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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun. Óheimilt 
að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 
Snemma á níunda áratug síðustu aldar var lítið lón á Reykjanesi farið að draga til sín fjölda 

fólks. Nýlega var búið að uppgötva lækningarmátt þess en vatnið gat læknað psoriasis. 

Þetta lón er nú þekkt sem Bláa lónið og dregur það til sín 1.300.000 gesta á hverju ári. 

Lónið var lengi vel staðsett upp við Hitaveitu Suðurnesja en lónið hafði óvart myndast út 

frá starfsemi hitaveitunnar. Þá var lítil sem engin aðstaða fyrir baðgesti til að athafna sig en 

nú er sagan önnur. Bláa Lónið státar nú af lúxushóteli, spa og stóru lóni með sína eigin 

húðvörulínu. Til að skoða þessa þróun verður litið á sögu lónsins fram að stofnun 

fyrirtækisins Bláa Lónið hf. árið 1992. Síðan það var stofnað hefur hönnun verið áberandi í 

öllu því sem gert er, allt frá blaðaauglýsingun til bygginga og er íslensk náttúra þar í 

forgrunni. Reynt hefur verið að láta lónið virðast vera náttúrulegt með því að færa það fjær 

upprunalega staðnum við virkjunina og taka út allar manngerðar hliðar þess í markaðsefni. 

Í staðinn sýna auglýsingar blátt og tært vatn, hraun og fallegt íslenskt fólk baða sig í lóninu 

sem er hinn nýi raunveruleiki Bláa Lónsins. 
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Inngangur  

Baðmenning Íslendinga á sér langa sögu sem rekja má langt aftur til landnáms en þá var 

heitt jarðvatn gjarnan nýtt til baða og þvotta. Frægust íslenskra lauga frá landnámsöld er 

líklega Snorralaug í Reykholti sem var í eigu Snorra Sturlusonar; lítil laug sem minnir helst 

á heitan pott. Hún er fyrsta laugin sem heimildir eru til um á Íslandi og var hennar fyrst 

getið í Landnámu.1 Talið er að víkingarnir hafi orðið fyrir áhrifum Rómverja og 

baðhefðum þeirra og líklegt er að heitt jarðvarmavatn hafi gert okkur auðvelt fyrir að 

tileinka okkur þá hefð.2 Um 800 árum síðar erum við enn að baða okkur upp úr heitu 

jarðvarmavatni sem er undirstaðan í sundlaugum landsins.3 Notkun jarðvarma í 

almenningsböðum á Íslandi einskorðast þó ekki aðeins við almenningssundlaugar, heldur 

má finna heit náttúrulón víða um land. Eitt þessara lóna sker sig þó úr og verður fjallað um 

það í þessari ritgerð.          

 Á Reykjanesi árið 1976 myndaðist lítið lón út frá starfsemi jarðvarmavirkjunnar við 

Svartsengi. Þetta lón var ólíkt öðrum heitum vatnslónum á Íslandi og var það snemma farið 

að vekja athygli; vatnið í lóninu virtist hafa lækningarmátt, geta læknað húðsjúkdóma og 

þá sérstaklega psoriasis. Lónið var einnig fallegt á litinn; fagurblár jarðsjór í kolsvörtu 

hrauni. Innan skamms fóru forvitnir Íslendingar að kanna þennan stórmerkilega bláa poll 

sem sat í miðju hrauninu við hlið Hitaveitu Suðurnesja. Starfsemi fór að byggjast upp við 

lónið og á þremur áratugum hefur það farið frá því að vera lítill griðarstaður fyrir 

psoriasissjúklinga yfir í að vera stórfyrirtæki; ferðamannastaður sem tekur á móti um 

1.300.000 gestum á ári.4 Þetta lón er nú eitt af 25 undrum veraldar5 og gengur undir 

nafninu Bláa Lónið.         

 Velgengni Bláa Lónsins á sér nokkuð langan aðdraganda. Byrjað verður á að fara 

yfir sögu þess, frá því að lónið myndaðist og fram að stofnun fyrirtækisins Bláa Lónið hf. 

árið 1992. Í kjölfarið verður svo litið á hvernig hönnun og umhverfi skapaði 

ferðamannastað sem ekki hafði áður sést á Íslandi og hvernig Bláa Lónið skapaði sterka 

                                                 
1 Jón Þorsteinsson, „Heitar laugar á Íslandi til forna,“ Læknablaðið 91 (2005), sótt 7. nóvember 2018, 
https://www.laeknabladid.is/2005/07/nr/2067. 
2 Sama heimild. 
3 „Sundlaugar fyrr og nú,“ Gangverk 2, nr. 2 (2001): 4. 
4 „Baðstaðir,“ Bláa Lónið, sótt 17. nóvember, https://arsskyrsla2017.bluelagoon.is/badstadir/.  
5 „Blue Lagoon,“ National Geographic: Wonders of the World, sérútgáfa (2012): 124. 
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fyrirtækjaímynd í gegnum myndmál. Sú ímynd hefur mikið breyst frá upphafi og orðið 

heildstæðari. Einnig verður litið á breytingar í markaðsmálum en sú helsta er líklega þáttur 

virkjunarinnar sem í upphafi spilaði stóran þátt í flestu sem tengdist lóninu. Nú virðist hún 

vera horfin úr kynningarefni Bláa Lónsins. En hvernig varð þessi blái pollur á Reykjanesi 

að lúxusferðamannastað? Litið verður á auglýsingar Bláa Lónsins í gegnum tíðina ásamt 

viðtölum sem tekin voru við Atla Sigurð Kristjánsson markaðsstjóra hjá Bláa Lóninu og 

Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt Bláa Lónsins til að svara þeirri spurningu. 

1. Saga Bláa Lónsins 

Víkurfréttir í Keflavík birtu grein í byrjun október 1981 um lítið lón við Hitaveitu 

Suðurnesja, var það kallað Bláa Lónið vegna litarins á vatninu. Einnig er möguleiki á að 

nafnið komi frá vinsælli bandarískri kvikmynd sem sýnd var í íslenskum bíóhúsum á sama 

tíma sem á íslensku var kölluð Bláa Lónið. Í Víkurfréttum var sagt frá því að Albert 

Albertsson, þáverandi verkfræðingur hjá hitaveitunni, hafði talað við nokkra 

psoriasissjúklinga sem höfðu sagt honum að þeim liði mun betur eftir að hafa baðað sig í 

lóninu.6 Keflvíkingurinn Valur Margeirsson var illa haldinn af psoriasis þegar hann ákvað 

að reyna á það að baða sig í affallslóninu við hitaveituna eftir að hafa lesið greinina í 

Víkurfréttum. Hann bað þáverandi hitaveitustjóra Ingólf Aðalsteinsson um leyfi til að 

stunda böðin reglulega en hann var heldur tregur til að veita það leyfi. Hitastig vatnsins var 

óstöðugt og hraunið á botninum oddhvasst. Hitaveitustjóri féllst þó að lokum á beiðni Vals 

en böðin væru þá á hans eigin ábyrgð, ekki hitaveitunnar. Engin baðaðstaða var þá við 

lónið en Valur hafði aðgang að skúr 300 metrum frá til að geta skipt um föt. Eftir að hafa 

baðað sig í lóninu þrjá daga í röð tók Valur strax eftir að kláðinn hans hafði minnkað og 

eftir mánuð af daglegri böðun var hann nánast blettalaus.7 Skyndilegur bati Vals vakti 

mikla athygli blaðamanna og ótrúlegur lækningamáttur lónsins spurðist fljótt út. 

1.1 Lón verður baðstaður 
Fleiri og fleiri psoriasissjúklingar fréttu af þessu merkilega lóni og fór fólk að fjölmenna 

þangað til að sækja sér lækningar þrátt fyrir að lítil sem engin aðstaða til fataskipta væri í 

boði. Í kjölfar aukinnar aðsóknar setti Alþingi fram þingsályktunartillögu 25. nóvember 

1981 sem hljóðaði svona: 

                                                 
6 „Er „bláa lónið“ heilsulind?“ Víkurfréttir, 8. október 1981.  
7 Axel Ammendrup, „„Mér finnst ég vera sterkari en Súperman“,“ Vísir, 5. nóvember 1981. 
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Alþingi ályktar að fela heilbrigðismálaráðherra að láta nú þegar fara fram könnun á 
lækningamætti jarðsjávar við Svartsengi. Leiði könnun til jákvæðrar niðurstöðu verði 
þegar unnið að því að koma upp aðstöðu fyrir þá sjúklinga sem að læknisráði er talið rétt 
að noti jarðsjóinn til baða. Við könnun þessa verði haft samráð við samtök lækna, samtök 
psoriasis- og exem- sjúklinga svo og samtök annarra sjúklinga sem not gætu haft af slíkum 
böðum.8 

 

Þessi rannsókn sem átti að vera leidd af landlæknisembættinu dróst á langinn og var eins 

og hún hafði gleymst. Ekki nógu margir sjálfboðaliðar fengust til að taka þátt í að kanna 

lækningarmátt vatnsins; leitast var eftir að fá 40 manns en einungis 18 buðu sig fram.9 

Tæpum þremur árum eftir að þingsályktunin var gerð birtist grein í Þjóðviljanum þar sem 

útskýrt var að fjárskortur sem og áhugaleysi sjúklinga á rannsókninni hefði verið ástæða 

þess að henni hafi verið frestað. Þessum rökum voru psoriasissjúklingar ósammála. 

Jóhannes Helgi Jóhannsson laganemi svaraði greininni og sagði að „[…]ákveðnir aðilar 

innan heilbrigðiskerfisins leitast við, bæði leynt og ljóst, að draga rannsóknina á langinn og 

gera hana þannig úr garði að sjúklingar fældust frá henni[…]“10 Ef sjúklingar byrjuðu að 

leita lækninga í lóninu myndu læknar missa mikil viðskipti og lyfsalar selja færri lyf. 

Vegna þessa þótti rannsóknin gölluð því hún einblíndi ekki á hagsmuni sjúklinga. Átti 

könnunin að vera gerð þannig að sjúklingar áttu að baða sig í lóninu tvisvar til þrisvar í 

viku en þeir sem þekktu til vissu að til að byrja með þyrfti að stunda böðin daglega til að 

sjá góðan árangur, niðurstöður rannsóknarinnar yrðu því neikvæðar. Bláa Lónið var 

ókeypis lækning, það sat í miðju hrauninu og gat hver sem er baðað sig þar. Læknar 

græddu því ekkert á að senda sjúklinga sína þangað og voru þeir vísvitandi að mæla ekki 

með lóninu við sjúklinga.11 

Aðsókn í Bláa Lónið jókst hratt og þörfin fyrir almennilegri búningsaðstöðu orðin 

brýnni. Samtök psoriasis- og exemissjúklinga, Spoex, ákváðu að taka málin í sínar hendur 

og í janúar 1982 var settur upp lítill vinnuskúr frá Ístak hf. við lónið til bráðabirgða þar 

sem gestir gátu skipt um föt12,13 en skúrinn var bæði kaldur og þröngur.14 Í maí sama ár var 

settur stigi frá skúrnum og í vatnið15 og loks voru settar upp sturtur. Í kjölfar þessarar bættu 

aðstöðu fóru „heilbrigðir“ gestir að forvitnast um lónið, prófa vatnið og jafnvel taka 

                                                 
8 Alþingi 1981, Lækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengi, ályktun 22/104, 1981-1982, þingskjal 120. 
9 „Sjúklingar áhugalausir,“ Þjóðviljinn, 27. júní 1984. 
10 Jóhannes Helgi Jóhannesson, „Hagsmunabarátta í stað heilbrigðis,“ Morgunblaðið, 11. júlí 1984. 

11 Sama heimild. 
12 Ingibjörg Steingrímsdóttir, „Yfirgangur heilbrigðra í Svartsengislóninu,“ Dagblaðið Vísir, 1. apríl 1982. 
13 Valdimar Ólafsson, „Heilsustöð og baðstaður fyrir psoriasis- og exemissjúklinga,“ Morgunblaðið, 12. maí 
1983. 
14 „Bláhvítt lónið bætir allt…,“ Morgunblaðið, 7. maí 1982. 
15 Sama heimild. 
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myndir af baðgestum öllum til ama. Psoriasissjúklingum fannst nóg komið enda þeir 

sjaldan velkomnir í almennar sundlaugar og þarna voru þeir heilbrigðu farnir að taka yfir 

þá litlu aðstöðu sem í boði var.16 Eftir að aðsóknin fór að aukast í lónið þurfti að grípa til 

hertra aðgerða vegna öryggis. Sérstök vegabréf voru útbúin fyrir meðlimi í Samtökum 

psoriasis- og exemissjúklinga og bannað var fyrir utanaðkomandi aðila að baða sig í 

lóninu. Einnig var sett upp skilti á skúrinn með skilaboðum sem sögðu „Aðstaða hér í 

sjúkraskúrnum er eingöngu ætluð Spoex-fólki. Þið hafið alla sundstaði landsins, en þar 

erum við óvelkomin vegna útlits.“17 Á þessum tíma var lónið ekki orðið fullöruggt og þeir 

sem ekki þekktu til gátu lent í óhöppum.18  

 

 
Mynd 1: Lónsgestir í Bláa Lóninu, Hitaveita Suðurnesja í bakgrunni.  

 

Til að bæta aðstöðuna enn betur óskuðu Samtök psoriasis- og exemissjúklinga eftir 

nýrri aðstöðu til fataskipta. Ekki var lengur nógu mikið pláss fyrir þá fjölmörgu sem vildu 

heimsækja lónið og var fallist á erindið. Í júlí 1982 var bráðabirgðahús flutt að Bláa Lóninu 

frá sjúkrahúsinu í Keflavík og það svo tekið í notkun í maí ári seinna.19 Þetta hús hentaði 

töluvert betur en vinnuskúrinn sem áður var notaður og gátu fleiri gestir athafnað sig í einu.  

                                                 
16 Ingibjörg Steingrímsdóttir, „Yfirgangur heilbrigðra í Svartsengislóninu,“ 1. apríl 1982. 
17 „Bláhvítt lónið bætir allt…,“ 7. maí 1982. 
18 Valdimar Ólafsson, „Heilsustöð og baðstaður fyrir psoriasis- og exemissjúklinga,“ 12. maí 1983. 
19 „Hús flutt að bláa lóninu í Svartsengi,“ Víkurfréttir, 1. júlí 1982. 
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Fyrsta gistihúsið við Bláa Lónið opnaði 12. nóvember 1983 og var það einfaldlega 

kallað Gistihúsið við Bláa Lónið. Það var auglýst sem 1. flokks hvíldarhótel sem hressir, 

bætir og kætir í svartasta skammdeginu. Þetta hótel er líklega það sem kom Bláa Lóninu á 

kortið sem ferðamannastað. Fyrsta árið voru 80% gesta útlendingar, þar á meðal Norðmenn 

að leita sér lækninga, áhafnir einkaflugvéla og grænlenska landhelgisgæslan.20 Aðsóknin í 

Bláa Lónið hélt áfram að aukast og strax ári eftir að húsið sem flutt var frá 

Keflavíkursjúkrahúsi var tekið í notkun þurfti betri aðstöðu fyrir gesti. Á fundi stjórnar 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum ræddu menn baðaðstöðu við lónið og var skorað á 

Hitaveitu Suðurnesja að setja upp viðunandi baðaðstöðu og öryggiseftirlit.21 Hitaveitan 

taldi það ekki sitt hlutverk að sjá um byggingu baðaðstöðu en útilokaði þó ekki þátttöku í 

verkefninu, sem talið var að mundi kosta um 5 milljónir króna.22 Hafist var handa að 

byggja nýtt baðhús og var það tekið í notkun 20. febrúar 1987. Húsið var vel útbúið, byggt 

úr efni sem átti að þola vel gufuna sem stígur frá vatninu. Búið var að girða lónið af og 

setja upp búningsaðstöðu, sturtur og sólarlampa. Það voru hjónin Sigurgeir Þ. 

Sigurgeirsson og Kristín Gunnþórsdóttir tóku að sér rekstur baðhússins23 en fram að því 

hafði Hitaveita Suðurnesja og Spoex haft umsjón með flestöllu sem tengdist Bláa Lóninu. 

1.2 Lón verður fyrirtæki 
Grímur Sæmundsen læknir stofnaði, ásamt Grindavíkurbæ, Heilsufélagið við Bláa Lónið 

hf. í lok árs 1992 og tók þar með við rekstri lónsins. Hann taldi að Bláa Lónið byði upp á 

marga atvinnumöguleika fyrir íbúa á Suðurnesjum. Í Morgunblaðinu 3. nóvember 1992 

kom eftirfarandi fram: „Tilgangur HBL er mótun, þróun og markaðssetning 

gjaldeyrisskapandi heilsuþjónustu við Bláa Lónið og hins vegar þróun, markaðssetning og 

framleiðsla á heilsu- og fegrunarvörum tengdum hráefnum úr lóninu.“ 24 Þar með varð Bláa 

Lónið til eins og við þekkjum það í dag. Í upphafi voru áherslur fyrirtækisins að fylgjast 

með psoriasissjúkdómnum og rannsaka hvaða efni voru í vatninu sem höfðu þessi góðu 

áhrif. Bláa Lónið varð brátt að viðurkenndri heilbrigðisstofnun og voru erlendir læknar, 

bæði evrópskir og bandarískir, að senda sjúklinga sína hingað til lands í læknismeðferð. 

Heilsuferðaþjónusta var mun meiri áhersla í upphafi en þá höfðu menn litla trú á 

almennum ferðamannaiðnaði, þó það myndi breytast í framtíðinni. Trúin lá hjá efnunum í 

                                                 
20 „Bláa Lónið vakti áhugann,“ Morgunblaðið, 28. desember 1984. 
21 „Bláa Lónið: Skorað á hitaveituna að koma uppbaðaðstöðu,“ Víkurfréttir, 6. september 1984. 
22 „Baðhús við Bláa Lónið kostar 5 milljónir,“ 9. nóvember 1984. 
23 „Bláa Lónið: Baðhúsið tekið í notkun,“ Víkurfréttir, 24. febrúar 1987.  
24 „Miklir möguleikar við Bláa Lónið,“ Morgunblaðið, 3. nóvember 1982.  
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vatninu, húðvörunum og áhrifum þeirra. Reksturinn gekk vonum framar og þegar farið var 

að byggja fyrir ferðamannaiðnaðinn var sýn um að gera betur, gera best, og var því ekkert 

sparað varðandi hönnun hjá Bláa Lóninu.  

2. Hannað umhverfi 

Hönnun hefur alltaf skipt gífurlega miklu máli hjá Bláa Lóninu, bæði í markaðsefni og 

arkitektúr. Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt hjá Basalt arkitektum hefur frá upphafi skipulagt 

og teiknað allar byggingar á svæðinu í nánu samstarfi við Grím Sæmundsen forstjóra. Þær 

byggingar sem nú eru við Bláa Lónið eru lækningalind fyrir psoriasissjúklinga, 

rannsóknarsetur þar sem húðvörur eru þróaðar, The Retreat hótel og aðalbyggingin þar sem 

má finna tvo veitingastaði, kaffiteríu, stóra verslun og búningsklefa.  

2.1 Uppbygging fyrirtækis 
Í fyrstu var lónið staðsett upp við hitaveituna. Þar var einfalt hús þar sem gestir gátu skipt 

um föt og farið í sturtu. Fljótlega eftir að Grímur tók við rekstri hófust plön um að setja 

upp varanlega staðsetningu fyrir Bláa Lónið og efla fyrirtækið enn meira. Þá var strax 

komin sýn á hvað fyrirtækið ætti að verða; frá upphafi var ætlunin að byggja hótel, spa, 

aðallón og ráðstefnusali. Ákvörðun var tekin um að færa lónið fjær hitaveitunni, aðallega 

af praktískum ástæðum. Vatnið sem fólk hafði baðað sig upp úr var ekki öruggt, það kom 

fyrir að það hitnaði mikið og eru dæmi um að fólk hafi brunnið illa.25 Lónið var einnig á 

lóð virkjunarinnar sem þurfti pláss til að efla sína starfsemi og stækka eigin aðstöðu.26 

Varlega var farið í að byggja upp nýja svæðið. Fyrst þurfti að kanna hvort markaður væri 

fyrir þeirri starfsemi sem áætluð var og því var byggt í skrefum. Fyrsti áfanginn að nýju 

húsi var byggður 1999 og er það staðsett rúmlega hálfum kílómetra frá fyrri staðsetningu. Í 

húsinu voru karla- og kvennaklefar, mötuneyti, kaffitería og skrifstofur fyrir starfsfólk. 

Byggingin vakti töluverða athygli á sínum tíma því þetta var í fyrsta skipti sem lagður 

hafði verið metnaður í vandaða hönnun tengda ferðaþjónustu.27 Rekstur Bláa Lónsins var 

farinn að ganga vel og komin eftirspurn eftir aukinni þjónustu. Næsta skref var því að 

byggja veitingahús, stærra eldhús og fleiri skrifstofur. Á árunum 2004 til 2006 var svo 

                                                 
25 „Átta dauðsföll og fjöldi slysa,“ Dagblaðið Vísir, 10. maí 1997. 
26 Sigríður Sigþórsdóttir, 2018. Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur, arkitekt hjá Basalt arkitektum um 
arkitektúr Bláa Lónsins, tekið 12. nóvember. 
27 Hallgerður Hallgrímsdóttir, „Hönnunarverðlaun Íslands 2018,“ HA, nr. 18 (2018): 95. 
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unnið að byggingu lækningalindar (nú Silica Hotel) sem er meðferðarkjarni fyrir 

psoriasissjúklinga og rannsóknarsetur þar sem efni vatnsins eru rannsökuð og húðvörur 

þróaðar. Eftir átta ára rekstur voru búningsklefar endurgerðir en talað er um að slíkir klefar 

endist í sex til sjö ár. Á sama tíma var bætt við lúxusklefum og „exclusive lounge“ ásamt 

því að bar var byggður í lónið. Þar geta gestir synt upp að barnum og pantað drykk án þess 

að fara upp úr vatninu. Hægt er að borga með armbandi sem einnig nýtist sem skápalykill. 

Lava veitingastaðurinn var svo byggður árið 2008 og má segja að það sé fínasti 

veitingastaður á landinu þar sem gestir mega borða í baðslopp og sandölum. Svæði lónsins 

var svo stækkað um 60% árið 2016 án þess að fjölga skápaplássum, þetta var gert til að 

bæta upplifun og geta gestir verið meira út af fyrir sig. Fyrsta skóflustungan að The Retreat 

hóteli og spa var tekin 2014 og opnaði það 1. apríl 2018. Þar eru 62 herbergi, svíta og 

lúxusspa sem byggt er inn í hraunið ásamt veitingastað með útsýni yfir hraunið.28, 29 Bláa 

Lónið og Basalt arkitektar hlutu Hönnunarverðlaun Íslands 2018 fyrir The Retreat hótel30  

Líklega hefur haft sitt að segja í velgenginni að svæðið var byggt upp í þessum 

skrefum frekar en að byggja allt í einu. Einnig er hugsanlegt að staðsetning lónsins hefur 

haft mikil áhrif því það er staðsett á milli Reykjavíkur og Keflavíkur. Langflestir 

ferðamenn sem heimsækja Ísland lenda á Keflavíkurflugvelli, lónið er í leiðinni fyrir þá 

sem eru á leið til Reykjavíkur og því tilvalið að skella sér í lónið eftir langt flug.  

2.2 Þáttur náttúru í hönnun 
Baðstaðir eru gerðir til að slaka á og hvíla sig, dreyfa huganum, byggja upp líkama og sál. 

Markmið með hönnun á umhverfi Bláa Lónsins var að ýta undir þessar tilfinningar og að 

leyfa ósnortinni náttúru að njóta sín. Íslenska hraunið veitti hönnuðum mikinn innblástur 

enda nær það yfir stærstan hluta svæðisins sem Bláa Lónið stendur á og teygir sig í allar 

áttir. Þetta hraun er talið vera frá 1226 og er kallað Illahraun vegna þess hve torfært það er. 

Á sumum stöðum er hraunið sex til sjö metra hátt og vakti það áhuga arkitekta á að leggja 

nýju bygginguna inn í landslagið þannig að hraunveggir myndu halda utan um það og veita 

skjól fyrir veðri og vindum. Bláa Lónið er alveg falið inn í hrauninu og þegar keyrt er inn á 

svæðið sjást engar byggingar eða ummerki um mannvirki önnur en hitaveituna. Stórt 

bílastæði er fyrir gesti og þaðan liggur um 200 metra göngustígur að aðalbyggingunni. Sitt 

hvorum megin við stíginn eru háir hraunveggir sem mynda gjá. Hún er tilvitnun í 

                                                 
28 Atli Sigurður Kristjánsson, 2018. Viðtal höfundar við Atla Sigurð Kristjánsson, markaðsstjóra Bláa 
Lónsins, um markaðsaðferðir Bláa Lónsins, tekið 16. nóvember. 
29 Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, 2018. 
30 Hallgerður Hallgrímsdóttir, „Hönnunarverðlaun Íslands,“ 95. 
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Almannagjá á Þingvöllum og flekaskil Ameríku og Evrópu sem liggja þvert í gegnum 

Ísland frá Mývatni að Reykjanesskaga þar sem Bláa Lónið er. Flekaskilin eru grunnur 

allrar starfsemi á svæðinu því þau eru það sem gefa okkur heita vatnið.  

 

   
Mynd 2: Hraungjáin sem liggur að aðalbyggingunni. 

Mynd 3: Hraunveggur á Lava Restaurant. 

 

Ryðja þurfti mikið magn af hrauni til að byggja á svæðinu en áhersla var lögð á að 

endurnýta allt sem tekið var úr náttúrunni og að ekkert færi til spillis. Í kaffiteríunni er 

veggur hlaðinn úr hraunhellum og Lava veitingastaðurinn er byggður inn í hraunvegg þar 

sem hægt er að horfa út yfir lónið. Hraunið er áberandi í hönnun jafnt utandyra sem innan 

og spilar stóran þátt í upplifun gesta Bláa Lónsins. Vatnið sem gestir baða sig í situr í 

miðju hrauni og er hraunið notað til þess að aðskilja svæði innan lónsins og veita skjól fyrir 

vindi. Í versluninni, sem staðsett er í Bláa Lóninu, má finna ýmsar vörur sem unnar eru úr 

lóninu. Andlitsmaskar og næringarrík krem en einnig vörur úr hrauni. Hægt er að kaupa 

sléttan hraunmola til að skrúbba þreytta fætur, andlitsmaska úr hrauni og ilmandi 

hraunmola í krukku. Hraunið nýtist því ekki einungis í veggskreytingar.  

2.3 Bláa Lónið sem skemmtigarður 

Ekki er beint hægt að kalla Bláa Lónið skemmtigarð, þar eru hvorki rússíbanar né 

pylsustandar. Þó er hægt að finna ýmis önnur líkindi. Í Disneylandi eru sjóræningjar og 
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prinsessur sem skemmta gestum og á sama hátt taka leikarar á móti gestum í Bláa Lóninu 

og veita leiðsögn um svæðið á heillandi hátt.31, 32 Búið er að skapa nýjan heim þar sem 

íslensk náttúra er í fyrirrúmi. Gestir leggja bílnum sínum á bílastæðinu og stíga þaðan inn í 

annan heim þar sem gengið er í gegnum gjá gerða úr íslensku hrauni. Það sama er gert í 

Disneylandi, bílnum er lagt og svo er gengið í gegnum hlið inn í nýjan heim sem er alveg 

ótengdur þeim sem er fyrir utan.33 Bláa Lónið er girt af, ekki með girðingu heldur torfærri 

náttúru og er aðeins ein leið inn og út. Þegar komið er ofan í lónið þarf gestum ekki að 

leiðast. Hægt er að synda inn í lítinn manngerðan helli, starfsfólk úthlutar gestum 

andlitsmaska og drykkjarbar er í lóninu sem hægt er að synda að og panta drykki. 

3. Markaðssetning 

Allt í Bláa Lóninu er hugsað út frá hönnun, frá byggingum til blaðaauglýsinga. 

Auglýsingar lónsins hafa þróast í gegnum árin og endurspegla þær áherslur hvers tímabils í 

sögu fyrirtækisins. Þegar Grímur Sæmundsen læknir hóf rekstur við Bláa Lónið var hann 

með sýn á hvað hann vildi að staðurinn yrði. Sú sýn er ekki svo fjarri þeim rekstri sem er í 

dag en fyrirtækið var stofnað með það markmið að gera eitthvað tengt baðmenningu 

Íslendinga. Lónið var fljótt að spyrjast út og voru allir heillaðir af þessu undri, það voru 

ekki aðeins Íslendingar sem heilluðist heldur einnig erlendir ferðamenn. Grímur sá fyrir sér 

að með þessu áframhaldi gæti Bláa Lónið orðið magnaður ferðamannastaður með spa og 

að alltaf væri hægt að gera betur.  

 
 

 

 

 

                                                 
31 Atli Sigurður Kristjánsson, markaðsstjóri Bláa Lónsins, 2018. 
32 „Fræðslu- og upplifunarferð Bláa Lónsins,“ Bláa Lónið, sótt 5. desember, https://www.bluelagoon.is/blue-
lagoon-spa/skodunarferd/. 
33 Jean Baudrillard, „Framrás Líkneskjanna,“ í Líkneski og eftirlíking, bls 50-51.  
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3.1 Myndmál auglýsinga 

   

Mynd 4: Auglýsing sem birtist í Bæjarblaðinu 1. ágúst 1990. 
Mynd 5: Smáauglýsing í Bæjarblaðinu 19. desember 1990. 

 

Fyrstu árin var Bláa Lónið lítið auglýst en þær auglýsingar sem birtust í dagblöðum voru 

helst að auglýsa opnunartíma, staðsetningu og símanúmer. Þá var verið að ná til Íslendinga 

sem bjuggu á Reykjanesi og nágrenni. Ekkert heildarútlit var fyrir Bláa Lónið, ekkert 

vörumerki eða ákveðin tegund af ljósmyndum. Sem dæmi má nefna tvær auglýsingar sem 

eru báðar frá 1990. Önnur er einföld smáauglýsing; svartur texti á hvítum bakgrunni og á 

lítilli svarthvítri ljósmynd sem fylgir má sjá fólk svamla í vatninu með hitaveituna í 

bakgrunni. Hin auglýsingin er stílfærðari. Þar eru notaðar tvær litmyndir; efri myndin 

beinir athygli manns að ungri konu sem liggur á uppblásinni dýnu í sólbaði. Hún horfir í átt 

að virkjuninni sem nær yfir stærstan hluta bakgrunnsins og virðist ekkert kippa sér upp við 

hana. Neðri myndin sýnir baðhúsið og lónið þar fyrir framan þar sem fjölskyldur eru að 

leika sér með sundleikföng. Í þessari auglýsingu er verið að sýna manni tvo mismunandi 

heima Bláa Lónsins. Gestir geta annars vegar verið í sólbaði og slakað á og hins vegar eytt 

fjörugum degi með fjölskyldunni. Ekkert samræmi er á milli auglýsinganna, þær eru 

óstílfærðar og auglýsingin sett upp eftir því sem hentar hverju sinni. Ekki var verið að 

skapa upplifun með slagorðum heldur voru veittar almennar upplýsingar um opnunartíma 

enda var eina samkeppnin á þessum tíma almenningslaugar. 
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Mynd 6: Auglýsing í Morgunblaðinu 13. apríl 1995. 

 
Árið 1995 var fyrirtækið Bláa Lónið búið að vera starfandi í á þriðja ár og komið 

með sitt eigið merki (e. logo). Það sýndi bláa og appelsínugula útlínumynd af konu í lóninu 

sem undir stóð „–ævintýri líkast!“ Í einni blaðaauglýsingu frá þessum tíma er ein stór 

ljósmynd sem sýnir tvö börn í forgrunni að skoða kísilleirinn í ró og næði, óuppstillt og 

með virkjunina í bakgrunni. Með þessari mynd var Bláa Lónið að fara í eina ákveðna 

stefnu frekar en að sýna tvo mismunandi heima líkt og áður, talað er um útivistarparadís og 

spennandi fjölskylduævintýri. Bláa Lónið var staður til að fara með fjölskyldunni og eiga 

ævintýralegan dag út í náttúrunni. Ljósmyndin endurspeglar ekki ævintýraleikan en hún 

sýnir lónið frekar sem rólegan stað til að slaka á og njóta með fjölskyldunni. Blár litur er 

ríkjandi bæði í mynd og texta. 
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Mynd 7: Auglýsing í Víkurfréttum 3. ágúst 2000. 

 
Þegar nýja byggingin var byggð árið 1999 varð ákveðin breyting á ásýnd Bláa 

Lónsins. Búið var að færa lónið lengra inn í hraunið og hitaveitan sem fram að þessu hafði 

verið sýnileg í flestu kynningarefni var alveg horfin. Á ljósmyndum fyrri ára hefði verið 

auðvelt að taka myndir í lóninu án þess að það sæist í virkjunina en henni var alltaf leyft að 

vera. Um aldamótin var þó tekin ákvörðun um að taka hana alveg út og var eins og verið 

væri að gera Bláa Lónið að náttúruperlu frekar en mannleg mistök. Hönnun merkisins hélst 

að miklu leyti óbreytt en stóra breytingin var sú að nafnið Bláa Lónið var breytt í Blue 

Lagoon Iceland til að höfða til erlendra ferðamanna frekar en Íslendinga. Fólkið á 

myndunum er skælbrosandi með hrausta líkama og klætt svörtum sundfötum. Með 

myndunum voru svo notaðar setningar eins og „Láttu þér líða vel í hlýunni“ og „Kominn 

tími til að skreppa í sólbað.“ Grunnformúla fyrir auglýsingar var farin að mótast sem 

heldur sér enn í dag tæpum tveimur áratugum seinna; stór mynd með fallegu fólki, ein 

grípandi setning og þrír litir. Bláa Lónið var ekki lengur ævintýralegur staður fyrir 

fjölskylduna heldur staður til að eiga rólegan eða jafnvel rómantískan dag. 
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Mynd 8: Auglýsing í Morgunblaðinu 15. júní 2002. 
Mynd 9: Auglýsing í Morgunblaðinu 22. júní 2002. 
Mynd 10: Auglýsing í Morgunblaðinu 2. maí 2003. 
 

Stuttu eftir aldamótin, 2002-2003, fór Bláa Lónið aðeins út fyrir ramman og var 

farið að prófa nýja liti. Auglýsingarnar urðu glaðlegri og litríkari en áður höfðu þær 

eingöngu verið í bláu, svörtu og hvítu. Appelsínuguli liturinn var líklega vísun í litinn í 

merkinu og eflaust tilraun til að gera lónið að skemmtilegum viðkomustað fyrir alla 

fjölskylduna. Liturinn gerir lónið meira eins og skemmtigarð, frekar stað til að eiga rólegan 

og endurnærandi dag. Appelsínugulur er orkumikill, glaðlegur og veitir manni hlýju34 og er 

andstæða bláa litarins. Í forgrunni ljósmyndanna í auglýsingunum er nærmynd af 

manneskju í lóninu, til dæmis rauðhærður strákur, kona með gula og rauða sundhettu 

skreytta blómum og sólbrún kona með hvítan andlitsmaska, öll með bros á vör. Þessi 

portrett eru persónuleg, eins og fólkið á myndunum séu að bjóða manni að njóta lónsins 

með þeim. Einnig fylgdu orðin „spennandi…“, „sumarlegt…“ og „dularfullt…“ Í Bláa 

Lóninu er hægt að finna eitthvað spennandi sem ekki er í boði annars staðar og dulúð 

íslenskrar náttúru umlykur upplifunarsvæðið. Með orðunum er verið að skapa ákveðna 

upplifun fyrir gesti en þau endurspegla ekki alveg myndefnið. Fólkið er glatt og sýnir 

hvorki dulúð né spennu.  

Fram að þessu hafði Bláa Lónið ekki notast við neinn ákveðinn myndaheim. 

Ljósmyndir sem voru í auglýsingum voru fengnar frá mismunandi ljósmyndurum og engin 

                                                 
34 Johann Wolfgang van Goethe, Goethe‘s Theory of Colours (London: John Murray, 1840), rafbók, 467-469. 
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ákveðin heild. Til að gera ímynd lónsins sterkari var ákveðið 

að Bláa Lónið myndi sjá um allar ljósmyndir og fá 

ljósmyndara til að taka myndir fyrir herferðir og yrðu það 

einu myndirnar sem notast væri við hverju sinni.35 

Litagleðin entist ekki lengi en sumarið 2003 var 

appelsínuguli liturinn tekinn út og var farið að vinna 

eingöngu með bláan, hvítan og svartan. Appelsínugulur var 

ekki lengur til staðar í logoinu og það orðið dökkblátt. 

Litavalið er einfalt, virkar vel og lætur Bláa Lónið líta meira 

út eins og spa stað en sundlaug eða skemmtigarð. Þá var 

nýlega búið að bæta upplifunina í lóninu, komið gufubað, 

eimbað og sérsvæði fyrir nudd. Í forgrunni auglýsinganna er 

fallegum konum í hvítum sundfötum stillt upp á 

kynþokkafullan hátt að baða sig í lóninu. Samspil mynda, 

lita og einfalds texta gaf Bláa Lóninu virðulegri tón, meira 

töff og jafnvel dularfullt. Maður fer að spyrja sig hver þessi 

kona er og hvað hún sé að gera. Hún brosir ekki og er 

einbeitt en virðist vera að njóta sín vel. 

 

      
Mynd 12-15: Auglýsingar úr herferðinni „Energy of the Forces of Nature“. 

 

Herferðin „Energy of the Forces of Nature“ eða „Orka úr krafti náttúrunnar“ var 

herferð sem fór af stað 2006. Þar var lögð áhersla á að sýna Bláa Lónið sem orkugefandi 

stað og er það líklega vitnun í svæðið sem lónið stendur á. Þarna eru þrjú eldstöðvakerfi 

                                                 
35 Atli Sigurður Kristjánsson, markaðsstjóri Bláa Lónsins, 2018. 

Mynd 11: Auglýsing í 
Morgunblaðinu 12. júlí 2003. 
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þar sem hraun teygir sig í allar áttir og í gegnum það liggja flekaskil Evrópu og Ameríku. 

Á myndum má sjá eldri mann sem teygir sig upp í loftið. Á myndinni stendur „líf“ sem er 

það sem náttúran hefur gefið honum. Á annari mynd er íþróttamaður sem stendur á 

höndum og hefur hann fengið „styrk“ og að lokum eru konur að stunda jóga og hugleiða og 

við þær er skrifað „orka“ og „afl“. Í þessari herferð eru fleiri karlar í forgrunni en fram að 

þessu höfðu konur verið sýnilegri. Hugsanlegt er að spa og baðstaðir séu ekki markaðsettir 

til karla því slík iðja gæti þótt of kvenleg. Hinsvegar ef lónið veitir mönnum styrk er það 

umsvifalaust orðið að karlmannlegri stað. Sama ár var merki Bláa Lónsins einfaldað, 

teikningin af konunni tekin út en stafirnir héldu sínu útliti. Þannig er merkið orðið kynlaust 

og höfðar til karla jafnt sem kvenna. 

 

   

Mynd 16: Auglýsing í Fréttablaðinu 14. maí 2005. 
Mynd 17: Auglýsing í Sunnudagsmogganum 25. júlí 2010. 
Mynd 18: Auglýsing í Víkurfréttum 23. júní 2011. 

 

Næstkomandi ár var konan aðalatriði ljósmynda í auglýsingum og ekki var lengur 

verið að höfða til karla líkt og árið 2006. Konan er oftar en ekki ein í lóninu umkringd 

hreinni náttúru, ýmist brosandi eða ekki. Ef hún brosir þá brosir hún ekki af gleði heldur er 

það tælandi og kynþokkafullt bros. Hún er grönn og falleg, ýmist klædd hvítum eða 

svörtum sundfötum. Á þessum myndum er mikið spilað með kynþokkann og hefur konan 

eiginleika sem margir sækjast eftir (hraustur líkami og fegurð) og er það væntanlega vatnið 

í lóninu sem gefur þeim þessa eiginleika. Í bókinni The Golden Bough eftir James Frazer 

skrifar höfundur um snertigaldra (e. Law of Contact). Snertigaldur er smitandi, sá sem 
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snertir hlut smitar hann af ákveðnum eiginleikum.36 Þetta má oft tengja við auglýsingar og 

í tilfelli Bláa Lónsins er það konan sem smitar vatnið af fegurð. Þá hlýt ég að verða falleg 

og hraust ef ég baða mig þar líka. Segja má að þessi kona sé nokkurs konar heillagripur 

fyrir Bláa Lónið, hún er alltaf til staðar og hefur verið það lengi. Með henni er verið að 

sýna að lónið er félagslegt og hlýlegt umhverfi.37 Á þessum tíma var lónið að breyta ásýnd 

sinni og auka virði upplifunarinnar.38 Í kjölfar stækkunar og nýrra VIP klefa árið 2007 var 

meira unnið að því að sýna lónið sem lúxusspa þar sem hægt er að slaka á og eiga rólegan 

dekurdag. 

 

   
Mynd 19-20: Auglýsingar fyrir húðvörulínu Bláa Lónsins. 

 

Ný auglýsinga- og kynningarherferð hófst árið 2014 sem kallast „Fegurðin kemur 

að innan.“ Slagorðið birtist í ýmsu kynningarefni fyrir húðvörulínu Bláa Lónsins og vísar 

það í náttúruefnin í lóninu sem eina uppruna sinn á 2000 metra dýpi ofan í jörðinni.39 Þessi 

náttúruefni eru grunnurinn í húðvörum Bláa Lónsins og eru aðalefnin þrjú talsins: Þörungar 

sem næra húðina, sölt og steinefni sem gefa húðinni frískt útlit og að lokum kísill, hvítur 

leir sem hefur sótthreinsandi eiginleika.40 Kísillinn er einnig undirstaða herferðarinnar og 

                                                 
36 Sir James George Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion (New York: The Macmillan 
Company, 1922) https://archive.org/details/cu31924021569128/page/n53, 37. 
37 Atli Sigurður Kristjánsson, markaðsstjóri Bláa Lónsins, 2018. 
38 Sama heimild. 
39 Hrund Hauksdóttir, „Kísillinn er stjörnuvaran,“ Frjáls Verslun 76, nr. 4 (2014): 132. 
40 „Einstök húðlína,“ Bláa Lónið, sótt 1. nóvember 2018, https://vefverslun.bluelagoon.is/pages/about-us. 
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var hann notaður til að skrifa texta á auglýsingar. Segja má að slagorðið „Fegurðin kemur 

að innan“ sé ákveðin þversögn; það segir að fegurðin komi að innan meðan verið er að 

auglýsa dýrar húðvörur og textinn settur yfir mynd af fallegri ungri konu með 

andlitsmaska. Þessi herferð bar þó góðan árangur. Sala húðvaranna jókst og slagorðið tekið 

úr notkun 2016.41  

 

   

Mynd 21: Auglýsing í Iceland Review. Ágúst/september 2018. 
Mynd 22: Auglýsing í WOW magazine 2017. 
 

Ljósmyndirnar í þessari herferð eru ólíkar þeim sem áður hafa verið. Þær eru 

fjölbreyttari og er notast við portrettmyndir, bæði af konum og körlum, með maska á 

andlitinu. Herferðinni fylgdi einnig kynningarmyndband fyrir Bláa Lónið. Þar kemur 

konan í vatninu aftur fyrir og inn á milli eru fallega drungalegar senur af eldi, vatni og 

sprengingum sem virðast hafa þann tilgang að sannfæra áhorfandann um að vatnið hafi 

orðið til með náttúrulegum öflum. Sú mynd sem er mest notuð í dag er af konu sem er að 

baða sig í hellirigningu, hún er skælbrosandi og greinilegt að henni finnst gaman í Bláa 

Lóninu. Á myndina eru stök orð skrifuð með kísilkreminu og er „Welcome“ mest notað. 

Þessi auglýsing er í tímaritum á borð við The Reykjavík Grapevine og Iceland Review og á 

skiltum á Keflavíkurflugvelli þar sem hún með því fyrsta sem erlendir ferðamenn sjá. 

Þannig er verið að bjóða fólki velkomið til Íslands og í Bláa Lónið.  

   

                                                 
41 Atli Sigurður Kristjánsson, markaðsstjóri Bláa Lónsins, 2018. 
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Mynd 23: Skilti á Keflavíkurflugvelli. 
 

Mikið er unnið með að skapa upplifun í auglýsingum og kallar fyrirtækið sjálft sig 

upplifunarfyrirtæki.42 Bláa Lónið sér sig sem stað til að njóta dagsins í dularfullri íslenskri 

náttúru sem endurnærir líkama og sál. Annað sem auglýsingar undanfarinna ára eiga 

sameiginlegt er að þær sýna Bláa Lónið sem náttúruperlu. Hreint blátt vatn í miðju hrauni 

sem hefur sprottið upp úr jörðinni af sjálfsdáðum. Hitaveitan er ekki lengur sýnileg eins og 

hún var í fyrstu og er reynt að fela hana eftir bestu getu sem og aðrar byggingar á svæðinu. 

Engar upplýsingar eru að finna um uppruna vatnsins á ensku vefsíðu Bláa Lónsins, þar er 

einungis hægt að finna grunnupplýsingar, miðabókun og hótel. Á íslensku síðunni eru þó 

hægt að finna ítarlegri upplýsingar, þar er minnst á aðkomu Hitaveitu Suðurnesja en það 

þarf sérstaklega að leita að þeim upplýsingum vilji maður kynna sér það. Ástæða þess að 

engar upplýsingar eru um hitaveituna á ensku er sú að verið er að endurhanna vefsíðuna og 

enn á eftir að setja inn síðu sem segir frá lóninu og fer yfir hlutverk hitaveitunnar. Enska 

vefsíðan opnar með setningunni „Experience the wonder“ eða „upplifðu undrið.“ Þessi 

setning er vísun í að Bláa Lónið var valið sem eitt af 25 undrum veraldar hjá National 

Geographic. Í því tímariti er farið yfir 25 helstu undur veraldar og er Bláa Lónið þar á 

meðal. Á þeim lista má einnig finna Sahara eyðimörkina, Machu Picchu í Perú og 

Miklagljúfur í Arizona, Bandaríkjunum. Í greininni er ekkert minnst á uppruna lónsins eða 

borholurnar sem vatnið kemur úr. Talað er um jarðhitann sem hitaður er með bergkviku 

                                                 
42 „Ávarp forstjóra,“ Blue Lagoon Iceland, sótt 5. desember 2018, https://arsskyrsla2017.bluelagoon.is/avarp-
forstjora/. 
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langt ofan í jörðinni og jarðsjóinn sem kemur upp á yfirborðið í gengum hraunið sem 

minnir á landslag tunglsins.43 Allt er þetta gott og gilt en slík lýsing býr til glansmynd af 

landslagi Íslands sem er ekki hinn sanni raunveruleiki. Í bókinni Hnignun, hvaða hnignum? 

eftir Axel Kristinsson er talað um pólitískar mýtur sem hægt er að tengja við Bláa Lónið. 

Þar er því lýst hvernig hægt er að búa til nýjan raunveruleika úr náttúrunni og manngerði 

uppruninn er falinn. Náttúran er orðin að sannleika og búið er að móta veruleikann á 

trúverðugan hátt. Virkjunin er sannleikurinn en með því að fela hana er búið að móta 

ímynd Bláa Lónsins með því að tala aðeins um náttúruna, hraunið og vatnið, sem einnig er 

sannleikur en ekki öll sagan.44  

Litir eru mikið notaðir í auglýsingum Bláa Lónsins. Þar eru hvítur, ljósblár og 

svartur ríkjandi. Þessir litir eru fengnir úr umhverfi lónsins; hvítur fyrir kísilinn, blár fyrir 

litinn á vatninu og svart fyrir hraunið. Allir þessir litir skapa tilfinningu sem ýta undir 

ímynd lónsins. Blár er kaldur litur, litur himins og sjávar og táknar andlegar tilfiningar eins 

og sannleika, traust og heiðarleika.45 Hvítur er litur hreinleika og sannleika, jafnvel 

fullkomleika46 á meðan andstæðuliturinn svartur táknar glæsileika, formlegheit og dulúð.47 

Þetta eru tilfinningarnar sem Bláa Lónið gefur frá sér. Það sem gestir búast við þegar 

komið er á baðstað og spa er hreint vatn, fagmannleg og traust þjónusta og góð upplifun. 

Allt endurspeglast það í myndefni Bláa Lónsins. Hægt er að spyrja sig hvort lónið hefði 

náð þeirri velgengni sem það hefur gert hefði það verið öðruvísi á litinn, til dæmis grænt 

eða gult.   

 Flestar auglýsingarnar sem sýndar eru hér ofar eru á íslensku og birtust í íslenskum 

dagblöðum. Í fyrstu var lónið markaðssett til Íslendinga, talað um fjölskylduævintýri og 

stað til að fara í sólbað og var efni merkt á íslensku Bláa Lónið. Eftir að nafnið var þýtt í 

Blue Lagoon Iceland og notað þannig í auglýsingar var farið að markaðssetja frekar til 

erlendra ferðamanna þó svo að íslenska nafnið væri enn notað óformlega. Fram til ársins 

2014 var óljóst hvort markaðshópurinn væri Íslendingar eða túristar en nú beinast 

auglýsingar nær eingöngu til ferðamanna. Fáar sem engar auglýsingar birtast í íslenskum 

dagblöðum og í staðinn auglýst í tímaritum á ensku. Einnig er allt kynningarefni á 

samfélagsmiðlum á ensku til að ná til breiðari hóps. Líklega er gert ráð fyrir því að 

Íslendingar kannist við Bláa Lónið og því ónauðsynlegt að auglýsa á íslenskum markaði. 

                                                 
43 „Blue Lagoon,“ 124. 
44 Axel Kristinsson, Hnignun, hvaða hnignun? (Reykjavík: Sögufélag, 2018), 42-43. 
45 Sölvi Sveinsson, Táknin í málinu (Reykjavík: Iðunn, 2011), 38-39. 
46 Sama heimild, bls. 191. 
47 „Áhrif lita,“ Litir og líf, sótt 3. desember 2018, http://skrif.hi.is/ken203g13-08/litafraedi/ahrif-lita/. 
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3.2 Verðþróun  

 
Myndrit 1: Verðþróun í Bláa Lóninu . 

Upplýsingar eru fengnar frá eldri vefsíðum Bláa Lónsins sem ná aftur til  

ársins 1998 og blaðagreinum 1987 og 1988. Engar upplýsingar eru að finna  

um verð á árunum 1989-1997. Flest verðin eru frá júní til ágúst á hverju ári.  

Árið 2000 er verðið frá desember og 2006 september. 

 

Samhliða breyttri ímynd Bláa Lónsins breyttist verðið einnig. Fyrstu árin kostaði ekki neitt 

að baða sig í lóninu og var það að mestu leyti hugsað fyrir psoriasissjúklinga að leita sér 

lækninga. Aðstæður á staðnum voru einfaldar, engin gæsla og takmörkuð aðstaða til 

fataskipta. Þegar nýtt baðhús var tekið í notkun í febrúar 1987 var farið að rukka 100 

krónur inn sem var sama verð og í almennum sundlaugum sem þá var eina samkeppnin. 

Þetta endurspeglast í fyrstu auglýsingum lónsins. Nýja aðstaðan var með sturtum og 

fataklefum og voru baðverðir á staðnum. Verðið hækkaði jafnt og þétt næstu árin. Nýjung í 

verðskrá varð árið 2008 þegar Bláa Lónið fór að sýna tvær verðskrár á vefsíðu sinni: Eitt 

verð fyrir sumar og lægra verð fyrir vetur. Verðin á árunum 2016-2018 eru grunnverð og 

verða þau hærri eftir því hvenær þú ætlar að fara í lónið, til dæmis er ódýrara að fara 

snemma á morgnana á virkum dögum að vetri til en dýrara á laugardegi eftir hádegi á 

háannatíma um sumar. Þá er einnig ódýrara að panta með lengri fyrirvara.48 Einnig er 

miðast við að miðar séu keyptir á netinu, 2015 og 2016 bættust við aukagjöld ef miðinn var 

keyptur á staðnum. Í dag er nánast ómögulegt að kaupa miða á staðnum vegna mikillar 

                                                 
48 „Verðskrá Bláa Lónsins,“ Bláa Lónið, sótt 29. október 2018, https://www.bluelagoon.is/blue-lagoon-
spa/verdskra/. 
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aðsóknar. Á vefsíðunni stendur að gestir eigi að hafa „[…]í huga að það eru takmörk fyrir 

því hvað Bláa Lónið getur tekið á móti mörgum gestum og yfirleitt er fullbókað með 

töluverðum fyrirvara. Eina leiðin til að tryggja aðgang er með því að bóka fyrirfram á 

netinu.“ Ef horft er á línuritið sést að verðið hækkar mest á milli ára í kringum 

efnahagshrunið 2008. Árið áður var farið að bjóða upp á breytta þjónustu, stækkað svæði 

og virði upplifunar aukin. Aftur var stökk í verði 2011-2013 eftir að Inspired By Iceland 

herferðin fór af stað og túrismi á Íslandi rauk upp. Til að forðast biðraðir var farið að bjóða 

fólki upp á að bóka miða fyrirfram sem var ódýrara, ef keyptur var miði á staðnum bættust 

við 800 krónur við verðið. Á árunum 2008 til 2013 fór verðið frá 2300 kr upp í 6400 kr en 

það er 278% hækkun á fimm ára tímabili. 

Eftirspurnin í lónið er gríðarlega mikil og hugsanlega komast færri að en vilja. 

Áherslan er því frekar að bjóða upp á góða vöru og fá gesti sem tilbúnir eru að borga 

aðeins meira fyrir upplifun. 

 

3.3 Núverandi markaðsaðferðir  
Bláa Lónið notast við ýmsar aðferðir til að markaðssetja sig. Lítil áhersla er lögð á 

auglýsingar í prentuðum miðlum, sér í lagi íslenskum dagblöðum og öðru efni sem miðað 

er til Íslendinga. Markhópur Bláa Lónsins er erlendir ferðamenn og er til dæmis auglýst í 

tímaritum á borð við The Reykjavík Grapevine og Iceland Review sem eru íslensk tímarit 

gefin út á ensku. Einnig er auglýst í tímaritum sem eru um borð í flugvélum Wow Air og 

Icelandair en Bláa Lónið er í samstarfi við flugvélögin.49 Á heimasíðum flugfélaganna má 

finna ýmsar upplýsingar um Ísland, hvað sé hægt að gera, hvaða staðir eru verðugir að 

heimsækja og boðið er upp á ýmsar pakkaferðir. Hjá Icelandair er hægt að panta 

norðurljósaferð þar sem boðið er upp á flug, gistingu, norðurljósaskoðun og aðgangur í 

Bláa Lónið fylgir. Á vefsíðu Wow Air er svo hægt að panta rútuferðir í Bláa Lónið en 

aðgang í lónið sjálft þarf að bóka sérstaklega. Á báðum síðunum er lónið það fyrsta sem 

kemur upp þegar skoðaðar eru pakkaferðir flugfélaganna. Langir gangar 

Keflavíkurflugvallar bjóða svo upp á gott tækifæri til að vera með stórar auglýsingar og þar 

er Bláa Lónið gjarnan með auglýsingar sem grípa athygli þreyttra ferðalanga með björtum 

bláum lit og mynd af frískandi vatni. Þetta samstarf milli Bláa Lónsins og flugfélaganna 

ætti ekki að koma á óvart enda er lónið staðsett stutt frá flugvellinum og tilvalið að fara í 

                                                 
49 Atli Sigurður Kristjánsson, markaðsstjóri Bláa Lónsins, 2018. 
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slakandi spa eftir langt flug áður en haldið er til Reykjavíkur, eða slaka á eftir viðburðaríka 

ferð um Ísland áður en haldið er upp á flugvöll. Þetta fyrirkomulag er algengt hjá gestum 

og býður Bláa Lónið upp á rútuferðir frá Reykjavík til lónsins og áfram til Keflavíkur og 

öfugt.50 

 Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk hjá Bláa Lóninu.51 Instagram síða lónsins er 

mjög virk og er hún með tæpa 100.000 fylgjendur. Síðan er reglulega uppfærð og er ný 

mynd sett inn á nær hverjum degi. Gestir eru hvattir til að merkja Bláa Lónið inn á sínum 

myndum eða nota myllumerkið #BlueLagoonIceland og sé myndin nógu góð gæti henni 

verið deilt á síðu lónsins. Þetta hvetur gesti til að deila myndum á sínum eigin 

samfélagsmiðli og auglýsa þannig Bláa Lónið í leiðinni til sinna fylgjenda. Í desember 

2018 eru tæplega 63.000 myndir undir myllumerkinu af kátum gestum. Þeir eru líklega 

ómeðvitaðir um að Instagram reikningur þeirra sé orðinn auglýsing fyrir Bláa Lónið á 

Íslandi. Með þessari aðferð náði fyrirtækið til 215 milljóna manna um allan heim árið 

2017.52 Slík auglýsingaaðferð er liður í markaðssetningu með notkun almannatengsla sem 

er mikið einblínt á hjá Bláa Lóninu. Almannatengsl snúast um að byggja upp traust meðal 

almennings með samskiptum og góðri hegðun. Bláa Lónið líkar við og deilir myndum 

gesta á Instagram og ná þannig persónulegri tengingu við fylgjendur.  

Undanfarin ár hefur færst í aukana að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum séu fengnir 

til að auglýsa fyrirtæki eða vörur. Það er fólk sem er með marga fylgjendur og fær fría vöru 

til að auglýsa til þeirra sem fylgja þeim. Bláa Lónið fær fjölda fyrirspurna frá áhrifavöldum 

sem hafa áhuga á að koma í lónið frítt og gefa þeim auglýsingu í staðinn. Það er hinsvegar 

ekki liður í markaðssetningu fyrirtækisins að bjóða til sín áhrifavöldum og er 98% 

fyrirspurna hafnað. Þeir fáu áhrifavaldar sem boðið er þurfa að borga sig inn sjálfir en eru í 

staðinn uppfærðir í „Premium“ pakka. 

Ljóst er að samfélagsmiðlar eru góð leið til að auglýsa fyrirtæki. Ekki þarf að borga 

fyrir miðla á borð við Instagram og hægt er að sjá til hverra og hve margra auglýsingin nær 

til. Gjöld sem hefðu verið notuð í auglýsingar er í staðinn notuð til að bæta upplifun gesta 

og halda fyrirtækinu gangandi. 

  

                                                 
50 „Transport only,“ Destination Blue Lagoon, sótt 5. desember 2018, 
https://destinationbluelagoon.is/transport/. 
51 Atli Sigurður Kristjánsson, markaðsstjóri Bláa Lónsins, 2018. 
52 „Baðstaðir.“ 



 

 23 

Niðurlag 

Litla virkjunarlónið á Reykjanesi átti ýmislegt í vændum þegar lækningarmáttur þess 

uppgötvaðist fyrir tilviljun árið 1981. Lónið byrjaði sem lækningarstaður fyrir 

psoriasissjúklinga og er nú orðið fjölsóttur ferðamannastaður sem gengur undir nafninu 

Bláa Lónið. Segja má að lykilatriði í þróun Bláa Lónsins sé hve sterka sýn Grímur 

Sæmundsen forstjóri hafði í upphafi. Hann tók við rekstri árið 1992 og sá hann til þess að 

fyrirtækið færi í þá átt sem hann vildi. Þarna átti að byggja flott húsnæði, hótel, spa, og 

fleira sem myndi bæta upplifun og auka aðsókn. Þeir draumar rættust allir og árið 2018 var 

lögð lokahönd á lúxushótel á heimsmælikvaða. Ljóst er að með góðu skipulagi er hægt að 

láta hlutina verða að veruleika, þó svo að þeir taki 26 ár í framkvæmd. Grímur tók sér tíma 

í að þróa fyrirtækið, skoða markaðinn og sjá hver eftirspurnin væri áður en farið var í 

stórar framkvæmdir eins og byggingu hótels.  

 Frá upphafi hefur verið lagður mikill metnaður í alla hönnun tengda Bláa Lóninu 

og er mikið notast við íslenska náttúru til að skapa stemningu, bæði í arkitektúr og 

markaðsefni. Hraunið er áberandi í arkitektúr, bæði innan- og utandyra og var einstakri 

lögun byggingarinnar stjórnað af því hvernig hraunið lá. Gera má ráð fyrir að Bláa Lónið 

væri ekki eins glæsilegt ef húsið hefði verið steypukubbur sem gnæfði yfir svæðið. Í 

auglýsingum er náttúran ekki síður áberandi. Bláa Lónið er að stóru leiti manngerð 

afleiðing virkjunar sem er ekki söluvæn lýsing á ferðamannastað. Til að bæta úr því var 

virkjunin falin og lónið látið líta út eins og náttúruauðlind.  

 Hægt er að spyrja sig hvernig Bláa Lónið hefði þróast ef Grímur Sæmundsen hefði 

ekki tekið við rekstri. Hitaveita Suðurnesja og Spoex sæju líklega enn um reksturinn en 

vegna þess að bæði fyrirtækin sjá um aðra starfsemi væri þróun baðlóns ekki hátt á 

forgangslistanum. Því er líklegt að fátt hefði breyst síðan 1990. Hugsanlega væri áherslan 

enn á lækningahlutann frekar en ferðamennsku og væri Bláa Lónið falin perla. Þó er ekki 

er ólíklegt að ferðamenn hefðu náð að uppgötva lónið enda sækist fólk í fámenna og 

örðuvísi staði sem, með tímanum, verða fjölfarnir sama hvað.  

 Með sterkri ímynd og ákveðni er hægt að gera bláan poll að lúxusferðamannastað. 

Það skiptir miklu máli að leggja metnað í hönnun því hún mun leggja línur að upplifun 

gesta sem hægt er að móta. Þó Bláa Lónið sé upprunalega ekki náttúrulind hefur fyrirtækið 

gert það að sinni ímynd með góðri markaðssetningu og orðið að stórfyrirtæki! 
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