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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 (ECTS) eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands, með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti. Leiðbeinandi var Þórður 

Sverrisson, og er ég honum þakklát fyrir leiðsögn og aðstoð sem hann veitti mér. Einnig 

vil ég þakka móður minni og samstarfsaðilum hjá Icelandair Hótelum fyrir veitta aðstoð 

og stuðning. Vil ég þar sérstaklega nefna Hildi Ómarsdóttur, sem stýrir markaðsmálum og 

viðskiptaþróun Icelandair Hótela, fyrir að veita mér innsýn í aðgerðir félagsins á þessum 

undarlegu tímum, veita mér hvatningu og sinna yfirlestri. Að lokum vil ég jafnframt þakka 

viðmælendum mínum fyrir áhugaverðar upplýsingar sem skiptu sköpum við vinnslu 

þessarar ritgerðar, og þann tíma sem þeir gáfu mér. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um áhrif Covid-19, eða kórónaveirunnar, á rekstur 

landsbyggðarhótels á Íslandi, Icelandair Hótel Flúða. Markmið ritgerðarinnar er að rýna í 

stöðu hótelsins á markaði, hvaða áhrif umræddur heimsfaraldur hafði á rekstur þess, og 

til hvaða markaðsaðgerða þarf að grípa til að byggja aftur upp ásættanlegar 

rekstrarforsendur í kjölfar faraldursins. Í fræðilega hlutanum er gerð SVÓT-greining á 

hótelinu annars vegar, og stöðu ferðaþjónustu á Íslandi hins vegar. Einnig er fjallað um 

Covid-19 og með hvaða hætti veiran hefur haft áhrif á íslenskt efnahagslíf. Framkvæmd 

voru eigindleg viðtöl við tvo fulltrúa ferðaþjónustu, ásamt því að gerð var megindleg 

könnun meðal ferðaþjónustuaðila hér á landi til að meta áhrif veirunnar á fagið.  

Niðurstöður gefa til kynna að veiran hefur haft veruleg neikvæð áhrif á afkomu 

ferðaþjónustu aðila hér á landi, sem enn sér ekki fyrir endann á. Einhverjir munu hellast 

úr lestinni og þurfa að hætta rekstri. Fyrir Icelandair Hótel Flúðir mun það skipti megin 

máli hvernig tekst til að vinna upp nýtingu hótelsins á næstu mánuðum, og gegna 

markaðsaðgerðir þar lykilhlutverki ef vel á að takast til.  
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1  Inngangur  

Það óraði sjálfsagt engan hér á landi fyrir þeim miklu áhrifum sem Covid-19, eða 

kórónaveiran, ætti eftir að hafa áhrif á líf okkar Íslendinga og í raun heimsbyggðina alla, 

þegar fyrstu fregnir af veirunni bárust frá Kína í árslok 2019. Ég og fjölskylda mín fylgdumst 

líkt og aðrir grannt með fréttum, en á Flúðum, þar sem við búum og rekum 

fjölskyldufyrirtæki okkar, Icelandair Hótel Flúðir, var Kína í órafjarlægð og Covid-19 eins 

og hvert annað erlent mein sem fékk ekki ró okkar raskað. Einungis örfáum vikum síðar, 

var heilsu landans verulega ógnað, samfélag okkar og atvinnulíf þjóðarinnar lamað. Líkt 

og fyrir aðra í ferðaþjónustu hér á landi brustu forsendur rekstrar algerlega þegar 

flugsamgöngur til og frá landinu féllu niður í marsmánuði, og var hótelinu lokað þann 23 

mars. 

Icelandair Hótel Flúðir hefur verið í rekstri fjölskyldu minnar frá árinu 2001, og hafa 

foreldrar mínir borið hitann og þungan af daglegum rekstri þess. Faðir minn, Guðmundur 

Sigurhansson, féll frá þann 9. mars sl. eftir erfiða baráttu við krabbamein. Um leið og við 

söknum hans sárt er það ljóst að fjarvera hans á erfiðum tímum er félaginu einnig 

þungbær, og mun sannarlega hafa áhrif á framvindu mála þegar rekstur hótelsins hefst 

aftur.  

Þegar þessi orð eru rituð um miðjan maímánuð, er stefnt á að opna Icelandair Hótel 

Flúðir aftur þann 1. júní 2020. Litlar líkur eru á því að erlendir ferðamenn fylli hótelið líkt 

og sl. ár í sumar, þar sem ferðahöft eru enn í gildi, auk þess sem fjárstaða heimila hefur 

versnað um allan heim, og atvinnuleysi aukist. Ekki má gleyma því að kórónaveiran er enn 

veruleg ógn um heim allan, þó svo að vel hafi tekist að hamla útbreiðslu hennar hér á 

landi, þá eiga margar aðrar þjóðir enn langt í land, og hætta á að samgöngur til og frá 

þeim löndum verði takmarkaðar áfram. Einnig er ekki vitað hvort önnur bylgja faraldursins 

verði á næstunni, og hvort koma þurfi aftur til hertari aðgerða, sem takmarki áfram 

flugsamgöngur og ferðaþjónustu, ásamt öðrum neikvæðum áhrifum sem slíkt bakslag 

myndi hafa í för með sér. Mikilvægustu aðgerðir hótelsins í dag snúast því að 

markaðssetningu þess á innanlandsmarkaði fyrir sumarið, og svo áframhaldandi 

uppbyggingu og markaðssetningu erlendis fyrir komandi vetur og næsta ár, svo að tryggja 
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megi rekstrarforsendur þess eftir algert hrun í tekjuflæði hótelsins þar til hótelið verður 

opnað aftur í júní.  
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2 Icelandair Hótel Flúðir 

Icelandair Hótel Flúðir (IH Flúðir) er lítið sveitahótel staðsett á Flúðum í 

Hrunamannahreppi. Yfirbygging hótelsins, veitingarstaðurinn og móttakan var byggð árið 

1999 en áður voru aðeins herbergjaálmurnar í notkun. Árið 2001 tóku hjónin Margrét 

Runólfsdóttir og Guðmundur Sigurhansson, við rekstri hótelsins og keyptu það svo 

haustið 2003 og hafa rekið síðan.  

Hótelið státar 32 tveggja manna herbergi, veitingasal, fundarsal og hótelgarð. Flestir 

viðskiptavinir IH Flúða eru erlendir ferðamenn, stór hluti þeirra ferðast á hótelið í stærri 

skipulögðum hópum en einnig hafa viðskiptavinir sem ferðast á eigin vegum aukist mjög 

mikið síðastliðin ár. Vinsælt er að fyrirtæki og stofnanir haldi ráðstefnur og fundi á 

hótelinu en hótelið leggur áherslu á að bjóða upp á allsherjarþjónustu þegar kemur að 

fundarhaldi og útbúa sérsniðin pakka fyrir hvern hóp sem kemur.  

 

IH Flúðir leggur áherslu á að bjóða upp á fersk matvæli, og þá aðallega íslenskt 

grænmeti. Á Flúðum er stærsta grænmetisræktun á landinu en það er vegna þess að á 

svæðinu er mikill jarðhiti og gott skjól (Upplifðu Suðurland, e.d.). 

Það er margt sem laðar gesti að hótelinu, það er meðal annars staðsetningin, en 

hótelið er staðsett í Gullna hringnum þar sem vinsælustu náttúruperlur Suðurlands er að 

finna, Gullfoss, Geysir og Þingvellir.  

Mynd 1. Svipmyndir af Icelandair Hótel Flúðum. Sótt úr einkasafni Flugleiðahótela. 
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IH Flúðir er í einkaeign og er með sérleyfissamning við Flugleiðahótel ehf, sem rekur 

nokkur hótel vörumerki, þ.á.m. Icelandair Hótel, sem IH Flúðir er hluti af. Í Icelandair Hótel 

keðjunni eru alls 7 hótel í dag, sem staðsett eru í Reykjavík og á landsbyggð Íslands. Hjá 

Flugleiðahótelum færi IH Flúðir víðtæka þjónustu við meðal annars sölu- og markaðsmál, 

tekjustýringu og verðlagningu, bókunarþjónustu, samskipti við stærstu viðskiptavini, svo 

sem ferðaheildsala og bókunarvélar, gæðaeftirliti, viðskiptaþróun, svo fátt eitt sé nefnt. 

Einnig tryggir sérleyfissamningurinn að keðjan sjái hótelinu fyrir umsýslu á vef, gerð alls 

markaðsefnis og einnig þátttöku í kostnaðarsömum markaðsherferðum og sölusýningum 

erlendis. IH Flúðir greiðir % þóknun af veltu þess árlega til Flugleiðahótela. 

 

2.1 Áhersla 

Áhersla IH Flúða er margvísleg en fyrst og 

fremst er lagt mikið uppúr hreinni náttúru 

nærumhverfis, og ferskmeti sem ræktað er 

á staðnum. Einnig er lögð mikil áhersla á þá 

kyrrð og ró sem gestir upplifa þegar þeir 

heimsækja hótelið, í hæfilegri fjarlægð frá 

skarkala Reykjavíkurborgar og mögulega 

stórborgum í nálægð við heimili erlendra 

ferðamanna.  

Þegar kemur að hönnun hótelsins spilar 

náttúran stórt hlutverk. Þegar gengið er 

inn taka hlýlegir jarðlitir á móti sem minna 

helst á náttúruna á svæðinu. Á veggjum 

hótelsins er að finna stór og smá málverk 

af fjölbreyttu landslagi Íslands, og í hótelgarðinum er aðstaða fyrir gesti til þess að slaka á 

í heitum pottum eða sitja á pallinum með hlaðið stuðlaberg og holtagrjót í kring 

(Icelandair hotels, e.d.).  

Hótelgarðurinn er hannaður þannig að gestir fá að upplifa helstu einkenni 

Hrunamannahrepps sem er t.d. jarðhiti, stuðlaberg og fallegt landslag. Herbergin eru 

Mynd 2. Vörumerki Icelandair Hótel Flúða. Sótt úr 
einkasafni Flugleiðahótela. 
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byggð eins og litlir trékofar með hurð bæði fram á gang og einnig út á verönd (Upplifðu 

Suðurland, e.d.).  

Á myndinni hér að ofan má sjá vörumerki hótelsins. Hvert hótel í Icelandair 

hótelkeðjunni hefur sinn lit og merki, og á öllum Icelandair hótelunum er að finna 

trélistaverk eftir Aðalheiði Eysteinsdóttur, sem endurspeglar sérkenni þess og 

nærumhverfis hvers hótels. Í merki IH Flúða ber að líta mynd af gróðurhúsi sem vísar til 

staðsetningar á Flúðum og blómlega ræktun á svæðinu. Trélistaverkið er af grænmetis-

bóndakonu sem tekur vel á móti gestum hótelsins í anddyri þess.  

 

2.2 Icelandair Hótel Flúðir í samanburði við önnur sambærileg hótel 

Icelandair Hótel Flúðir er hlutfallslega lítið hótel miðað við mörg önnur hótel hér á landi 

sem veita svipaða þjónustu. Ljóst er að IH Flúðir þarf að grípa til markvissra 

markaðsaðgerða í kjölfar COVID-19, en mikilvægt er að greina núverandi stöðu þess áður 

en lengra er haldið til að tryggja að forsendur nálgunar á markaði séu réttar. Tekið var 

viðtal við Tryggva Guðmundsson sem hefur starfað sem forstöðumaður 

Mynd 3. Öll vörumerki Flugleiðahótela. Sótt úr einkasafni Flugleiðahótela. 
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landsbyggðarhótela hjá Icelandair hótelum í hartnær 40 ár, og einnig verið viðloðandi 

rekstri Icelandair Hótel Flúða frá upphafi, en hann var hótelstjóri þess árin 1974–1978.  

Samkvæmt Tryggva stenst hótelið gæðakröfur Icelandair hótela og er sambærilegt 

gæðum annarra hótela í keðjunni, en hann bendir einnig á að það sé mikilvægt að sinna 

reglulegu viðhaldi á hótelinu, til að tryggja að gæðin séu í takt við þær kröfur sem keðjan 

gerir til sinna hótela, hvort sem þau eru í rekstri Flugleiðahótela eða í eigu annarra og með 

sérleyfi líkt og á Flúðum. Hann bendir á að sannarlega hefur mikið mætt á vistaverum allra 

hótela keðjunnar undanfarin ár vegna góðrar nýtingar, og því enn brýnna að sinna góðu 

eftirliti á húsnæðinu.  

Þegar kemur að þjónustu hótelsins og hvort hún sé í takt við önnur hótel keðjunnar, 

telur Tryggvi að það vanti aðeins upp á hana, og að þjónustu á hótelinu mætti vera sinnt 

af meiri ástríðu og áhuga, þó svo að engu að síður sé fjölmargt vel gert eftir sem áður. 

Þegar Tryggvi telur upp helstu kosti hótelsins kemur fyrst upp staðsetning þess sem er 

frábær, og einnig mjög góð fundaraðstaða. Hins vegar telur hann helstu galla hótelsins 

vera að það sé of lítið, og að það væri rekstrarlega hagkvæmt að fjölga herbergum um 

u.þ.b. helming. Stækkun hótelsins er það sem Tryggvi tilgreinir sem mikilvægast fyrir 

samkeppnishæfni þess til framtíðar. Einnig að það mætti gjarnan bæta við meiri aðstöðu 

fyrir heilsutengda upplifun, svo sem gufubað, heilsurækt sem tengja mætti fallegu 

útisvæði hótelsins og heitum pottum, sem eru vinsælir meðal bæði innlendra og erlendra 

ferðamanna allan ársins hring.  

Tryggvi telur að það muni taka hótelið allt að tvö ár að ná fyrri nýtingu og meðalverði 

eftir COVID-19. Hann spáir slæmri nýtingu í bæði sumar og komandi vetur, eða um 30–

40%. Hann telur hins vegar að sumar 2021 geti orðið mun betra en í ár, eða allt að 

sambærilegt og sumarið 2019.  
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3 COVID-19 

Í desember 2019 kom upp óþekkt tilfelli veirulungnabólgu í borginni Wuhan í Kína. Í 

kjölfarið voru fleiri tilfelli greind sem áttu það allt sameiginlegt að hafa verið á Huanan 

matarmarkaði í Wuhan. Í ljós kom að þessi óþekkta veira var Corona vírus eða COVID-19 

sem seinna átti svo eftir að umturna heiminum (Huang o.fl., 2020). 

Í stuttu máli er COVID-19 alvarleg lungnasýking. Auknar líkur eru á að hún hafi 

alvarlegri áhrif á eldra fólk en yngra, en einnig getur hún haft alvarleg áhrif á fólk með 

undirliggjandi sjúkdóma (Guðrún Aspelund, 2020).  

Veiran hefur dreift sér hratt um allan heim og sýkt milljónir manna. Margir ná sér af 

veirunni en hún hefur einnig leitt til fjölda dauðsfalla á heimsvísu. Þegar þessi orð eru 

rituð (17.05.2020) hafa rúmlega 300.000 manns látist, af rúmlega 4 milljónum sýktra 

einstaklinga á heimsvísu. Í samanburði við aðrar þjóðir hefur hindrun á útbreiðslu 

veirunnar gengið framar vonum hér á landi (Landspítali, e.d.). 

 

Mynd 4. Yfirlit yfir sýkt svæði heims og fjölda smitaðra. Sótt af World Health Organization. 

Margar alvarlegar og neikvæðar afleiðingar hafa fylgt COVID-19 veirunni um allan 

heim, en til þess að koma í veg fyrir smit hafa lönd sett á mismunandi samkomubönn, 

útgöngubönn og ferðabönn. Óhjákvæmileg höft á samgöngur hafa haft gríðaleg 

efnahagsleg áhrif, og þá ekki síst á ferðaþjónustu um allan heim. Fólk er beðið um að 

halda sig heima og ekki er mælt með að vera í stórum hópum eða hitta marga utan 

nánustu fjölskyldu. Flugsamgöngur eru svo til engar, og eru mörg flugfélög ýmist 
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gjaldþrota eða í verulegum rekstrarörðuleikum, ásamt öðrum ferðaþjónustuaðilum. 

Stjórnvöld hafa gripið til ýmissa úrræða til að koma á móts við bæði fyrirtæki og 

einstaklinga, til að koma í veg fyrir tekjutap og aukið atvinnuleysi, en ljóst er að þær þó 

þær aðgerðir hjálpi víða, duga þær ekki til að koma í veg fyrir gjaldþrot margra aðila, 

stóraukið atvinnuleysi og tekjutap heimilanna.  

3.1 Staða Íslands í COVID-19 miðað við heimsvísu 

Ísland er vinsæll ferðamannastaður erlendra ferðamanna, en einnig eru Íslendingar mjög 

duglegir að ferðast til annarra landa. Því var í upphafi árs aðeins hvenær COVID-19 

smitaðist til landsins, og tengdust langflest fyrstu smitin komu Íslendinga heim af 

vinsælum skíðasvæðum í Evrópu fyrst um sinn. Í lok febrúar 2020 barst fyrsta smitið til 

landsins og í kjölfarið bættust fleiri við. Stjórnvöld voru fljót að bregðast við ástandinu en 

þann 6. mars lýsti ríkislögreglustjóri yfir neyðarástandi (Sóttvarnalæknir, 2020).  

16. mars tók samkomubann í gildi sem fól í sér að skipulagðir viðburðir með fleiri en 100 

manns voru bannaðir ásamt því að öllum var gert að halda tveggja metra fjarlægð 

(Almannavarnir, 2020).  

Þann 22. mars var hert á samkomubanninu, og var þá einungis 20 manns heimilt að 

koma saman. Öllum stærri samkomustöðum, svo sem sundlaugum, skemmtistöðum, 

söfnum og fleirum var lokað. Einnig stöðum sem krefjast mikillar nálægðar fólks, til að 

mynda snyrtistofur, tannlæknastofur og íþróttastöðum þar sem sameiginlegur búnaður 

er notaður (Covid, 2020b).  

Ísland er að ná töluvert betri árangri í hindrun útbreiðslu á veirunni en margar aðrar 

stærri þjóðir, en einnig hafa Færeyjar og Grænland náð mjög góðum árangri. Margar 

þjóðir hafa takmarkað sýnatöku við einstaklinga sem sýna helstu einkenni COVID-19, á 

meðan á Íslandi hefur verið framkvæmd víðtæk skimun af bæði einkennalausum 

einstaklingum, og aðilum sem sýna einkenni. Á Íslandi hafa bæði opinberi og einkageirinn 

komið að skimun, en Íslensk erfðagreining hefur tekið fjöldann allan af sýnum einstaklinga 

á öllum aldri sem sjálfviljugt hefur skráð sig í skimun hjá félaginu. Samkvæmt rannsóknum 

Íslenskrar erfðagreiningar og landlæknisembættinu er 0,8% fólks sem fóru í skimun hjá 

Íslenskri erfðagreiningu smitað, eða 87 af 10.797 manneskjum, sem ýtir undir þær 

kenningar að einkennalausir beri einnig með sér smit (Daniel F. Gudbjartsson o.fl., 2020).  
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Ísland hefur ekki farið sömu leiðir og önnur lönd sem sett hafa útgöngubönn, en það 

er vegna þess að stjórnvöld telja landið vera vel undirbúið varðandi rakningu smita meðal 

annars með appi sem sýnir nákvæmar ferðir einstaklings, og einnig vegna mjög strangra 

sóttkví-stefnu. Ef grunur er um smit í kringum einstakling hefur rakningarteymi við hann 

samband og skikkar viðkomandi í sóttkví (John, 2020).  

Samkvæmt Kára Stefánssyni, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar, er ein af megin 

ástæðum þess að hindrun útbreiðslu veirunnar hefur gengið yfirburðar vel á Íslandi sú að 

strax þegar fyrstu fregnir af veirunni bárust hingað til lands þá hófst markviss 

undirbúningur, og að aldrei var dreginn í efa hversu alvarlega afleiðingar veirunnar væru 

á heilsu fólks (John, 2020).  

Árangur Íslands í baráttunni við COVID-19 hefur vakið athygli víða, og hefur um hann 

verið fjallað í stórum fjölmiðlum erlendis, t.d. á CNN í Bandaríkjunum og BBC í Bretlandi, 

ásamt fleirum, sjá heimildaskrá. Árangurinn hefur þótt öðrum þjóðum til eftirbreytni, en 

vonandi verður athyglin einnig íslenskri ferðaþjónustu til framdráttar þegar fram líða 

stundir.  

3.2 Staða ferðaþjónustu á Íslandi í COVID-19 

Heimsfaraldur smitsjúkdóma getur haft mikil áhrif á ferðaþjónustu um allan heim en er 

samt sem áður yfirleitt ekki mjög langvarandi. Tekjutap getur engu að síður verið mikið 

og haft alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir þjóðir. Að meðaltali tekur það 19.4 

mánuði fyrir heimsfaraldur að ganga yfir, eða á milli 10 og 34.9 mánuði. Ef áhrif 

heimsfaraldurs er borinn saman við áhrif af pólitískum óstöðugleika, þá tekur það að 

meðaltali 22.2 mánuði eða frá 10 til 44.9 mánuði fyrir áfangastað að vinna upp vinsældir 

ferðamanna í kjölfar pólítískra deilna á viðkomandi stað, en þau áhrif eru staðbundnari 

en ef um heimsfaraldur er að ræða. Það er óhætt að fullyrða að COVID-19 

heimsfaraldurinn sem nú fer um allan heim hafi mikil áhrif á ferðaþjónustu á heimsvísu, 

og er Ísland þar ekki undanskilið (Guevara og Richards, 2019).  

Íslensk ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem verst hefur komið út úr COVID-19 á 

Íslandi. Það má segja að algjört hrun hafi orðið um leið og hertar reglur tóku gildi um 

ferðatakmarkanir vegna veirufaraldursins. Í ferðaþjónustunni hér á landi hafa fram til 

þessa verið mörg fjölbreytt atvinnutækifæri og þá sérstaklega á landsbyggðinni. 16% af 

íslensku vinnuafli kemur úr ferðaþjónustunni og því mörg störf í húfi þegar allt stöðvast. 
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Mun stærra hlutfall af landsframleiðslu hér á landi er ferðaþjónusta miðað við önnur lönd 

og því hætta á stærra tjóni í hagkerfinu á Íslandi (Stjórnarráð Íslands, 2020a).  

Flest öll ferðaþjónustufyrirtæki eru í rekstrarerfileikum þar sem tekjur eru nánast 

engar. Uppsagnir hafa aldrei verið jafn miklar í faginu, en flestallir starfsmenn 

ferðaþjónustunnar eru annaðhvort að vinna á uppsagnarfresti eða eru í hlutastarfi. Erfitt 

er að segja til um hvenær ferðamenn koma aftur til landsins í sama fjölda og áður, en 

samkvæmt spá stýrihóps Stjórnarráðsins um afnám ferðatakmarkana er búist við að það 

muni ekki verða fyrr en árið 2021. Margir ferðamenn bóka ferðir til landsins með góðum 

fyrirvara, og þrátt fyrir að ferðatakmörkunum verði aflétt í sumar eru ekki margir sem 

bóka ferð með minna en mánaðar fyrirvara. Miklar afbókanir hafa verið í maí og júní en 

strax í júlí og ágúst eru mun færri afbókanir. Þetta fer eftir mörkuðum en Evrópubúar eru 

líklegri til þess að halda inni bókun frekar en Ameríkubúar (Stjórnarráð Íslands, 2020b). 

Samkvæmt Þjóðhags- og verðbólguspá greiningardeildar Landsbanka Íslands, er hins 

vegar ekki gert ráð fyrir nema 1,2 milljónum ferðamanna árið 2021 og 1,5 milljón árið 

2022 (Hagfræðideild Landsbankans, 2020), en heildarfjöldi ferðamanna til Íslands árið 

2019 var 2 milljónir, og 2,3 milljónir árinu áður (Ferðamálastofa, 2020). Áður en COVID-

19 dundi yfir var áætlað að fjöldi ferðamanna til landsins árið 2020 yrði svipaður og árinu 

áður, samkvæmt spám Isavia (Isavia, 2019). Uppfærðar spár um komur ferðamanna til 

landsins í kjölfar COVID-19 liggja hins vegar ekki enn fyrir, enda alger óvissa enn ríkjandi 

um framvindu mála og afléttun ferðabanna víða um heim.  

Flestum hótelum og gististöðum hefur verið tímabundið lokað en t.d. hafa 

Flugleiðahótel lokað sjö af tólf hótelum sem venjulega eru opin allt árið. Einnig hafa öllum 

menningartengdum stöðum verið lokað eins og t.d. söfnum og leikhúsum o.fl.  

Samkvæmt spám um samdrátt ferðamanna vegna COVID-19 er talið að um 70% 

samdráttur verði í ár, og 35% á því næsta samanborið við árið í fyrra, en enn þá er mikil 

óvissa hvort samdráttur verði meiri eða langvinnari (Stjórnarráð Íslands, 2020b). 

Efnahagsaðgerðir stjórnvalda sem standa yfir til þess að komast á móts við fyrirtæki 

sem sjá ekki fram á miklar tekjur á næstunni eru svohljóðandi: Stuðningslán fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki að hámarki sex milljónir króna á aðila með 1,75% vexti í 2 og hálft ár. 

Markmið lánanna er að vinna gegn lausafjárvanda sem geta leitt til uppsagna og frekari 
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efnahagssamdráttar. Einnig er boðið upp á frestun skattgreiðslna og jöfnun tekjuskatts 

(Stjórnarráð Íslands, 2020a). 

Á síðasta ári eyddu Íslendingar í kringum 180 milljörðum í ferðalög erlendis. Lítið er um 

tækifæri til þess að ferðast erlendis í ár og er þá líklegt að einhver hluti af þessari upphæð 

verði neytt til ferðalaga hérlendis í staðinn. Jafnvel þótt enginn ferðamaður komi til 

landsins í sumar er því sóknarfæri innanlands fyrir ferðaþjónustuna framundan, sér í lagi 

yfir sumarleyfistímann (Stjórnarráð Íslands, 2020a). 

Þegar ferðatakmörkunum verður aflétt fara ferðaþjónustufyrirtæki um allan heim af 

stað með markaðsherferðir til þess að laða aftur til sín ferðamenn. Ísland hefur marga 

kosti umfram önnur lönd og má þar nefna velgengni í að takast á við COVID-19 veiruna. 

Einnig eru kostir í að stór hluti ferðamanna sem heimsækja landið koma til þess að upplifa 

náttúruna og frelsið sem því fylgir. Ísland er stórt land með mikið pláss, hreint loft og 

hreint vatn en það má ætla að veiran hafi þau langvarandi áhrif að fólk kjósi almennt að 

forðast mikla nálægð við annað fólk, og að það sæki frekar í ferðalög til staða þar sem 

þrengsli eru ekki mikil. Að ferðast til Íslands er auðvelt, það er nóg pláss fyrir alla, landið 

er stórt með lítinn íbúafjölda svo það er auðvelt að vera ekki í mikilli nálægð við aðra. 

Einnig eru staðir litlir sérstaklega á landsbyggðinni, lítið um mjög stór hótel eða byggingar 

í samanburði við það sem víða þekkist erlendis. Mörg hótel hér á landi eru heldur lítil, eða 

með fá herbergi í hlutfalli við stærð alrýma og veitingastaða þeirra, og á það sama við um 

veitingastaði og aðra ferðamannastaði (Ragnheidur Harpa Haraldsdottir, 2020). Gott 

dæmi um slíkt hótel er Icelandair Hótel Flúðir, þar sem öll herbergi eru á jarðhæð og hægt 

að nýta sér inngang hvers herbergis úr garði hótelsins. Á hótelinu er sömuleiðis rúmgóður 

veitingastaður og fundarrými jafnvel þótt herbergi séu ekki nema 32.  

Á Íslandi hefur almenningur verið einstaklega vel upplýstur um stöðu mála og aðgerðir 

vegna COVID-19 frá einum degi til annars. Án efa hefur þetta góða upplýsingaflæði haft 

mikil jákvæð áhrif í baráttunni við útbreiðslu veirunnar, og komið í veg fyrir ofsahræðslu 

og panik ástand, sem hefði getað leitt af sér enn frekari vanda, líkt og getur orðið þegar 

fólk er ekki meðvitað um gang mála. Ofsahræðsla er þekkt vandamál í tengslum við 

heimsfaraldur líkt og þennan, og hætt við að þau svæði sem verða fyrir barðinu á 

faraldrinum fái á sig neikvæðan stimpil í hugum manna. Gott dæmi um slíkt er E-bólu 

faraldurinn í Afríku. Sá faraldur náði til um þriggja landa í Afríku, en vegna 
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upplýsingaskorts eða misvísandi frétta um faraldurinn var heimsálfann meðhöndluð sem 

sýkt á alheimsvísu. Samdráttur í Afríku allri fór upp í 30–40% í kjölfar faraldursins (Guevara 

og Richards, 2019).  

Á Íslandi eru allar upplýsingar aðgengilegar á sérstakri heimasíðu um stöðu COVID-19 

hér á landi, sem Landlæknisembættið og Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra Íslands 

halda úti. Þar er að finna forvarnarupplýsingar ásamt tölulegum upplýsingum um þá sem 

eru smitaðir, hafa látist, eru í sóttkví, í öndunarvél og einnig um hversu margir hafa náð 

sér (Covid, 2020a). Einnig hafa sveitafélög á landsbyggðinni upplýst íbúa hversu margir á 

ákveðnum svæðum eru annaðhvort í einangrun eða sótthví.  

Þessi aðferð aðstoðar við að halda ró í samfélaginu og líklegra er að fólk heimsæki 

landið fyrr ef hægt er að sjá yfirlit yfir árangurinn sem Ísland hefur náð. 

 

3.3 Staða Icelandair Hótel Flúða í COVID-19 

 

Mynd 5. Nýting herbergja á Icelandair Hótel Flúðum veturinn 2018–2019 og 2019–2020. 

Óhætt er að segja að COVID-19 hafi haft mikil áhrif á rekstrarforsendur Icelandair Hótel 

Flúðir. Í janúarmánuði 2020 er nýting 1,25% lægri en á sama tíma 2019, en þar ber að geta 

að hótelið var lokað vegna framkvæmda innanhúss í 6 daga. Í febrúar fór strax að bera á 

afbókunum með stuttum fyrirvara samanborið við árið áður, en þó er nýting þann 
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mánuðinn 11,09% hærri en 2019, og stefndi því allt í góða byrjun á árinu. Nú í mars bárust 

einnig mun fleiri afbókanir en í fyrra og fór svo að ákveðið var að loka hótelinu frá 23 

mars. Engu að síður er nýting marsmánaðar 2020 4,3% hærri en í mars 2019. Áður en 

COVID-19 dundi yfir hefur nýting hótelsins yfir veturinn farið stigbatnandi undanfarin ár, 

og var sú besta nokkru sinni yfir vetur 2019, og bókanir fyrir 2020 fram að COVID-19 gáfu 

ekkert annað til kynna en að áframhald yrði á auknum fjölda gesta frá einu ári til annars. 

Áður en afbókanir hrundu inn var bókunarstaða marsmánaðar betri en nokkru sinn fyrr 

miðað við niðurstöður marsmánaðar fyrri ára.  

Ákvörðun var tekin um að loka hótelinu til 30. apríl eða þar til samkomubann væri 

lokið. Þegar COVID-19 náði hámarki tóku stjórnvöld ákvörðun um að lengja 

samkomubannið fram í maí, og í kjölfarið var því frestað að opna hótelið aftur þar til 1. 

júní.  

Fyrir COVID-19 var mjög góð nýting á IH Flúðum. Sumarið 2019 var mjög gott, nýtingin 

var mun hærri en sumarið áður og veturinn var mjög góður eða með hæstu nýtingu frá 

upphafi hótelsins. Árið 2020 stefndi í svipaða nýtingu og árinu áður, og var þannig í 

samræmi við spár um sambærilegan fjölda ferðamanna til landsins milli ára. Þegar COVID-

19 skall á fór nýtingin hratt niður og liggur nú fyrir að nýting hótelsins í sumar verði á 

engan hátt sambærileg síðustu árum. Sumarið er háannartími hótelsins en IH Flúðir og 

önnur landsbyggðar hótel eru mun meira nýtt yfir sumartímann þrátt fyrir að veturinn 

hefur hingað farið stöðugt batnandi í nýtingu. Árstekjur hótelsins byggja hins vegar eftir 

sem áður mest á tekjum sumarsins, því jafnvel þótt nýting vetrar hafi aukist jafnt og þétt 

milli ára þá er meðalverð yfir sumarið mun hærra en að vetri til. Engar tekjur hafa komið 

inn í félagið síðan um miðjan mars sem setur gríðalegan þunga á fjárhagsstöðu hótelsins. 

Eins og mörg önnur ferðaþjónustufyrirtæki hafa tilkynnt þá er erfitt að lifa af tekjulaus 

mikið lengur en út maí (Margrét Runólfsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2020). 

Þann 28. apríl tilkynntu stjórnvöld nýjan aðgerðapakka sem sniðin er til þess að 

aðstoða fyrirtæki í ferðaþjónustu. Þessi aðgerðarpakki gerir fyrirtækjum kleift að eiga 

auðveldara með að segja upp starfsfólki og á sama tíma styður ríkið við greiðslur launa á 

uppsagnarfresti. Markmiðið með þessum aðgerðum er að forða fyrirtækjum frá gjaldþroti 

og vernda störf. Þessi stuðningur felur í sér að félög geta sótt um að hámarki 633.000 kr 

á mánuði í allt að 3 mánuði auk orlofs. Þessi stuðningur er aðeins ætlaður fyrirtækjum 
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sem hafa orðið fyrir 75% tekjufalli eða meira og sjá fram á áframhaldandi tekjuhruni út 

árið (Stjórnarráð Íslands, 2020d). IH Flúðir hefur orðið fyrir miklu tekjufalli og mun að 

öllum líkindum nýta sér þennan stuðning. IH Flúðir stefnir á uppsögn starfsfólks og borga 

því aðeins 15% á móti 85% í launakostnað á mánuði á meðan þriggja mánaða 

uppsagnarfresturinn er í gildi. Þegar starfsemi hótelsins er komin á fullt aftur er ráðgert 

að ráða starfsfólkið aftur í sömu störf og áður (Margrét Runólfsdóttir, munnleg heimild, 

30. apríl 2020). 

Þrátt fyrir mikið tjón og óljóst framhald telja forsvarsmenn hótelsins sig hafa sterkt 

bakland í bæði starfsfólki þess og samstarfsaðilum. Þeir stefna ótrauðir á að hótelið nái 

að koma sterkt til baka þegar þessu fáheyrða ástandi lýkur, og að nýta beri erfiða tíma til 

að endurskoða þjónustu hótelsins og gera úrbætur á, í stað þess að gefast upp þrátt fyrir 

mikla fjárhagsörðuleika sem nú blasa við. 
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4 SVÓT 

SVÓT-greining er stefnumótunaraðferð sem er mikilvæg þegar móta á nýja stefnu í 

fyrirtæki, en ekki síður til að greina stöðu fyrirtækis á markaði og hvar megi geri betur. 

Greiningin er notuð til þess að flokka niður innri eiginleika fyrirtækis sem eru styrkleikar 

og veikleikar, og ytri eiginleika fyrirtækis sem eru ógnanir og tækifæri. 

SVÓT-greining er auðveld í framkvæmd og hagkvæm. Greiningin er yfirleitt heldur 

rótgróin og er nýtt til hliðsjónar þegar teknar eru nýjar ákvarðanir. Kostirnir við að nota 

SVÓT-greiningu eru þeir að hún hjálpar fyrirtæki við að einblína á sína helstu styrkleika og 

vinna í að gera þá enn þá betri, og á sama tíma að takmarka veikleika. Einnig hjálpar hún 

til við að takast á við ytri eiginleika sem ekki er hægt að stjórna, en með því að vera vel 

vakandi er hægt að hafa góða yfirsýn yfir tækifæri og ógnanir og nýta sér það þegar unnið 

er að nýjum markmiðum (Kotler og Keller, 2016). 

Hér fyrir neðan hefur verið gerð SVÓT-greining á Icelandair Hótel Flúðum annars vegar 

og ferðaþjónustu á Íslandi hins vegar. Búið er lista upp í töflu helstu styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri sem hafa skapast bæði fyrir og eftir COVID-19 veiruna sem verður svo 

nýtt til hliðsjónar þegar farið er í ákveða hvernig markaðssetningu IH Flúða er best háttað 

í kjölfar veirunnar.  
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4.1 SVÓT-greining á Icelandair Hótel Flúðum 

 

4.1.1 Styrkleikar (S) 

Icelandair hótel Flúðir hefur marga góða styrkleika en hótelið er í eigu rekstraraðila þess 

og er rekið af lítilli fjölskyldu sem jafnframt á félagið. Herbergi eru ný uppgerð, yfirbygging 

er lítil og þar með ekki kostnaðarsöm, á sama tíma og afkoma starfsmanna byggir á 

velgengni hótelsins. Lág starfsmannavelta er í litlum starfsmannahópi hótelsins, og hefur 

þannig góð reynsla myndast innan hópsins eftir áralanga sameiginlega uppbyggingu 

hótelsins á tímum mikilla breytinga innan ferðaþjónustunnar undanfarin ár. Starfsmenn 

Styrkleikar (S)

1. Lítið fjölskyldufyrirtæki 

2. Sérleyfissamningur við Icelandair Hótel

3. Sterk samkeppnisstaða

4. Sterk staða á vef gagnvart samkeppni

5. Áralangt samstarf við ferðaheildsala

6. Staðsetning

7. Alhliða þjónusta 

8. Gott aðgengi að matvælum beint frá býli

9. Aukið framboð afþreyingar á svæðinu

10. Öll herbergi nýuppgerð

Veikleikar (V)

Stærð hótelsins

Skortur á þróun þjónustuframboðs

Lítil tækniþróun innanhúss

Þekking háð Icelandair Hótelum

Staðsetning

Skortur á heilsársferðamönnum

Of mikil áhersla á erlenda ferðamenn

Ógnanir (Ó)

COVID-19

Eigin fjárstaða

Fjárstaða helstu viðskiptavina-
ferðaheildsala

Vaxandi rekstrarkostnaður Pre-Covid19

Þróun ferðaþjónustu á alheimsvísu

Aukin samkeppni

Náttúruhamfarir – jarðskjálftar, eldgos

Tækifæri (T)

COVID-19 tiltekt

Styrking sérstöðu og eftirfylgni

Tímabundin aukin áhersla á 
innanlandsmarkað

Breytingar í rekstri og starfsmannahaldi

Möguleg endurskoðun þjónustu í heild 
sinni

Þróun ferðaþjónustu á alheimsvísu: 
Ísland sérstaða

Inneign í stað endurgreiðslu

Mynd 6. SVÓT-greining á Icelandair Hótel Flúðum. 
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hótelsins eru alvanir að ganga í öll störf eftir því sem við á, og þannig hefur verið hægt að 

aðlaga hratt starfsemi þess að breytingum í rekstrarumhverfi félagsins .  

Eins og fram hefur komið í kaflanum um IH Flúðir þá er hótelið í einkaeigu en með 

sérleyfissamning við Icelandair Hótelin. Þannig er hótelið vörumerkt einni þekktustu 

hótelkeðju landsins, en Flugleiðahótel sem stýra Icelandair Hótelunum, reka jafnframt 

hótel undir nokkrum öðrum innlendum og erlendum vörumerkjum samhliða Icelandair 

Hótel keðjunni.  

Miðað við þau hótel sem eru í rekstri í nærumhverfi IH Flúða, stendur hótelið vel hvað 

varðar gæði þess og þjónustu í boði. IH Flúðir býður upp á alhliðaþjónustu og má þar 

nefna sólarhringsþjónustu í móttöku, veitingaþjónustu, baðaðstöðu í garði hótelsins, 

hraðhleðslustöð sem var tekin í notkun í lok árs 2018, en hún var fyrsta ON hleðslustöðin 

á Flúðum og margt fleira.  

Icelandair Hótel Flúðir er á öllum helstu bókunarvélum. Þegar leitað er að gististöðum 

í grennd við Flúðir er IH Flúðir yfirleitt í efstu þremur sætunum. Bókunarvélar gefa 

hótelinu góða einkunn og ummæli frá gestum eru heilt yfir mjög góð. IH Flúðir hefur í 

gegnum tíðina verið í samstarfi við ferðaheildsala en stærsti hluti viðskiptavina IH Flúða 

kemur í gegnum þá. Ferðaþjónusta á Íslandi er ennþá þannig uppbyggð að flest viðskipti 

berast í gegnum þriðja aðila, bæði innlenda og erlenda ferðaheildsala. Ferðheildsalar hafa 

aukið nýtinguna á hótelinu gríðalega mikið yfir vetrartímann en nýtingin frá 2018–2019 

hefur aukist um a.m.k. 20%. Gott samstarf við þá og hagstæðir samningar um magn 

viðskipta skipta lykilmáli enn sem komið er, en einnig er áríðandi að vinna að aukinni 

beinni sölu, svo að hámarka megi betur tekjur af hverju seldu herbergi.  

Góð staðsetning er grunnforsenda sölu á hóteli. IH Flúðir er frábærlega staðsett á 

Suðurlandi, sem er eitt best sótta ferðamannasvæði landsins, og það sem skiptir miklu 

máli, ekki bara á sumrin heldur allt árið um kring. Nálægð við helstu náttúruperlur 

landsins: Þingvelli, Gullfoss, Geysi og suðurströndina, en líka gott aðgengi og nálægð við 

Reykjavík og Keflavíkurflugvöll er grunnforsenda rekstrar heilsárshótels á landsbyggð. 

Hótelið sjálft er af góðum gæðum og með nægilega breitt þjónustuúrval til að geta 

höfðað til mismunandi markhópa, en ekki til að mynda bara til almennra ferðalanga. 

Fallegur veitingasalur með frábæru útsýni og góð fundaraðstaða hefur gert hótelinu kleift 

að höfða til bæði innlendra og erlendra fundarhópa, og einnig hefur hótelið verið nýtt 
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undir árshátíðir og aðrar veislur og viðburði. Ef einungis væri um gistingu og matsal að 

ræða þá væri þjónustuframboðið mun fábrotnara og myndi gera heilsársölu erfiðari. 

Garður með góðri útiaðstöðu og heitum pottum hefur sömuleiðis verið mikið aðdráttarafl 

og þykir einstakt að horfa á norðurljósin um hávetur í kulda og myrkri úti í garði á Flúðum. 

Einn af helstu styrkleikum Íslands sem áfangastaður er gott aðgengi að íslensku 

ferskmeti, og þar er Flúðir jafnvel fremst meðal jafningja hérlendis. Mikil áhersla er lögð 

á að nýta grænmeti ræktað á staðnum á Icelandair Hótel Flúðum í takt við kröfur 

viðskiptavina.  

Það sem styrkir stöðu hótelsins og skapar tækifæri til framtíðar til að marka enn frekar 

sérstöðu Suðurlands er uppbygging á afþreyingu á svæðinu. Gamla laugin á Flúðum er 

orðin mjög vinsæll ferðamannastaður sem bæði innlendir og erlendir gestir heimsækja 

allan ársins hring. Gamla laugin er náttúrulaug síðan 1891 og er talin elsta sundlaug 

landsins. Eftir að laugin var gerð upp og opnuð almenning árið 2014 varð Flúðir mun 

þekktari staður hjá erlendum ferðamönnum. Margt er í boði í kringum Flúðir, meðal 

annars snjósleða- og jöklarferðir á Langjökul, flúðasiglingar í Hvítá, reiðtúrar, 

hellaskoðanir og margt fleira.  

4.1.2 Veikleikar (V) 

Alhliða hótelrekstur hófst þar sem nú er IH Flúðir árið 1999, en fyrir þann tíma voru 

einungis núverandi herbergjaálmur í notkun, en öll önnur þjónusta, svo sem afgreiðsla og 

veitingaþjónusta var afgreidd í Flúðaskóla, hinum megin við götuna. Lítið hefur verið um 

stórtækar breytingar, en hótelið þykir vel hannað, fallegt og aðgengilegt þar sem allt er á 

einni hæð. Hótelið hefur 32 tveggja manna herbergi, en það væri mjög æskilegt að geta 

fjölgað herbergjum hótelsins og einnig herbergjatýpum í boði. Þannig væri hægt að 

hækka tekjuhlutfall þess á móti föstum kostnaði, svo sem starfsmannakostnaði sem ekki 

þyrfti að hækka í sama hlutfalli og aukin fjöldi seldra herbergja ef stækkun kæmi til. Leyfi 

til stækkunar um allt að 22 herbergi liggur fyrir, en slík aðgerð er kostnaðarsamari en 

staða eigin fjár félagsins leyfir. 

Jafnvel þótt það hafi marga kosti í för með sér að hótelið er í eigu og rekstri lítillar 

fjölskyldu, þá hefur það sannarlega sína annmarka líka. Þannig má segja að ákveðin 

stöðnun hefur átt sér stað í rekstri þess, og lítið verið um nýjungar í þjónustuframboði 

hótelsins. 
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Takmörkuð þróun tæknibúnaðar hefur verið á hótelinu sjálfu, reikningar eru 

handskrifaðir á veitingarstað og færðir inn í tölvukerfi á hverju kvöldi, sem er bæði 

tímafrekt og býður upp á skekkjur. Einnig er nafnalisti gesta handskrifaður á hverjum 

morgni úr tölvukerfi fyrir þernur og annað starfsfólk í stað þess að nýta lista úr 

bókunarkerfi. Hér má segja að gamlir ósiðir rótgróinna starfsmanna fái að ráða frekar en 

skortur á nýjungum, og því óhætt að segja að ekki með öllu gallalaust að félagið hefur 

verið í óbreyttum rekstri fjölskyldunnar um árabil.  

Ferðaþjónusta hefur tekið örum breytingum á undanförnum árum og þá ekki bara í 

þeim fjölda ferðamanna sem sækja Ísland heim ár hvert, heldur einnig í kauphegðun 

ferðalanga og bókunarferli svo dæmi séu tekin. Einnig taka kröfur ferðamanna um 

þjónustu á staðnum örum breytingum og kröfur þeirra hvað varðar t.d. úrval í mat og 

annarri þjónustu. Það er auðvelt að verða eftirbátur ef ekki er grannt fylgst með bæði 

breytingum í vöruframboði hótela heldur einnig framsetningu þess við markaðssetningu, 

og einnig tækninýjungar í boði hvað varðar umsýslu bókana, gæðaeftirlit og margt fleira. 

Hér er hótelið alfarið háð Icelandair Hótel keðjunni og þeim nýjungum sem keðjan 

innleiðir, og hefur félagið sjálft lagt lítið til þróunar hótelsins hvað þessi mál varðar. 

Staðsetning hótelsins er líkt og kemur fram í styrkleikum, mjög góð. En fyrir töluvert 

stóran hóp ferðamanna þá er nálægð við Reykjavík of mikil. Margir ferðamenn kjósa að 

dvelja þar yfir veturinn í t.d. þrjár nætur og fara í dagsferðir á Suðurland, og á sumrin eru 

margir hringferðalangar sem kjósa að keyra aðeins lengur til eða frá Reykjavík frekar en 

að fjárfesta í nóttu á Suðurlandinu. Mikil aukning hefur orðið á ferðamönnum til Íslands 

yfir veturinn. Nýting yfir vetrartímann á Flúðum hefur td. aukist úr 40% í 70% á síðustu 4 

árum. Heilsársnýting þyrfti þó að ná 80% til að jafna árstíðarsveiflu hótelsins, og afkomu. 

4.1.3 Ógnanir (Ó) 

Helsta ógnun sem IH Flúðir og ferðaþjónustan öll er að upplifa núna er COVID-19. 

Ferðaþjónusta á alheimsvísu er í uppnámi og í dag er algerlega óvíst hvort og hvenær 

ferðalög milli landa fari í sama horf og áður. Þetta hefur mikil neikvæð áhrif á fjárhag 

félagsins þar sem hótelið er tímabundið lokað, og svo til engar bókanir berast fram í 

tímann frá erlendum gestum líkt og vanalega. Töluvert er um bókanir innlendra gesta fyrir 

sumartímann, í tengslum við markaðsaðgerðir innanlands fyrir sumarið 2020, sem nánar 

verður fjallað um síðar. Þjónustufyrirtæki lifa ekki lengi ef lítið sem ekkert tekjuflæði er 
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fyrir hendi. Þrátt fyrir lítið tekjuflæði þarf að greiða reikninga og laun starfsmanna. Á 

síðastliðnu ári jókst rekstrarkostnaður hótelsins vaxið töluvert, á meðan að tekjur stóðu í 

stað. Nýir lífskjarasamningar sem tóku gildi um mitt síðasta ár hafa leitt til hækkunar á 

launahlutfalli félagsins á sama tíma og gengi krónunnar er óhagstæðara en áður. Á meðan 

COVID-19 ástandið stendur yfir er hótelið lokað og starfsmenn í hlutastarfi. IH Flúðir 

greiðir 25% á móti 75% frá Atvinnuleysistryggingasjóði. Ekki má gleyma að til viðbótar við 

bága fjárhagsstöðu hótelsins, eru langflestir stærstu viðskiptavinir hótelsins, innlendar og 

erlendar ferðaskrifstofur, að glíma við sama vanda. Sala ferðaskrifstofa á ferðum til 

landsins hefur stöðvast, mikið er um afbókanir á bæði einstaklingum og hópferðum, og 

víða þurfa ferðaskrifstofur að endurgreiða áður bókaðar ferðir til viðskiptavina sinna, þó 

það sé misjafnt eftir mörkuðum. Ef IH Flúðir missir sína stærstu viðskiptavini getur tekið 

langan tíma að vinna það upp og finna nýja.  

Ferðaþjónusta á alheimsvísu hefur þróast hratt og verður æ auðveldara að ferðast á 

milli landa, fram að COVID-19. Ferðaþjónusta vegur um 7% af alheimsframleiðslu, sem er 

virði upp á trilljónir íslenskra króna (Lenzen o.fl., 2018). Framboð á ferðamannastöðum 

um heiminn hefur aukist til muna, en Ísland er á meðal dýrari áfangstöðum heims, og því 

getur verið hætta á að ferðamaður velji aðra, ódýrari staði að heimsækja, sem mun hafa 

neikvæð áhrif á rekstur IH Flúða líkt og annarra í ferðaþjónustu hér á landi (Elvar Orri 

Hreinsson, 2019). 

Hótelum á Suðurlandi hefur einnig fjölgað verulega frá ári til árs að undanförnu, og 

ljóst að nú þegar sækja þarf á markaði á ný þá mun verða barist fyrir hverjum viðskiptavini 

í harðri verðsamkeppni.  

Í gegnum tíðina hefur stærsti markhópurinn hjá IH Flúðum verið erlendir ferðamenn. 

Um þessar mundir og væntanlega næstu vikur í það minnsta, koma engir erlendir 

ferðamenn til landsins, sem getur haft verulegar afleiðingar á rekstrarstöðu hótelsins. 

Hótelið þarf að einblína á annan markhóp, innlenda ferðamenn, sem undanfarin ár hafa 

verið í miklum minnihluta viðskiptavina hótelsins. Samkeppni á svæðinu er mikil, og þar 

sem allir ferðaþjónustuaðilar er að verða fyrir samdrætti er markaðssetning það fyrsta 

sem allir leggja áherslu á eftir Covid-19 ástandið.  

Fyrir utan COVID-19 sem nú gengur yfir eru náttúrhamfarir skilgreind sem ógn við 

rekstur í ferðaþjónustu hér á landi. Sérfræðingum er tíðrætt um aukna skjálftavirkni á 
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Suðurlandi og möguleg eldgos. Slíkar hamfarir gætu ógnað rekstri hótelsins verulega ef til 

þeirra kæmi, og alfarið úr höndum rekstraraðila að bregðast við þeim.  

4.1.4 Tækifæri (T) 

Tækifærin hjá IH Flúðum liggja víða. Á meðan hótelið er lokað er hægt að gera svokallaða 

COVID-19 tiltekt. Eins bágborið og núverandi ástand er og skortur á tekjum inn í félagið, 

hefur skapast rými til að endurhugsa rekstur hótelsins, og hvernig vert sé að þróa 

þjónustu þess áfram. Einnig, hefur skapast tækifæri til að nýta tímann í alvöru tiltekt á 

sjálfu hótelinu, og sinna lagfæringum sem erfitt hefur verið að framkvæma vegna góðrar 

nýtingar, svo sem málningarvinnu og stórþrifum, svo dæmi séu tekin. 

Rými hefur skapast til að huga að sérstöðu hótelsins, nú þegar liggur fyrir að sækja 

þurfi á markaði sem aldrei fyrr að loknu núverandi ástandi. Hver er sérstaða hótelsins, og 

hvernig vill það aðgreina sig á markaði?  

Ekki hefur verið lögð áhersla á markaðssetningu innanlands undanfarin ár, þar sem 

viðskipti erlendis frá hafa verið góð og þjónustan seld á hærra verði til erlendra 

ferðamanna en innlendra. Nú þegar viðskiptin erlendis frá liggja niðri í ófyrirséð langan 

tíma, er augljóst að einungis sókn á innanlandsmarkað getur bjargað því sem bjargað 

verður í sumar. Mismunandi pakkar sem hentar innanlandsmarkaði eru nauðsynlegir til 

að lokka samlanda okkar á hótelið, og einnig gott samstarf við afþreyingaraðila í 

nærumhverfi, svo hægt sé að bjóða heilsteypta þjónustu t.d. með golfpökkum. IH Flúðir 

eiga í góðu samstarfi við Icelandair Hótel varðandi markaðssetningu hérlendis fyrir 

sumarið 2020. 

Tækifæri hefur myndast til að endurskoða mannahald og rekstrarfyrirkomulag, svo 

sem vaktir og þjónustuframboð. Þessir tímar hafa einfaldlega sett heildarmyndina í annað 

samhengi en áður, og nú er tækifæri til að gera breytingar sem áður voru einungis ræddar 

eða ígrundaðar, en ekki framkvæmdar sökum anna. Einnig hefur skapast tækifæri til að 

staldra við og skoða vöruframboðið. Nú þarf að aðlaga þjónustuna sem boðin er að 

kröfum innanlandsmarkaðar sérstaklega, bjóða fjölskylduvænar úrlausnir í gistingu og 

mat, golfpakka í auknum mæli, og einnig að hámarka nýtingu einnar sérstöðu hótelsins 

sem er frábær fundar- og veitingaaðstaða fyrir veislur og minni samkomur.  

Ísland hefur náð góðum árangri við að takast á COVID-19 og virðist ætla að koma mun 

betur úr veirunni en margar aðrar þjóðir. Ekki er ólíklegt að Ísland verði fyrr ákjósanlegur 
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áfangastaður erlendra ferðamanna en aðrir, svosem Suður-Evrópa, Bandaríkin og Asía. 

Þar með skapast mikið sóknarfæri í að sækja á erlenda ferðaheildsala og almenna markaði 

og tryggja að þeir ferðalangar sem áður ætluðu á aðrar slóðir, komi hingað í staðinn.  

Til þess að koma í veg fyrir mikið tekjutap í sambandi við endurgreiðslur viðskiptavina 

er hægt að komast til móts við þá og bjóða upp á tímabundna inneign í stað endurgreiðslu. 

Þá hefur hótelið bæði tækifæri til þess að auka nýtinguna hraðar og tapar minná á því 

fyrir vikið.  

4.2 SVÓT-greining á ferðaþjónustu á Íslandi 

 

Styrkleikar (S)

1. Náttúran, landslagið og hreina loftið

2. Öruggur og ómengaður staður. 

3. Auðvelt að ferðast til landsins.

4. Áhersla á vistvæna framleiðslu.

5. Stór partur landsframleiðslu. 

6. Hefur staðið af sér áföll

Veikleikar (V)

1. Dýrt land.

2. Meiri áhersla á ísland sem sumardvalarstað

3. Skortur á almenningssamgöngum á 
landsbyggðina. 

4. Vegir á landsbyggðinni oft óökufærir

5. Keflavíkurflugvöllur lítill og frekar ætlaður sem 
tengiflugvöllur. 

6. Aðal áhersla á náttúruna

Ógnanir (Ó)

1. Staða ferðaþjónustu veik fyrir COVID-19

2. Neikvæð efnahagsleg áhrif leggst mest á 
ferðaþjónustu.

3. Samdráttur í ferðaþjónustu hefur áhrif á 
landframleiðslu. 

4. Ferðaþjónustan einblínir á erlenda ferðamenn. 
(KPMG skyrsla)

5. Íslenskt veður er mjög breytilegt

6. Sívaxandi ferðamannastraumur

7. Heimafólki finnst ferðamannastraumur ofmikill 
yfir háannartíma

8. Neikvæð umhverfisáhrif á háannar tíma

9. Aukið framboð af stöðum í heiminum

Náttúruhamfarir, 

Tækifæri (T)

1. Leggja áherlsu á ferðamenn sem eyða meiri 
pening í lúxus- vörur og afþreyingu

2. Auka viðhorf ferðamanna um árangursrík 
viðbrögð við COVID-19. 

3. Tímabundin inneign í stað endurgreiðslu. 

4. Fara í samkeppni eða jafnvel undirboð við 
nágrannalönd sem eru að lækka verð.(KPMG skýrsla 
bls.7)

5. Skapa fleiri heilsárs áfangastaði, dreifa álaginu.

6. Byggja marksvist upp heilsutengda ferðaþjónustu 
og sækja markvist á erlenda markaði

Mynd 7. SVÓT-greining á ferðaþjónustu á Íslandi. 
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4.2.1 Styrkleikar (S) 

Ferðaþjónusta á Íslandi byggir á mörgum styrkleikum bæði landsins og samfélags okkar 

og innviða. Það sem gerir Ísland helst að vinsælum áfangastað erlendra ferðamanna er 

hrein náttúra landsins og náttúruauðlindir, ásamt fögru landslagi. Samfélag okkar er 

framsækið og landið er aðgengilegt, mitt í milli tveggja heimsálfa. Tíð flug hafa fram til 

þessa verið til og frá Íslandi, en um 25 flugfélög flugu til Íslands yfir sumar 2019 (Chapman, 

e.d.). Hægt er að ferðast hringinn í kringum landið í einni ferð og uppifa margvíslega 

náttúru landsins, ólíkt mörgum öðrum áfangastöðum. Ísland er álitinn öruggur og 

ómengaður áfangastaður, og er jákvæð ímynd endurspegluð í háu hlutfalli ánægðra 

viðskiptavina (Íslandsstofa, 2013). 

Íslensk matarmenning er sterk og mikil áhersla lögð á vistvæna framleiðslu. Lambakjöt, 

sjávarafurðir og ferskt grænmeti er það sem einkennir íslenska matarmenningu hvað 

helst, en mörgum ferðamönnum finnst einnig nauðsynlegt að fá að smakka íslenskt skyr 

og SS pylsu á ferð sinni um landið (Íslandsstofa, 2013). 

Að ferðast til Íslands er auðvelt, beint flug er frá sex af tíu mörkuðum heims sem verja 

mestu fé til ferðalaga. Icelandair hefur í gegnum tíðina gengt lykilhlutverki í þróun 

ferðaþjónustu á Íslandi með stöðugri aukningu á flugsamgöngum gegnum vaxandi 

leiðakerfi sitt, en Ísland er einnig mjög vinsæll staður til millilendingar (Íslandsstofa, 2013). 

Ferðþjónustan gegnir mikilvægu hlutverki í landsframleiðslu Íslands. Ríkið þarf því að 

standa þétt við bakið á ferðaþjónustunni á þessum tímum en um 35% af tekjum 

þjóðarbúsins kemur frá ferðaþjónustu (KPMG ehf., 2020). COVID-19 er ekki fyrsta áfallið 

sem dunið hefur á ferðaþjónustu hér á landi, og hefur greinin áður staðið af sér ýmis áföll, 

svo sem efnahagshrun og eldgos, áföll sem í báðum tilvikum höfðu jákvæð áhrif á aðsókn 

til landsins. Þannig varð t.d. ferðaþjónustan mikilvægur liður í að rétta efnahagskerfið af 

þegar fjármálahrunið varð 2008 (KPMG ehf., 2020).  

4.2.2 Veikleikar (V) 

Þrátt fyrir að ferðaþjónusta hér á landi hafi marga styrkleika þá fylgja henni veikleikar 

engu að síður. Einn stærsti veikleiki fagsins hér á landi er hversu dýrt landið er í 

samanburði við önnur lönd. Ísland er eitt dýrasta land í Evrópu og einn dýrasti 

áfangastaður fyrir ferðamenn í heiminum. Áfengir drykkir eru t.d. þrefalt dýrari hér á landi 

heldur en í löndum innan ESB. Hækkun verðlags hér á landi samanborið við önnur lönd er 
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að mestu leyti tilkomin vegna hækkunar á áfengum drykkjum, sem og gisti- og 

veitingaþjónustu (Elvar Orri Hreinsson, 2019). 

Mikil áhersla hefur verið lögð á markaðssetningu sumarsins á Íslandi gegnum árin, og 

mikil árstíðarsveifla hefur einkennt reksturinn, sérstaklega á landsbyggðinni (Íslandsstofa, 

2013). Jafnvel þótt aukin áhersla á sölu vetrar hefur einkennt markaðsstarf t.a.m. 

Icelandair á undanförnum árum, hefur lítið verið lagt upp á sölum ferða á landsbyggðina 

og Reykjavík mestmegnis notið góðs af breyttri áherslu. Aukning hefur vissulega orðið á 

nýtingu IH Flúða yfir vetur, en verð er eftir sem áður of lágt. Veturinn er oft þungur og 

honum getur fylgt margir stormar sem hefur mikil áhrif á færð á vegum landsins. Þrátt 

fyrir það koma ferðamenn til landsins yfir veturinn til þess að sjá norðurljósin. Mikill 

skortur er á almenningssamgöngum á landsbyggðina, og þess í stað gert ráð fyrir því að 

fólk ferðist um á bílaleigubílum eða í hópferðum. Strætó gengur á flesta staði en á mjög 

takmörkuðum tíma. Flugsamgöngur innanlands eru mjög dýr kostur. Þjóðvegir landsins 

eru á mörgum stöðum illa farnir eftir veturinn og slitnir eftir umferð sumarsins.  

Keflavíkurflugvöllur er lítill og meira ætlaður sem tengiflugvöllur, þar sem fólk stoppar 

stutt frekar en staður þar sem fólk stoppar við á í lengri tíma (Íslandsstofa, 2013).  

Lögð er aðal áhersla á íslenska náttúru við markaðssetningu landsins, sem dregur úr 

uppbyggingu á menningartengdri ferðaþjónustu sem hægt væri að nýta til nálgunar á 

fjölbreyttari markhópa. Ísland hefur sannarlega burði til að bjóða upp á margt annað en 

náttúruupplifun og markaðssetningu á öðrum forsendum til nýrra markhópa þarf að efla, 

svo sem menningartengdar ferðir, heilsutengdar dvalir o.fl. (Íslandsstofa, 2013). 

4.2.3 Ógnanir (Ó) 

Áður en COVID-19 faraldurinn hófst var samdráttur fyrirséður í ferðaþjónustu hér á landi, 

líkt og á síðasta ár. Stöðvun á notkun nýrra MAX véla í eigu Icelandair ásamt hruni WOW 

árið 2019 eru meðal þeirra þátta sem hafa haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustu, en 

mögulega hafa verðhækkanir einnig haft neikvæð áhrif á eftirspurn. Margir rekstraraðilar 

í ferðaþjónustu sáu fram á að komast í gegnum erfiðan vetur með herkjum og að gott 

sumar myndi hjálpa til við að rétta þungan rekstur við, og á það sérstaklega við um félög 

á landsbyggðinni (KPMG ehf., 2020). Sterkt gengi krónunnar hefur haft slæm áhrif á 

verðlagningu ferðaþjónustu, og margir aðilar ekki treyst sér til að hleypa 
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kostnaðarhækkunum út í verðlag á þjónustu sem þegar var hátt verðlögð í samanburði 

við aðra áfangastaði, þannig yrði landið einfaldlega of dýrt.  

Staða ferðaþjónustu var því veik áður en til COVID-19 kom, og getur því reynst erfitt 

fyrir marga aðila að komast í gegnum þá miklu rekstrarörðugleika sem óhjákvæmilegar 

lokanir á þjónustu hafa haft í för með sér. Neikvæð efnahagsleg áhrif veirunnar munu því 

hafa mun meiri áhrif á ferðaþjónustufyrirtæki heldur en margar aðrar atvinnugreinar þar 

sem litlar sem engar tekjur eru að koma inn, og óljóst hversu lengi það ástand mun vara, 

þó ljóst sé að tekjuleysi verði a.m.k. næsta mánuðinn (KPMG ehf., 2020). 

Tekjur af erlendum ferðamönnum vegur rúmlega 35% þjóðarbúsins sem er rúmlega 

fjórfalt hærra samanborið við önnur norðurlönd. Ef mikill samdráttur verður í 

ferðaþjónustunni hefur það gríðarlega mikil áhrif á landsframleiðslu (KPMG ehf., 2020).  

Íslenskt veður er eitthvað sem ekki er hægt að stjórna og getur breyst hratt. Dagsbirtan 

er í takmarkaðan tíma yfir veturinn sem getur valdið því að ferðamaðurinn velji að ferðast 

til landsins frekar yfir sumartímann. Sívaxandi ferðamannastraumur getur verið 

neikvæður ef hann kemur í miklu magni í einu eins og mörg stór skemmtiferðaskip. 

Heimafólk er farið að finnast slæmt hvað það er mikið af ferðamönnum sem ferðast til 

landsins á háannar tíma. Íslendingar eiga það til að sýna neikvætt viðhorf gagnvart 

ferðamönnum sem veldur því að viðhorf ferðamanna gagnvart Íslendingum verður einnig 

neikvætt. Á háannartíma er mikið framboð ferðamanna sem veldur því að helstu 

ferðamannastaðir verða fyrir neikvæðum umhverfisáhrifum (Íslandsstofa, 2013). 

Þegar óvissutímabili vegna COVID-19 lýkur um allan heim, er ljóst að ekki einungis 

Ísland þarf að vinna upp tapaðar tekjur ferðaþjónustu, heldur á það sama við um 

áfangastaði um heim allan. Má því ætla að hörð, alþjóðleg, verðsamkeppni verði um þá 

ferðalanga sem fyrstir fara af stað. Einnig er ekki ólíklegt að ferðavenjur fólks muni 

breytast heilt yfir, og að margir muni kjósa að fara frekar í færri, útvaldar ferðir á ári heldur 

en fleiri. Ferðaþjónustu í heild sinni stafar jafnframt ógn af slæmu efnahagsástandi, 

atvinnuleysi og minnkandi tekjum fjölskyldna um heim allan í kjölfar veirunnar. 

Viðvarandi ógn ferðaþjónustu er eftir sem áður mögulegar náttúruhamfarir, en hér á landi 

er mönnum tíðrætt um t.a.m. eldgos og aðrar jarðhræringar, sem gætu haft verulega 

neikvæðar afleiðingar fyrir áfangastaðinn ef færi á versta veg.  
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4.2.4 Tækifæri (T) 

Til framtíðar og að loknu því óvenjulega ástandi sem nú ríkir um allan heim vegna COVID-

19 eru klárlega tækifæri fyrir Ísland til að sækja í sig veðrið sem heillandi, hreinn og 

öruggur áfangastaður fyrir erlenda ferðamenn. Ekki er ólíklegt að þau lönd sem illa hefur 

gengið að vinna gegn útbreiðslu veirunnar muni að einhverju leyti upplifa fækkun 

ferðamanna frá því sem áður var. Má þar nefna Bandaríkin, Bretland, Suður-Evrópu og 

ýmsar Asíuþjóðir. Ísland hefur þegar fengið jákvæða athygli fyrir framúrskarandi árangur 

í baráttu við veiruna, og felast tækifæri í því fyrir ferðaþjónustu til framtíðar.  

Eins og kemur fram í SVÓT-greiningu IH Flúða hafa stjórnvöld brugðist mjög hratt- og 

á árangursríkan hátt við veirunni sem gæti verið gott tækifæri til þess að laða ferðamenn 

til landsins. Landið er stórt og staðir eru dreifðir því er meiri líkur á því að Ísland sé tilbúið 

að taka á móti ferðamönnum fyrr en önnur lönd.  

Eins og kom einnig fram í SVÓT-greiningu IH Flúða er hægt að bjóða upp á tímabundna 

inneign í stað þess að endurgreiða viðskiptavininum þá eru líkur á því að félög nái og séu 

fljótari að rétta sig af. Þegar lönd fara að snúa til baka eftir veiruna skapast mikil 

samkeppni. Þar er tækifæri fyrir íslenska ferðaþjónustu til þess að endurmeta stöðuna 

sína jafnvel fara í undirboð við nágrannalönd og lækka verðin á bæði afþreyingu og 

gistingum (KPMG ehf., 2020). 

Tækifæri skapast í að útbúa fleiri heilsárs áfangastaði sem bjóða upp á afþreyingu allan 

ársins hring, þá er hægt að dreifa álaginu yfir allt árið í stað þess að fá alla yfir sumarið. 

Það er hægt að nýta veturinn miklu betur bæði með því að leggja meiri áherslu á ferðir 

eins og norðurljósaferðir og jöklaferðir, en það er einmitt það sem Ísland hefur umfram 

mörg önnur lönd. Það er hægt að nýta norðurlandið meira yfir vetrartímann t.d. auka 

framboð á skíðasvæðum (Íslandsstofa, 2013).  

Að byggja markvisst upp heilsutengda ferðaþjónustu og sækja þá á erlendan markað 

er leið til að skapa góð tækifæri en Ísland hefur greiðan aðgang að vistvænum mat, 

hreyfingu og einnig er góðar aðstöður til þess að útbúa góða og náttúrlega heilsulind.  

Nú er einnig tækifæri til að endurskoða með hvaða hætti Ísland er markaðssett 

erlendis. Vissulega er dýrt að koma til Íslands miðað við marga aðra áfangastaði, en það 

mætti þó engu að síður leggja meiri áherslu á gæði umfram magn ferðamanna, og árétta 

sérstöðu landsins sem einstök náttúruperla, háan lifistandard og gæði samfélags okkar 
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frekar en að selja á sem lægsta verði ferðina hingað til lands. Ísland er dýrt, en það má 

vera dýrt ef verðlagning á að vera í samræmi við þau gæði sem við bjóðum upp á. Mikið 

hefur verið lagt upp úr því að auka gæði ferðaþjónustu undanfarin ár, bæði í afþreyingu 

og hótelgistingu. Allt er þetta til þess fallið að laða að betur borgandi ferðamenn og eru 

tækifæri til framtíðar í að setja markvissan fókus á slíka markhópa, hvort heldur sem er 

þá einstaklinga á eigin vegum eða ráðstefnu- og hvataferðir. Síðarnefndu hóparnir ferðast 

frekar utan sumarleyfistímann, og því kjörinn markhópur til að efla nýtingu yfir þyngri 

vetrarmánuði í sölu hér á landi. Þannig er hægt að laða að fleiri ferðamenn sem leitast 

eftir að koma utan háannar tíma og vilja eyða meiri pening í lúxusvörur og afþreyingu 

(Íslandsstofa, 2013). 
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5 Markaðsstefna Icelandair Hótel Flúða  

Um þessar mundir er hafin undirbúningur á endur-opnun Icelandair Hótel Flúða, í kjölfar 

COVID-19, en áætlað er að hefja starfsemi aftur þann 1. júní n.k. Bókunarstaða hótelsins 

fyrir sumarið er mjög slæm, og stefnir í að nýting verði afar takmörkuð. Mikilvægt er að 

sækja stíft á markaðinn til að tryggja að hótelið standi undir rekstrarkostnaði. Nú liggur 

fyrir að lítið verði um erlenda ferðamenn á landinu í sumar, og er þegar hafin hörð 

samkeppni um alla þá Íslendinga sem sömuleiðis komast ekki í ferðalög erlendis í sumar. 

Það er því til mikils að vinna að tryggja góðan sýnileika á innanlandsmarkaði og bjóða góð 

tilboð sem höfða til samlanda okkar. Mikil og hörð verðsamkeppni er þegar hafin, og er 

verð í boði á innanlandsmarkaði allt að 50% lægra en almennt meðalverð sumars 2019, 

þar sem erlendir gestir voru um 90% af heildarfjölda gesta á Icelandair Hótel Flúðum.  

Markaðssetning í kjölfar COVID-19 er tvíþætt. Annars vegar er ofangreind 

skammtímaáhersla á innanlandsmarkað til að bjarga því sem bjargað verður í sumar, og 

hins vegar þarf að sækja aftur á erlenda markaði eftir því sem flugsamgöngur komast í 

gang.  

Markaðsstefna er áhersla á markaðsmál en stefnan dregur fram afstöðu fyrirtækisins 

til einstakra þátta markaðsmála en þar má t.d. nefna skilgreiningar markhópa, 

vinnulagsþróun, mikilvægi starfsmanna og samskipti við viðskiptavini. Kjarnin í 

markaðsstefnunni og það sem fyrirtæki eiga að leggja aðaláherslu á í markaðsmálum er 

samkeppnisforskot. Ef fyrirtæki hefur gott samkeppnisforskot þá hefur það einnig forskot 

á markaði (Þórður Sverrisson, 2013).  

Í köflunum hér að neðan verður farið betur yfir mikilvæg skref fyrir Icelandair Hótel 

Flúðir í markaðsmálum. 
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6 Markhópagreining 

Þegar fara á í markaðsaðgerðir er fyrsta skref fyrirtækis að skilgreina markhópinn sinn, 

Hvaða viðskiptavini vill fyrirtækið ná til sín og hvernig. Hverjir eru sterkustu núverandi 

viðskiptavinir og hvað er hægt að gera til þess að auka traust þeirra (Wood, 2017). Ef 

fyrirtæki hafa ekki skýra mynd á því hver stærsti markhópurinn er þá dregur það úr líkum 

að fyrirtæki nái að mynda sterka ímynd, sérstöðu og aukna samkeppnishæfni á 

markaðnum (Þórður Sverrisson, 2013). 

Þegar greina á markhópinn er fyrst skrefið í að skipta markaðnum upp í markaðshluta, 

síðar eru markaðshlutarnir skiptir upp í markhópa. Markaðhlutar IH Flúða getur t.d. verið 

hópar eða einstaklingar, fólk sem ferðast á hótelið í hópum eða í pörum eða sem 

einstaklingar. Þegar búið er að greina markaðshluta er skoðað betur hvaða markhópur á 

heima í hvaða markaðshlut. Inní hverjum markhóp eru viðskiptavinir sem eru að leitast 

eftir svipuðum þörfum og þjónustu fyrirtækis. Hægt er að brjóta markhópa endalaust 

niður en minnsti markhópurinn er einstaklingurinn sjálfur (Þórður Sverrisson, 2013). 

6.1 Mismunandi markhópar á Icelandair Hótel Flúðum 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er stærsti markhópur IH Flúða erlendir ferðamenn, 

í venjulegu árferði. Flestir þeirra koma frá Bandaríkjunum og eru þá yfirleitt að ferðast í 

stórum hópum. Þessi markhópur er skilgreindur sem fólk á miðjum aldri sem sækist 

aðallega í þægindi, öryggi og gæði. Þessi markhópur bókar sína ferð í gegnum 

ferðaskrifstofu sem sér svo um að plana alla ferðina fyrir viðkomandi. Markhópurinn er 

tilbúinn að greiða meira fyrir betri vöru og gæði, og finnst gott að hafa nokkra valkosti um 

verð og þjónustu. Þessi hópur nýtir sér þjónustuna á hótelinu til fulls, og er yfirleitt 

ferðaskrifstofan sem umsýslar ferð þeirra búin að ganga frá pöntun á veitingum, sem 

yfirleitt er þrírétta máltíð ásamt vínglasi og kaffi. Umræddur markhópur kaupir gjarnan 

meiri veitingar en búið er að panta fyrir fram af ferðaskrifstofunni, og er því sem slíkur 

mikilvægur hótelinu þar sem umtalsverðar viðbótartekjur er hægt að hafa af hópunum 

með því að sinna þeim vel og veita góða þjónustu. Skipulagðir hópar líkt og þessir eru 

ávallt með morgunmat innifalinn í gistingu. Eins og áður sagði eru Bandaríkjamenn 

hlutfallslega flestir í þessum markhópi, en einnig er töluvert um hópa frá Þýskalandi, 

Hollandi, Frakklandi og fleiri áfangastöðum, sem óska eftir sambærilegri þjónustu 

(Íslandsstofa, 2016).  
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Annar markhópur er sá sem vill ekki ferðast í stórum hóp en samt sem áður leitast eftir 

öryggi og pantar því ferðina sína í gegnum ferðaskrifstofu. Þessir einstaklingar ferðast 

yfirleitt í pörum og eru með dagskrá frá ferðaskrifstofunni sem segir til um hvað skal skoða 

og hvar skal gista. Ferðaskrifstofan sér um að panta allt fyrir gestina og það eina sem þeir 

þurfa að hugsa um er að mæta á staðinn. Þessi tiltekni hópur kemur aðallega frá Evrópu, 

nánar tiltekið frá Ítalíu, Þýskalandi, Frakklandi og Hollandi. Fólkið er yfirleitt á aldrinu 40–

60 ára. Þeir sem koma á hótelið og eru ekki með mikla enskukunnáttu eru yfirleitt alltaf í 

þessum tiltekna markhópi. Þessi markhópur nýtir sér yfirleitt alla þjónustu sem er í boði 

en einnig eru margir sem kjósa að nýta sér þjónustu í umhverfinu í kring (Íslandsstofa, 

2016).  

Einnig er stór hluti ferðamanna sem kemur á hótelið frá Asíu, aðallega frá Kína. Þessi 

markhópur er minna að nýta sér þjónustuna á hótelinu sérstaklega ef þau ferðast í pörum 

eða sem einstaklingar. Þau eru líklegri til þess að taka með sér pakkamat frá sínu 

heimalandi frekar en að kaupa þjónustu á hótelinu. Þrátt fyrir að þessi markhópur nýti sér 

ekki fulla þjónustu þegar þau gista á hótelinu, þá eru asískir hópar langstærsti hluti þeirra 

gesta sem panta hádegisverð á hótelinu á sumrin, en hádegismatur er stærsta máltíðin 

sem þeir borða yfir daginn, og getur það verið ástæðan fyrir því að þeir nýta sér ekki alltaf 

þjónustuna á kvöldin. Þessi markhópur hefur verið umdeildur í ferðaþjónustu á Íslandi, 

en menning þessara landa er töluvert ólík menningu Íslands, sem getur haft neikvæð áhrif 

eða valdið misskilningi. Sem dæmi má nefna að Asíubúar, og þá sérstaklega Kínverjar 

drekka ekki kalt vatn, heldur frekar volgt eða heitt vatn (Félag atvinnurekenda, 2020). 

Þeir kínversku hópar sem hafa gist á hótelinu hafa óskað eftir því að fá hrísgrjón með 

flestum máltíðum og vilja að morgunverðarhlaðborð sé í takt við þeirra matarvenjur og 

sérbúin heitum mat að kínverskum sið. Útbúa þarf því sérstaklega hlaðborð með öðrum 

hætti en við eigum að venjast, því kínverjar vilja ekki hefðbundið brauð og ost eða aðrar 

mjólkurvörur sem algengar eru á Evrópskum morgunverðarhlaðborðum.  

Það skiptir miklu máli að aðlagast þörfum viðskiptarvinarins og ekki síður að kynna sér 

menningu hans og siði. Þrátt fyrir að lítið verði um Asíska ferðamenn á næstunni þá eru 

þeir samt stór markhópur hótelsins sem er komin til að vera og því er mikilvægt að læra 

hvernig best sé að taka á móti honum og bjóða upp á þá þjónustu sem hann óskar eftir.  
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Íslendingar hafa hingað til ekki verið mjög stór hluti af gestum hótelsins almennt, en 

mun að öllum líkindum verða sá stærsti í sumar. Íslendingar sem heimsækja hótelið í 

pörum koma yfirleitt yfir sumartímann. Þessi tiltekni markhópur er yfirleitt á aldrinum 

40–70 ára og leitast eftir því að komast í rólegheit og nýtir sér þá þjónustu sem er í boði, 

sem er yfirleitt fínn kvöldverður og morgunverðarhlaðborð. Þessi tiltekni markhópur leyfir 

sér yfirleitt að eyða meiri fjármunum í betri vöru og þjónustu, t.a.m. fínt vín með 

kvöldverði. Á sama tíma er þessi markhópur kröfuharður um bæði þjónustu og gæði, í 

samræmi við meiri eyðslu.  

Annar íslenskur markhópur sem IH Flúðir hefur lagt mikla áherslu á er fundar- og 

árshátíðar hópar. Mörg fyrirtæki koma á hótelið til þess að halda nokkurra daga 

ráðstefnu, vinnufundi, eða til þess að halda árshátíð á hótelinu. Þessir hópar koma 

aðallega á haustin og á vorin. Þessi markhópur nýtir sér yfirleitt alla þá þjónustu sem er í 

boði sem er meðal annars fundarsalur, matur og vín o.fl. Umræddur markhópur er 

hótelinu afar mikilvægur, enda góðar tekjur sem felast í lengri dvöl sömu gesta og gjarnan 

miklum fjármunum veitt í góðan viðgjörning, sem skilar góðum tekjum til hótelsins. 
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6.2 Markhópagreining í kjölfar COVID-19 

Þegar IH Flúðir fer að markaðssetja sig á innanlandsmarkaði þá þarf að velja rétta 

markhópinn og ákvarða hvernig best sé að ná til þeirra. Hér að ofan er búið að lista upp 

mjög rótgróið hvernig markhópar skiptast upp á IH Flúðum. Í markaðshlutanum „Hópar“ 

eru þeir sem koma á hótelið og bóka tvö eða fleirri herbergi. Í markaðshlutanum 

„einstaklingar“ eru þeir sem ferðast einir á hótelið eða í pörum og panta tvö eða færri 

herbergi.  

Hér að neðan kemur ítarlegri útskýring fyrir hvern og einn markhóp og þörfum hans er 

skipt upp í kjarnaþörf, sem er sú þörf sem tengist sterkast því sem IH Flúðir þarf að 

uppfylla fyrir viðskiptavininn. Einnig er það jaðarþörf sem er sú þörf sem hægt er að greina 

utan um kjarnaþörfina og er oft útskýrð sem „neytendahegðun“ (Þórður Sverrisson, 

2013). 

Hópar

Fjölskyldur

Fundir/Ráðstefnur

Einkasamkvæmi

Einstaklingar

Pör

Einstaklingar

Mynd 8. Markaðshlutar á Icelandair Hótel Flúðum fyrir innlendan markað. 
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6.2.1 Hópar 

Margar fjölskyldur fara núna að ferðast um landið og 

Icelandair hótelin bjóða upp á góð tilboð sniðin 

fjölskyldum. Þegar þessi tiltekni markhópur kemur 

á hótelið leitast hann fyrst og fremst eftir 

fjölskylduvænni þjónustu, þar að segja að 

hótelið bjóði upp á eitthvað fyrir alla í 

fjölskyldunni. Þrátt fyrir að hótelið bjóði upp á 

þjónustu fyrir fjölskyldur þá má segja að hótelið 

sé ekki beint sniðið fyrir stórar fjölskyldur eða mörg 

börn þar sem t.d. er ekki boðið upp á 

fjölskylduherbergi og lítið framboð er af aukarúmum og 

barnarúmum. Fjölskyldur eru líklegri til þess að 

velja annan stað fram yfir IH Flúðir, þar sem val 

um fjölskylduherbergi skiptir miklu máli þegar bókuð er gisting, og IH Flúðir nær þvi ekki 

að uppfylla þær þarfir sem umræddur markhópur leitast eftir. Aðstaðan á hótelinu er ekki 

mjög barnvæn, greiður aðgangur er að tveim heitum pottum í garðinum þar sem hver og 

einn ber ábyrgð á sér og sínum. Einnig er úrval af barnamat af matseðli lítill og skammtar 

oft stórir. IH Flúðir gerir undantekningar þegar börn panta 

mat bæði með skammtastærð og einnig verð.  

Fundar- og ráðstefnuhópar hafa hingað til 

verið stærsti hluti þeirra íslensku markhópa 

sem IH Flúðir hafa sóst eftir. Mörg fyrirtæki 

vilja brjóta upp á umhverfið og fara útá land 

til þess að funda. Það sem þessir hópar 

sækjast eftir er fyrst og fremst góð 

fundaraðstaða. Fundarsalurinn á IH Flúðum 

getur rúmað allt að 50 manns og enn þá fleiri ef 

opnað er inn í morgunverðasalinn, sem var áður lítill 

fundarsalur. Allan tæknibúnað er að finna í 

salnum, ræðupúlt, myndvarpa, hljóðkerfi 

o.fl. en ekki er tölva á staðnum. Þegar 

Fjölskylduherbergi

Fjölskylduvæn 
þjónusta

Fjölskyldur

Þjónusta

Fundaraðstaða

Fundir/Ráðstefnur

Mynd 9. Kjarnaþörf og jaðarþörf markhópsins Fjölskyldur. 

Mynd 10. Kjarnaþörf og jaðarþörf markhópsins fundir og ráðstefnur. 
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ráðstefnuhópar koma eru þeir a.m.k yfir eina nótt og vilja þá fá alla þjónustu. Hótelið 

hefur þá boðið upp á fundartilboð sem inniheldur, hádegismat, hátíðarkvöldverð, 

morgunverð, morgunkaffi, síðdegiskaffi og stundum bent hópnum á afþreyingar á 

svæðinu í kring. IH Flúðir leggur mikla áherslu á þennan markhóp og sérhannar tilboð fyrir 

hvern og einn hóp sem kemur. Það er hins vegar ekki líklegt að umræddur markhópur 

verði stór á hótelinu yfir sumartímann og er ráðgert að markaðssetja hótelið til ráðstefnu- 

og fundarhópa strax í haust, þegar vertíð þeirra byrjar vegna árshátíða sem var frestað nú 

í vor og eða vegna stefnumótunarfunda fyrirtækja og margt fleira. Talsverð uppsöfnuð 

þörf er á innlendum markaði fyrir slíka hópa vegna COVID-19 á fyrri hluta árs, og því 

mikilvægt að nálgast þá snemma til að tryggja sér þeirra viðskipti með haustinu og á 

komandi vetri.  

Einkasamkvæmi er einnig stór markhópur á IH Flúðum. Þessi markhópur er oft 

fyrirtæki sem halda árshátíðir eða starfsmannagleði, vinahópar eða fjölskyldur sem eru 

að halda upp á ákveðin tilefni. Helstu þarfir þessa hóps er 

góður matur og góð þjónusta. IH Flúðir er með svo 

kallað Hátíðarkvöldverðar-tilboð sem er þriggja 

rétta kvöldverður og fólk getur fyrir fram 

pantað þann mat sem þau vilja. Einnig er 

mikilvægt fyrir þennan markhóp að verðið 

sé ekki of hátt og óska því oftast eftir tilboði 

í mat, vín og gistingu. Þegar fyrirtæki eru að 

bjóða öllu starfsfólkinu sínu er mikilvægt að 

verðið sé sanngjarnt og oft ná hópar að semja 

um lækkað verð ef þau hafa beint samband við IH 

Flúðir. Þegar um svona samkvæmi er að ræða er 

yfirleitt nýtt fundarsalinn þar sem 

hópurinn getur verið einn og  

sér og einnig nýtt sér skjávarpa og hljóðkerfi ef þess er óskað. Það eru tækifæri að sækja 

á þennan markhóp strax í sumar, enda margar stórfjölskyldur sem vilja gleðjast saman 

eftir mikla fjarveru hvort frá öðru í vetur. Einnig er ekki ólíklegt að stærri ættarmótum 

Verð

Matur og þjónusta

Einkasamkvæmi

Mynd 11. Kjarnaþörf og jaðarþörf markhópsins einkasamkvæmi. 
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verði frestað, og að minni hópar fjölskyldna komi saman þess í stað, sem vel gætu hentað 

inn á okkar hótel.  

6.2.2 Einstaklingar 

Stór markhópur IH Flúða eru pör sem ferðast á 

hótelið. Þessi markhópur er yfirleitt á aldrinum 

40–70 ára og leitast helst eftir því að komast í 

rólegheit í sveitinni eins og fram kemur í 

kaflanum hér að ofan um mismunandi 

markhópa Icelandair Hótel Flúðum. Þær 

þarfir sem þessi tiltekni markhópur leggur 

mestu áhersluna á er góða þjónustu og góð 

gæði. Þessi markhópur nýtir sér þjónustuna á 

hótelinu. Kaupir fínan mat og dýrt vín og vill fá 

þjónustu í samræmi við það. Einnig vill þessi 

markhópur að gæðin séu í lagi. Herbergin 

þurfa að uppfylla þeirra kröfur og er 

mikilvægur þáttur í þörfum þeirra um gæði. Þegar íslensk pör koma á hótelið vilja þau 

einnig sækja í afþreyingu á svæðinu. Pottarnir í garðinum uppfylla að einhverju leyti þessa 

þörf en einnig er IH Flúðir að mæla með stöðum í umhverfinu 

sem gaman er að skoða.  

Þeir Íslendingar sem koma einir á hótelið nýta sér 

yfirleitt ekki þjónustuna sem er í boði á hótelinu, 

heldur kaupa þeir einvörðungu gistingu og 

jafnvel án morgunverðar. Hér er yfirleitt um 

einstaklinga í vinnuferð um landið að ræða, svo 

sem sölumenn og fleiri. Þessi markhópur er ekki 

stór en þarfir hans er fyrst og fremst gæði 

gistingar. Einnig er það verð, en einstaklingur sem 

kemur og nýtir sér aðeins gistingu er ekki tilbúinn til þess 

að borga hátt verð þar sem hann nýtir sér aðra 

þjónustu lítið sem ekkert. 

Afþreying

Þjónusta og gæði

Pör

Verð

Gæði

Einstaklingar

Mynd 12. Kjarnaþörf og jaðarþörf markhópsins pör. 

Mynd 13. Kjarnaþörf og jaðarþörf markhópsins einstaklingar. 



 

44 

Ef tekið er mið af ofangreindri markhópagreiningu má ætla að sá hópur sem líklegastur 

er til að nýta sér þjónustu IH Flúða nú í sumar séu íslensk pör á ferðalagi sínu um landið 

og einkasamkvæmi. Íslenskar fjölskyldur geta vissulega nýtt sér þjónustu hótelsins þó ekki 

séu fjölskylduherbergi í boðið, þar sem sett hefur verið upp tilboð sem býður 50% afslátt 

ef 2 herbergi eru bókuð í sömu bókun, og annað er ætlað börnum á ferð með 

forráðamönnum. Með haustinu munu svo markaðsáherslur breytast þegar sótt verður af 

krafti á fyrirtækjamarkað fyrir ráðstefnu- og fundarhópa, ásamt árshátíðum.  

6.3 Hvar liggur ánægja viðskiptavina 

Ánægja viðskiptavina er grundvöllurinn að velgengni þjónustu fyrirtækja. Bæði ánægja og 

óánægja viðskiptavinar endurspeglast oftar en ekki óformlega út í samfélagið frekar en 

beint til fyrirtækis. Viðskiptavinurinn er líklegri til þess að mæla með eða á móti 

þjónustufyrirtæki við aðra mögulega viðskiptavini sem getur haft misgóð áhrif á tiltekið 

fyrirtæki. Því miður er tvisvar sinnum líklegra að óánægður viðskiptavinur skilji eftir sig 

ummæli frekar en ánægður viðskiptavinur sem getur haft áhrif á ímynd fyrirtækisins 

(Anderson, 1998). 

Þegar kemur að ánægju viðskiptavinar eru fjórir grunnþættir sem skipta máli. Í fyrsta 

lagi er það væntingarnar sem viðskiptavinur hefur fyrir komandi upplifun en þessar 

væntingar skapast yfirleitt í auglýsingum, orðspori og ímynd vöru. Viðskiptavinur verður 

ekki ánægður nema þessar væntingar séu uppfylltar. Í öðru lagi er það vörugæði, gæðin 

þurfa t.d. að vera í samræmi við verðið sem viðskiptavinurinn borgaði fyrir. Í þriðja lagi er 

það þjónusta en þetta er mjög mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu. Viðskiptavinir eru að 

miklum hluta að borga fyrir þjónustu þegar þeir koma á hótelið og er mikilvægt að þeir 

upplifi góða þjónustu. Í fjórða lagi er það samskipti, viðskiptavinur vill hafa greiðan aðgang 

að samskiptum við hótelið bæði fyrir og eftir komu. Fljót og góð svör til viðskiptavina 

eykur oft ánægju þeirra (Þórður Sverrisson, 2013). 
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Til þess að vita hvar ánægja gesta á IH Flúðum liggur er t.d. hægt að skoða vefsíður eins 

og Tripadvisor.com eða Booking.com en þar eru gestir duglegir að skrifa ummæli um 

hótelið þegar dvöl þeirra er lokið. Gestir gefa hótelinu bæði einkunn og geta einnig skilið 

eftir ummæli. Þessar vefsíður eru mjög vinsælar á meðal viðskiptavina hótela en margir 

skoða ummæli annarra gesta áður en þeir bóka sér herbergi á gististöðum.  

 

Þegar litið er yfir jákvæð ummæli gesta um IH Flúðir má segja að helsti kostur hótelsins 

sé sá að hótelið er nútímalegt og herbergin eru notaleg og hrein. Það sem gestir minnast 

hvað oftast á er góður kvöldverður, hótelgarðurinn og heitu pottarnir sem eru staðsettir  

í miðjum garðinum. Einnig er mikið talað um að hótelið sé notalegt og tilvalið til þess að 

slaka á.  

 

Heilt yfir eru ummæli um hótelið nokkuð góð, inná milli koma ummæli þar sem hótelið 

hefur ekki uppfyllt ánægju viðskiptavinar og væntingar hans meiri en upplifunin eins og 

sjá má á myndinni hér að ofan. Einnig eru ummæli þar sem viðskiptavinur er ánægður en 

Mynd 14. Dæmi um ummæli þar sem upplifanir eru ánægjulegar, Sótt af Tripadvisor.com. 

Mynd 15. Dæmi um ummæli þar sem upplifun uppfyllir ekki allar væntingar, sótt af Tripadvisor.com. 
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samt sem áður hefði verið hægt að bæta upplifunina hans eins og má einnig sjá hér á 

myndinni að ofan. Oftast eru þetta hlutir tengdir gæðum eins og kemur t.d. fram á 

myndinni hér að ofan, það vantar ketil inná herbergi og oft er kvartað yfir plássleysi í 

sturtunum. Það má segja að heilt yfir séu gestir hótelsins ánægðir með dvölina sína.  

Það sem IH Flúðir má gera betur þegar opnað verður aftur er að nýta sér betur ummæli 

gesta en hingað til hefur ekki verið lögð nógu mikil áhersla á hvað gestir hafa að segja um 

hótelið. Að svara gestum styrkir viðskiptasamband og getur einnig aukið ánægju 

viðskiptavinar. Ef viðskiptavinur er óánægður með þjónustuna sem hann fær er mikilvægt 

að koma í veg fyrir neikvæð áhrif og umtal um hótelið með því að hafa samband við 

viðskiptavin og jafnvel bæta upp fyrir það ef loforð um þjónustu eru svikin. Einnig skiptir 

máli að svara jákvæðum ummælum viðskiptavina þar sem jákvæð ummæli skipta ekki 

síður máli fyrir umtal hótelsins (Þórður Sverrisson, 2013). 
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7 Skammtímamarkaðssetning á Icelandair Hótel Flúðum 

Það má segja að sumarið 2020 verður mikil tilbreyting fyrir IH Flúðir þegar ekkert verður 

um erlenda ferðmenn og hótelið þarf að leggja aðal áherslu á að markaðssetja sig fyrir 

samlanda sína sem vilja ferðastu um sitt eigið land. Hingað til hefur áhersla verið lögð á 

að kynna gestum íslenska menningu og hefðum en í sumar verður áherslan allt önnur. 

Íslendingurinn er ólíkur þessum dæmigerða ferðamanni sem heimsækir landið. Þessi 

markaður hefur lítinn áhuga á dýrum minjagripum og minjagripaverslunum og vilja helst 

ekki þurfa að borga mikið til þess að skoða sitt eigið land. Þegar Íslendingurinn kemur útá 

land sækist hann í ævintýri, sögur, góða þjónustu og ferskan mat en samt sem áður á 

lágmarksverði (Guðmundur Arnar Guðmundsson, 2020).  

7.1 Samkeppni 

Í skammtímamarkaðssetningu IH Flúða er einungis verið að berjast við innlenda 

samkeppni. Það fyrsta sem IH Flúðir hefur nú þegar gert er að lækka verð á herbergjum. 

Hörð verðsamkeppni er á markaðnum í dag og hafa fyrirtæki verið að lækka verð á vörum 

sínum um allt að 50% eða meira.  

Kröfur viðskiptavina á þessum markaði eru orðnar mjög miklar en það er vegna þess 

að samkeppni hefur aukist til muna á síðastliðnum árum og mikið úrval er af gististöðum 

um allt land (Þórður Sverrisson, 2013). 

Samkeppnin sem má hvað helst sjá í nærumhverfi IH Flúða er t.d. gistiheimilið Grund 

sem staðsett er beint á móti hótelinu. Þau bjóða upp á mismunandi herbergjatýpur sem 

hafa nýlega verið byggð. Einnig eru þau með veitingarstað sem hefur hingað til verið 

eftirsóttur yfir sumartímann á meðal þeirra sem heimsækja bæinn. Aðrir 

samkeppnisaðilar í nærumhverfinu sem bjóða upp á svipaða þjónustu og IH Flúðir eru, 

Hótel Gullfoss, Fosshótel Hekla og Litli Geysir hótel. Einnig Hótel Geysir, en það er glænýtt 

hótel sem tekið var í notkun á síðasta ári. Þau bjóða upp á 77 herbergi og mismunandi 

herbergja týpur, tvo veitingarsali og þrjá ráðstefnusali. Það má segja að Hótel Geysir hafi 

töluvert samkeppnisforskot, en þeirra þjónustuframboð er mun meira en á IH Flúðum og 

öðrum gististöðum í kring.  

Það sem þessi samkeppnisaðilar hafa framyfir IH Flúðir er fyrst og fremst mismunandi 

úrval herbergja. Mikilvægi þess sem fellst í góðu úrvali herbergja er meðal annars að þá 
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er hægt að bjóða upp á fleiri mismunandi verðtilboð og einnig tækifæri fyrir viðskiptavin 

að velja á milli nokkra valmöguleika.  

Til annarra samkeppnisaðila má einnig nefna aðra landshluta Íslands, og þá 

þjónustuaðila sem þar er hægt að sækja heim. Suðurland hefur vissulega sterka stöðu 

almennt innan íslenskrar ferðaþjónustu sökum nálægðar við vel sótta ferðamannastaði, 

en nú gegnir mögulega öðru máli þegar einungis Íslendingar eru áferð, sem mögulega vilja 

fara í lengri ferðir frá t.d. Reykjavík, eða skoða minna þekkta staði en t.d. Þingvöll, Gullfoss 

og Geysi, líkt og erlendir ferðamenn sækja mikið í. Einnig ber að hafa í huga að á 

Suðurlandi er óvenjuhátt sumarbústaða í boði, bæði í einkaeigu og á vegum stéttarfélaga 

og fyrirtækja. Margir Íslendingar kjósa einnig að ferðast með tjald meðferðis, eða 

tjaldvagn eða hjólhýsi, og eru því ekki líklegir gestir á IH Flúðum.  

Samkeppnisforskot sem IH Flúðir hefur fram yfir helstu samkeppnisaðila sína er t.d. 

sérleyfissamningurinn við Flugleiðahótel ehf. Icelandair hótelkeðjan er þekkt hér á landi 

og hefur náð að skapa ákveðið vörumerkjavirði. Gott vörumerkjavirði er mikilvægt að því 

leyti að það getur haft áhrif á, og flýtt fyrir kaupákvörðun viðskiptavinar og einnig haft 

áhrif á ánægju og upplifun hans. Einnig er viðskiptavinurinn tilbúin til þess að borga aðeins 

meira fyrir þjónustuna þar sem aukin tryggð hefur myndast milli þjónustu og 

viðskiptavinar (Aaker, 1991).  

Vörumerki Icelandair Hótela er mikils virði við markaðssetningu hótelsins á 

innanlandsmarkaði, og er þar fyrir utan mjög sterkt á erlendum markaði þegar fram í 

sækir og sótt verður á þá markaði aftur. Þjónusta félagsins við hótelið felst ekki síst í 

markaðsstarfi til handa allri keðjunni, sem IH Flúðir nýtur góðs af. Þannig stýrir félagið 

þeim aðgerðum sem farið er í nú þegar sækja á innlendan markað sérstaklega, og leggja 

þau fyrst og fremst áherslu á markaðssetningu á samfélagsmiðlum, en einnig vinna þau 

almennar kynningar í fjölmiðlum fyrir keðjuna. IH Flúðir nýtur þannig einnig forskots á 

samkeppnisaðila vegna stærðar markhóps Icelandair Hótela á samfélagsmiðlum, sem og 

í beinni markaðssetningu til netklúbbs félagsins, sem telur um 6.500 manns. Einnig tryggir 

félagið greiðan aðgang að samstarfi við Icelandair, sem munu markaðssetja keðjuna til 

viðskiptavina sinna hérlendis fyrir sumar, t.a.m. með markpósti og sértilboðum á Saga 

Club viðskiptavini sína, og til korthafa Arion banka, svo dæmi séu tekin. 

Samkeppnisforskot IH Flúða er þannig tvíþætt ef horft er til Icelandair Hótel 
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vörumerkisins, annars vegar ímyndarlegs eðlis og hins vegar í greiðum aðgangi að stórum 

markhópum innanlands (Margrét Runólfsdóttir, munnleg heimild, 15. maí 2020). 

7.2 Markaðssetning 

Öll markaðssetning IH Flúða hefur hingað til mest megnis verið á vegum Icelandair Hótela 

með tilheyrandi velgengni. Icelandair Hótelin sjá alfarið um heimasíðuna og sjá um að 

útbúa net-tilboð, auglýsingar og fleira fyrir IH Flúðir. Mest öll markaðssetning fer fram í 

gegnum netið og eru tilboð oftast virk ef einstaklingur pantar sjálfur í gegnum netið.  

Samfélagsmiðlar eru vel til þess fallnir að markaðssetja þjónustu á við þá sem IH Flúðir 

veita hérlendis. Þorri þjóðar er á facebook, og aðrir samfélagsmiðlar sömuleiðis í mikilli 

notkun, sérstaklega Instagram. Á slíkum miðlum er tiltölulega ódýrt að auglýsa, og hægt 

er að nálgast réttan, afmarkaðan markhóp með mjög markvissum hætti, ásamt því að 

mæla niðurstöður auglýsingar, þ.e. til hversu margra auglýsingin nær, og hversu margir 

þeirra sem hana sjá skoða heimasíðu félagsins í kjölfarið og eða bóka umrædda þjónustu. 

Framsetning auglýsingar er aukinheldur myndræn, sem hentar vel til að auglýsa þjónustu 

hótela. Samfélagsmiðlar eru einnig mjög virkur samskiptamáti viðskiptavina við félagið, 

og eru Icelandair Hótel í dag með virka svörun á samfélagsmiðlum sem sérstaklega er nýtt 

af innanlandsmarkaði (Hildur Ómarsdóttir, munnleg heimild, 19. maí 2020). 

Íslendingar eru mjög duglegir að deila sínu lífi á samfélagsmiðlum og verða fyrir miklum 

áhrifum frá öðrum sem deila sínu lífi eða vöru á samfélagsmiðlum.  

Mörg tækifæri felast í Instagram en myndir segja oft meira en 1000 orð, fólk verður 

fyrir áhrifum á að sjá t.d. girnlegan mat, upplifun í kringum staðinn, innsýn í það sem er 

að gerast „á bakvið“ eða myndir af staðnum sjálfum og orðið til þess að ummræða 

skapastu og fleira fólk heimsækir staðinn (Johansson og Wallsbeck, 2014). 

Þar sem nýting hótelsins á með öllum líkindum ekki eftir að vera eins há og síðastliðin 

sumur, þá er hægt að búa til tækifæri og t.d. markaðssetja veitingastað hótelsins betur á 

samfélagsmiðlum. Hægt er að bjóða upp á hádegistilboð og nýta garðinn þegar gott veður 

er úti. Garðurinn er tilvalin til þess að halda uppákomur en bæði eru borð, stólar og sófar 

og einnig er aðstaða til þess að setja upp bar í stuðlaberginu.  

IH Flúðir hefur lækkað verð herbergja um allt að 50% fyrir sumarið fyrir 

innanlandsmarkað, en í dag er verð á herbergi með morgunverði fyrir tvo í eina nótt 
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19.900. kr. Ef bókaðar eru tvær nætur eða fleiri er verðið 14.900. kr nóttin með 

morgunverði fyrir tvo, börn yngri en 12 ára gista frítt s.s. ef bætt er við aukarúmi eða 

barnarúmi, er það án umframkostnaðar. Ef engin aukarúm eru í boði gefst viðskiptavinum 

kostur á að bóka auka herbergi fyrir aðeins 14.900 Kr. Þetta tilboð er ekki bara í boði á IH 

Flúðum heldur öllum öðrum Icelandair hótelum landsins. Einnig getur viðskiptavinurinn 

keypt nokkrar nætur og nýtt það á misjöfnum Icelandair hótelum um landið (Icelandair 

hotels, e.d.). 
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8 Langtímamarkaðssetning á Icelandair Hótel Flúðum 

Áætlað er að sótt verði á erlenda markaði af miklum krafti frá og með hausti, í samstarfi 

við Icelandair sem hyggst sækja þá á sína stærstu markaði, að því gefnu að landamæri hafi 

opnast og flug hafið til Íslands.  

 

8.1 Staða og framhald Icelandair 

Tekið var viðtal við Jóhann Benediktsson um væntanlegar markaðsáætlanir Icelandair. 

Jóhann var markaðsstjóri Icelandair í Skandinavíu og Finnlandi í sjö ár og fór þaðan og var 

markaðsstjóri hjá Icelandair í Norður-Ameríku í tvö ár. Núna er hann titlaður stafrænn 

markaðsstjóri (e. digital market manager) hjá Icelandair, og stýrir hann samræmdum, 

stafrænum markaðsaðgerðum þvert á alla markaði félagsins (Jóhann Benediktsson, 

munnleg heimild, 15. maí 2020). 

Aðgerðir Icelandair eru tvíþættar, annars vegar skammtímaaðgerðir sem taka mið af 

þeim fáu mörkuðum sem gerlegt er að sækja á fyrir sumar 2020 vegna lokana landamæra, 

hins vegar er það langtímaaðgerðir sem taka mið af þvi að fleiri markaðir hafi opnað og 

að áætlunarkerfi Icelandair hafi stækkað, þ.e.a.s. að flogið sé til fleiri áfangastaða en í 

sumar. Samkvæmt Jóhanni eru Noregur, Danmörk, Svíþjóð líklega fyrstu áfangastaðir sem 

Icelandair mun hefja flug til, ásamt einhverjum stærstu áfangastaða í Þýskalandi og svo 

Hollandi, Belgíu og Sviss. Allt þetta veltur þó á því hver staða COVID-19 verður á hverjum 

stað fyrir sig og ferðatakmarkanir vegna veirunnar. Einnig verður að koma í ljós hvernig 

ráðstafanir verða gerðar varðandi sýnatökur fyrir komu ferðamanna (Jóhann 

Benediktsson, munnleg heimild, 15. maí 2020). 

Samkvæmt Jóhanni er erfitt að segja til um hversu mörgum ferðamönnum hægt verður 

að ná til landsins í sumar þar sem ekkert er vitað hvernig markaðurinn mun bregðast við 

eða hvort fólk sé tilbúið til þess að ferðast aftur. Einnig fer það eftir fjölda fluga og hvernig 

gengur að selja í flugin. Verið er samt sem áður að undirbúa herferðir á ofangreindum 

mörkuðum og er áætlað að hefja birtingu herferða strax í lok maímánaðar. Grundvöllur 

þess að hefja birtingar er að búið sé að vinna og birta viðskiptavinum ýtarlegar upplýsingar 

um aðgerðir Icelandair vegna veirunnar, sbr. ráðstafanir um hreinlæti um borð í vélunum 

og á flugvöllum bæði erlendis og einnig hér heima. Einnig þarf að kynna vel stöðu COVID-
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19 mála á Íslandi. Víðátta landsins og velgengni í að hefta dreifingu veirunnar mun án efa 

gagnast vel í markaðssetningu Icelandair á áfangastaðnum. Jóhann segist vera bjartsýnn 

á framhaldið þar sem opna á landamæri Íslands mun fyrr en áætlað var. Hann segir að 

hægt verði að fara tvær leiðir í markaðssetningu landsins, annars vegar að leggja áherslu 

á sumar og haust, eða bíða og leggja alla áherslu á komandi vetur. Icelandair hyggst reyna 

að bjarga sumrinu og haustinu og þeim breytingum sem urðu á flugáætlunum en flest öll 

flug detta út fram að 15.júni. Útkoma fyrstu tveggja mánaða mun alfarið ráðast af því 

hvernig markaðurinn mun bregðast við herferðum félagins, en það er óljósara en oft áður 

hvaða árangri má búast við sökum þeirrar mikillu óvissu og efnahagskrísu sem nú ríkir 

víðast hvar (Jóhann Benediktsson, munnleg heimild, 15. maí 2020). 

Undir venjulegum kringumstæðum hefur Icelandair lagt mismunandi áherslur á 

áfangastaði, annars vegar á flug til Íslands og hins vegar á flug milli Evrópu og Ameríku. Í 

kjölfar COVID19 og líklega næstu tvö árin verður aðaláherslan á að selja Ísland og þá 

eiginleika sem Ísland hefur. Það sem hjálpar til við að selja Ísland er það að margir stórir 

erlendir fréttamiðlar hafa þegar birt umfjallanir um velgengni Íslands við COVID-19 

veiruna. Þetta ber að nýta, en Icelandair hyggst einnig kynna eigin aðgerðir og forvarnir 

um borð vel (Jóhann Benediktsson, munnleg heimild, 15. maí 2020). 

Fyrir veturinn 2020–2021 mun Icelandair leggja sérstaka áherslu á svokallaða pakka, 

þar sem flug og hótel er selt saman, í stað þess að selja flug eingöngu. Svipuð nálgun var 

notuð í markaðssetningu Icelandair í kjölfar fjármálakreppu árið 2008, með góðum 

árangri, en sökum góðrar nýtingar hótela hér á landi undanfarin ár hefur Icelandair 

einblínt fyrst og fremst á sölu flugs eingöngu. Bandaríkjamarkaður er mjög mikilvægur 

fyrir bæði Icelandair og áfangastaðinn í heild sinni. Um leið og vitað er betur hvenær 

landamæri þeirra opnast og hægt verður að hefja reglulegt flug á helstu áfangastaði 

félagsins þar, mun Icelandair sækja mjög markvisst á þann markað. Sama á við um 

Bretland sem einnig er hlutfallslega mikilvægur markaður fyrir félagið. Á þessari stundu 

er hins vegar alls óvíst hvenær landamæri þessara mikilvægu áfangastaða verði opnuð.  
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Fyrir sumarið 2021 verður Icelandair að öllum líkindum ekki komið sama far og sumarið 

2019. Það mun að minnsta kosti taka 2–3 ár segir Jóhann. Næsti vetur verður nýting í 

kringum 50% af því sem veturinn fram að COVID19 var. Gert er ráð fyrir hækkun jafnt og 

þétt en það fer einnig eftir samkeppni á markaði. Hingað til hafa mörg flugfélög flogið til 

landsins og mun að öllum líkindum fjölga aftur með tímanum. Ef tækifæri gefast til þess 

að auka nýtingu hraðar verður það að sjálfsögðu gert en það er ekki gert ráð fyrir því á 

næstunni. Icelandair hefur einnig takmarkaðan fjölda véla til afnota, en hingað til hafa 

verið leigðar vélar yfir sumartímann til að anna eftirspurn, en núna verður einungis flogið 

á vélum Icelandair. Einnig fer allt eftir ferðamynstri fólks og hvort það velji frekar að fara 

til Íslands fram yfir stórborgarferðir. Ekki þarf mikið til að ná góðri aukningu á stórum 

mörkuðum líkt og Bandríkjunum. 1% aukning er mikil á markaði sem telur rúmlega 350 

milljónir íbúa (Jóhann Benediktsson, munnleg heimild, 15. maí 2020).  

8.2 Erlendur markaður 

Mörg lönd í Evrópu hafa náð hámarki veirunnar og eru að vinna að því að létta 

takmörkunum hægt og rólega. Eins og fram kemur í viðtalinu við Jóhann má ekki gera ráð 

fyrir að ferðalög á milli landa hefjist að fullu í sumar en lönd eru samt sem áður farin að 

Mynd 16. Yfirlit yfir leiðakerfi Icelandair. Sótt af heimasíðu Icelandair. 



 

54 

undirbúa sig. Flugvellir hafa kynnt ráðstafanir fyrir ferðamenn en má þar t.d. nefna 

flugvöllinn í London sem verður með tveggja metra regluna og handspritt dreift um allan 

flugvöll. Gera má ráð fyrir að sú regla verði innleidd á flugvöllum víða um heim til að byrja 

með. Einnig má gera ráð fyrir því að færri sæti verði seld í hverju flugi til að auka fjarlægð 

milli farþega, og mun það valda hækkun á fargjaldi (Siret, 2020). 

Evrópubúar verða að öllum líkindum fyrstu ferðamenn sem koma til landsins eftir 

COVID-19. Aðilar ferðaþjónustunnar telja jafnvel að möguleiki sé á að skipulagðar ferðir 

sem enn eru bókaðar til landsins seinni hluta sumars verði ekki afbókaðar, en að erfiðara 

verður samt sem áður að selja nýjum viðskiptavinum ferðir næstkomandi mánuði 

(Stjórnarráð Íslands, 2020b).  

Samkvæmt dönsku framtíðarrannsóknarstofnuninni getur ferðaþjónustan komið út í 

fjórum sviðsmyndum. Fyrsta sviðsmyndin er að ferðalög verða vandlega skipulögð til 

áfangastaða sem þykja öruggir, og þá helst nágrannalönd. Önnur sviðsmyndin er sú að 

heiminum verður skipt upp í ferðasvæði, fjöldatakmarkanir verði áfram í gildi og að 

ferðalangar haldi fjarlægð við ókunnuga og heimsæki helst fjölskyldur og vini. Þriðja 

sviðsmyndin er sú að árið 2021 verður svipað og 2019, fólk verði farið að ferðast á ný en 

þá helst innanlands, og að erfiðara verði að ferðast á milli landa þar sem einhverjar þjóðir 

muni jafnvel forgangsraða því hvaða aðrar þjóði megi sækja landið heim umfram aðrar, 

með hliðsjón af ástandi COVID-19 í hverju landi fyrir sig. Síðasta sviðsmyndin er að 

ferðaþjónusta mun ná sér hratt á skrið þegar það hægist meira á COVID-19 (Baumgarten, 

2020).  

Þegar sótt verður aftur á erlendan markað verður Ísland með forskot þar sem landið 

hefur náð framúrskarandi árangri í að halda veirunni niðri og er með góðar öryggis- 

ráðstafanir vegna veirunnar. Líkur eru á því að ferðavenjur fólks eigi eftir að breytast 

vegna veirunnar og margir kjósi frekar að ferðast á eigin vegum. Gæði og öryggi 

þjónustuaðila mun skipta lykilmáli við markaðssetningu vörunnar, og vera grunnforsenda 

þess að viðskiptavild skapist (Schmidt, 2020).  

8.3 Breyttar kröfur  

Ferðatakmörkunum til Íslands hefur hingað til verið þannig háttað að þeir sem ferðast til 

landsins, hvort heldur sem um erlenda ferðamenn eða þá sem hér eru búsettir, þurfa að 

fara í tveggja vikna sóttkví við komu til landsins, að undanskildum einstaka 
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undantekningartilvikum. Þar sem nú er talið að náðst hafi að ná góðum tökum á 

útbreiðslu veirunnar, var ákveðið þann 12. maí sl. að létt verði á ferðatakmörkunum eigi 

síðar en 15. júní næstkomandi. Í þessari léttun felst meðal annars að fólki gefst tækifæri 

á að fara í sýnatöku við komu til landsins, og ef sýni reynist neikvætt þarf sá hinn sami 

ekki að fara í tveggja vikna sóttkví. Þess ákvörðun var tekin til þess að koma ferðaþjónustu 

aftur af stað sem fyrst (Stjórnarráð Íslands, 2020c).  

Þó svo að ferðatakmörkunum sé aflétt hér á landi þá eru fjölmörg lönd sem eru ólíkleg 

til að gera slíkt hið sama á næstunni. Því þarf að gera sérstakar ráðstafanir vegna 

ferðamanna frá skilgreindum há-áhættusvæðum, svo koma megi í veg fyrir að smit berist 

aftur til landsins erlendis frá. Mikilvægt er talið að aflétta ekki ferðatakmörkunum of 

hratt, því áætlað er að ferðavilji fólks verði mikill og að margir muni vilja heimsækja 

hættuminni staði en þeir koma frá. Þá þarf að gæta að því að fjöldi ferðamanna verði ekki 

óviðráðanlegur hér á landi (Stjórnarráð Íslands, 2020b).  

8.4 Framtíðartækifæri Icelandair Hótel Flúða eftir COVID-19 

Þegar erlendir ferðamenn fara sækja Ísland heim í auknum mæli er mikilvægt fyrir 

Icelandair Hótel Flúðir að aðlaga þjónustu og vöruframboð að breyttum aðstæðum. Í 

viðtali við Jóhann Benediktsson hjá Icelandair var tækifærið nýtt til að spyrja hann hvaða 

tækifæri hann teldi IH Flúðir hafa þegar sótt yrði aftur á ný á erlendan markað. Hann taldi 

samkeppnisforskot felast í aðgengilegum upplýsingum um hvaða aðgerðir hótelið hefði 

gripið til að tryggja öryggi gesta vegna veirunnar, svo sem í þrifum og einnig fjarlægð milli 

fólks innan hótelsins (Jóhann Benediktsson, munnleg heimild, 15. maí 2020). 

Þess má geta að Icelandair Hótel munu birta ýtarlegar upplýsingar um öryggi gesta í 

öllum sölugögnum félagsins og miðlum, og útlista þar með hvaða hætti öryggi gesta er 

tryggt, snerting takmörkuð í afgreiðslu þeirra, ásamt því að kynna hvernig hótelherbergi 

og alrými eru þrifin umfram það sem venja er. Slagorð Icelandair Hótela verður þannig 

„Hreinlega Icelandair Hótel“ í sumar á innlendum markaði (Hildur Ómarsdóttir, munnleg 

heimild, 19. maí 2020). 

Líklegt þykir að fyrsta bylgja erlendra ferðamanna kjósi sjálfbærari ferðamáta en 

hópferðir, og að fleiri muni leigja sér bíl og ferðast á eigin vegum um landið. Þá eru einnig 

auknar líkur á beinni sölu, þar sem ferðamaður bókar þjónustu milliliðalaust beint hjá 

viðkomandi þjónustuaðila, sem hefur jákvæð áhrif á tekjur þess síðarnefnda, þar sem 
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þóknun til ferðaheildsala og bókunarvéla er umtalsverð. Samkvæmt Jóhanni er það mikill 

kostur fyrir hótel að vera staðsett á landsbyggðinni, því að ferðamenn eiga mögulega eftir 

að velja frekar opið og fámennt svæði fram yfir borgir (Jóhann Benediktsson, munnleg 

heimild, 15. maí 2020). 

Að sama skapi telur Jóhann tækifæri til framtíðar í auknu samstarfi við erlend 

ferðaþjónustufyrirtæki sem geti markaðssett Flúðir sem kjörinn áfangastað, þar sem í 

hæfilegri fjarlægð frá Reykjavík, með mikla afþreyingarmöguleika á svæðinu, án þess að 

vera borgarumhverfi sem margir kjósa að forðast áfram (Jóhann Benediktsson, munnleg 

heimild, 15. maí 2020). 

Þegar kemur að markaðssetningu IH Flúða er mikilvægt að leggja áherslu á 

þjónustustig, koma á framfæri að þjónustan á landsbyggðinni er ekkert skertari en í 

Reykjavík. Á IH Flúðum er boðið upp á svipaða þjónustu og á hótelum í Reykjavík. Einnig 

er mikilvægt að leggja áherslu á nálægð við náttúru (Jóhann Benediktsson, munnleg 

heimild, 15. maí 2020). 

Á síðustu árum hefur orðið sí vinsælla að koma til landsins til þess að taka upp 

kvikmyndir, sjónvarpsefni og auglýsingar. Í dag eru margir kvikmyndaframleiðendur í 

erfileikum þar sem fáir staðir koma til greina til þess að taka upp efni. Fram kemur í Los 

Angeles Times að Ísland bjóð upp á frábært tækifæri fyrir kvikmyndaframleiðendur til 

þess að taka upp efni, þar sem fáir ferðamenn séu á sveimi, ásamt því að Íslands sé fyrir 

eitt öruggasta land í heimi að heimsækja vegna góðs árangurs í COVID-19 vörnum 

(Perman, 2020).  

Hér gæti verið kjörið tækifæri á ferð fyrir IH Flúðir, þar sem stór hópur fólks kemur að 

kvikmyndargerð, leikarar, tökulið, tæknilið o.fl. sem nýta þurfi sér ferðaþjónustu og þá 

sérstaklega á landsbyggðinni. IH Flúðir er hæfilega stórt fyrir meðalstórt tökulið, sem í 

besta falli gæti leigt hótelið undir hópinn í heild sinni og haft þannig út af fyrir sig. Margir 

ákjósanlegir staðir til kvikmynda- og auglýsingatöku eru í nálægð við Flúðir, og hafa 

fjölmargar erlendar kvikmyndir verið teknar upp á Suðurlandi undanfarin ár (Stjórnarráð 

Íslands, 2020b).  
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9 Rannsókn 

Rannsókn var gerð til þessa að kanna stöðu gististaða á Íslandi á tímum COVID-19. Þar 

sem spjótum þessarar ritgerðar er sérstaklega beint að IH Flúðum og áhrifa COVID-19 á 

hótelið, var ekki úr vegi að skoða hvaða áhrif aðrir gistiaðilar hér á landi teldu að veiran 

myndi hafa á þeirra rekstur. Í þessari rannsókn var notast við megindlega 

rannsóknaraðferð, þar sem sendur var út spurningarlisti á Facebook-síðuna „Bakland 

ferðaþjónustunnar“, og einnig Facebook-síðuna „Landið mitt Ísland“, en í þessum hópi 

sameinast margir ferðaþjónustuaðilar. Einnig var spurningarlisti sendur út með tölvupósti 

á gististaði um land allt.  

9.1 Framkvæmd rannsóknar 

Notast var við Þægindaúrtak þar sem fólk hafði val um að taka þátt eða ekki. Könnunin 

var útbúin og send út á QuestionPro. Útbúnar voru 13 spurningar en þær voru allar 

bakgrunnsbreytur. Spurt var um stöðu gistingar fyrir COVID-19, á meðan á COVID-19 stóð, 

og einnig voru aðilar beðnir um að spá um stöðu eftir COVID-19. Spurningalista má sjá í 

viðauka. Alls voru 85 sem svöruðu allri könnuninni en 73 hófu svörun en hættu við að 

ljúka henni. Svarhlutfall mældist því 54,09%. Þegar unnið var úr niðurstöðum var stuðst 

við tölfræðiforritið SPSS frá IBM, einnig voru útbúnar krosstöflur til þess að fá ýtarlegri 

niðurstöður. Einnig voru gögn úr könnun unnin í Microsoft Excel, þar sem útbúin voru 

meðal annars súlurit til að styðjast við útskýringu niðurstöðu. 

Byrjað var á því að hlaða niður niðurstöðum í Microsoft Excel og þaðan fært yfir í SPSS. 

Þetta sparaði tíma þar sem Excel sá um að gefa svörunum sjálfkrafa tölugildi. Í SPSS var 

svo óþarfa dálkum eytt út áður en hægt var að keyra tölfræðipróf. Tölfræðipróf sem voru 

keyrð var krosstöflur til þess að kanna tengsl milli hópa.  

9.2 Niðurstöður rannsóknar 

Alls voru 57,56% af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni hótel, 28,24% þeirra 

voru gistiheimili og 14,12% sem svöruðu annars konar gistieiningar.  
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Mynd 17. Staðsetning gististaða eftir landshlutum. 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan voru flestir sem tóku þátt staðsettir á Suðurlandi 

(40%), þar næst kom Norðurland (17,65%) og höfuðborgarsvæðið (17,65%), Vesturland 

(11,76%), Austurland (9,41%) en fæstir voru staðsettir á Vestfjörðum (3,53%). 

 

Eins og fram hefur komið áður hefur COVID-19 haft mikil áhrif á flest 

ferðaþjónustufyrirtæki á landinu en af þeim sem svöruðu könnuninni voru yfirburða 

margir eða 89,29% sem töldu sig hafa orðið fyrir mjög miklum áhrifum COVID-19. 9,53% 

telja sig hafa orðið fyrir frekar miklum áhrifum en aðeins 1,19% eða eitt fyrirtæki hefur 

ekki orðið fyrir neinum áhrifum.  

Mynd 18. Áhrif COVID-19 á gististaði. 
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60,7% fyrirtækja þurftu að loka tímabundið í COVID-19. Stærsti hluti þeirra sem þurftu 

að loka eru staðsett á Suðurlandi, en þar á eftir kemur höfuðborgarsvæðið. 3,6% gera ekki 

ráð fyrir því að opna aftur en tvö þeirra fyrirtækja eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu og 

eitt á Suðurlandi. Einnig kom í ljós að af þessum þrem fyrirtækjum er eitt fyrirtæki með 

60 herbergi eða fleiri sem gerir ekki ráð fyrir því að opna aftur. 20,2% svöruðu því til að 

ekki sé enn vitað hvort eða hvenær hægt verði að opna þeirra gistingu aftur.  

 

Mynd 19. Tímabil yfir lokanir gististaða. 

Eins og kemur fram í kaflanum um COVID-19 hafa stjórnvöld gefið út aðgerðarpakka 

sem eiga að styðjast við minni fyrirtæki, og þá helst fyrirtæki í ferðaþjónustu. 72,62% 

þeirra sem svöruðu hafa nýtt sér þessa aðgerðapakka en 27,38% hafa ekki nýtt sér 

aðgerðapakka. Af öllum þeim sem nýttu sér ekki aðgerðarpakkana var yfir 50% þeirra með 

færri en 10 herbergi. Flestir sem nýttu sér aðgerðarpakkana eru með 60 herbergi eða 

fleiri, en engin af þeim sem eru með 60 herbergi eða fleiri hafa ekki nýtt sér 

aðgerðarpakkann. 63,53% þeirra sem svöruðu hafa þurft að segja upp starfsfólki og 72,1% 

af þeim nýttu sér aðgerðarpakkana.  
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Mynd 20. Nýting frá árinu 2019 og spá um nýtingu 2020. 

Á myndinni hér að ofan má sjá nýtingu herbergja þeirra sem tóku þátt í rannsókninni 

sumarið 2019 annars vegar, og áætlaða nýtingu herbergja sumarið 2020. Bláu súlurnar 

sýna áætlaða nýtingu 2020 og appelsínugulu súlurnar sýna nýtingu 2019. 

Þegar kemur að nýtingu yfir sumarið 2019 voru yfirburðar margir (73,49%) með yfir 

70% nýtingu. Hins vegar þegar skoðað er hversu há nýting fyrirtæki áætla að verði 

sumarið 2020 er margir sem gera ráð fyrir lægri en 20% nýtingu eða 46,99%. Hér sjást 

greinilega þau áhrif sem COVID-19 hefur haft á gistingar hér á landi, en margar þeirra sem 

voru með 90% -100% gera ráð fyrir minni en 20% nýtingu næstu mánuði. 
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Mynd 21. Spá um lækkun verðs á herbergjum. 

Samkeppnin verður hörð í sumar þar sem gististaðir sækja allir á sama, og mun minni 

markhóp en venja er, þ.e. innanlandsmarkaðinn. Til að standast samkeppni þurfa aðilar 

að lækka verð umtalsvert. Líkt og sést á mynd hér fyrir ofan, áætlar stærsti hluti þeirra 

sem telja að lækka þurfi verð, að lækkun þurfi að vera allt að 40–50%. Flestir í þessum 

hópi eru með annaðhvort 20–30 herbergi, eða 60 herbergi eða fleiri. Aðrir sem telja að 

lækka þurfi verð áætla 20–30% lækkun, en einungis 4,8% telja að ekki þurfi að lækka verð. 

Af þeim sem gera ráð fyrir 40–50% lækkun í verði eru 41,0% sem eiga ekki von á meiri en 

20% nýtingu sumarið 2020. Sumarið á eftir að taka á fyrir mörg ferðaþjónustufyrirtæki, 

en flest fyrirtækin sem svöruðu könnuninni (44,05%) gera ekki ráð fyrir að vera komin í 

Mynd 22 spá hvenær nýting fer aftur í sama far og sumarið 2019 
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svipaða nýtingu og sumarið 2019 fyrr en eftir tvö ár. 2,38% sem svöruðu eiga ekki von á 

að ná aftur sömu nýtingu og sumarið 2019. Á myndinni hér að neðan má sjá hvenær 

gistiaðilar telja nýtingu komna í svipað horf og sumarið 2019.  
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10 Umræðukafli 

Icelandair Hótel Flúðir stendur vel samkeppnislega séð í samanburði við sambærilega 

gististaði í nálægð við hótelið. Samstarf við Icelandair Hótel tryggir hótelinu gott aðgengi 

að markaði bæði innanlands og erlendis, og þátttaka í herferðum á vegum keðjunnar 

tryggir hótelinu góðan sýnileika. Ljóst er að þrátt fyrir þetta forskot er einstaklega erfitt 

sumar framundan, með minni nýtingu hótelsins en nokkru sinni fyrr. Grípa þarf því til 

markvissra markaðsaðgerða, annars vegar til skemmri tíma á innanlandsmarkaði, og hins 

vegar þarf að vinna langtíma markaðsaðgerðir fyrir erlendan markað svo hægt verði að 

hámarka þau sóknarfæri sem skapast þegar flugsamgöngur komast í betra horf en nú er. 

IH Flúðir stólar á samstarf keðjunnar við Icelandair fyrir langtíma markaðssetningu 

hótelsins, og einnig markaðsátak keðjunnar innanlands fyrir næstkomandi mánuði.  

Góð þjónusta og áframhaldandi gott orðspor hótelsins meðal viðskiptavina þess er 

grunnforsenda þess að vel takist til við að skapa trúverðugleika sem gæðahótel á markaði.  

Árið 2020 verður rekstrarlega eitt það erfiðasta í sögu hótelsins, og nánast útilokað að 

hótelið nái að vinna upp tapaðar tekjur fyrri hluta árs á þeim síðari. Ef þróun á opnun 

landamæra verður hraðari en nú er áætlað er mögulegt að árið 2021 verði strax mun 

betra en 2020, en líklegra er að hótelið nái ekki sambærilegri nýtingu og árið 2019 fyrr en 

árið 2023.  

Framtíðin er engu að síður björt fyrir ferðaþjónustu á Íslandi til lengri tíma litið, og 

miklar líkur eru á því að áfangastaðurinn verði fyrr að ná upp fjölda ferðamanna en margar 

aðrar þjóðir, sem enn eiga langt í land með að ná að hindra dreifingu veirunnar, eða hafa 

orðið fyrir hlutfallslega hærri dánartíðni en smærri þjóðir á við Ísland. Einnig ber að hafa 

í huga að sökum smæðar áfangastaðarins í samanburði við aðra, þá þarf ekki mikla 

aukningu í markaðshlutdeild á stærstu mörkuðum til að ná mjög góðum árangri.  

Rekstraraðilar Icelandair Hótel Flúða hyggjast því leita allra leiða til að komast í gegnum 

þetta fordæmalausa tímabil í sögu rekstrar hótelsins og heimsins alls, og vera í stakk búin 

til að taka aftur þátt í kapphlaupinu um sem flesta gesti á heilsársvettvangi, og 

ásættanlegt meðalverð að loknu COVID-19 tímabilinu. Á sama tíma hyggjast rekstraraðilar 

draga lærdóm af því verkefni sem COVID-19 er, og þeim nauðsynlegu viðbrögðum og 

aðgerðum sem bæði hótelið, þjóðin og heimurinn allur hafa þurft að grípa til í baráttu við 
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þennan skæða, óvelkomna gest. Það ber að hafa í huga að ekki er loku fyrir það skotið að 

sama eða ný veira banki aftur á dyr hótelsins og biðji um gistingu í framtíðinni.  
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