borden 

lagði með þeim mikla áherslu á þjónustu, og innihalda þeir einnig ferla (e.processes), 

fólk (e.people) og áþreifanlegar vísbendingar(e.physical evidence).  

Rannsóknir hafa sýnt að söluráðarnir sjö endurspegli enn betur raunverulegt umhverfi 

markaðsfræðinnar frekar en söluráðarnir fjórir (Kotler, Keller, Goodman & Hansen, 

2012). P-in sjö henta mjög vel fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu, nota má öll sjö P-in, eða 

skipta þeim niður og nýta sér þá aðeins þá þætti sem henta fyrirtækinu hverju sinni. 

Samþætting þessara sjö þátta byggir upp árangusríkt markaðsstarf (Kotler, Keller, 

Goodman & Hansen,2012).  

 

3.1.1 Ferlar 

Með ferlum er átt við þær aðferðir og ferla þegar þjónusta er veitt, og er því gott að hafa 

þekkingu á hvort þjónustan er góð fyrir viðskiptavininn, hvort hún sé afhent á réttum 

tíma, hvort viðskiptavinurinn sé rétt upplýstur o.s.frv. Þegar hanna á þjónustuferla þarf 

að hafa kunnáttu, svo þeir passi við eftirspurn rekstrarins og þörfum viðskiptavinanna. 
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Stjórnendur þurfa að hanna þjónustu sem henta fyrirtækinu til að mæta þörfum 

viðskiptavinanna án þess að vera sóa tíma, pening, auðlind eða fyrirhöfn fyrirtækisins 

eða viðskiptavinarins (Kotler, Keller, Goodman & Hansen., 2012). 

 

3.1.2 Fólk 

Er átt við allt það fólk sem vinnur í ferðaþjónustu og hve mikilvægt það er að vera 

faglegur. Alltof mörg fyrirtæki átta sig ekki á því hversu mikilvægt  starfsfólkið er þeim. 

Rétt ráðning og viðeigandi þjálfun í afhendingu þjónustunnar er nauðsynleg, vilji 

fyrirtækið ná samkeppnisforskoti. Því viðskiptavinir byggja að stórum hluta viðhorf sitt 

til þjónustunnar á því starfsfólki sem veitir hana. Viðskiptavinir skipta einnig máli í 

þjónustuferlinu og þurfa stjórnendur að kynna sér hlutverk þeirra og hjálpa til við að 

stjórna og hvetja (Kotler, Keller, Goodman & Hansen, 2012). 

 

3.1.3 Áþreifanlegar vísbendingar 

Það umhverfi sem þjónustan á sér stað í, auk allra þeirra áþreifanlegu þátta sem geta 

eða hafa áhrif á frammistöðu eða samskipti vegna þjónustunnar. Skoða þarf hvar 

þjónustan á að vera afhent og með hvaða hætti. Áþreifanlegar vísbendingar eða þættir 

eru ómissandi þættir í þjónustublöndunni, þar sem neytendur byggja sitt viðhorf á 

vörunni/þjónustunni á sýn þeirra á þjónustunni. Mikilvægt er því að umhverfi 

þjónustunnar sé skipulagt og því stjórnað, og stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir 

hvernig upplifun hann vilji að sínir viðskiptavinir hafi af t.d. sínu hóteli. (Kotler, 

Kellert, Goodman & Hansen, 2012). Þetta á við alla hluti eins og aðstöðu, umhverfi, 

tæki, starfsfólk, umgengni, lykt o.fl.  

 

4. Upplifun og upplifunarhagkerfið  
Tveir fræðimenn hafa sérstaklega mikið skrifað um upplifun og hið svokallaða 

upplifunarhagkerfi, en það eru þeir Joseph B. Pine II og James H. Gilmore. Lýsa þeir 

að merkingarbær upplifun sé jafn ólík þjónustu og þjónusta er sögð vera frábrugðin 

áþreifanlegum vörum. Sviðsetning og þematenging (e.customisation and theming) er 

sérsniðinn og er meðal þeirra atriða sem skilja milli merkingarbærrar upplifunar og 

hefðbundinnar þjónustu. Unnið er við ákveðin leiksvið í þjónustuhagkerfinu þar sem 

starfsmenn koma fram í ákveðnum hlutverkum. Þjónusta er veitt samkvæmt beiðni, og 

þannig er merkingarbær upplifun smátt og smátt afhjúpuð í ákveðnu ferli, þegar 

upplifun er hönnuð er áherslan ávallt á samskipti við gestinn. Upplifun er sjálfstæð 
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hagfræðileg stærð og vilja þeir Joseph og James meina að upplifunarhagkerfið sé næsta 

ríkjandi stefna (Gilmore & Pine II, 1998).  

Hver og einn einstaklingur í heiminum er einstakur og engin hugsar eins, þar af leiðandi 

getur verið og er mikill munur á því hvernig hver viðskiptavinur skilgreinir sína 

upplifun. Flestir gera sér upp væntingar og vonir sem byggjast upp á því sem við höfum 

séð myndir af, lesið um eða verið sagt frá. Margir telja því að upplifun sé að safna 

táknum, það er t.d. senda póstkort til sönnunar að viðkomandi hafi komið á staðinn eða 

láta taka mynd af sér með viðkomandi stað í bakgrunni, helst með viðkomandi í 

forgrunni, og er þetta upplifun sem telst líklega til að vera frekar yfirborðskennd 

(Einstök Íslensk upplifun – vegur til vaxtar, 2015). 

Menning, náttúra og mannlíf eru þættir sem eru ekkert sérstaklega aðskildir í 

upplifunarferðamennsku, haldast þessi þættir á vissan hátt í hendur og styðja við hvern 

annan við sköpun á upplifun. Upplifun og sköpun á henni snýst um að reyna draga fram 

allt það sem er í umhverfinu þá stundina sem og varan eða þjónustan bíður uppá til að 

skapa eftirminnilegar minningar og tilfinningarússibana hjá viðskiptavininum.  Til að 

það takist er byggt upp á einhverju sem er öðruvísi og einstakt, ólíkt því sem annarstaðar 

er í boði,ásamt því að reynt er að draga fram þekkingu, verklag og/eða reynslu sem 

samkeppnisaðilarnir eiga ekki að geta boðið uppá. Margir ferðamenn eru farnir að 

kjósa, að vilja tengjast nánar stöðunum sem þeir heimsækja, umfram það að skoða 

einungis landslag og/eða markverð mannvirki. Þeir eru farnir að velja frekar ferðir þar 

sem þeir fá að vera þátttakendur og upplifa minnistæða reynslu, bæði vitsmunalega og 

tilfinningalega, og hefur jafnvel svo djúpstæð áhrif að hún breytir viðhorfi þeirra til 

framtíðar, þeir vilja merkingarbæra upplifun (Gilmore & Pine II, 1998). Merkingarbær 

upplifun er efniviður í dýrmætustu minningu hvers og eins, slíkar minningar geta fengið 

hjartað til að slá hraðar og framkallað sælutilfinningu í hvert sinn sem minningin er 

rifjuð upp. Elsta atvinnugreinin sem á sér sögu í að selja og þróa upplifun er 

ferðaþjónusta, enda er það í sjálfum sér viss upplifun að ferðast á nýjan stað, meira 

spurning um hvernig ferðamaðurinn túlkar það. Ferðamenn eru margir hverjir orðnir 

mjög reyndir og samhliða því aukast kröfurnar. Þeir ferðamenn sem sækjast í 

upplifunarferðir og t.d. kjósa að heimsækja Ísland eru oft á tíðum mjög vel upplýstir og 

reyndir, en eru þá líka á sama tíma oft tilbúnir til að greiða hærra verð fyrir 

upplifunarferðir og það sem er sérstætt og vandað, hvort sem um er að ræða ferðir, mat 

eða gistingu (Einstök Íslensk upplifun – vegur til vaxtar, 2015).  
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Ferðaþjónusta hefur í gegnum árin nýtt sér orðið upplifanir í auglýsingar og við 

markaðssetningu á þjónustu. Í markaðsefni eins og bæklingum og fleiru eru meira og 

minna öll ferðalög orðið kölluð upplifun í hæstu hæðum. Slík ofnotkun á orðinu leiðir 

óhjákvæmilega til verðfalls, hefur orðið þvi fengið merkingu nokkurs konar hæstastigs 

lýsingarorðs á þjónustu með þeirri von að það auki sölu. 

Merkingarbærriupplifun má líkja við að hitta í mark (e.the sweet spot) og snerti 

viðskiptavininn persónulega. Samkvæmt Pine II og Gilmore er hægt að flokka 

merkingarbæra upplifun í fjóra flokka og tvær víddir. Fyrri víddin snýst um virkni 

neytandans, hvort hann er að taka virkan þátt í upplifuninni með áþreifanlegum hætti 

eða sé óvirkur áhorfandi. Seinni víddin felst meira í andlegri og sýnilegri þáttöku, það 

er hve upptekinn neytandinn er eða niðursokkinn í viðfangsefnið. 

 

Upplifun er svo flokkuð í fjóra flokka út frá víddunum tveim eftir því hvar þær falla.  

Efst til vinstri er skemmtun (e.entertainment), neytandinn tekur sama og engan þátt, er 

að mestu leyti eða eingöngu áhorfandi sem meira er í að meðtaka það sem er að gerast. 

Dæmi um þetta er t.d. þegar farið er á tónleika, leikhús eða horft á sjónvarp. 

Uppi í hægra horninu má svo sjá fræðslu (e.educational), neytandinn tekur mun meira 

þátt í upplifuninni, en er þó samt meira sem áhorfandi sem meðtekur, fremur en beinn 

þátttakandi. 

Niðri til hægri kemur eitthvað sem íslenskað hefur verið sem flótti (e.escapist), 

neytandinn tekur virkan þátt í upplifuninni og verður þannig hluti af vörunni eða 

þjónustunni, og er ekki utan við. Þáttaka er það mikil að neytandinn fer á vit 

Mynd 5 The sweet spot – flokkar og víddir, Gilmore & Pine II 
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upplifunarinnar og hverfur úr sínu hversdagsumhverfi. Dæmi um slíka upplifun er t.d.  

þegar neytandinn tekur þátt með töframanni, er þátttakandi sem smali í hestaferð eða 

fær hlutverk í sýningu hjá leikfélagi. 

Fjórði og síðasti flokkurinn, niðri til vinstri er fagurkerinn (e.esthetic), neytandinn er 

ekki virkur þátttakandi í upplifuninni en er þó engu að síður á kafi í henni, þetta er sá 

sem nærist á þeim tilfinningum eða fegurð sem upplifun af þjónustu veitir, frekar en að 

taka virkan þátt í að móta hana (Gilmore & Pine II, 1998). 

Merkingarbær upplifun ferðamannsins á að vera jákvæð og ógleymanleg.  Gesturinn á 

að geta fundist hann hafa sigrað sjálfan sig, ferðamaðurinn reynir eitthvað eða prófar 

eitthvað sem hann myndi t.d. aldrei gera á heimavelli,  sem getur verið allt frá stuttri  

gönguferð upp í virkra þátttöku í vikulangri hestaferð. Þegar upplifunin tekst sem best 

til leiðir þessi merkingarbæra upplifun til persónulegs þroska og umbreytingar. Sem 

getur valdið því að þegar ferðamaðurinn kemur heim til sín aftur, getur hversdagleikinn 

birst í nýju ljósi og það sem gesturinn upplifði og lærði á ferðalaginu hefur breytt 

honum til frambúðar (Gilmore & Pine II, 2011). 

The Sweet spot má vel nota sem greiningartæki, ef fyrirtæki eru að skoða hvar 

þjónustan þeirra er staðsett á markaði og hvort þau geti bætt sig eða aðlagað til að vera 

nær miðjunni, því með því að vera nær miðjunni þýðir að þú ert að bjóða uppá allt úr 

víddunum fjórum. Sem er gott, en á meðan önnur fyrirtæki geta kosið að vera mögulega 

meira í virkri þátttöku eða minna, allt eftir eðli fyrirtækisins. Fyrirtæki þurfa að vita 

hvar þau vilja vera og vera með skýr markmið, við markaðssetningu á þjónustu og 

upplifun (Gilmore & Pine II, 2011). 

Mynd 6 Ferðamenn í virkri þáttöku í hestaferð á Íslandi. Mynd úr 
einkasafni. 
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5.Ferðaþjónusta á Íslandi saga og þróun 
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur tekið miklum breytingum frá því að teljast sem ágætis 

aukabúgrein yfir sumarmánuðina, í að vera ein stærsta heilsárs atvinnugrein landsins. 

Árstíðarsveiflur minnka með hverju árinu, og met hafa verið slegin ár eftir ár í fjölda 

ferðamanna. Árið 2017 komu hingað til lands rúmar 2 milljónir ferðamanna sem er um 

8 faldur fjöldi allra Íslendinga. Á vef Ferðamálastofu má nálgast tölulegar upplýsingar 

um fjölda ferðamanna allt frá árinu 1949 og sjá má í töflunni hér að neðan hvernig 

þróunin hefur verið á 10 ára fresti frá 1949-2017 (Ferðamálastofa, sótt 5.okt 2018). 

 

Í töflunni hér að ofan sést það glögglega hve mikið stökk hefur verið í ferðaþjónustu 

frá árinu 2007-2017 sem gefur okkur fjölgun ferðamanna uppá 359%, enda hafa 

ferðaþjónustufyrirtæki blómstrað víðsvegar um land og byggð hafa verið upp fleiri tugir 

nýrra áfangastaða (Ferðamálastofa, sótt 5.okt 2018). Allir þessir ferðamenn skilja 

eitthvað eftir sig og spáir Íslandsbanki í sinni úttekt í apríl 2018 á ferðaþjónustu, að 

gjaldeyristekjur verði ríflega 570 ma.kr árið 2018 í ferðaþjónustu, sem er um 10% 

tekjuvöxtur frá fyrra ári, þó svo að hver ferðamaður sé að skilja eftir sig um 16% minna 

í krónum heldur en árið 2009. Þá er fjöldinn bara orðin svo gríðalegur að þó hver skilji 

eftir sig minna þá er heildin að skila meira (Íslensk ferðaþjónusta, 2018). 

Þessum mikla fjölda ferðamanna höfðu menn ekki spáð og þegar skoðaðar eru eldri 

skýrslur um ferðaþjónustu er talað um að fjölgunin muni líklega ekki verða svona mikil 

Línurit  1 Þróun í  fjölda ferðamanna 1949-2011. Heimild Ferðamálastofa. 



 

  22 

 

eins og raunin varð. Í skýrslu um tekjugreiningu á gjaldeyristekjum í ferðaþjónustu 

1990-2003 er sem dæmi sagt;  

 

.. Árið 1950 komu 4.383 erlendir ferðamenn til Íslands á síðasta ári metur 

Ferðamálaráð Íslands að talan hafi verið um 320.000. Þetta er mikil fjölgun og vart 

hægt að reikna með að slíkur vöxtur haldi áfram um ókomin ár” 

 

Enda hefur vöxtur ferðaþjónustunnar verið með ólíkindum síðustu 10 ár og fáir 

fræðimenn sem spáðu því að fjöldinn yrði komin yfir 2 milljónir árið 2017. Hér fyrir 

neðan má sjá hvernig fjöldin hefur þróast á árunum 2007-2017. 

 

 

Línurit  2 Fjöldi ferðamanna árin 2007-2017. Heimild Ferðamálastofa. 

 

Fjölgun er milli allra ára nema á árunum 2009 og 2010, á hrunárunum svokölluðu en 

þá er lækkun uppá 1,6% og 1,1% sem er í raun ótrúlega lítil fækkun því strax árið 2011 

er svo fjölgun uppá 15,7%, allra mesta fjölgunin er svo milli 2015 og 2016 þegar 

fjölgun ferðamanna er uppá 39% eða um 500 þús. ferðamenn. Fjölgun ferðamanna 

hefur verið mest utan háannatíma og þar með eru árstíðarsveiflur að minnka  enn meira 

(Ferðamálastofa, sótt 5.okt 2018). 

Álag á innviði er meira hér en á flestum af vinsælustu áfangastöðum heims meðal 

annars sökum þess hve hátt hlutfall ferðamanna er miðað við fjölda íbúa ,og er það víða 

orðið áhyggjuefni hve mikill átroðningurinn er orðinn, samkvæmt skýrslu 

Íslandsbanka.  
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Í sömu skýrslu er einnig sagt frá því að framleiðni vinnuafls í ferðaþjónustu eykst næst 

mest allra atvinnugreina, er því hvert starf innan ferðaþjónustunnar að skila auknum 

virðisauka, en þess má þó líka geta að stór hluti þeirra sem starfa við ferðaþjónustu eru 

erlendir starfsmenn. Hagstofan áætlar að heildarútflutningstekjur af erlendum 

ferðamönnum hafi numið 463 mö.kr árið 2016, samanborið við 232 ma.kr fyrir 

sjávarútveg og 182 ma.kr vegna álútflutnings. Ferðaþjónustan skilaði því u.þ.b. 39% af 

heildarútflutningstekjum þjóðarbúsins það ár. Var það meira en sjávarútvegur 20% og 

álafurðir 15% skiluðu samanlagt. Árið 2017 voru heildartekjur vegna ferðamanna svo 

520 mö.kr sem samsvarar 43% af öllum útflutningstekjum þjóðarbúsins, og komið langt 

fram úr álinu og fiskinum samanlagt (Íslensk ferðaþjónusta, 2018). 

Ferðaþjónustu á Íslandi eins og hún er í dag er í raun ekki hægt að líkja við eins og hún 

var fyrir 10 árum síðan, svo mikill vöxtur hefur verið. Margir telja að nú sé 

hápunktinum náð en þó er erfitt að segja til um það, en það kæmi nú líklega ekki að sök 

þó ferðamönnum myndi fækka um hátt í milljón. Landið í raun þolir ekki 2 milljónir 

ferðamanna, ágangur er of mikill og víðsvegar eru skemmdir á landslagi og gróðri. 

Góðærið í ferðaþjónustu hefur allavega leitt af sér tugi þúsunda ársstarfa og á 

Suðurlandi hafa sprottið upp afþreyingar staðir eða gistingar mjög víða.  

 

5.1 Hestatengd ferðaþjónusta 
Afþreying hefur löngum verið einn af máttarstólpum í ferðamennsku, en það er þó ærið 

misjafnt hvernig fólk skilgreinir afþreyingu. Samgönguráðuneytið hefur í sinni 

reglugerð um afþreyingu í ferðaþjónustu frá árinu 2004 skilgreint hana sem eftirfarandi: 

 

,,Með afþreyingu í ferðaþjónustu er átt við þáttöku almennings í útivist, áhættu, 

skemmtun, menningu og/eða fræðslu. Afþreying getur verið rekin af þjónustuaðila 

gegn greiðslu þátttakenda eða aðstaða til að njóta hennar án þess að bein greiðsla 

komi fyrir.“ 

(Samgönguráðuneytið, 2004). 

 

Mikill vöxtur hefur verið í náttúrutengdri ferðamennsku eins og annari ferðamennsku 

hér á landi, en í náttúrutengdri er innifalinn þáttur dýra og/eða dýralífs sem aðdráttarafl. 

Umhverfisvitund hefur stóraukist ásamt áhuga manna á verndun dýralífs og náttúru 

almennt, hefur því aukist að dýr séu partur af afþreyingu eða sé hreint aðdráttarafl til 
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ferðarinnar. Hestatengd ferðaþjónusta fellur einmitt undir þennan flokk, en flokka má 

slíka afþreyingu sem upplifun í stórum dráttum. 

Aðdráttarafl í ferðaþjónustu er skilgreint á marga vegu en sem dæmi má nefna hefur 

því verið skipt niður í eftirtalda flokka, sem geta verið t.d. náttúra, menning og 

afþreying. Afþreying er svo skilgreind sem eitthvað sem er sérstaklega búin til sem 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hestaferðir og hestaleigur eru mjög gott dæmi um slíka 

afþreyingu, auk þess að vera mjög náttúrutengd afþreying og mótast starfsemin oft á 

tíðum af náttúrulegum þáttum, s.s. veðri, landslagi og sérkennum í nágrenni 

starfsstöðvar (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004). 

Hugtakið hestatengd ferðaþjónusta heyrist alloft notað hérlendis, en þó er ekki að finna 

að hugtakið sem slíkt hafi verið skilgreint opinberlega. Af þeim hugtökum sem 

Samgönguráðuneytið hefur skilgreint má draga þá ályktun að hestatengd ferðaþjónusta 

sé, hvers kyns þjónusta sem fyrirtæki eða einstaklingar veita ferðamönnum í tengslum 

við hesta, hvort sem um er að ræða þjónustu sem tengjast reiðmönnum, hestinum 

sjálfum, sögu hans, ímynd, afurðum eða þætti hans í menningar- og atvinnusögu 

þjóðarinnar (Samgönguráðuneytið, 2004).  

Íslenski hesturinn hefur verið notaður til ferðalaga hér á landi allt frá því að hann kom 

hingað til lands með víkingunum, enda var lengi vel ekki um að ræða neinn annan 

ferðamáta. Hesturinn var þarfasti þjóninn lengi fram eftir öldum, og var í raun 

bókstaflega notaður í allt hvort sem það var til bústarfa, átu eða ferðalaga. Skipulagðar 

hestaferðir og almenn afþreying tengd hestum fyrir ferðamenn á sér hins vegar ekki 

langa sögu, eða aðeins til ársins 1967 (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004). 

Þegar orðið hestaferðir er notað er frekar átt við lengri ferðir á hestum, sem getur varað 

frá einum degi upp í einhverjar vikur. Ferðaþjónustuaðilinn annast alla skipulagningu 

ferðarinnar, það er leggur til hestakost, reiðtygi, öryggisbúnað, leiðsögn og oftast 

regnfatnað. Skipuleggur og bókar gistingu og mat meðan á ferð stendur og annast oft 

matseld sjálfur. Þá eru einnig oft ferðir til og frá flugvelli, auka afþreying og jafnvel 

flug til og frá landinu innifalið, slíkar ferðir nefnast alferðir (Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2004).  

Með fyrstu hestaleigunum sem stofnuð voru hér á landi var Hestaleigan í Laxnesi en 

hún var stofnuð árið 1967 og er elsta starfandi hestaleigan í dag (Bændablaðið, 2018). 

Fyrsta skipulagða langa hestaferðin sem vitað er um, var farin með Hestasporti í 

Skagafirði, þegar farið var með hóp Svisslendinga yfir Kjöl eftir landsmót hestamanna 

árið 1974 (Ingibjörg Sigurðardóttir,2004). Þessi tvö fyrirtæki starfa enn þann dag í dag 
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og má því segja að þau teljist sem brautryðjendur á sviði hestatengdar ferðaþjónustu. 

Sala gistingar til fólks í hestaferðum, mingjagripir, sýningar og söfn, lifandi sýningar, 

afurðir og keppnir eru allt þættir innan hestamennskunnar sem mætti tengja við 

hestatengda ferðaþjónustu en aðeins verður horft til hestaferða í þessari ritgerð.  

 

5.2 Upplifun með Íslenska hestinum 
Íslenski hesturinn er einstakur á heimsmælikvarða er varðar hreinræktun og að búa yfir 

5 gangtegundum, einstaklega harðgerður en á sama tíma vinalegur og duglegur. Allt 

eru þetta eiginleikar sem hafa heillað fólk um allan heim og í dag má finna íslenska 

hestinn í fjöldamörgum löndum víðsvegar um heiminn. FEIF sem eru alþjóðasamtök 

eigenda um íslenska hesta má finna orðið í 20 löndum í Evrópu, Norður-Ameríku og 

Eyjaálfu (Horses of Iceland, sótt 8.okt 2018). Fjöldi íslenskra hesta í heiminum er því 

orðin mjög mikil og til dæmis má nefna að fleiri íslenska hesta má orðið finna í Evrópu 

heldur en hér á landi. Búnaðarstofa MAST taldi í skýrslu sinni fyrir 2017-2018 að á 

Íslandi séu um 64.792 hross en þó megi búast við að eitthvað vanti uppá þar sem ekki 

eru allir að telja fram alla sína hestaeign, en löngum hefur verið talið að um 70.000 

hross séu hér á landi. Á Suðurlandi eru talin um 25.450 hross eða um 39% allra hrossa 

(Bændablaðið, sótt 8.okt 2018).  Fyrstu hestaleigurnar og hestaferðafyrirtækið var sett 

á laggir hér á landi um 1970 og hefur þjónustuframboð slíkra fyrirtækja, þróast jafnt og 

þétt síðan (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004).  

Samband hesta og manna á sér margra alda sögu, fyrst sem matarauðlind fyrir manninn 

og gekk það í margar aldir, maðurinn gekk meira að segja svo langt að hestastofninn 

var nærri útdauður um tíma. Það sem breytir svo sögu manna og hesta, er þegar 

frumkvöðull tekur uppá því að setjast á bak hesti og temja hann. Þessi breyting í 

samskiptum manna og hesta, leiddi til þess að þeir fengu meira og æðra hlutverk en að 

vera eingöngu matarauðlind. Hesturinn hefur síðan fylgt manninum í margar aldir og á 

stóran og mikilvægan þátt í framþróun mannkynsins, hann hefur gengt lykilhlutverkum 

í samgöngum, gjörbreytt vinnulagi í búskapi og jaframt fært mönnum glæsta sigra í 

keppnum, orustum og landvinninngum (Anthony, 1984). 

Síðan mannfólk fór að setjast á bak hestum og temja þá hefur skapast einstakt 

vinasamband milli þessara ólíku dýrategunda. Það að umgangast hesta og finna fyrir 

vinskap þeirra og trausti er einstakt og ólýsanlegt, fyllir fólk einhverri óútskýranlegri 

lotningu. Ekki er hægt að segja að villtir hestar finnist í þeim eiginlega skilning á 

jörðinni lengur, villtir hestar teljast þeir hestar sem komast aldrei í nálægð eða tengsl 



 

  26 

 

við mannfólk. Hið villta eðli hesta býr þó alltaf innra með þeim þrátt fyrir samskipti við 

mannfólk. Þó þetta séu mikil flóttadýr þá eru hestar á sama tíma miklar félagsverur og 

vilja helst vera í hóp (Anthony, 1984). 

Gott dæmi um ótrúlegt samband sem getur myndast á skömmum tíma, er þegar 

tamningamaður er einn í afmörkuðu gerði með ótömdum hesti, þá eru fyrstu viðbrögð 

hestins að flýja og hlaupa. Láti tamningamaðurinn hestinn alveg vera, endar með að 

hestruinn fer að leita í félagsskap mannsins. Er þetta sterk upplifun og finnur 

tamningamaðurinn fyrir mjög sérstökum tengslum við hestinn, eftir að hann hefur 

ákveðið að maðurinn sé félagi fremur en óvinur. Þegar þessum áfanga hefur verið náð 

er haldið áfram að byggja ofan á þá vináttu og kenna hestinum þar sem þarf til að geta 

notið hans á keppnisvellinum eða á ferð um fjöll og dali, hesturinn velur manninn sem 

sinn leiðtoga. Er þetta auðvitað einföldun á raunveruleikanum, því staðreyndin er víst 

sú að ekki er hægt að temja alla hesta, finni hestur til ótta eða hræðslu hjá manninum er 

hann fljótur að taka völdin (Eyjólfur Ísólfsson, 1980). 

Sterkt samband milli ferðamanns og hests er einmitt það sem getur myndast í lengri og 

styttri hestaferðum. Höfundur hefur farið í fjölda hestaferða, bæði sér til ánægju og sem 

starfsmaður í hestaferð með ferðamenn, og því orðið vitni af mörgum samböndum og 

upplifunum hjá fólki sem jafnvel er að setjast á bak í fyrsta skipti. Með vinalegheitum, 

trausti, þrautseigju og fegurð getur íslenski hesturinn einn heillað ferðamenn og hefur 

það oftar en einu sinni komið fyrir að ferðamaðurinn hefur myndað svo sterk tengsl við 

hestinn að hann kaupir hann í lok ferðar og tekur með sér til síns heimalands. Það er 

gott dæmi um hvernig ferð breytir ferðamanninum til frambúðar með upplifun, og 

ferðin skilur eitthvað eftir sig. Upplifun með íslenska hestinum er margþætt, og spila 

þar hin sterku tengsl stóran þátt í velgengni hans. 

Mynd 7 Tengslamyndun barns og hests. Mynd úr einkasafni. 
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6.Aðferðafræði 
Í þessari rannsókn er skoðað hvernig minni ferðaþjónustufyrirtæki í hestaferðaþjónustu 

eru að skapa upplifun og markaðssetja hana. Hver eru þeirra áhersluatriði og hver er 

lykillinn að velgengni á þessu sviði. Notaðar eru eigindlegar rannsóknaraðferðir 

(e.Qualitative methods) við vinnslu á þessari rannsókn, en slíkar rannsóknir byggja 

yfirleitt á aðleiðslu og geta því verið sveigjanlegar. Áhersla er lögð á að túlka og skilja 

viðfangsefnið í sínu náttúrulegasta umhverfi, en við þær aðstæður er mikilvægt að 

rannsakandi sé hlutlaus (Gina Wisker, 2009). 

 

6.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun  
Við öflun frumgagna eru tekin hálfopin einstaklingsviðtöl við sérvalda einstaklinga 

sem eiga og/eða starfa við hestatengda ferðaþjónustu. Sú aðferð þykir hentug til þess 

að átta sig á viðfangsefninu með opnum huga, og unnið var með að fá viðmælendur til 

að tjá hug sinn og skoðanir með eigin orðum. 

Rannsakandi samdi spurningar fyrir viðtölin sem miða áttu að því að ná fram ákveðnum 

þáttum á sviði markaðssetningar og þjónustu með áherslu á upplifun. Með 

spurningunum er lagður upp ákveðinn rammi sem viðmið og allir viðmælendur fá því 

sömu spurningarnar, til að hægt sé að bera svör þeirra saman og fá með því heildarlínu 

í rannsóknina. Hálfopin viðtöl henta rannsókn sem þessari mjög vel þar sem í þeim 

gildir að hlusta vel á viðmælandann, leyfa honum að hafa orðið og bregðast við svörum 

ef þurfa þykir með eftirfylgni og bæta þá jafnvel spurningu við ef svo ber undir. 

Viðtölin eru með þessum hætti látin flæða en með ákveðnum ramma og reynt að leyfa 

viðmælanda að leiða samræðurnar. Þá verður einnig notast við skýrslur, útgefið efni og 

töluleg gögn af netinu tengdu viðfangsefninu (Gina Wisker, 2009). 

Rannsakandi valdi þrjá einstaklinga til þátttöku, sem allir eiga það sameiginlegt að 

vinna við hestatengda ferðaþjónustu, þar sem boðið er uppá lengri hestaferðir um 

Ísland. Slíkt val á einstaklingum til þátttöku nefnist markvisst úrtak, slíkt val er notast 

við þegar viðmælendur eru valdir vegna sambands við rannsóknarefnið, stöðu eða 

þekkingu. 

Viðtölin voru framkvæmd þannig að byrjað var á að hafa samband við viðmælanda 

gegnum samfélagsmiðil eða í síma, þar sem verkefnið var kynnt og óskað eftir viðtali. 

Í framhaldi var fundin hentugur tími og staður til viðtals. Þegar viðtal var tekið byrjaði 

rannsakandi á að kynna sig og sagði frá rannsóknarspurningunni og markmiði 

rannsóknar. Tók rannsakandi fram að viðtalið yrði hljóðritað, kynnti viðmælanda 
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trúnaðaryfirlýsingu og að rannsóknin væri undir nafnleynd og gætt yrði að hlutleysi. 

Viðtölin voru framkvæmd á tímabilinu 17. október til 19. október og voru viðtölin á 

bilinu 15-40 mínútur, öll viðtölin voru tekin í heimahúsum viðmælenda sem í öllum 

tilvikum voru skrifstofur þeirra einnig. Gætti rannsakandi þess að viðmælendur hefðu 

orðið að mestu leyti allan tímann, og gekk það upp líkt og rannsakandi vonaðist til. 

Viðtölin þrjú voru öll tekin upp á forrit í tölvu rannsakanda, var hvert viðtal svo afritað  

og skrifaðar athugasemdir, út frá því lagði rannsakandi svo mat á viðtalið. 

 

6.2 Úrvinnsla og greining viðtala 
Viðtölin voru öll tekin uppá tölvu með leyfi viðmælenda, þegar rannsakandi vann svo 

úr viðtölunum var leitast eftir áherslum og blæbrigðum í röddum þátttakenda og skráðar 

niður athugasemdir jafnóðum til að aðgreina gögn. Við úrvinnslu á fyrsta viðtalinu 

byrjuðu strax að myndast þemu og út frá fyrirfram skilgreindum hugtökum var hægt að 

flokka viðtölin, sem leiddi svo af sér myndun undirflokka og skýrari mynd varð til. 

Eftir að búið var að flokka viðtölin, voru þau fest í þemum og gerður samanburður. 

Tekin voru þrjú viðtöl við aðila sem starfa hjá eða eiga fyrirtæki sem tengjast 

hestaferðum á einn eða annan hátt, öll eiga þessi fyrirtæki líka það sameiginlegt að 

bjóða uppá fjölbreyttari þjónustu heldur en bara hestaferðir. Þeir viðmælendur sem haft 

var samband við tóku allir vel í að taka þátt og gekk greiðlega að finna tíma og stað 

fyrir viðtölin. Rannsakandi gekk útfrá því að viðtölin yrðu með nafnleynd og verða því 

fyrirtækin hér eftir skilgreind sem fyrirtæki A, B og C.   

 

7. Rannsóknin 
Í sjöunda kafla er rannsókninni gerð skil. Sagt er frá hverjir þáttakendur eru. afhverju 

og hvernig þeir voru valdir. Farið er yfir þemagreiningu og í lokin er samantekt.  

 

7.1 Þátttakendur rannsóknar  
Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð í þessu verkefni, og innan hennar var notað 

svokallað markvist úrtak við val á þátttakendum. Markvist úrtak felst í því þegar 

þátttakendur eru valdir vegna sambands við rannsóknarefnið, stöðu þeirra eða 

þekkingar. Þátttakendur í þessari rannsókn voru þrír einstaklingar sem allir starfa eða 

eiga ferðaþjónustufyrirtæki tengd hestaferðum. Aldur fyrirtækjanna er mjög 

mismunandi. Eiga þau það öll sameiginlegt að innan þeirra starfar fólk sem hefur unnið 

við hestatengda ferðaþjónustu mjög lengi, og hafa því víðtæka þekkingu og reynslu á 
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því sviði. Fyrirtækin þrjú eru öll aðeins með 2-3 fastráðna starfsmenn yfir allt árið, en 

ráða til sín fleira fólk í skemmri eða lengri tíma allt eftir árstíma og stöðu 

verkefna.  Fyrirtækin sem haft var samband við tóku öll strax vel í að veita viðtal og 

greiðlega gekk að finna tíma til þess, og kann rannsakandi þeim bestu þakkir fyrir.  

 

Viðmælandi A er fyrirtæki sem er tiltölulega ungt í heimi ferðaþjónustunnar ekki 

stofnað fyrr en í desember 2015 og á því ekki nema þriggja ára afmæli nú í ár 2018. 

Starfsmaður sem rætt var við er þaulreyndur innan ferðaþjónustunnar,og hefur starfað 

við hana frá árinu 1992, og hefur komið víða við innan geirans. En starfar í dag sem 

leiðsögumaður og á skrifstofu þess við sölu og kynningu á ferðum o.s.frv.  Ástæða þess 

að þetta fyrirtæki var valið er að starfsmaður sem rætt var við þekkir mjög vel til 

hestatengdra ferðaþjónustu og hvernig hún hefur þróast og breyst gegnum árin. Þetta 

fyrirtæki er með mjög skýra stefnu bæði hvað varðar þjónustu og markaðssetningu og 

hefur skoðanir á upplifunarferðamennsku og hvað það sé. Rannsakandi sendi 

starfsmanni skilaboð á samfélagsmiðli með kynningu á verkefninu og beiðni um viðtal, 

í framhaldi af því var viðtalið tekið miðvikudaginn 17. október kl: 10 og tók það um 40 

mínútur. 

 

Viðmælandi B er fyrirtæki sem tók til starfa árið 2006 og hefur starfað að mestum hluta 

við lengri hestaferðir, en nú síðari ár farið að bjóða meira uppá gistingu og styttri ferðir 

heima í samblandi við lengri ferðirnar. Stjórnandi fyrirtækisins tekur fullan þátt í öllum 

störfum sem viðkoma fyrirtækinu og vill halda því smáu og persónulegu. Ástæða þess 

að þetta fyrirtæki var valið er að, stjórnandi sem rætt var við hefur mjög skýra stefnu er 

varðar þjónustu og að skapa upplifun, annar eigandi fyrirtækisins hefur starfað við 

hestaferðir mun lengur eða allt frá árinu 1994 og þá hjá öðru fyrirtæki allt til ársins 

2006. Rannsakandi hafði samband við stjórnanda símleiðis  og sagði frá verkefninu og 

í framhaldi var viðtal tekið miðvikudaginn 17.okt kl:13:30 og tók það um 25 mín. 

 

Viðmælandi C er elsta fyrirtækið en það hefur starfað við hestaferðir í ein 25 ár og hefur 

því víðtæka þekkingu og reynslu innan þess geira. Fyrirtækið hóf starfsemi sína á að 

bjóða uppá langar hestaferðir, en er í dag bæði með lengri og styttri ferðir auk gistingar. 

Ástæða þess að fyrirtækið var valið er fyrir þær sakir hve lengi það hefur starfað og 

hefur eflaust farið í gegnum margskonar breytingar bæði í markaðssetningu og 

þjónustu. Rannsakandi hafði samband við stjórnanda á samfélagsmiðli, kynnti 
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verkefnið og óskaði eftir viðtali. Viðtalið fór svo fram föstudaginn 19. október kl:10 og 

tók um 15 mínútur.  

 

7. 2 Niðurstöður viðtala 
Eftir að viðtölin voru tekin, voru þau voru greind og flokkuð, komu þá í ljós ákveðin 

þemu sem fest voru niður og með því fengnar ákveðnar niðurstöður. Þau þemu sem 

komu skýrast fram voru (1) markaðssetning, með undirflokknum samfélagsmiðlar, (2) 

aðgreining, með undirflokknum þjónusta og þjónustustefna, (3) upplifun, með 

undirflokknum fræðsla og að lokum  (4) velgengni. Hér á eftir verða niðurstöður fyrir 

þessi þemu kynntar, úrvinnsla viðtala er með þeim hætti að ekki á að vera hægt að rekja 

svör til einstakra viðmælenda. 

 

7.2.1 Markaðssetning 

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi markaðssetningar og kynninga á sínu 

fyrirtæki, en á sama tíma þá var ljóst að einróma álit var að hún væri kostnaðarsöm, en 

ef nægir peningar væru til þá myndi mun meira vera eytt í hana. Allt eru þetta frekar 

smá fyrirtæki og erfitt að taka peninga til hliðar sem væru sérmerktir markaðssetningu, 

auk þess sem aðkeypt markaðssetning sé mjög dýr. Sú tegund markaðssetningar sem 

fyrirtækin treystu mest á og lögðu mikla áherslu á, er að þjónustan þeirri spyrjist út 

meðal viðskiptavina, það að glaður viðskiptavinur beri út gott orðspor og segi vinum 

og fjölskyldu frá sem síðan segi enn fleirum frá, og með því seljist ferðirnar svolítið að 

sjálfu sér.  Tvö fyrirtækjanna treysta líka mikið á og horfa til góðra ummæla inn á 

Tripadvisor og Booking t.d. og var greinilegur metnaður fyrir því að halda góðri 

endurgjöf  inná þessum stóru miðlum sem allir geta skoðað og skrifað inná. Eitt 

fyrirtækjanna lagði líka uppúr því í sinni markaðssetningu að fyrirtækið væri með 

opinbera dýravelferðastefnu (e.animal welfare policy), umhverfisverndarstefnu 

(e.enviromental policy) og jafnréttis viðskiptastefnu (e.fair trade policy), þar sem þau 

t.d. prenta enga bæklinga og leggja mikið uppúr að hafa menntaða leiðsögumenn, og 

kjósa að keyra ekki dag hvern langar leiðir til skrifstofuvinnu. Stefnur líkt og þessar 

passa mjög vel inn í umræðuna þessi misserinn sérstaklega í hinu vestræna samfélagi 

þar sem umhverfis og dýravelferð er alltaf að verða háværari. Viðmælendurnir voru 

allir mjög sammála um að skemmtilegast þætti þeim að fá viðskiptavini sem hefðu frétt 

af fyrirtækinu gegnum vin, vinnufélaga, fjölskyldumeðlim eða eitthvað álíka. Slíkir 

viðskiptavinir gæfu þeim það á tilfinninguna að þau væru að gera rétt og þjónustugæðin 
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og þar með upplifunin væri að skila sér rétt og starfsfólkið væri þá einnig að standa sig. 

Einn viðmælandi sagði líka að hann byggi nú líka við það lúxusvandamál að vera svo 

vel staðsettur að þurfa í raun ekki að eyða neinu í markaðssetningu sökum 

staðsetningar, aðeins hafa hross í gerðinu og folaldsmerar í girðingu við veginn það 

væri nóg til þess að fá fólk til að stoppa og koma. Aðeins eitt af þessum fyrirtækjum 

sem rætt var við sagði að það væri með bæklinga sem það væri að dreifa á stóru 

ferðamannastöðunum, meðan annað var frekar mikið á móti slíkum og kjósa að notast 

frekar við netið og tölvupósta, auk persónulegra samskipta á svokölluðum 

ferðasýningum. Fyrirtækin þrjú hafa unnið mjög mismikið að markaðssetningu, en gera 

sér þó öll vel grein fyrir að markaðssetning er mikilvæg en á sama tíma oft ansi dýr, öll 

eru þau með heimasíður þar sem sjá má það helsta sem boðið er uppá og heillandi 

myndir sem eiga vera lýsandi fyrir aðstæður ásamt nokkuð nákvæmum lýsingum á 

ferðum og þjónustu sem boðið er uppá. Öll eiga fyrirtækin það sameiginlegt að vera 

nýta sér samfélagsmiðla þó voru töluvert skiptar skoðanir væru á ágæti þeirra. 

 

7.2.1.1 Samfélagsmiðlar 

Öll þrjú fyrirtækin eru að nýta sér samfélagsmiðla, það er notast við Facebook og 

Instragram. Þó var greinilegur munur á skoðun þeirra og notkun á samfélagsmiðlum. 

Eitt fyrirtækjanna vildi meina að þó þau væru með um 8000 fylgjendur á sinni síðu og 

fengu oft 1000 like við myndum sem settar væru inn,  þá höfðu þau það á tilfinningunni 

að raunin væri sú að bókanir væru raunverulega ekki að skila sér, væru þau því með 

litla áherslu á notkun samfélagsmiðla. Þetta sama fyrirtæki hafði þó nýtt sér að kaupa 

auglýsingar inná Facebook og Google, þegar það fór að vera algengt að fyrirtæki nýttu 

sér þessa auglýsingaleið,  en væri eiginlega alveg hætt að kaupa auglýsingar þar inni, 

sökum þess að þau vissu ekki almennilega hvort þær væru í raun að skila einhverju 

ábata til baka. Þetta fyrirtæki taldi þó samt betra að halda í samfélagsmiðlana þar sem 

þetta væru ókeypis miðlar sem næðu til margra í einu. Hin tvö fyrirtækin höfðu meiri 

trú á samfélagsmiðlunum og talaði sérstaklega annað þeirra um að Facebook væri að 

skila til þeirra mörgum viðskiptavinum, og reynir það að vera mjög virkt í að setja inn 

myndir úr daglegu starfi og ferðum. Þriðja fyrirtækið nýtir mikið Instagram til þess að 

setja inn myndir og nota þá mikið svokölluð myllumerki til þess að ná til fleiri og setja 

inn mikið af myndum frá því sem er gerast  þann daginn og skemmtilegt sé að geta sett 

myndir í rauntíma úr ferðum inná Instagram því þær séu að fá mikil viðbrögð. Tvö 

fyrirtækjanna telja því samfélagsmiðla vera góð tæki til að auglýsa eða kynna sig, og 
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þeir séu að skila einhverju magni af viðskiptavinum. Tripadvisor komst aðeins til tals í 

tveimur viðtölum og voru báðir þeir aðilar sammála um að mikilvægt væri að hafa gott 

orðspor inná slíkum miðlum. Margir virðast treysta á ummæli þar inni þegar velja á 

áfangastað, það sama gildi inn á ummæla síðum Airbnb hjá þeim sem nota þá síðu. Í 

heildina má því draga saman að töluvert skiptar skoðanir voru um notkun 

samfélagsmiðla en voru viðmælendur þó sammála um að öll fyrirtækin vildu halda 

sínum samfélagsmiðlum opnum áfram en augljóslega með mismiklum áherslum. 

 

7.2.2 Aðgreining 

Þegar spurt var um hvernig fyrirtækið reyndi að aðgreina sig frá öðrum sambærilegum 

fyrirtækjum, var einróma svar persónuleg þjónusta. Öll þrjú fyrirtækin töldu að sín 

helsta aðgreining væri góð og persónuleg þjónusta. Öll eru þetta lítil 

“fjölskyldufyrirtæki” sem væru nokkuð sátt við stærð sína í dag og vildu alls ekki 

stækka eða allavega ekki stækka hratt. Geta frekar komið vel fram og sinnt færri 

viðskiptavinum vel, heldur en að fara út í massatúrisma og geta engan veginn sinnt 

fjöldanum að nákvæmni. Einn viðmælandi sagði frá því að stefna fyrirtækisins væri 

frekar að bjóða uppá lúxusferðir með persónulegri þjónustu sem myndu auka upplifun 

ferðarinnar og þá vonandi skilja meira eftir hjá viðskiptavininum. Aðgreining 

fyrirtækjanna þriggja var mjög svipuð að þau vildu frekar bjóða uppá smærri hópa með 

persónulegri þjónustu og góðum hestum. 

 

7.2.2.1 Þjónusta og þjónustustefna 

Mikil áhersla var hjá fyrirtækjunum að vilja bjóða uppá á persónulega og góða þjónustu, 

og mátti heyri að það var eitt af aðal áhersluatriðum allra fyrirtækjanna. Eitt þeirra talaði 

um að það væri vísvitandi ekki með uppihangandi upplýsingaskilti þar sem fram kæmi 

hvað væri í boði og hvað það kostar, heldur vildu þau að viðskiptavinurinn sem kæmi 

fengi persónulega móttöku frá starfsmanni sem gæti þá gefið viðkomandi viðskiptavini 

þær upplýsingar sem hann vildi. Engir fastir brottfarartímar og reynt að koma á móts 

við óskir viðskiptavinarins eftir bestu getu. Sömu sögu má segja með öll fyrirtækin, þau 

hömruðu mikið á því að persónuleg þjónusta væri að skila sér margfalt til baka. Einn 

viðmælandinn sagði að fyrirtækið legði metnað sinn í að svara öllum tölvupóstum innan 

24 klst og þá með persónulegu svari ekki stöðluðu svari, því slíkt myndi strax láta 

viðskiptavininum finnast hann vera einhvers virði. Með góðri þjónustu töldu öll 

fyrirtækin sig vera veita sínum viðskiptavinum enn meiri upplifun af heimsókn sinni 
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og hún myndi skilja eitthvað eftir hjá þeim og bera áfram gott orðspor. Er varðar 

þjónustustefnu var ljóst að mjög skýr stefna var hjá öllum fyrirtækjunum, eitt vildi helst 

aðeins nota faglærða leiðsögumenn og vildi meina að góður leiðsögumaður skipti 

sköpum í því að gera ferðina góða og eftirminnilega. Það skipti máli að stjórnendur 

komi vel fram við allt starfsfólk sitt, hvort sem það er bílstjórinn  eða skúringakonan 

því viðskiptavinir taka eftir öllu og öll sú viðvera sem viðskiptavinurinn hefur hjá 

fyritækinu sé hluti af upplifuninni og ferðinni í heild. Hin tvö fyrirtækin sögðu að þau 

væru með mjög skýran ramma um þær reglur eða þjálfun sem allt nýtt starfsfólk fengi 

þegar það hæfi störf og gerði þeim grein fyrir að persónuleg þjónusta væri það sem 

fyrirtækið væri að gera útá og vildi bjóða uppá, og að hún skipti þau máli. Það mátti vel 

heyra á öllum viðælendunum gegnum viðtölin í heild að þjónusta og gæði þjónustunnar 

var eitthvað sem skipti þau mjög miklu máli og tengdu þau mikið saman að góð 

þjónusta myndi skila sér sem meiri upplifun, og komu orðin persónuleg og góð þjónusta 

ósjaldan fyrir í öllum viðtölunum. 

 

7.2.3 Upplifun 

Orðið upplifun kom ansi víða í viðtölunum og höfðu fyrirtækin frekar lík svör þegar 

spurt var hvað upplifun þýddi í þeirra huga, að það væri eitthvað sem snerti 

viðskiptavininn og skildi eftir hjá honum. Einn viðmælandinn þekkti greinilega mikið 

til hugtaksins upplifun og útskýrði það mjög skemmtilega og gerði sér grein fyrir að 

upplifun væri eitthvað meira en að taka bíltúr á Geysi og smella af einni mynd, heldur 

sé það eitthvað sem skilur eitthvað eftir hjá ferðamanninum og jafnvel snerti það 

persónulega. Viðmælendurnir voru sammála um að upplifun væri nákvæmlega það sem 

fyrirtækin þeirra væru að bjóða uppá í hestaferðunum sínum og þau vildu að ferðirnar 

væru upplifun fyrir viðskiptavininn. Ferðirnar væru kannski ekki seldar sérstaklega sem 

upplifunarferðir þó þær væru það vissulega.  

 

7.2.3.2 Fræðsla 

Aðeins skiptar skoðanir voru á mikilvægi fræðslu en viðmælendur voru  sammála um 

að gaman væri að veita fræðslu hefði fólk yfir höfuð áhuga á slíku. Minna væri um að 

fólk vildi fræðslu í styttri ferðum og oft væri þeim bara alveg sama hvað fuglinn eða 

fjallið héti sem þau sæu á móti því að aðrir væru mjög upplýsinga þyrstir og vildu 

stöðugt fá upplýsingar. Þetta væri því bara hlutir sem þyrfti að meta í hvert skipti. 

Aðeins einn viðmælandi taldi að fræðsla væri mikilvægur partur af upplifuninni og þar 
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með mikilvægt að hafa leiðsögumann sem þekkti vel til og kynni sögur af landi og þjóð, 

ekki síst vissi hvernig íslenskt samfélag virkar því oft langaði fólki til að vita t.d. bara 

hvernig við höldum uppá jólin. Hinir tveir minntust meira á að margir þeirra sem koma 

eru bara komnir til að njóta hestanna, og sé þetta því bara einn af þeim hlutum sem þurfi 

að spila eftir eyranu hverju sinni. Allir voru þó sammála um að góður leiðsögumaður 

og starfsmenn skipti miklu máli og þeir séu tilbúnir til þess að veita fræðslu sé þess 

óskað.  

 

7.3 Velgengni 
Eitt samhljóma svar kom þegar spurt hvað væri mikilvægast í velgengni 

hestaferðaþjónustu og var það “að standa sig”. Gæta þess að fara ekki fram úr sjálfum 

sér og ætla sér ekki of mikið. Vera stolt af þeirri vöru sem fyrirtækið sé að bjóða uppá 

og sínu landi, það er það sem skilar sér til viðskiptavinanna. Glaðir og sáttir starfsmenn 

skilar sér út í betri þjónustu sem leiðir af sér meiri upplifun sem skilar sér í meiri ábata 

fyrir fyrirtækið.  

 

7.4 Samantekt og ályktanir 
Hestaferðaþjónusta er orðin tiltölulega stór þáttur í ferðaþjónustu á Íslandi, og 

fyrirtækin orðin mörg sem bjóða uppá hestatengda afþreyingu, sem samkvæmt 

fræðunum flokkast sem upplifunarferðamennska. Hestatengd ferðaþjónusta hefur ekki 

farið varhluta af góðæri ferðaþjónustunnar og hefur því þessi grein vaxið og dafnað. En 

svo miklum vexti fylgja oft vaxtaverkir og eins og gerist, mörg fyrirtæki hafa verið 

stofnuð en alls ekki öll þeirra hafa náð að vera starfrækt í langan tíma, og eru ástæður 

þess eflaust margar. Í þessari rannsók hefur verið leitast við að svara hvað það er sem 

leiðir til árangurs í sköpun, markaðssetningu og sölu á upplifun í hestaferðaþjónustu.  

Margir sem hefja rekstur í hestaferðaþjónustu hafa oft á tíðum mjög góða þekkingu er 

kemur að reiðmennsku og hestunum sjálfum, en hafa á sama tíma oft litla þekkingu á 

rekstri fyrirtækja. Ekki má samt gleyma að mörg fyrirtæki sem starfa í greininni í dag, 

hafa starfað lengi og skapað sér sterkan sess innan afþreyingar markaðarins. Slík 

fyrirtæki eru mikilvæg og búa yfir mikilli þekkingu sem stjórnendur og starfsmenn 

þeirra hafa, sem er mikill auður fyrir greinina.  

Upplifunarferðaþjónusta er tiltölulega nýtilkomin innan ferðageirans og er skemmtileg 

viðbót, ef viðbót má kalla því upplifun hefur alltaf verið til. Það er bara tiltölulega 

nýbyrjað að skilgreina hana sérstaklega. Íslenski hesturinn er einstakur á 
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heimsmælikvarða og að mati höfundar einn allra besti kynningarfulltrúi Íslands. Því 

ætti að vera nokkuð auðvelt að nýta hann meira til markaðssetningar á 

upplifunarferðum. Viðmælendurnir þrír sem rætt var við voru mjög sammála því hversu 

mikið væri hægt að gera bara með því að bjóða uppá góða þjónustu, og besta 

markaðssetningin væri að láta fyrirtækið auglýsa sig sjálft með góðu orðspori.  

Markaðssetning og hvernig að henni er staðið hefur töluverð áhrif á hvaða afþreying 

það er sem hlítur mesta athygli. Aukinn umsvif innan ferðaþjónustunnar vegna aukins 

fjölda, þrýsta á að hugað sé í ríkara mæli að margvíslegum þáttum í rekstri fyrirtækja, 

þar á meðal markaðssetningu.  

Það var fljótt ljóst eftir að viðtöl voru tekin við þessa þrjá viðmælendur að fyrirtækin 

þeirra lögðu öll mikið uppúr þjónustugæðum og tengdu beint saman upplifun 

ferðamannsins við góða þjónustu. Niðurstaða þessarar rannsóknir er því sú að góð 

upplifun má að miklu leyti byggja upp með góðri þjónustu, og að þessi tvö hugtök 

upplifun og þjónusta  eru að miklu leyti mjög háð hvort öðru og vinna mjög vel saman. 

Upplifun er eitthvað sem er óáþreifanleg og það sama á við um þjónustu. Því ætti það 

að vera tiltölulega auðvelt fyrir þessa aðila að nýta sér sambland af íslenska hestinum, 

fallegu landslagi og góðri þjónustu, til þess að skapa og selja sínum viðskiptavinum 

upplifun, sem þau eru vissulega að gera.  

Fyrirtæki allra viðmælenda ransóknarinnar eiga sameiginlegt að vera veita persónulega 

þjónustu og vilja ekki verða að stórfyrirtækjum, þeim er að vegna vel að eigin sögn og 

eru nokkuð sátt við stöðu sína á ferðaþjónustumarkaðnum. En gera sér á sama tíma vel 

grein fyrir, að vel verður að halda á spöðunum ef halda á áfram að gera vel. Tilgangur 

fyrirtækja er að halda viðskiptavinum ánægðum og fá þannig ábata til baka, og er það 

einmitt stefna þessara þriggja fyrirtækja. 

 

8. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður og settar fram nokkrar hagnýtar tillögur til 

fyrirtækja viðmælenda ransóknarinnar, sem jafnframt ættu að nýtast öðrum 

fyrirtækjum. Rannsóknarspurningin sem lögð var fram er: Hver eru lykilatriði árangurs 

í sköpun upplifunar í hestaferðaþjónustu og markaðssetningu á henni?  
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Samkvæmt viðtölunum og fræðunum má draga saman að eftirfarandi séu lykilþættir í 

árangri við sköpun og markaðssetningu á upplifun í hestaferðaþjónustu. 

 

❖ Miðuð markaðssetning – Bæði fræðin og viðmælendur segja að markaðssetning 

sé mikilvæg. Markaðssetning eins og hún leggur sig, sama í hvað formi hún er, þarf 

að vanda og ættu öll fyrirtæki að vera með einhverskonar stefnu eða skipulag þegar 

kemur að markaðssetningu. Miðuð markaðssetning hentar ferðaþjónustunni 

einstaklega vel, þar sem oft er um að ræða afmarkaða afþreyingu sem hentar ekki 

eða vekur ekki áhuga allra. Fyrsta skrefið í miðaðri markaðssetningu er að hluta 

niður markaðinn í hópa og nýtist þá markhópagreining líkt og Íslandsstofa gaf út 

árið 2017 sér mjög vel, sérstaklega fyrir Íslensk hestaferðaþjónustu fyrirtæki.  

➢ Markhópagreining – Það er alveg sama um hvaða vöru eða þjónustu er að 

ræða, fyrirtæki verða að vita fyrir hvaða markhóp hún er. Það er engan vegin í 

takti við hratt og tæknivætt samfélag nútímans, að ætla markaðssetja 

vöru/þjónustu fyrir alla. Þá kemur markhópagreining sterk inn sama hvort notast 

er við markhópagreiningu Íslandsstofu eða stuðst við aðra þætti til að greina 

niður markhópinn. Aðalmálið er að fyrirtækið viti bara hvaða hóp þeir kjósa að 

selja sína vöru til.  

❖ Þjónusta – Þjónusta er margþætt og markaðssetning á henni töluvert frábrugðin 

markaðssetningu á áþreifanlegum vörum. Viðmælendur töluðu mikið um sína 

þjónustu og hvað hún spilaði stóran þátt í öllu þeirra starfi. Fræðin benda þá einnig 

á, hvað þjónusta getur skipt miklum sköpun t.d. hvað varðar orðspor og aðgreiningu 

fyrirtækja. 

Mynd 8 Lykilþættir til árangurs 
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➢ Þjónustustefna – Skýr stefna í hver gæði þjónustu eiga vera og allt í kringum 

hana, skiptir sköpun við sölu og kynningu á upplifun. Einstaklingssniðinn 

þjónusta er einn af lykilþáttunum í að skapa og selja upplifun fyrirfram, og á 

það sérstaklega við hestatengda ferðaþjónustu. Mjög auðvelt er að eyðileggja 

góða hestaferð með neikvæðni um veðrið sem dæmi, en ef leiðsögumaðurinn er 

góður getur hann gert leiðinlega veðrið að hluta að upplifuninni. Því er einn af 

lykilþáttum hjá þjónustufyrirtækjum að vera með skýra þjónustustefnu og kenna 

öllu nýju starfsfólki hvernig það vill að komið sé fram við sína viðskiptavini. 

❖ Kynningar/auglýsingar – Til að ná að selja sína vöru þurfa öll fyrirtæki að kynna 

sig eða auglýsa, sama á hvaða hátt það er. Því ef fyrirtæki láta ekki vita af sér, er 

óvíst að neytendur viti af þeim.  Margar leiðir eru í boði til að auglýsa sig eða kynna.  

➢ Samfélagsmiðlar – Viðmælendur höfðu mismikla trú á samfélagsmiðlum en 

allir voru þeir að nýta sér þá, og eiga þeir alveg stóran þátt í þeirra 

kynningarstarfi. Þá segja fræðin okkur einnig að í kjölfar stórsóknar 

internetsins, hafi opnast ný veröld þar sem fyrirtæki og viðskiptavinir eigi í 

samskiptum á mun hraðari hátt en áður hefur þekkst. Því er hægt að segja að 

samfélagsmiðlar skipta orðið fyrirtæki miklu máli, þó þeir mögulega nýti þá 

mismikið. 

❖ Aðgreining – Þegar samkeppnin er hörð, verða fyrirtæki að aðgreina sig á einhvern 

hátt. Fyrirtæki geta aðgreint sig á ýmsan hátt, allt eftir gerð fyrirtækisins. En það er 

sama hvernig aðgreining er, hún þarf að vera skýr og fyrirtækið þarf að þekkja sína 

aðgreiningu. Fyrirtæki geta bæði aðgreint sig áþreifanlega, sem er þá t.d. útlit eða 

aðstaða, hvað er það fyrsta sem viðskiptavinir sem sjá þegar þeir renna í hlað? Eða 

óáþreifanlega sem er t.d. með þjónustu, staðsetning eða ímynd. Viðmælendur töldu 

allir að sín fyrirtæki væru að aðgreina sig með gæðaþjónustu, og töldu það vera einn 

af sínum styrkleika, fyrirtækin þrjú sem heimsótt voru eiga það líka öll sameiginlegt 

að hafa snyrtilega aðkomu og aðlaðandi umhverfi.  

❖ Trú á sinni vöru/þjónustu – Ef fyrirtæki hafa ekki trú á sinni vöru/þjónustu, þá er 

ekki líklegt að hún seljist. Fyrirtæki þurfa að setja fram vöru eða þjónustu sem þeim 

finnst vera góð og þeir hafa trú á, og starfsmenn sem eru að selja vöruna þurfa að 

þekkja hana. Það er fátt leiðinlegra en að koma á stað og starfsmenn þekkja ekkert 

til þess sem þeir eru að selja. Viðmælendurnir þrír voru einróma um að hafa verður 

trú á því sem þau séu að gera til þess að hlutirnir gangi vel. 
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❖ Framtíðaráætlanir – Framtíðaráætlanir þurfa ekki að vera stórar né flóknar, en 

gott og mikilvægt er að fyrirtæki seti sér einhver markmið, bæði skammtíma og 

langtíma. Fræðin segja og það hefur sýnt sig, að ef ekki eru gerðar áætlanir er hætta 

á stöðnun. Áætlanir fá fólk til að halda áfram og fyllast metnaði til að uppfylla þær. 

 

Þessir sex þættir með þrem undirflokkum eru þeir lykilþættir sem draga má saman að 

séu þeir sem horfa þarf til, þegar ná á árangri við sköpun og markaðssetningu á 

upplifunarferðum í hestaferðaþjónustu. Samkvæmt þeim viðtölum og fræðilegu 

gögnum sem notuð vour í þessari rannsókn. 

 

8.1 Hagnýtar tillögur   
Það eru þónokkrir þættir sem fyrirtæki geta gert til þess að kynna sig á skilvirkan og 

ódýran hátt, ásamt fleiri þáttum sem skipta máli í vegferð að velgengni og/eða halda 

stöðu á markaði, til að auka ábata.  

❖ Markaðssetning, það er ansi margt sem gott er að hafa í huga þegar markaðssetja 

á óáþreifanlegan hlut líkt og upplifun, og líklega er engin ein leið rétt, fyrirtæki 

þurfa að þreifa sig áfram og finna hvað hentar þeim best. Þó ráðleggur höfundur 

öllum fyrirtækjum ekki bara þessum þrem, að skipuleggja sig og fara ekki út í öfgar 

eða óþarfa markaðssetningu. Fylgjast heldur betur með hvað hver markaðssetning 

er að skila af sér og taka svo næstu skref. Markaðssetning og kynningarmál skipta 

gríðarlega miklu máli og mun meira máli heldur en mörg fyrirtæki gera sér grein 

fyrir, en það sem skiptir líklega mestu máli er að fyrirtæki séu trú sjálfum sér og 

ætli sér ekki of mikið með græðgi.  

❖ Samfélagsmiðlar, viðmælendur töluðum um að fyrirtækin væru ekki spennt fyrir 

að eyða miklum fjármunum í kynningarstarf, og hefur höfundur því mikla trú á að 

samfélagsmiðlar séu að henta slíkum fyrirtækjum vel. Bæði vegna þess að milljónir 

manna um allan heim skoða þá daglega og margir hreinlega lifa og hrærast í þeim, 

og vegna þess að það er bæði hægt að auglýsa á þeim frítt eða kaupa auglýsingar 

sem birtast þá hjá þeim markhópi sem óskað er eftir. 

❖ Fræðsla, þar er ekki nóg að fræða bara sína viðskiptavini heldur þarf að viðhalda 

og fræða sig og sitt starfsfólk reglulega. Ferðamálastofa í samstarfi við Íslenska 

ferðaklasann stendur fyrir nýjum vef sem kallar Ferðalausnir – stafræn tækifæri, 

sem eru nýjar vef-vinnustofur. Markmið þessa verkefnis er að sýna, kynna og miðla 

þekkingu og reynslu til fyrirtækja í ferðaþjónustu á sviði aukinnar tækni og öflugri 
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miðlunar. Er þetta mjög spennandi verkefni með stuttum fyrirlestrum sem nálgast 

má inná vef Ferðamálastofu og á nýtt efni að koma inn á tveggja vikna fresti. Fyrsti 

fyrirlesturinn kom inn 23. október 2018 og fjallar hanna um milliliðalaust samband 

við viðskiptavini, sem er einmitt einn þáttur sem hjálpað getur við að lækka 

rekstrarkostnað. 

❖ Markhópagreining Íslandsstofu, höfundur hvetur fyrirtæki til að kynna sér 

markhópagreininguna, og sjá sér til gangs og gaman í hvaða hóp þeirra 

viðskiptavinir eru. Því hún getur vel verið gagnleg þegar t.d. á að fara út í að kaupa 

auglýsingar, til að geta beint þeim á réttan stað strax. 

❖ Þjónusta, markaðssetning á þjónustu er töluvert frábrugðin markaðssetningu á 

áþreifanlegum vörum, gott er fyrir fyrirtæki að minna sig reglulega á í þeirri vinnu 

á Ó-in fjögur sem tilheyra þjónustu, sem eru óáþreifanleiki, óaðskiljanleiki, 

óstöðugleiki og óvaranleiki. Þá er einnig hægt að fara í gegnum gæðavíddirnar 

fimm til þess að reyna átta sig enn frekar á hvaða það er sem blasir fyrir 

viðskiptavininum, og já þá hvar gæti þurft að bæta og hvað sér verið að gera vel er 

kemur að þjónustu. 

 

Að lokum vill höfundur leggja til að fyrirtækin haldi áfram að vinna með sínum hætti, 

veita góða og persónulega þjónustu, og veita sínum viðskiptavinum þann heiður að fá 

að upplifa íslenska hestinn í sínu náttúrulega umhverfi. Halda áfram að standa sig og 

hafa trú á sínu fyrirtæki en gæti þess að færast ekki of mikið í fang.  

Fyrirtækin þrjú sem heimsótt voru eiga hrós fyrir að þar sem höfundur kom í heimsókn 

og hestar voru einnig, þá var snyrtimennskan í fyrirrúmi og hlýlegt viðmót sem beið 

höfundar jafnt sem viðskiptavinum.  

 

8.2 Takmarkanir 
Þegar litið er til rannsóknarinnar þá eru takmarkanir hennar að galli var á þeim 

spurningalista sem notaður var, sem hamlaði því að ekki náðist eins djúpur skilningur 

og rannsakandi vonaðist eftir í viðtölunum. Gallinn á spurningalistanum var sá að það 

vantaði að spyrja beint út í hvað fyrirtækin teldu vera lykilatriði í árangri við 

markaðssetningu á sinni vöru og þjónustu.  Viðmælendur svöruðu mjög svipað við 

flestum spurningum og má rekja það til þess hve svipuð fyrirtækin eru og þá sérstaklega 

tvö þeirra, og má segja að það takmarki rannsóknina aðeins. Það hefði verið gaman að 

taka líka viðtal við stærra fyrirtæki sem er að stunda svokallaðan massatúrisma og horfir 
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meira til fjölda ferðamanna umfram gæða þjónustu, og bera saman við viðtölin hjá 

smærri fyrirtækjunum og sjá hvort eitthvað samheiti væri milli upplifana hjá stórum og 

smáum fyrirtækjum.  

 

8.2. Frekari rannsóknir 
Gaman væri og virkilega áhugavert að endurtaka rannsóknina, gera hana enn stærri og 

fá að borðinu enn fleiri viðmælendur sem gætu hjálpað til við að fá skilning á því 

hvernig upplifun er markaðssett og hvernig á að búa hana til, hvaða hamlanir eru og 

hvað er það sem hjálpar. Þá væri fróðlegt að taka einnig viðtöl við ferðamenn sem hafa 

komið hingað til lands og heyra hvernig þeirra sjónarhorn er og hvort þeir telji sig hafa 

orðið fyrir upplifun. Auðveldlega væri hægt að kafa enn dýpra í þetta málefni og 

möguleikarnir margir með hvaða hætti það væri gert, en allt er það spurning um tíma 

og fjármagn. Upplifunarferðamennska er ótrúlega skemmtileg og fjölbreytt í ljósi þess 

að hver og einn einstaklingur er einstakur og túlkar upplifun alveg eftir sínu höfði. 

Virkilega áhugavert viðfangsefni sem gaman væri að skoða nánar.  

 

9. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið rannsakað hvernig eigi að markaðssetja upplifun, hvað 

upplifun sé og hvort hægt sé að skapa upplifun fyrirfram. Hugtökin markaðssetning, 

þjónusta og upplifun hefur verið gerð nokkuð góð skil og farið var stuttlega yfir þróun 

ferðaþjónustu á Íslandi. Sagt frá hestaferðaþjónustu og hvernig hún tengist upplifun. 

Ásamt því að upplifun og þjónustu hefur verið gerð nokkuð góð skil, og hvernig 

markaðssetning á þjónustu og upplifun er frábrugðin áþreifanlegum vörum. Með 

viðtölum var reynt að átta sig á því hvernig fyrirtæki eru að markaðssetja hið 

óáþreifanlega, og hvað það er sem þurfi til að skapa upplifun, ásamt því að fá hugmynd 

af því hvað þurfi til svo smærri hestaferðafyrirtæki geti fagnað velgengni á hörðum 

samkeppnismarkaði ferðaþjónustu.  

Þau fyrirtæki sem tóku þátt í þessari könnun eru mjög upplýst um mikilvægi þess að 

hafa viðskiptavininn inn glaðan og vilja allt það besta fyrir hann, sem er alls ekki 

sjálfgefið í heimi ferðaþjónustunnar. Höfundi þótti mjög gaman að taka viðtölin og vill 

aftur þakka viðmælendum kærlega fyrir tímann sem þeir gáfu í þetta. Þessi rannsókn er 

alls ekki tæmandi, en svarar vonandi þeirri rannsóknarspurningu sem lögð var fram 

skilmerkilega. 
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