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Útdráttur á ensku 
This report is a final report in Háskólinn at Akureyri.  It is a feasibility study of 

a business idea.  A new tourism product called the Blue diamond in Reykjanes 

peninsula. 

The Blue diamond is a theme park including four attractions.  They are the 

Blue viking, the Blue energy, the Blue lagoon and the Big blue.  The main 

interest of tourists that come to Iceland are nature and culture.  The attractions 

of the Blue diamond include both nature and culture.  Therefore the results of 

the study are that The Blue diamond will have great affect on the development 

of tourism in Reykjanes. 

The first step in the study was to perform a site analysis.  Next a focus group 

was hired to evaluate key-factors in tourism development for the area and to 

evaluate the impact of the Blue diamond.  Both qualitative and quantitative 

research methods were performed. 

The focus group concluded that key factors for tourism development in 

Reykjanes are marketing, key actors in tourism, destinations, entertainment, 

human resource, travel, image, service/hospitality and accommodations. 

The main results of the study are that The Blue diamond would have great 

impact on tourism development in Reykjanes peninsula in the proceeding ten 

years.  If those results are charged upon the Blue lagoon 630 thousand tourists 

could be expected to visit Reykjanes in the year 2015. 
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Útdráttur á íslensku 
Markmið þessarar skýrslu er að meta áhrif viðskiptahugmyndarinnar um Bláa 

demantinn á ferðaþjónustu á Reykjanesi. 

Byrjað var á að kanna stöðu Reykjaness með tilliti til ferðamanna.  Rýnihópur 

var síðan fenginn til að draga fram áhrifaþætti ferðaþjónustu svæðisins.  

Hópurinn mat síðan með stigagjöf hver áhrif Bláa demantsins yrðu á 

ferðaþjónustu svæðisins til ársins 2015.  Niðurstöður stigagjafarinnar voru 

síðan settar í matslíkan og metnar með vægismati. 

Niðurstöður úr rannsókninni sýndu meðal annars að lang mikilvægasti þáttur í 

þróun ferðaþjónustunnar væri markaðssetning svæðisins, þar á eftir kæmi 

samvinna hagsmunaaðila og síðan samgöngur, mannauður, áhugaverðir staðir 

og afþreying. 

Blái demanturinn samanstendur af fjórum seglum.  Þeir eru Blái víkingurinn, 

Orkuverið jörð, Bláa lónið og Bláa dýpið.  Ferðamenn sem koma til landsins 

hafa helst áhuga á náttúru og menningu, þannig að varan ætti að höfða til 

þeirra.  Nafnið Blái demanturinn gefur til kynna gæði og glæsileika.  Þess þarf 

að gæta að staðið verði undir þeim væntingum með framúrskarandi þjónustu og 

glæsileika ferðaafurðarinnar.   

Það var mat rýnihópsins að Blái demanturinn gæti haft mjög mikil jákvæð áhrif 

á ferðaþjónustu svæðisins til framtíðar litið.  Sé það túlkað á þann veg að þeir 

sem heimsækja Bláa lónið heimsæki einnig aðra segla Bláa demantsins færu 

u.þ.b. 630 þúsund gestir um Reykjanes árið 2015. 
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