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Þessi rigerð er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BS prófs í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Undirritaður vill þakka 

Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur fyrir góða leiðsögn og gott samstarf á meðan 

rannsókninni stóð. Að auki vill höfundur þakka þeim viðmælendum sem gáfu sér tíma til 

að taka þátt í rannsókninni auk verslunareigenda í miðborg Reykjavíkur. Sérstakar þakkir 

fær Lúðvík Geirsson fyrir yfirlestur á ritgerðinni og ábendingar. 

Einnig þakka ég foreldrum mínum þeim Stefaníu Arnfríði Halldórsdóttur og Jóni 

Rósant Þórarinssyni auk annara sem veittu mér stuðning  meðan á verkefninu stóð. 
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Útdráttur 

Árið 1999 var fyrsta Iceland Airwaves hátíðin haldin í flugskýli á Reykjavíkurflugvelli og 

er talið er að rúmlega 500 erlendir gestir hafi sótt hátíðina það ár. Síðan fyrsta hátíðin 

var haldin hefur Iceland Airwaves stækkað bæði í fjölda gesta og áhrifa sem hátíðin 

hefur. Markmið hátíðarinnar hefur ætíð verið þríþætt,  þ.e að halda tónlistarhátíð á 

heimsmælikvarða, kynna íslenska tónlist og lengja ferðamannatímabilið hérlendis.  

Aðal markmið þessarar ritgerðar var að finna hver áhrif Iceland Airwaves hátíðarinnar 

er á fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur. Til að byggja upp niðurstöður var notast við 

eigindlega- og megindlega rannsóknaraðferð. Í eigindlegri aðferð voru viðtöl tekin við 

skipuleggjendur hátíðarinnar en í megindlegu aðferðinni var gerð könnun þar sem 

verslunareigendur í miðbæ Reykjavíkur svöruðu spurningum rannsakanda. Fjallað 

verður fræðilega um hátíðir og hvaða áhrif ímynd og orðspor Iceland Airwaves hefur á 

Reykjavíkurborg og verða fræði tengt því skoðuð. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að Iceland Airwaves hefur bæði jákvæð 

félagsleg- og efnahagsleg áhrif á höfuðborgina. Hátíðin lífgar upp á  borgina á þeim tíma 

þegar annars væri minna um að vera og lengir ferðamannatímabilið. Veltan sem hátíðin 

skilar borginni hefur áhrif á rekstur ýmssa fyrirtækja í miðborg Reykjavíkur en í rannsókn 

sem framkvæmd var árið 2012 af ÚTON (Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar) kom í 

ljós að velta erlendra gesta hátíðarinnar var u.þ.b. 802 milljónir króna. Í rannsókninni 

kom m.a. í ljós að þær verslanir sem reyna að ná til erlendra gesta hátíðarinnar finna 

meira fyrir áhrifum frá þeim heldur en verslanir sem ekkert gera til að kynna sig fyrir 

erlendu gestunum. Hátíðin kynnir Ísland ekki einungis sem náttúruperlu og 

útivistarsvæði heldur einnig sem tónlistar- og menningarborg, þannig styrkir hátíðin 

orðspor og ímynd landsins.  
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1  Inngangur  

 

„Ef list á að næra rætur menningar, verður samfélagið að gefa 
listamanninum lausan taum til að fylgja sinni sýn hvert sem hún leiðir hann.“  

- John F. Kennedy 

 

Hugtakið skapandi atvinnugreinar (e. Creative industries) vísar til hringrásar sköpunar, 

framleiðslu og dreifingar vöru eða þjónustu sem nota þekkingarverðmæti sem sitt aðal 

inntak. Í skapandi atvinnugreinum mætast listir, menning, viðskipti og tækni. Þær eru 

byggðar á mótun nýrra hugmynda og hvernig þeim hugmyndum er beitt til að búa til 

vörur eða þjónustu sem skapar virði fyrir samfélagið (Íslandsstofa, 2013). Hugmyndin 

um skapandi atvinnugreinar kom fyrst upp  í Ástralíu árið 1996 í tengslum við opinbera 

stefnumótun (Potts og Cunningham, 2008). Bretar voru hins vegar fyrstir til að marka 

stefnu fyrir skapandi greinar. Samkvæmt þeirra skilgreiningu byggja skapandi greinar á 

sköpunarkrafti, hæfni og hæfileikum einstaklings til að skapa verðmæti og störf með 

þróun hugverka (Garnham, 2005). 

Síðan Pine og Gilmore birtu fyrst grein um Upplifunarhagkerfið (e. Experience 

Economy) hefur umræðan um áhrif skapandi greina á aðrar atvinnugreinar hagkerfisins 

aukist til muna. Upplifunarhagkerfið byggir á því að vörur eða þjónusta séu ekki það eina 

sem einstaklingur þurfi til að uppfylla þarfir sínar, heldur sækist hann í auknum mæli 

eftir upplifun. Þessi upplifun er að miklu leiti sótt til skapandi greina, hvort sem það séu 

götulistamenn, tónlistahátíðir, listssýningar eða hver önnur menning sem veitir okkur 

ákveðna upplifun (Pine og Gilmore, 1998; Richard og Wilson, 2006). Ferðaþjónusta er 

stór partur af upplifunarhagkerfinu. Ferðmenn fara um allan heim í leit að upplifun, 

hvort sem það er  til að sjá og skoða hluti með eigin augum eða í leit að skemmtun og 

fríi frá sínum daglegu störfum. 

Þrátt fyrir að íslensk náttúra dragi flesta ferðamenn að landinu eru sífellt fleiri 

ferðamenn sem segja að menning hafi mikil áhrif á ákvörðun þeirra um Íslandsför. Áhrif 

menningarlegra þátta á komur ferðamanna til landsins hefur aukist á undanförnu. Árið 
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2012 sögðu 40% ferðamanna að íslensk menning hafi haft mikil áhrif á komu þeirra til 

landsins og eru menningarmál nú ein af helstu ástæðum þess að ferðamenn komi til 

landsins (Ferðamálastofa, 2012). 

Þrátt fyrir að tónlistarsköpun sé ekki beinlínis hugsuð sem landkynning verður hún 

það ósjálfrátt. Tónlist er einn af þeim þáttum menningar sem hvetur fólk til að ferðast til 

nýrra áfangastaða. Ferðamenn flakka um heim allan til að sækja bæði tónleika og 

tónlistarhátíðir en ferðast einnig til að upplifa uppruna tónlistar (Gibson og Connell, 

2005; Mason, 2004). Íslenskir tónlistarmenn ferðast um heim allan til að koma sér á 

framfæri og kynna sína tónlist en í leiðinni kynna þeir landið, náttúruna og menningu 

landsins. 

Aðal markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif Iceland Airwaves 

tónlistarhátíðarinnar  á fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur. Fyrst verður fjallað fræðilega um 

hátíðir og hvaða áhrif orðspor og ímynd hátíða hafa á það svæði þar sem þær eru 

haldnar. Því næst verður saga Iceland Airwaves rakin en  sá þáttur  er m.a. byggður á 

viðtölum sem tekin voru við stjórnendur hátíðarinnar, en þeim verður lýst í 

aðferðafræðikafla. Skoðað verður hvort að hátíðin hafi áhrif á starfsemi fyrirtækja í 

miðborginni á meðan henni stendur. Að auki verður kannað hvort að fyrirtæki í miðborg 

Reykjavíkur reyni með einhverju móti að ná til gesta hátíðarinnar til að kynna starfsemi 

sína og auka þannig viðskipti sín. Greint verður frá rannsóknaraðferðum sem og fjallað 

um framkvæmd rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í lok 

ritgerðar og ályktanir dregnar út frá þeim. 
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2 Hátíðir 

Hátíð (e. festival) hefur verið skilgreind sem sérstakur dagur eða tímabil til dæmis 

skipulögð röð tónleika, leikrita eða kvikmynda sem oftast er haldin árlega á sama stað 

(Oxford Dictionaries, 2013). Hátíðir eru að miklu leiti einstakar, þær geta verið settar 

upp án markmiða um að auka ferðamannafjölda en geta einnig verið notaðar sem 

aðdráttarafl til að mynda af fyrirtækjum til að markaðssetja áfangastaði í þeim tilgangi 

að auka virði og ímynd staðarins. Þegar hátíð er haldin skapast yfirleitt þörf á þjónustu í 

kringum gesti hennar á þeim stað og því tímabili sem hátíðin er haldin. Hátíðir geta 

dregið að sér ýmsa gesti allt frá íbúum samfélagsins þar sem hátíðin er haldin, til 

ferðamanna sem ferðast sérstaklega til að vera viðstaddir hátíðina (Anderson og Getz, 

2009; Prentice og Anderson, 2003). 

Í rannsókn sinni frá árinu 2002 nefna O’Sullivan og Jackson þrjár tegundir hátíða 

(i)“heimaræktuð“ (e. home-grown), (ii)“ferðamannafreistari“ (e. tourist tempter) og 

(iii)“stóri hvellur“ (e. big bang) (Hera Brá Gunnarsdóttir, 2010).  Í töflu 1 má sjá frekari 

skýringar á rannsókn O’Sullivan og Jackson. 

Tafla 1. Mismunandi tegundir hátíða (O' Sullivan, D. og Jackson, M., 2002). 

    

  Heimræktuð hátíð Ferðamannafreistari Stóri hvellur 

Stærð miða við 
íbúafjölda 

Lítil Miðlungs Stór 

Staðsetning Dreifbýli  Í borg eða útjaðri 
borgar 

Í borg 

Þema List/Menning/ 
Afþreying 

List/Menning/ 
Afþreying 

List/Menning/ 
Afþreying 

Skipuleggjendur Samfélag staðarins Bæjarráð Samstarfsverkefni 

Stjórnendur Sjálfboðaliðar Sveitastjórn Samstarf  

Megin markmið 
hátíðarinnar 

Auka menningu 
og/eða afþreyingu 
fyrir íbúa og 
ferðamenn 

Efnahagsleg þróun í 
gegnum 
ferðamennsku 

Efnahagsleg þróun og 
að auka menningu 
og/eða afþreyingu 
fyrir íbúa og 
ferðamenn 
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Heimræktaða hátíðin sem O’Sullivan og Jackson (2002) skoðuðu í rannsókn sinni var 

haldin í litlum bæ með u.þ.b. 10.000 íbúa. Ferðamannageirinn á svæðinu hafði vaxið 

sökum þess að dregið hafði úr atvinnu í landbúnaði. Markmiðið með hátíðinni var að 

bjóða íbúum svæðisins auk íbúa í nærliggjandi sveitarfélögum upp á tveggja vikna 

skemmtun. Hátíðina skipulagði einn aðal sjálfboðaliði auk aðstoðarnefndar frá 

ferðamálasamtökum bæjarins. Ekki voru nein hagnaðarmarkmið heldur fóru tekjur 

hátíðarinnar í að standa undir útgjöldum næstu hátíðar. Heimræktuð hátíð er yfirleitt 

lítil í sniðum og er skipulögð af einum eða fleiri sjálfboðaliðum til hagsbóta fyrir staðinn 

þar sem hún er haldin. Hægt er að finna mörg dæmi um heimræktaðar hátíðir á Íslandi, 

sem dæmi má nefna er tónlistarhátíðin „Aldrei fór ég suður“ sem er haldin árlega á 

Ísafirði um páskahelgina, tónlistarhátíðin „Eistnaflug“ sem fram fer árlega í  

Neskaupstað, „Fiskidagurinn mikli“ á Dalvík og svo mætti lengi telja. 

Hátíð af tegundinni ferðamannafreistari sem O’Sullivan og Jackson rannsökuðu var 

haldin í bænum Caerphilly sem er gamall iðnaðarbær í suður Wales. Hátíðin var 

skipulögð af ferðamannaráði bæjarins og voru fjárveitingar frá stjórnvöldum notaðar til 

að styðja við ferðamennsku.  Hátíðinni var ekki ætlað að skila hagnaði heldur átti hún að 

koma svæðinu á framfæri, laða að ferðamenn og örva þannig efnahagsþróun staðarins. 

Dæmi um hátíð af tegundinni ferðamannafreistari á Íslandi er t.d. „Ein með öllu“ sem 

haldin er árlega um verslunarmannahelgina á Akureyri. 

Stóra hvells hátíðin í rannsókn O’Sullivan og Jackson (2002) var haldin í Swansea og 

vann starfsmaður í fullu starfi við skipulagningu hátíðarinnar. Ástæðan  fyrir hátíðinni 

var ný markaðsherferð sem átti að koma fjölda atburða á framfæri sem áttu sér stað á 

tímabilinu apríl til ágúst. Stóra hvells hátíðir eru venjulega stórar í sniðum í þeim 

skilningi að þær eru fjölmennar miða við íbúafjölda. Bæjarfélög geta notað þær sem 

markaðstól til að örva bæði efnahagsþróun og afþreyingu og auka sjálfbærni. Stóra 

hvells hátíð má nota til að auglýsa tengda atburði á því svæði sem hátíðin er haldin og er 

oft samstarfsverkefni mismunandi aðila. Dæmi um Stóra hvells hátíð á Íslandi er 

Menningarnótt sem haldin er árlega í ágústmánuði (Hera Brá Gunnarsdóttir, 2010; 

O’Sullivan og Jackson 2002). 
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Hátíðarferðamennska hefur verið skilgreind sem viðburður þegar fólk ferðast til að 

upplifa hátíð. Á hátíðum snýr fólk við sínu daglega félagslega mynstri og heldur sig frá 

hlutum sem það gerir í sínum daglegu athöfnum. Þó svo að hægt sé að fullyrða að 

hátíðarferðamennska gefi af sér aukna veltu fyrir þann stað sem hún er haldin er 

erfiðara að skilja hin raunverulegu efnahagslegu áhrif sem hátíðarferðamennska hefur á 

umhverfið (O’Sullivan og Jackson, 2002). 

2.1 Áhrif hátíða 

Vinsælar hátíðir geta haft veruleg áhrif á atvinnulíf og atvinnumál þar sem þær eru 

haldnar, þær auka bæði ríkistekjur og eru atvinnuskapandi. Hátíðir draga að ferðamenn 

sem gefa af sér auknar tekjur og skapa samfélaginu orðspor. Þannig skapa þær 

efnahagslegan- og félagslegan ávinning bæði fyrir hagkerfið og samfélag svæðisins í 

heild (Kim, Prideaux og Chon, 2009). Þrátt fyrir að með mörgum stærri hátíðum sé stefnt 

að efnahagslegum ágóða með því að draga að sem flesta gesti, skiptir félagslegi 

ávinningurinn einnig máli  og getur hann haft djúpstæð áhrif á samfélagið. Hátíðir sem 

haldnar eru árlega geta myndað eftirvæntingu meðal íbúa samfélagsins þegar líða fer að 

henni  og líta bæjarbúar á slíka hátíð sem nokkurs konar verðlaun (Delamere, 1999). 

Ávinningar hátíðarferðamennsku takmarkast því ekki eingöngu við efnahagsáhrif, 

hátíðarferðamennska hefur einnig mikil áhrif á félagslega hluti samfélagsins þar sem 

hátíðin er haldinn. Því mega skipuleggjendur hátíða ekki gleyma hagsmunum 

samfélagsins þegar þeir reyna að mæta þörfum ferðamanna. (O’Sullivan og Jackson 

2002).  

2.1.1 Efnahagslegur ávinningur hátíða 

Þegar efnahagslegur ávinningur hátíða er skoðaður er mikilvægt að greina frá 

upplifunarhagkerfinu. Upplifunarhagkerfið byggist á því að neytendur leitast ekki aðeins 

eftir því að kaupa vörur eða þjónustu heldur einnig upplifun. Í ferðaþjónustu og 

skapandi atvinnugreinum spilar upplifun stóran þátt í þeirri vöru eða þjónustu sem 

viðskiptavinurinn sækist eftir. Aðrar greinar innan hagkerfisins njóta góðs af 

ferðaþjónustu og skapandi greinum. Þær laða erlenda ferðamenn að svæðinu sem 

verður til þess að fleiri greinar innan hagkerfisins hagnast. Mikilvægt er að upplifunin 

sem er seld sé ekta (e. Authentic). Ef viðskiptavinurinn skynjar upplifunina ekki sem ekta 
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verður í raun ekki til nein upplifun þar sem hún verður til innra með viðskiptavininum 

(Pine og Gilmore 1998; Pine og Gilmore, 2007). 

Hátíðir verða til þess að draga ferðamenn á staðinn sem annars myndu ekki 

heimsækja hann (Janniskee og Drews, 1998). Ljóst er að árangursríkar hátíðir skapa 

efnahagslegan ávinning fyrir þann stað sem þær eru haldnar, hátíðir geta bæði átt 

stóran þátt í að skapa ný störf auk þess að styrkja þau störf sem fyrir eru. Þær lengja 

ferðamannatímabilið auk þess sem þær hafa jákvæð áhrif á efnahagslíf og skila sér 

þannig í auknum tekjum til bæjarfélaga. Mismunandi tegundir hátíða hafa áhrif á 

efnahagslegan ávinning. Í rannsókn sinni benda Mitchell og Wall (1986) á að hátíðir sem 

eru minni skapi meiri efnahagslegan ávinning en stærri. Eftir því sem hátíð stækkar 

verður efnahagslegur ábati minni  (Mitchell og Wall, 1986). 

2.1.2 Samfélagslegur ávinningur hátíða 

Nauðsynlegt er að hafa samfélagslegan stuðning heimamanna ef hátíð á að heppnast 

vel. Nauðsynlegt er að íbúar samfélagsins skynji að um sé ræða sameiginleg markmið og 

ávinning af rekstri hátíðarinnar en ekki tímabundinn efnahagslegan ávinning einstakra 

aðila. (Molloy, 2002). 

Eins og rannsókn O’Sullivan og Jackson (2002) á hátíðum sýnir þá skilar 

hátíðarferðamennska auknum tekjum til samfélagsins og veitir að auki ný tækifæri í 

samfélagslegri þróun. Hátíðir geta stuðlað að félagslegri samheldni á þeim stað sem þær 

eru haldnar með því að efla tengsl íbúa samfélagsins. Þetta getur verið fólgið í því að 

auka samvinnu milli ríkisins og einkaaðila og að auki vakið staðarvitund sem gæti gefið 

af sér aukið ferðamannaflæði. Því er mikilvægt að íbúar þess svæðis þar sem hátíðin er 

haldin sýni viðburðinum áhuga og að stöðuleiki sé milli efnahagslegs- og félagslegs 

ágóða sem verður til vegna hátíðarinnar. Jafnframt er mikilvægt að gott samband sé 

milli gesta hátíðarinnar og heimamanna. Þetta dregur úr andstöðu íbúa samfélagsins við 

að hátíðin stækki sem ferðamannaviðburður (O’Sullivan og Jackson, 2002; Janniskee og 

Drews, 1998). 

Tengsl geta verið milli ferðamennsku og umhverfisvitundar. Janniskee (1996) bendir á 

að hátíðarferðamennska geti leitt til þess að heimamenn hugsi frekar um umhverfi sitt á 

þeim stað sem hátíðin er haldin. Helsta ástæða þess er sú að heimamenn og 

verslunareigendur staðarinns taka höndum saman áður en hátíðir eru haldnar til að gera 
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umhverfið meira aðlaðandi fyrir ferðamenn . Þetta hefur til dæmis sést á Dalvík þar sem 

íbúar bæjarins hafa tekið sig saman og hreinsað bæinn fyrir Fiskidaginn mikla sem 

haldinn er árlega (Hera Brá Gunnarsdóttir, 2010; Janniskee, 1996). 
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3 Orðspor 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um orðspor (e. reputition) og þau fræðilegu atriði 

sem tengja orðspor hátíða við orðspor þess svæðis þar sem hún er haldin. Í hugtakinu 

orðspor felst það þegar tveir eða fleiri einstaklingar ræða sjálfviljugir sín á milli um 

vörur, vörumerki eða ákveðið fyrirtæki á markaði en ekki í þágu skipulagsheildarinnar. 

Orðspor verður þar af leiðandi til við samskipti einstaklinga og er það aðgreint frá 

hefðbundum auglýsingum sem reyna að koma skilaboðum til fjöldans.  

Orðspor er einnig þekkt undir nafninu orð af munni (e.Word of mouth) en það lýsir 

því hvernig einstaklingar tala við hvorn annan um vöruna. Orð af munni er öflugt 

markaðstól en það felst í því að neytandinn deilir reynslu sinni af tiltekinni vöru eða 

þjónustu. Neytendur treysta frekar því sem aðrir viðskiptavinir t.d. vinir eða 

fjölskyldumeðlimir hafa að segja heldur en það sem auglýsingar fyrirtækis hafa fram að 

færa (Nyilasy, 2006). Framlag tryggra viðskiptavina getur þar af leiðandi bætt stöður 

fyrirtækis á þeim markaði sem það keppir. Í eðli sínu er orðspor óáþreifanleg eign sem 

erfitt er að herma eftir og ef rétt er staðið að verki, getur orðspor ýtt undir verðmæti. 

Erfitt getur hins vegar verið að mæla orðspor á áreiðanlegan hátt vegna þess að það er 

óáþreifanlegt (Fombrun, 2009). Áhrif orðs af munni hefur aukist mikið á seinustu árum 

með tilkomu Internetsins, Facebook og Twitter. Með tilkomu þessara tækninýjunga 

hefur samskiptahraði aukist mikið og eru neytendur mun fljótari að deila reynslu sinni af 

vöru eða þjónustu og ná því til mun fleiri aðila (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

Ómögulegt er fyrir markaðsfólk að stýra algjörlega orðspori, en það getur þó haft 

áhrif á það. Skipulagsheildin getur stýrt umtali viðskiptavina með því að mæla hvað sé 

sagt um fyrirtækið og þannig gripið inn í og fullnægt þörfum viðskiptavina. Með þessu 

getur fyrirtæki aukið orðspor sitt (Kotler, Haider og Rein, 1993). Margir fræðimenn telja 

að orðspor sé eitt sterkasta aflið á markaðinum vegna þess að neytendur reiða sig frekar 

á skoðanir þeirra sem þeir þekkja til, frekar en auglýsingaherferðir (Bansal og Voyer, 

2000). Gott umtal um fyrirtæki er því draumur allra markaðsfræðinga, ánægðir 

viðskiptavinir kynna vörur og þjónustu fyrirtækisins og verða því einskonar sölumenn 

þess (Robinson, 2006). 
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Eins og kemur fram í kafla 2.1.1 er mikilvægt að gestir hátíða upplifi þær ekki sem 

túristagildru heldur sem ekta upplifun (Pine og Gilmore, 2007). Slæmt orðspor getur því 

haft mikil áhrif á velgengni tónlistarhátíða og hafa þær eins og önnur fyrirtæki hag af 

góðu orðspori. Það vekur áhuga og eykur vinsældir hátíðarinnar þegar ánægðir gestir 

segja vinum og vandamönnum frá reynslu sinni. Gott umtal virkar sem auglýsing fyrir 

hátíðina og minnkar kostnað venjulegra auglýsinga og markaðsstarfs sem þyrfti að 

leggja kostnað í ef ekki værir fyrir gott orðspor (Oppermann, 2000; Shoemaker og Lewis, 

1999; Huang, Li og Cai, 2009). Ánægðir gestir eru líklegri til að koma aftur og rannsóknir 

hafa sýnt að gestir sem koma aftur á hátíðir eru líklegri til að eyða meiru í hvert skipti 

sem þeir koma (Alegre og Juaneda, 2006; Lehto, O’Leary og Morrison, 2004). 
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4 Ímynd 

Ímynd (e. image) segir ekki einungis til um skynjun neytenda á markaðsstarfsemi heldur 

sýnir hún jafnframt upplifun viðskiptavina á þeim heildarskilaboðum sem miðlað er, 

hvort sem um ræðir auglýsingar, útlit umbúða eða framkoma starfsfólks. Ímynd segir til 

um þá óefnislegu þætti sem eru í kringum vörumerkið og hvernig neytendur hugsa um 

vörumerkið á óhlutstæðan hátt í stað þess að hugsa um tilgang vörumerkisins. Að auki 

skiptir máli hvernig vörumerkið er staðfært og hvernig skipulagsheildin notar samval 

söluráða (e. marketing mix) til þess móta ímynd vörumerkisins í huga neytenda. 

Sambönd neytenda við vörumerkið geta verið mynduð annars vegar á beinan hátt með 

reynslu þeirra tengt vörunni, vörumerkinu, markhópum og með notkun vörunnar. 

Sambönd geta einnig myndast á óbeinan hátt með auglýsingum skipulagsheilda á 

vörumerkinu eða í gegnum aðrar upplýsingaveitur (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

Þegar kemur að ímynd staða, er vörumörkun áfangastaða (e. destination branding) 

frekar nýlegt hugtak innan viðburðarferðamennsku. Fræðimenn eru þó sammála um að 

svæði geti orðið að vörumerki á sama hátt og hægt sé að gera vörur eða þjónustu að 

vörumerki. Jafnframt er hægt að tengja ákveðið vörumerki við viðburðinn (Anholt, 2002; 

Cai, 2002). Ímynd staða verður til í huga neytenda og er m.a. samansafn skoðana, 

viðhorfa og upplifana sem einstaklingur hefur af ákveðnu efni. Ýmsir þættir geta haft 

áhrif á ímynd staða en þar ber helst að nefna náttúru, landslagið, veðurfar, menningu, 

samfélagið, vingjarnleika, þjónustugæði og hvort umhverfið sé spennandi eða 

afslappandi (Hera Brá Gunnarsdóttir, 2010; Nadeau, Heslop, O’Reilly og Luk, 2008).  

Hægt er að nota viðburði til að miðla ímynd staða, skilgreina hann og gefa honum 

þannig sérstakt auðkenni (e. brand places) (Gets, 2007). Dæmi um samfélag sem notar 

hátíð til að laða að ferðamenn er „Ein með öllu“ hátíðin á Akureyri en hún hefur verið 

haldin með góðum árangri um verslunarmannahelgina og laðar að ferðamenn á hverju 

ári. Vel heppnaðar hátíðir geta breytt ímynd svæða og jafnvel endurmótað ímynd heilla 

landsvæða og þannig gert áfangastað sýnilegan og komið honum á ferðamannakortið 

(Hera Brá Gunnarsdóttir, 2010; Kotler o.fl. 1993). 
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Áfangastaðir bjóða gjarnar upp á viðburði til að ná í viðskiptavini á lágannatíma þegar 

annars væri lítið um að vera. Fyrirtæki innan ferðamannageirans sem eru á svæðinu og 

nálægt viðburðinum njóta góðs af því að ferðamannatímabilið sé lengt.Það þýðir að ekki 

hægist á  starfsemi fyrirtækisins á annars dauðum tíma. Viðburðir sem þessir geta bæði 

aukið aðdráttarafl og ímynd staðarins og tekið þannig þátt í almennri markaðsfærslu. 

Með því að staðsetja viðburð rétt á ferðamannadagatalið er hægt að lengja 

ferðamannatímabilið og auka þannig ferðamannafjölda þegar annars væri lítið um að 

vera. Getz (2008) óttast að ef offramboð sé á hátíðum og þær ofnotaðar við 

markaðssetningu svæða geti staðurinn þannig misst menningarlegan uppruna sinn. 

Skoða þarf hver eftirspurn staðarins sé og ákveða út frá því hvert framboð eigi að vera 

(Getz 1997; Getz, 2008) 
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5 Aðferðafræði 

Megin markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka hver áhrif Iceland Airwaves væru á 

Reykjvíkurborg og hverju hátíðin skilaði borginni. Hér verður greint frá þeim 

rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við gerð þessarar ritgerðar. Þar sem bæði var 

stuðst við eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð verður báðum aðferðum lýst í 

sitthvoru lagi. Fyrst verður greint frá eigindlegu rannsókninni en hún byggðist á 

upplýsingaviðtölum við einstaklinga nátengda hátíðinni, síðan verður greint frá 

megindlegu rannsókninni en hún fól í sér spurningakönnun fyrir verslunareigendur í 

miðborg Reykjavíkur. Einnig verður stuðst við hagsmunaaðilagreiningu auk fyrirliggjandi 

gagna frá ÚTON (Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar). 

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Í eigindlegri rannsóknaraðferð er gagna aflað með viðtölum við viðmælendur þar sem 

spurningar og svör miða að því að fá viðmælendur til að gera grein fyrir reynslu sinni og 

upplifun. Þetta er gert með því að taka viðtöl við viðmælendur. Niðurstaða úr slíkri 

rannsókn er ekki töluleg heldur kóðar sem skýra hvað sé sameiginlegt með upplifun 

mismunandi einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Í þessari aðferð er megin 

rannsóknarverkfærið rannsakandinn sjálfur. Rannsakandinn safnar gögnum, greinir þau 

og reynir að lýsa þeim á sem bestan hátt. Hann reynir að setja sjálfan sig í spor þeirra 

sem verið er að rannasaka með því að skilja viðhorf þeirra jafnframt því að meta sín 

eigin viðhorf til rannsóknarefnisins (Esterberg, 2002). 

5.1.1 Viðmælendur 

Viðmælendur eigindlegu rannsóknarinnar voru þrír. Rannsakandi valdi viðmælendur út 

frá tengslum þeirra við hátíðina og voru þeir frá Iceland Airwaves og ÚTON. Til að fá 

betri innsýn inn í starfsemi Iceland Airwaves var tekið viðtal við Grím Atlason 

framkvæmdastjóra hátíðarinnar og Kamilu Ingibergsdóttur markaðsstjóra Iceland 

Airwaves. Auk þess var tekið viðtal við Tómas Young, en hann starfar hjá 

Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) en Iceland Airwaves er dótturfélag þess. 
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Tekin voru opin viðtöl þar sem markmiðið var að rannsaka hátíðina opinskátt en með 

þessu geta viðmælendur látið í ljós bæði skoðanir sínar og hugmyndir í eigin orðum. 

5.1.2 Viðtalsvísir 

Spurningaramminn sem var notaður í eigindlegu rannsókninni samanstóð af 20 opnum 

spurningum eins og sjá má í viðauka 1. Umræðunni var þó haldið opinni og viðtölin 

óformleg til að leyfa umræðunni að þróast og gefa óvæntum atriðum tækifæri til  að 

koma fram. Ef svör við ákveðnum spurningum fengust ekki þegar leið á viðtalið þá voru 

þær lagðar fram sérstaklega.  

Meðal þess sem spurt var um var hverjir væru helstu hagsmunaaðilar hátíðarinnar, 

hvað viðmælendur teldu að þessir aðilar gerðu fyrir hátíðina og hvað þeir fengu í 

staðinn. Reynt var að fá fram heildarmynd af því hvernig skipulagsheild 

tónlistarhátíðarinnar starfar, hvaða leiðir hún notar til að markaðssetja hátíðina fyrir 

viðskiptavini og hvort gerðar hefðu verið markaðsrannsóknir til að styðja við bakið á 

hátíðinni. 

5.1.3 Framkvæmd 

Fyrst var byrjað að skoða fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins, síðan var hafist handa 

við gerð viðtalsramma og að bóka viðtöl. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 26. mars 2013 

til 24. apríl 2013. Með leyfi frá viðmælenda var viðtalið tekin upp á hljóðupptökutæki og 

var viðtalsvísir hafður til hliðsjónar. Viðtölin fóru fram á skrifstofum viðmælenda og voru 

allt frá 25 mínútum að lengd upp í rúmlega 40 mínútur. 

5.1.4 Úrvinnsla 

Viðtölin þrjú voru öll hljóðrituð með hjálp Samsung E2550 síma og færð inn á tölvu til 

frekar greiningar að loknu viðtali. Eftir að hafa tekið öll viðtölin voru þau lesin yfir aftur 

þar sem leitað var eftir áhugaverðum upplýsingum sem komu fram í viðtölunum, hvort 

sem um var að ræða fyrirfram ákveðnar spurningar eða öðrum frásagnarverðum 

staðreyndum sem komu fram. Leitast var eftir því að svara spurningum um hátíðina og 

hvort þessi viðtöl staðfestu þá hugmyndafræði sem rannsakandi hafði um hátíðina. Í 

framhaldi var tekin ákvörðun um hvað þyrfti að koma fram og beinagrind útbúin fyrir 

niðurstöður eigindlegrar rannsóknar. 
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5.2 Megindleg rannsóknaraðferð 

Í megindlegri rannsóknaraðferð eru þættir úr rannsóknaraðferðum nátturuvísinda beitt 

á viðfangsefni félagsvísinda sem felur í sér ákveðið formfast og kerfisbundið ferli sem 

byggist á því sem hægt er að mæla með tölfræðilegum upplýsingum (Burns og Grove, 

2009).  

5.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur en það eru þau 

fyrirtæki sem staðsett eru næst hátíðinni og þar af leiðandi líkleg til að finna fyrir 

áhrifum hennar. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 147 talsins en það eru 42% af 

heildarfjölda fyrirtækja í miðborg Reykjavíkur. Höfundi þótti mikilvægt að fá skoðanir 

þessara fyrirtækja á framkvæmd hátíðarinnar til að skilja betur hver ávinningur þeirra 

væri af henni, hvort þau nýttu sér aukinn fjölda gesta á meðan hátíðinni stæði og ef svo 

væri með hvaða leiðum. Leitast var við að fá annað hvort  eigendur eða verslunarstjóra 

til að taka þátt í rannsókninni en í nokkrum tilvikum reyndist það ómögulegt og því voru 

fengnir starfsmenn með góða starfsreynslu og þekkingu á starfsemi fyrirtækisins til að 

svara spurningalistanum.  

Rannsakandi lagði fram þrjár bakgrunnsspurningar til að hægt væri að átta sig betur á 

tegund fyrirtækisins. Tíðni fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Á hvaða sviði starfar fyrirtækið? 
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Jafnframt var spurt  hversu lengi fyrirtækið hefði verið í rekstri. Höfundi þótti 

áhugavert að skoða hvort tengsl væru milli nýrra og upprennandi fyrirtækja og hvort 

þau auglýstu meira til að ná í nýja viðskiptavini (sjá mynd 2).  

 

 

Mynd 2. Hversu lengi hefur fyrirtækið verið starfandi? 

Seinasta bakgrunnsspurningin var um fjölda starfsmanna. Með því vildi höfundur 

bæði kanna hversu stórt fyrirtækið væri og hvort að samband væri milli stærðar 

fyrirtækis og markaðsstarfs í tengslum við hátíðina (sjá mynd 3).  

 

Mynd 3. Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu? 
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5.2.2 Mælitæki 

Höfundur ákvað í samráði við leiðbeinanda að hafa spurninglistann styttri og 

hnitmiðaðri til að auka svarhlutfall hjá verslunareigendum. Könnunin samanstóð af níu 

spurningum ásamt þremur bakgrunnspurningum. Fyrstu 11 spurningarnar í könnuninni 

voru lokaðar skalaspurningar en seinasta spurningin var opin spurning. Í lokuðu 

spurningunum voru „já“ og „nei“ spurningar, spurningar þar sem svarendur svöruðu á 

Likert kvarða og einnig  voru spurningar sem buðu svarendum að merkja við fleiri en 

einn möguleika (e. multiple-category closed-ended) (Burns og Bush, 2010). 

Fyrst voru bakgrunnsspurningar um starfsemi fyrirtækisins, á hvaða sviði það starfaði, 

hversu lengi það hefði verið starfandi og hversu margir starfsmenn ynnu hjá fyrirtækinu. 

Þetta var gert til að auðvelda höfundi að greina fyrirtækin og skilja betur þörf ólíkra 

fyrirtækja til að kynna sig fyrir gestum Iceland Airwaves hátíðarinnar. Í næstu spurningu 

var spurt um megin þátt rannsóknarinnar, hvort fyrirtækið nýtti sér aukinn 

ferðmannafjölda á meðan hátíðinni stæði. Í þessari spurningu gat svarandi annað hvort 

svarað játandi eða neitandi. Ef þessari spurningu var svarað neitandi var næst spurt  

hvers vegna fyrirtækið nýtti sér ekki aukinn  ferðamannafjölda á meðan hátíðinni stæði. 

Ef þessari spurningu var hins vegar svarað játandi þá fylgdu fimm spurningar um hvað 

það væri sem fyrirtækið gerði til að ná athygli gesta hátíðarinnar. Að því loknu var spurt 

um hversu mikil áhrif viðkomandi teldi að hátíðin hefði fyrir starfsemi fyrirtækisins þar 

sem svarað var á fimm punkta Likert kvarða frá því að hafa mjög mikil áhrif í það að hafa 

mjög lítil áhrif. Seinasta spurningin var svo opin spurning þar sem verslunareigendur 

voru spurðir hvort þeim fyndist tónlistarhátíðin skipta máli fyrir Reykjarvíkurborg og þá 

afhverju. Spurningalista er hægt að sjá í viðauka 2. 

5.2.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var hannaður með hjálp vefsíðunnar Google Docs (docs.google.com). 

Þar sem erfitt var að nálgast póstlista sem samanstóð af öllum fyrirtækjum í miðborg 

Reykjavíkur var ákveðið í samráði við leiðbeinanda að heimsækja verslanir í miðborg 

Reykjavíkur og safna saman svörum. Verslanir í miðborginni voru valdar eftir 

staðsetningu þeirra og reyndi rannsakandi að fá svör frá búðum sem næst eru hátíðinni. 

Reynt var að stíla upp á að ná í svör frá sem flestum verslunum í miðbæjarkjarnanum og 

fengust 147 svör frá verslunum. Þar sem erfitt er að finna hversu margar verslanir eru í 
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miðbæ Reykjavíkur brá höfundur á það ráð að telja verslanir í bænum til að vita 

svarhlutfall af verslunum sem eru í rekstri í miðbæ Reykjavíkurborgar. Höfundur taldi 

búðirnar eftir bestu getu og reyndust þær vera 348 og svarhlutfallið því 42%. 

5.2.4 Úrvinnsla 

Eftir að svörum hafði verið safnað saman hjá verslunum í miðborg Reykjavíkur var hafist 

handa við að færa þau yfir á rafrænt form til að greina niðurstöður. Það fór fram með 

hjálp Google docs en höfundur færði svörin handvirkt inn í forritið. Eftir að svörin höfðu 

verið færð þar inn voru þau færð yfir í greiningarforritið SPSS þar sem það bíður upp á 

betri möguleika í greiningu gagna. Með hjálp SPSS var kannað hvaða áhrif 

verslunareigendur í miðborg Reykjvíkur teldu að Iceland Airwaves hefði á rekstur síns 

fyrirtækis og hvort þátttakendur gerðu eitthvað til að ná athygli gesta hátíðarinnar. 

Útfrá þessum niðurstöðum var búin til beinagrind fyrir niðurstöður megindlegrar 

rannsóknar. Myndir tengdar spurningunum voru hannaðar með forritinu Microsoft 

Excel.  

5.3 Hagsmunaaðilagreining 

Skipulagsheildir nota hagsmunaaðilagreiningu til að kortleggja þá aðila sem hafa 

hagsmuna að gæta sem ráðast af frammistöðu fyrirtækisins. Mikilvægt er fyrir 

skipulagsheildir að taka tillit til væntinga og þarfa hagsmunaaðila sinna (Newcombe, 

2003). Erfitt getur verið að koma til móts við hagsmuni allra aðila, hagsmunir ólíkra aðila 

geta verið mismunandi og jafnvel stangast á við hvorn annan. Sem dæmi má nefna er ef 

fækka þarf starfsmönnum innan fyrirtækis stangast á hagsmunir starfsmanna og 

hluthafa. Með því að kortleggja hagsmunaaðila, flokka þá niður og skoða vætingar 

þeirra er auðveldara fyrir skipulagsheildina að taka ákvörðun um hvernig sé best að 

mæta þessum væntingum (Johnson o.fl., 2011). Hægt er að flokka hagsmunaaðila í tvo 

hópa þ.e. innri og ytri hagsmunaaðila. Innri hagsmunaaðilar eru þeir sem starfa innan 

skipulagsheildarinnar. Þetta geta t.d. verið starfsmenn, stjórnendur sem hafa hagsmuna 

að gæta af rekstri fyrirtækisins. Ytri hagsmunaaðilar eru þeir aðilar sem eru í ytra 

umhverfi fyrirtækisins sem skipulagsheildin hefur áhrif á með aðgerðum sínum. Johnson 

o.fl. (2011) flokka ytri hagsmunaaðila í fjóra flokka:  

 Efnahagslegir hagsmunaaðilar (e.economic stakeholder) 
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 Félagslegir og pólitískir hagsmunaaðilar (e. social/political stakeholders) 

 Tæknilegir hagsmunaaðilar (e. technolobical stakeholders) 

 Samfélagslegir hagsmunaaðilar (e. community stakeholders) 

Efnahagslegir hagsmunaaðilar eru þeir aðilar sem hafa efnahagslegra hagsmuna að 

gæta. Þetta geta verið hluthafar, samkeppnisaðilar, birgjar og dreifiaðilar. Félagslegir og 

pólitískir hagsmunaaðilar eru þeir opinberu aðilar sem hafa með rekstur 

skipulagsheildarinnar að gera t.d. stjórnvöld og aðrir opinberir aðilar. Þeir aðilar sem 

hafa áhrif á nýja tækni og dreifingu hennar innan atvinnugreinarinnar eru tæknilegir 

hagsmunaaðilar. Samfélagslegir hagsmunaaðilar hafa ef til vill ekkert formlegt samband 

við skipulagsheildina heldur er nærsamfélag viðkomandi fyrirtækis sem getur haft áhrif 

á og verður fyrir áhrifum af gjörðum skipulagsheildarinnar (Johnson o.fl., 2011). 

Þegar kortleggja á hagsmunaaðila er algengt að þeir séu flokkaðir í fjóra flokka. Annars 

vegar eftir því valdi (e. power) sem þeir hafa á viðkomandi skipulagsheild og hins vegar 

eftir þeim hagsmunum (e. level of interest) sem þeir hafa að gæta (Newcombe, 2003).  
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Á mynd 4 má sjá mynd af hagsmunaaðilakorti. Á myndinn sést hvernig flokka má 

sambönd ólíkra hópa eftir því hversu mikil völd og hagsmuni þessi aðilar hafa. Í A 

flokkast þeir hagsmunaaðilar sem hafa lítið vald yfir starfsemi skipulagsheildarinnar og 

lítilla hagsmuna að gæta. Lítið þarf fyrir þeim að hafa og skipulagsheildin þarf ekki að 

hafa miklar áhyggjur af þeim. Í B flokki eru aðilar sem lítil völd hafa en gæta mikilla 

hagsmuna af starfsemi fyrirtækisins. Mikilvægt er að mynda gott samband við þá og 

halda þeim upplýstum um þær stóru ákvarðanir sem skipulagsheildin tekur. Þrátt fyrir 

að báðir þessi flokkar hafi ekki mikil völd má ekki vanmeta stöðu þeirra. Mikil óánægja 

meðal þeirra getur smitað út frá sér og haft áhrif á valdameiri hópa. Þeir aðilar sem hafa 

mikil völd en lítilla hagsmuna að gæta tilheyra flokki C. Þetta er oft erfiðasti hópurinn og 

mikilvægt er að halda honum ánægðum. Ef aðilar innan þessa flokks verða óánægðir 

getur áhugi þeirra aukist og þeir færst úr flokki C yfir í flokk D. Í flokki D eru þeir sem 

hafa bæði mikil völd og mikilla hagsmuna að gæta. Ákvarðanir sem skipulagsheildin 

tekur má ekki vera þvert á væntingar þessara aðila (Newcombe, 2003). 

 

Mynd 4. Hagsmunaaðilakort: Mismunandi tegundir hagsmunaaðila (Johnson, Whittington og Scholes, 
2011). 
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5.4 Fyrirliggjandi gögn frá ÚTON 

Við rannsókn á veltu erlendra gesta í miðbæ Reykjavíkur verður að mestu leyti stuðst við 

skýrslu ÚTON um útgjöld erlendra gesta hátíðarinnar. „Árið 2005 var framkvæmd 

samnorræn könnun þar sem meðal annars var kannað hversu miklu fé erlendir gestir 

Iceland Airwaves-hátíðarinnar verja á höfuðborgarsvæðinu á meðan dvöl þeirra 

stendur“. Árið 2010 ákvað ÚTON að gera rannsókn í þeim tilgangi að kanna hvort útgjöld 

erlendra gesta hátíðarinnar hefðu breyst á þeim fimm árum sem liðin voru frá því að 

könnunin var fyrst gerð. Frá árinu 2010 hefur ÚTON fylgt rannsókninni eftir með því að 

leggja fram spurningalista fyrir hluta erlendra gesta hátíðarinnar í þeim tilgangi að kanna 

breytingar á útgjöldum milli ára. Niðurstaða þessarar rannsóknar hefur verið birt í 

skýrsluformi sem byggir á svörum erlendra gesta en aðalmarkmið skýrslunnar er að 

komast að því „hver sé velta erlendra gesta í kringum hátíðina“ (Tómas Young, 2012).  

Í rannsókn ÚTON er miðað við 95% öryggisbil (5% staðalfrávik) sem þýðir að árið 

2012 þurftu rannsakendur að ná 365 svörum miða við að gestir hátíðarinnar væru 7000 

en alls fengust 434 svör það ár. Skoðaðar verða niðurstöður frá öllum þeim árum sem 

ÚTON hefur framkvæmt rannsóknina en það eru árin 2005, 2010, 2011 og 2012 (Tómas 

Young, 2012). 
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6 Iceland Airwaves 

Iceland Airwaves er gott dæmi um hátíðarferðamennsku en áhrif frá slíkri ferðamennsku 

eru bæði efnahagsleg og félagsleg. Samkvæmt skilgreiningu O’Sullivan og Jackson (2002) 

á þremur tegundum hátíða sem fjallað var um í 2. kafla fellur Iceland Airwaves undir 

Stóra hvells hátíð. Hátíðin er haldin árlega í Reykjavík og er ætlað að auka menningu 

bæði í Reykjavík og á Íslandi. Að auki er hátíðinni ætlað að lengja ferðamannatímabilið 

hér á landi og stuðla þannig að efnahagslegri þróun. Í þessum kafla verður fjallað um 

sögu og markmið hátíðarinnar en fjallað verður um efnahagsleg- og félagsleg áhrif sem 

hátíðin hefur á Reykjavík í niðurstöðukafla. 

6.1 Saga 

Þann 16. október 1999 voru fyrstu Iceland Airwaves tónleikarnir haldnir í flugskýli á 

Reykjavíkurflugvelli. Markmið Flugfélags Íslands með tónleikunum var að kynna Ísland, 

ekki einungis sem náttúruperlu og útivistarsvæði heldur einnig sem miðstöð menningar 

og skemmtanalífs. Voru seldar sérstakar ferðir á tónleikana frá markaðssvæðum 

flugfélagsins. Með þessu leituðust forsvarsmenn flugfélagsins eftir því að kynna landið 

fyrir nýjum markhóp sem hefði áhuga á listum og menningu og gæti sótt landið utan 

háannatíma. Árið 1999 er talið að rúmlega 500 erlendir gestir hafi sótt hátíðina. 

Hátíðin var þó ekki einungis hugsuð sem leið til að fá fleiri ferðamenn til landsins heldur 

var hún einnig hugsuð sem leið til að kynna íslenska tónlist á erlendri grundu. Sjö 

hljómsveitir komu fram á fyrstu  Airwaves hátíðinni. Fjórum sveitum var boðið að spila 

en þær voru íslenska sveitin GusGus og bandarísku sveitirnar Thievery Corporation og 

UV-Ray og loks danska hljómsveitin Zoe. Það var svo í hlustendakostningu á 

útvarpsstöðinni X-inu sem hinar þrjár sveitirnar voru valdar en það voru sveitirnar 

Ensími, Quarashi og Toy Machine. Þeim  var gefinn kostur á því að spreyta sig frammi 

fyrir 45 fulltrúum erlendra hljómplötufyrirtækja sem hafði verið boðið til landsins („EMI, 

Flugleiðir“, 1999; Björn Teitsson, 2012) 

Strax næsta ár var flutt úr flugskýlinu og voru tónleikar haldnir á ýmsum 

skemmtistöðum Reykjavíkurborgar ásamt stórum tónleikum í Laugardalshöll. Á þessum 
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fyrstu árum hátíðarinnar leituðust forsvarsmenn Iceland Airwaves eftir því að fá a.m.k. 

eina stór hljómsveit til að spila á hátíðinni, sem átti að vera hápunktur og aðdráttarafl 

hátíðarinnar. Árið 2000 var hljómstveitin Suede fengin til að spila fyrir gesti hátíðarinnar 

í Laugardalshöll en með þeim spilaði einnig bandaríska sveitin Flaming lips. Með þessari 

breytingu var möguleiki á að fjölga tónleikagestum og fjölgaði erlendum ferðamönnum 

frá 500 upp í 1800 milli ára og orðspor hátíðarinnar óx („Hljómsveitin Suede“, 2000). 

Eftir þessa velgengni  óskuðu margar hljómsveitir eftir því að fá að spila á hátíðinni og 

gestum  fjölgaði ennfrekar. Fyrstu árin sem hátíðin var haldin var þó ekki uppselt á hana 

og það var ekki fyrr en árið 2004 að fyrst var uppselt („Uppselt á“, 2004).  

Fyrirtækið Hr. Örlygur átti hátíðina um tíma og hafði umsjón með rekstri hennar en 

eftir mikla fjárhagsörðuleika Hr. Örlygs leitaði Icelandair sem á vörumerkið Iceland 

Airwaves og er jafnframt einn af aðal styrktaraðilum hátíðarinnar til ÚTON 

(Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar) til að taka við rekstri Iceland Airwaves. 

Útkoman varð sú að stofnuð var sér kennitala og nýtt fyrirtæki utan um Iceland 

Airwaves og Grímur Atlason ráðinn framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Í dag er Iceland 

Airwaves með sér rekstur og er dótturfyrirtæki ÚTON (Tómas Young munnleg heimild, 

22. apríl 2013; „Eldar tjáir sig“, 2008).  

6.2 Markmið 

Þegar Hr. Örlygur átti og sá um Iceland Airwaves var stefna hátíðarinnar sú að fá 

upprennandi erlend bönd til að spila á hátíðinni ásamt því að gefa íslenskum 

listamönnum tækifæri á því að spila fyrir framan erlent bransalið (e. international music 

press) (Nielsén, T. o.fl., 2009). Síðan nýjir stjórnendur tóku við rekstri Iceland Airwaves 

hefur þessi stefna ekki breyst. Stjórnendur leggja enn áherslu á að fá erlendar 

hljómsveitir sem eru við það að hljóta heimsfrægð til að spila á hátíðinni auk þess að 

gefa innlendum listamönnum tækifæri. Í dag þykir Iceland Airwaves vera ein af stærri 

kynningarhátíðum (e.showcase festival) í Evrópu og fólk innan tónlistargeirans leggur 

leið sína hingað til lands til að uppgötva ungar og upprennandi hljómsveitir. Óhætt er að 

segja að þessi stefna sem stjórnendur Iceland Airwaves hafa valið hafi virkað, því að 

síðustu ár hefur verið uppselt á hátíðina og færri komist að en vilja(Grímur Atlason 

munnleg heimild, 26. mars 2013). 



 

32 

Síðan Iceland Airwaves var stofnað hafa markmið hátíðarinnar alla tíð verið þríþætt 

og horfa starfsmenn hátíðarinnar til þeirra þegar teknar eru ákvarðanir um stefnuna 

hverju sinni. 

Fyrsta markmið hátíðarinnar er að halda tónlistarhátíð á heimsmælikvarða. Óhætt er 

að segja að hátíðin Iceland Airwaves sé tónlistarhátíð á heimsmælikvarða á sínum 

forsendum, hún er kannski ekki jafn stór og stærstu hátíðir heims ef litið er til 

gestafjölda en hún er samt sem áður ein af þekktustu hátíðum heims. Fjallað er um 

hátíðina af virtum erlendum tímaritum út um allan heim og þá sér í lagi innan 

tónlistargeirans, sem dæmi má nefna eru tímarit á borð við Rolling Stone Magazine, 

Clash Magazine og Kerrang! (Kamilla Ingibergsdóttir munnleg heimild, 24. apríl 2013). Á 

hverju ári koma tónlista bókarar frá Hróarskeldu og South By Southwest hingað til lands 

á meðan hátíðin stendur yfir til að kynna sér og bóka hljómsveitir fyrir sína hátíð (Tómas 

Young munnleg heimild, 22. apríl 2013). 

Annað markmið Iceland Airwaves er að flytja út íslenska tónlist og stuðla að 

framgangi íslenskrar tónlistar á erlendri grund. Það nægir að nefna hljómsveitir eins og 

Sigur Rós og Of Monsters And Men til að sýna fram á  að framgangur íslenskrar tónlistar 

á undanförnum árum hefur vaxið gífurlega. Sem dæmi má nefna, þá sá David Fricke 

ritstjóri bandaríska tímaritsins Rolling Stone Magazine hljómsveitina Of Monsters And 

Men  árið 2011 og lýsti því yfir að hún ætti eftir að vera á ratsjánni í Bandaríkjum á 

næstunni. Ljóst er að góð umfjöllun frá virtu tónlistartímariti sem Rolling Stone 

Magazine er, hefur mikil áhrif á framgang hljómsveita bæði innanlands sem og erlendis 

(Kamilla Ingibergsdóttir munnleg heimild, 24. apríl 2013; Fricke, D., 2011).  

Þriðja og síðasta markmið hátíðarinnar er að fjölga ferðamönnum á Íslandi utan 

hefðbundins ferðatíma. Eins og kom fram í kafla 6.1 þá var hátíðin fyrst haldin 16. 

október 1999 en síðan þá hafa forsvarsmenn hátíðarinnar fært hana aftar á árið til að 

koma til móts við lengra ferðamannatímbil, en árið 2012 var fyrsta skiptið sem hátíðin 

var haldin í byrjun nóvember (Grímur Atlason munnleg heimild, 26. mars 2013).  
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum eigindlegrar- og megindlegrar  

rannsóknar og reynt að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi 

ritgerðarinnar. Helstu niðurstöðurnar voru þær að verslunareigendur í miðborg 

Reykjavíkur eru almennt ánægðir með hátíðina og telja hana hafa góð efnahagsleg- og 

félagsleg áhrif á Reykjavíkurborg.  

7.1 Hagsmunaaðilagreining 

Tónlistarhátíð af þeirri stærðargráðu sem Iceland Airwaves er, á sér marga 

hagsmunaaðila en til einföldunar verður aðeins greint frá þeim stærstu. Í töflu 2 eru 

helstu hagsmunaaðilar hátíðarinnar dregnir saman í stafrófsröð.  

Tafla 2. Hagsmunaaðilar Iceland Airwaves  (Johnson, Whittington og Scholes, 2011). 

 Áhugi Vald 

Fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur ++ +/- 

Gestir hátíðarinnar +++ + 

Icelandair +++ ++ 

Íbúar í Reykjavík + - 

Ísland +/- + 

Íslenskar hljómsveitir +++ + 

Reykjavíkurborg ++ + 

Ríkisvald +/- ++ 

Starfsfólk +++ +++ 

Tónleikastaðir +++ + 

   
Í hagsmunaaðilagreiningu er fyrirtækjum skipt bæði eftir áhuga þeirra á starfsemi 

skipulagsheildarinnar og valdi sem þeir hafa yfir fyrirtækinu. Á mynd 5 má sjá hvernig 

þessi aðilar falla inn í hagsmunaaðilakort. 
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Mynd 5. Hagsmunaaðilakort af hagsmunaaðilum Iceland Airwaves (Johnson, Whittington og Scholes, 
2011). 

7.1.1 Reykjarvíkurborg 

Á hverju ári styrkir Reykjavíkurborg Iceland Airwaves um 10 milljónir króna og vill þannig 

koma til móts við það sem hátíðin færir borginni (Grímur Atlason munnleg heimild, 26. 

mars 2013). Helstu hagsmunir Reykjavíkurborgar skiptast í nokkra hluti, annars vegar 

felast þeir í kynningu á borginni og efnhagslegum áhrifum hátíðarinnar fyrir fyrirtæki í 

miðbænum. En eins og rætt var í kafla 2.1.2 má þó má ekki gleyma félagslegum þáttum 

sem hátíðin hefur á íbúa borgarinnar. Þeir njóta góðs af hátíðinni þar sem aukið líf færist 

yfir borgina á meðan henni stendur. Á Iceland Airwaves er skipulögð Off-Venue dagskrá 

þar sem hver sem er getur farið og horft á hljómsveitir eða dagskráratriði og skiptir engu 

hvort að viðkomandi sé með armband á hátíðina.  Þessi dagskrá er í tengslum við 

fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur sem nota hátíðina til að kynna sinn rekstur fyrir gestum 

hátíðarinnar (Kamilla Ingibergsdóttir munnleg heimild, 24. apríl 2013).  

7.1.2 Fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur 

Þar sem fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur eru mörg og af ýmsum gerðum hafa þau 

mismunandi hagsmuna að gæta þegar kemur að Iceland Airwaves. Það er ljóst að 

verslanir í miðborg Reykjavíkur hafa mismunandi áhuga og vald á hátíðinni. Fyrirtæki í 

ferðamannaiðnaði hafa meiri áhuga á starfsemi hátíðarinnar heldur en önnur fyrirtæki. 
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Að sama skapi hafa þessi fyrirtæki mismikið vald yfir starfsemi hátíðarinnar. Hótel og 

önnur gistirými hafa t.d. meira vald yfir starfsemi hátíðarinnar heldur en 

gjafavöruverslanir þrátt fyrir að báðir aðilar hafi hag af starfsemi hennar. Gistirými hafa 

áhrif á hversu margir ferðamenn geti verið hér á sama tíma og hafa þar af leiðandi vald 

yfir fjölda ferðamanna  meðan á hátíðinni stendur. Tónleikastaðir njóta góðs af hátíðum 

á borð við Iceland Airwaves. Þeir hafa mikinn áhuga á starfsemi hátíðarinnar en hún er 

haldin frá miðvikudegi til sunnudags sem þýðir að fullt er inni á tónleikastöðum í 5 daga. 

Þeir hafa einnig ákveðið vald yfir starfsemi hátíðarinnar þar sem stærð hennar ræðst að 

miklu leyti  af fjölda gesta sem komast inn á tónleikastaði.  

Eitt af þremur markmiðum hátíðarinnar er að lengja ferðamannatímabilið hér á landi. 

Með tilkomu Iceland Airwaves hefur það sannarlega lengst og ferðamannafjöldi aukist á 

tímabili sem annars væri minna um að vera. Árið 2012 var hátíðin færð frá miðjum 

október fram í byrjun nóvember til að koma til móts við lengra ferðamannatímabil hér á 

landi (Grímur Atlason munnleg heimild, 26. mars 2013). Á þessu ári jókst 

ferðamannafjöldi í nóvember um 60% en þetta var í fyrsta skipti sem Iceland Airwaves 

var haldin á þeim tíma. Líklegt verður að teljast að tónlistarhátíðin hafi sitt að segja í 

auknum ferðamannafjölda á þessu tímabili („Fjöldi erlendra“, 2013). 

Erlendir gestir hátíðarinnar koma með töluvert  af erlendum gjaldeyri inn í landið á 

meðan hátíðin stendur yfir og eyða þeir stórum hluta þeirra fjármuna í miðborg 

Reykjavíkur. Fyrirtæki í miðborginni hagnast á því að hátíðin sé haldin á þessum tíma þar 

sem annars væri minna að gera (Tómas Young munnleg heimild, 22. apríl 2013). Í skýrslu 

ÚTON frá árinu 2010 þar sem talað var við erlenda gesti hátíðarinnar kom fram að 73% 

svarenda sögðu Iceland Airwaves vera aðalástæðu veru sinnar í Reykjavík (Tómas Young, 

ÚTON skýrsla 2012). Út frá þessu er hægt að sjá að fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur eru 

stór hagsmunaaðili þegar kemur að hátíðinni Iceland Airwaves. Ekki verður greint frá 

niðurstöðum um útgjöld erlendra gesta í miðborg Reykjavíkur í þessum kafla en þær eru 

birtar í kafla 7.2 Efnahagsleg áhrif.  

7.1.3 Icelandair 

Stærra og betra leiðarkerfi Icelandair hefur hjálpað hátíðinni mikið seinustu ár. 

Icelandair hefur bætt við borgum eins og Seattle og Denver inn í leiðarkerfi sitt sem 

auðveldar skipuleggjendum hátíðarinnar markaðssetningu á þeim svæðum. Félagið 
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hefur einnig staðið fyrir veigamiklum auglýsingaherferðum í þeim tilgangi að kynna 

landið og það sem það hefur upp á að bjóða. Með þessu eykur félagið áhuga 

ferðamanna á landi og þjóð sem hjálpar Airwaves í kynningarstarfsemi sinni (Grímur 

Atlason munnleg heimild, 26. mars 2013). 

Icelandair býður gestum uppá pakkaferðir á hátíðina og kynnir sig sem aðal 

styrktaraðila hátíðarinnar. Fólk sem veit um hátíðina Iceland Airwaves þekkir ósjálfkrafa 

merkið Icelandair og tengir það við hátíðina. Icelandair hefur mikinn áhuga á hátíðinni 

og jafnframt ákveðið vald yfir henni en það er jafnt hagur Icelandair og Iceland Airwaves 

að hafa hátíðina ferska til að fá gesti á hana (Grímur Atlason munnleg heimild, 26. mars 

2013). 

7.1.4 Íslenskar hljómsveitir 

Hátíðin leggur mikla áherslu á að kynna íslenska tónlist og gera henni góð skil á 

erlendum vettvangi, enda er það hluti af markmiði hátíðarinnar að kynna íslenska tónlist 

og koma henni á framfæri. Frá stofnun hefur hátíðin lagt áherslu á að kynna íslenska 

tónlistarmenn og gefa þeim tækifæri til að spila fyrir erlenda blaðamenn og fólk innan 

tónlistarbransans. Árlega bjóða forráðamenn Iceland Airwaves bæði útvöldum 

blaðamönnum og framkvæmdarstjórum hljómplötufyrirtækja á hátíðina til að kynna 

bæði hátíðina og þær hljómsveitir sem spila á henni. Árið 2012 voru 350 blaðamenn 

viðstaddir hátíðina, flestir þeirra voru að eigin vegum en nokkrum þeirra var boðið á 

vegum hátíðarinnar.  

„Það er kominn betri mynd á tónlistarbransann hérna heima þannig að bönd 
vita betur hvernig á að koma sér á framfæri og hvaða skref þau eiga að taka 
til að koma sinni tónlist út fyrir landssteinana og Iceland Airwaves er 
rosalega mikilvægur vettvangur í því ferli. Venjulega eru íslensk bönd að 
reyna að koma tónlistinni sinni út en í þessari viku beinast augu umheimsins 
allavega tónlistarbransans að Íslandi sem er rosalega fínt, þá geta þau verið á 
sínum eigin heimavelli“ (Kamilla Ingibergsdóttir munnleg heimild, 24. apríl 
2013).  

ÚTON stendur árlega fyrir tengslamyndunarfundi þar sem tónlistarmenn fá tækifæri 

til að hitta bransafólkið sem er boðið til landsins og ræða við það um viðskipti og tónlist. 

Þetta hefur leitt til þess að tónlistarmenn hafa komið sér upp góðum tengslum og 

samböndum erlendis. Að auki hefur hátíðin gefið böndum tækifæri til að spila á 



 

37 

erlendum hátíðum sem Iceland Airwaves hefur góð samskipti við (Tómas Young 

munnlegt heimild, 22. apríl 2013). 

Eins og áður kom fram kemur hingað til lands mikið af erlendu fagfólki innan 

tónlistarbransans til að kynna sér þá tónlist sem er á hátíðinni. Sem dæmi má nefna er 

að hljómsveitin Of Monsters And Men var að miklu leiti uppgötvuð í tengslum við 

hátíðina.  

„Ég held að það hefði tekið miklu lengri tíma fyrir þau (Of Monsters And 
Men) að komast út fyrir landssteinanna ef það hefði ekki verið fyrir Iceland 
Airwaves, KEXP og aðra samstarfsaðila sem gerðu myndband fyrir lagið Little 
Talks sem varð svo viral. Hátíðin hefur hjálpað íslenskum tónlistarbransa að 
vaxa og dafna og hefur orðið til þess að tónlistarfólk er orðið faglegra í sínu 
starfi og í nálgun á sinn feril“ (Kamilla Ingibergsdóttir munnleg heimild, 24. 
apríl 2013). 

Íslenskir tónlistarmenn hafa flestir mikinn áhuga á hátíðinni og framgangi hennar. 

Þeir hafa einnig meira vald yfir hátíðinni en þeir gera sér grein fyrir vegna þess að á 

hverju ári eru um 70-80% tónlistaratriða á hátíðinni íslenskar hljómsveitir. Hátíðin hefur 

öðlast gott orðspor, ekki einungis vegna þess að starfsmenn hennar eru góðir að finna 

ung og upprennandi erlend bönd heldur einnig vegna þess að íslensk tónlist er stöðugt í 

uppsiglingu (Grímur Atlason munnleg heimild 26. mars 2013). 

7.1.5 Ísland 

Ríkisvaldið á Íslandi hefur ákveðið vald yfir hátíðum á borð við Iceland Airwaves. Lög og 

reglugerðir sem settar eru af ríkisvaldi geta haft mikil áhrif á rekstur hátíða og bæði 

auðveldað þeim störf og gert þeim erfiðara fyrir. Landkynning og önnur markaðsmál 

tengd landinu eru venjulega á ábyrgð ríkisrekinna aðila (e. National tourism 

organisations) (Weaver & Lawton, 2002). Fram til ársins 2010 sá Ferðamannastofa 

alfarið um landkynningu og markaðsmál á Íslandi en með breyttum lögum og stofnun 

Íslandsstofu var sú starfsemi færð þangað og henni falið markaðssetning á 

ferðaþjónustu erlendis (Ferðamálastofa, 2013).  

Eitt af meginmarkmiðum Íslandsstofu er að efla ferðamannaiðnað hér á landi með 

samræmdu kynningar- og markasstarfi í þágu íslenskrar ferðaþjónustu. Íslandsstofa 

hefur m.a. séð um framkvæmd markaðsverkefna á borð við „Inspired by Iceland“ og 
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„Ísland allt árið“, en þau hafa það hlutverk að efla orðspor og ímynd landsins erlendis 

(Íslandsstofa, 2013). 

„Á Íslandi hefur menning ávalt verið beintengd samfélaginu og ef litið er 
aftur til Íslendingasagnanna þá er þar iðulega verið að fjalla um íslensk skáld 
í útrás. Ein besta landkynning sem völ er á er íslensk tónlist. Hún veitir 
landinu möguleika á því að kynna sig, ekki aðeins sem náttúruparadís heldur 
einnig sem menningar- og tónlistarland.“ (Grímur Atlason munnleg heimild, 
26. mars 2013). 

Af þessu er hægt að draga þær ályktanir að hátíðin skili miklum ávinningi fyrir Ísland 

og þá sérstaklega fyrir ferðamannaiðnaðinn. Íslensk tónlist og hátíðir á borð við Iceland 

Airwaves hjálpa landinu í kynningar- og markaðsstarfi erlendis og skapa landinu ímynd. 

Hátíðin eykur aðdráttarafl (e. attraction) svæðisins og gefur landinu eins og Grímur 

Atlason kemur inn á aukinn möguleika því að kynna sig fyrir erlendum ferðamönnum 

ekki aðeins sem útivistarperlu heldur einnig sem menningar- og tónlistarland. 

7.2 Efnahagsleg áhrif 

Hér verður fjallað um veltu erlendra gesta Iceland Airwaves auk fjölda erlendra gesta á 

hátíðinni. Stuðst verður við fyrirliggjandi gögn frá ÚTON um útgjöld erlendra gesta auk 

eigindlegrar rannsóknar sem rannsakandi framkvæmdi. 

7.2.1 Gestir Iceland Airwaves 

Árið 2012 var heildarfjöldi gesta hátíðarinnar 7543 en þá eru taldir með allir sem komu 

að hátíðinni hvort sem um ræðir gesti, starfsmenn eða hljómsveitameðlimi. Af þessum 

7543 voru 4076 erlendir gestir en það er í fyrsta sinn sem erlendir gestir eru í meirihluta 

á hátíðinni. Á seinstu árum hefur heildarfjöldi gesta Iceland Airwaves aukist jafnt og 

þétt. Frá árinu 2005 til ársins 2013 fjölgaði gestum um 80% og frá árinu 2010 til 2013 

hefur orðið 44% aukning á fjölda gesta sem sækja hátíðina. 

Tilkoma  tónlistarhúsins Hörpu hefur haft mikil áhrif á hátíðina og gefið 

skipuleggjendum Airwaves tækifæri á að auka fjölda gesta þrátt fyrir að hafa misst aðra 

stóra tónleikastaði eins og t.d. Nasa . Þrátt fyrir að heildarfjöldi gesta hafi aukist jafnt og 

þétt seinustu ár má reikna með að ákveðin stöðnun verði í framhaldinu. Til að auka 

fjölda gesta á hátíðinni er nauðsynlegt að fjölga tónleikastöðum. Flest allir staðir í 

miðborg Reykjavíkur eru nýttir sem tónleikastaðir á meðan hátíðinni stendur til að svara 

eftirpurn eftir miðum á hátíðina. Tónleikastöðum í Reykjavíkurborg hefur fækkað á 
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núverandi ári og ekki er gert ráð fyrir neinum framkvæmdum til að auka uppbyggingu 

tónleikastaða. (Grímur Atlason munnleg heimild, 26. mars 2013). 

Aukning innlendra og erlendra gesta hefur haldist í hendur í gegnum tíðina og hafa 

innlendu gestirnir ávalt verið fleiri þar til ársins 2012 þegar í fyrsta sinn í sögu 

hátíðarinnar erlendir gestir voru fleiri en innlendir. Milli áranna 2011 og 2012 fækkaði 

innlendum gestum um 17% en að sama skapi fjölgaði erlendum gestum um 31% og 

heildarfjöldi gesta jókst. Grímur Atlason segir í viðtali að  

„við reynum að bjóða upp á eitthvað sem er ferskt en við þurfum líka 
eitthvað svona sem selur. Þó við séum með 4000 útlendinga sem vilja alltaf 
koma þurfum við að selja hátíðina fyrir Íslendinga“ (Grímur Atlason munnleg 
heimild 26. mars 2013). 

Eins og Grímur bendir á er til nóg af erlendum gestum sem vilja koma á hátíðina. Eins 

og sést með því að skoða niðurstöður ÚTON á mynd 6 þá hefur fjöldi erlendra gesta 

aukist á undanförnum árum. Hann telur þó jafnframt að mikilvægt sé að hátíðin viðhaldi 

samræmi í fjölda íslenskra og erlendra gesta til að hún haldi í fyrri eiginleika og breyti 

þar af leiðandi ekki þeirri menningu sem hún hefur skapað (Grímur Atlason munnleg 

heimild 26. mars 2013). 

 

 

Mynd 6. Fjöldi gesta á Iceland Airwaves (Tómas Young, 2012). 
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Meðalfjöldi sóttra hátíðardaga hefur hækkað milli ára en árið 2005 var meðalfjöldinn 

4,1 dagur af 5 mögulegum en árið 2012 hafði sú tala aukist í 4,46 daga af 5 mögulegum. 

Eins og sést á mynd 7 hefur meðalfjöldi sóttra hátíðardaga hækkað jafnt og þétt síðan 

mælingar hófust sem meðal annars hefur góð áhrif á hagnað fyrirtækja í miðborg 

Reykjavíkur. Því lengur sem erlendir gestir eru hér á landi þeim mun meiru eyða þeir á 

meðan dvöl þeirra stendur (Tómas Young, 2012). 

 

 

Mynd 7. Meðalfjöldi sóttra hátíðardaga (Tómas Young, 2012). 

7.2.2 Velta erlendra gesta 

Niðurstöðurnar í skýrslu ÚTON um veltu erlendra gesta á Iceland Airwaves 2012 voru 

þær að hver gestur hátíðarinnar eyðir að meðaltali 29.268 kr. á dag en þá er aðgangur 

að hátíðinni meðtalinn.  Ef aðgangur að hátíðinni er ekki talinn með reyndist hver gestur 

að meðaltali eyða 27.655 kr. á dag. Alls voru 4.076 erlendir gestir á hátíðinni þetta ár en 

af þessum gestum voru 3.494 sem keyptu sér miða á hátíðina. Aðrir gestir voru á vegum 

Iceland Airwaves s.s. tónlistarmenn, fjölmiðlafólk og starfsfólk útgáfufyrirtækja sem 

Iceland Airwaves býður á hátíðina. Erlendir gestir voru að auki spurðir um lengd dvalar 

sinnar hér á landi.  Að meðaltali gisti hver gestur 6,72 nætur hér á landi.  
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Heildarvelta erlendra gesta á meðan á hátíðinni stóð reyndist vera 801.661.510 kr. en 

sú tala var fengin með því að margfalda saman meðaltal af eyðslu erlendra gesta á dag 

án miða við fjölda erlendra gesta og var sú tala síðan margfölduð saman við meðaltal 

gistinátta. Síðan var meðalmiðaverð margfaldað saman við fjölda erlendra gesta sem 

keyptu miða. Miðaverð á hátíðina getur verið breytilegt eftir því hvenær miðinn er 

keyptur og því er einungis hægt að styðjast við meðaltal af miðaverði. Þessar tölur voru 

síðan lagðar saman og gaf sú útkoma heildarveltu erlendra gesta ef ekki er reiknað með 

ferðakostnaði þeirra til landsins (Tómas Young, 2012). Í töflu 3 má sjá hvernig 

heildarvelta erlendra gesta var reiknuð út. 

Tafla 3. Útgjöld erlendra gesta Iceland Airwaves  (Tómas Young, 2012). 

Meðalútgjöld á dag hjá erlendum hátíðargesti án miða 
 (meðaltal af gildum svörum) 27.655 kr. 

Fjöldi erlendra gesta  4076 gestir 

Meðaltal gistinátta 6,72 nætur 

Heildarútgjöld án miða: 757.490.362 kr. 

  Erlendir gestir sem keyptu miða 3494 miðar 

Meðalmiðaverð 12.642 kr. 

Seldir miðar erlendis 44.171.148 kr. 

  Heildar útgjöld án miða: 757.490.362 kr. 

Seldir miðar erlendis 44.171.148 kr. 

Heildarútgjöld án flugkostnaðar með erlendri miðasölu  801.661.510 kr. 

  Meðalferðakostnaður 66.230 kr. 

Fjöldi erlendra gesta 4076 gestir 

Meðalferðakostnaður erlendra gesta 269.953.480 kr. 

  Heildarútgjöld með erlendri miðasölu  801.661.510 kr. 

Meðalferðakostnaður erlendra gesta 269.953.480 kr. 

Heildarútgjöld erlendra gesta með ferðakostnaði       1.071.614.990 kr.  

 

Sé meðalferðakostnaði bætt við heildarútgjöld erlendra ferðamanna sést að útgjöld 

erlendra ferðamanna á meðan hátíðinni stendur fer yfir einn milljarð króna. 

Tekið skal fram að útgjöld erlendra ferðamanna miðast eingöngu við eyðslu þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu. Þá eru ekki meðtaldar ferðir eins og skoðunarferðir utan 

höfuðborgarsvæðisins og heimsóknir í Bláa Lónið sem margir af erlendum gestum 
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hátíðarinnar fara í. Jafnframt er velta innlendra gesta ekki meðtalinn (Tómas Young, 

2012). 

Iceland Airwaves hefur ekki aðeins stækkað þegar litið er til heildarfjölda gesta heldur 

hefur eyðsla erlendra gesta á meðan hátíðin stendur yfir aukist ár frá ári frá því 

mælingar hófust árið 2005. Á mynd 8 má sjá þróun á veltu erlendra gesta hátíðarinnar 

milli ára. Taka skal fram að allar tölur á mynd 8 eru sýndar á verðlagi október 2012. 

 

 

Mynd 8. Eyðsla gesta í milljónum króna á verðlagi okt. 2012 (Tómas Young, 2012). 

Árið 2012 eyddu erlendir gestir hátíðarinnar 801,7 milljónum króna en þá er aðeins 

litið til veltu á höfuðborgarsvæðinu á meðan dvöl þeirra stóð. Öll útgjöld utan 

höfuðborgasvæðisins ásamt flugkostnaði reiknast ekki með. Sé flugkostnaði bætt við er 

eyðsla þeirra eins og sjá má í töflu 3 vel yfir einn milljarður króna. Sé horft aftur til ársins 

2011 þegar erlendir gestir eyddu 502,7 milljónum króna má sjá að velta þeirra hefur 

aukist um 299 milljónum milli ára sem geri aukningu upp á u.þ.b. 60% milli áranna 2011 

og 2012. Þessa miklu aukningu má að stærstum hluta skýra með auknum fjölda erlendra 

gesta milli ára en ef litið er á töflu 4 má sjá að fleiri liðir hafa áhrif á aukna veltu milli ára.  
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Tafla 4. Samanburður milli ára (Tómas Young, 2012). 

 
2005 2010 2011 2012 

Breytingar 
milli 2011 
og 2012 

Heildarfjöldi gesta 4200 5250 6862 7543 9,92% 

Erlendir gestir 1663 2215 2794 4076 45,88% 

Íslenskir gestir 2537 3035 4068 3467 -14,77% 

Hlutfall erlendra gesta af heildarfjölda 40% 42% 41% 54% 32,71% 

Hlutfall innlendra gesta af heildarfjölda 60% 58% 59% 46% -22,47% 

Meðalaldur 26 28,6 28,9 29,6 2,42% 

Meðalfjöldi gistinátta 6,6 5,57 6,6 6,7 1,52% 

Eyðsla í milljónum kr. á verðlagi hvers árs 185 313 482,5 801,7 66,16% 

Eyðsla í milljónum kr. á verðlagi okt. 2012 284,5 345,9 502,7 801,7 59,48% 

Eyðsla á dag í milljónum kr. á verðlagi hvers 
árs 16.240 25.372 26.168 29.268 11,85% 

Eyðsla á dag í milljónum kr. á verðlagi okt. 
2012 24.971 28.038 27.263 29.268 7,35% 

Fjöldi hátíðardaga 5 5 5 5 0,00% 

Fjöldi sóttra hátíðardaga 4,1 4,33 4,37 4,46 2,06% 

Vísitala neysluverðs 260,6 362,6 384,6 400,7 4,19% 

      

 

Árið 2012 eyddi hver gestur að meðaltali 29.268 kr. á dag eða um 7,35% meira heldur 

en árið áður. Jafnframt gisti hver gestur í 6,7 daga að meðaltali en sú tala hefur haldist 

nokkuð jöfn milli ára að undanskildnu árinu 2010 en þá gisti hver gestur að meðaltali 

einum degi styttra hér á landi. Meðalaldur gesta hefur einnig hækkað síðustu ár og má 

telja líklegt að eyðsla ferðamanna haldist að einhverju leiti í hendur við hann. Bæði eru 

erlendir gestir hátíðarinnar að eyða meiru á meðan dvöl þeirra stendur yfir en það sem 

skiptir meira máli fyrir verslanir í miðborginni er, að árið 2012 voru u.þ.b. 46% fleiri 

erlendir gestir á hátíðinni en árið 2011 og það eitt hefur gríðarleg áhrif á þá veltu sem 

hátíðin skapar. 
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Á mynd 9 má sjá hvernig skiptingu útgjalda erlendra gesta Iceland Airwaves á 24 

klukkustunda tímabili. Tölurnar eru meðaltal allra erlendra gesta og eru bæði sýnd 

útgjöld ársins 2011 og 2012 til að bera saman milli ára. Á myndinn sést að erlendir gestir 

eyða mestu þegar kemur að gistingu en árið 2012 eyddi hver gestur að meðaltali um 

6500 kr. á dag í gistingu á meðan dvöl hans stóð. Gestir hátíðarinnar eyddu meiru árið 

2012 bæði þegar kemur að veitinga- og skemmtistöðum heldur en árið áður. Jákvætt er 

að sjá að erlendir gestir hátíðarinnar eyða meiru nú í ár heldur en árið áður í öllum 

útgjaldaflokkum að undanskildum flokkunum verslun og annað. 

 

 

Mynd 9. Skipting útgjalda erlendra gesta í miðborg Reykjavíkur á meðan dvöl þeirra stendur (Tómas 
Young, 2012). 
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7.3 Fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða áhrif Iceland Airwaves hefur á ímynd 

Reykjavíkurborgar. Jafnframt verður fjallað um hvaða áhrif hátíðin hefur á fyrirtæki í 

miðborg Reykjavíkur og hvaða leiðir fyrirtæki nota til að kynna sig fyrir erlendum gestum 

hátíðarinnar. 

7.3.1 Ímynd Reykjavíkurborgar 

Hátíðin Iceland Airwaves skilar ekki aðeins fjárhagslegum ávinningi til Reykjavíkurborgar 

heldur kynnir hún borgina bæði sem menningar- og tónlistarborg. Iceland Airwaves er 

nefnd í sömu andrá og aðrar stórar kynningarhátíðir í Evrópu. Hátíðin hefur haft mikil 

áhrif á Reykjavík sem túristaborg og er stór ávinningur sem jákvæð kynning fyrir borgina. 

„Góð landkynning“ var einnig skýrt álit verslunareigenda í miðborg Reykjavíkur þegar 

þeir voru spurðir um að hvaða leiti hátíðin skipti máli fyrir borgina. 

 „Björk, Sykurmolarnir og Sigur Rós og svo Iceland Airwaves og allar þessar 
hátíðir. Þetta er að mínu mati og ég fullyrði það, þetta er ástæða þess að hér 
eru ferðamenn allt árið. Þetta er ekki bara náttúran. Kannanir hafa sýnt að 
það eru 40% sem nefna menningu sem aðal ástæðu þess að þeir komi 
hingað til lands og Iceland Airwaves er eitt af lykilatriðum þess“ (Grímur 
Atlason munnleg heimild 26. mars2013). 

Eins og Grímur bendir á hefur bæði íslensk tónlist og tónlistarhátíðir á borð við 

Iceland Airwaves hjálpað landinu í að kynna sig á erlendum mörkuðum. Þetta kemur vel 

saman við það sem ýmsir verslunareigendur höfðu að segja um hátíðina. Sú ímynd sem 

skapast bæði í kringum Iceland Airwaves og íslenska tónlist á meðan á hátíðinni stendur 

verður til þess að borgin fær aukinn möguleika til að markaðssetja sig fyrir ólíkum 

hópum og treysta ekki einungis á ferðamenn sem koma hingað til lands til að skoða 

náttúru landsins. Hátíðin er ein ástæða þess að  fólk erlendis veit af landinu og hvað er 

að gerast hér (Kamilla Ingibergsdóttir munnleg heimild, 24. apríl 2013).  
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7.3.2 Aðgreining verslana fyrir erlenda gesti hátíðarinnar 

Eins og kemur fram í kafla 5.2 gerði höfundur megindlega rannsókn á áhrifum Iceland 

Airwaves á fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur. Ástæða þessarar rannsóknar var að öðlast 

dýpri skilning á hver áhrif hátíðarðinnar væru á þau fyrirtæki sem næst væru hátíðinni. 

Verslunareigendur voru spurðir hvort þeir nýttu sér aukinn fjölda erlendra gesta á 

meðan hátíðinni stæði en með því vildi rannsakandi kanna hvort fyrirtæki í miðborg 

Reykjavíkur markaðssettu verslunina sérstaklega fyrir gesti hátíðarinnar og reyndu að 

draga athygli þeirra að versluninni á meðan dvöl þeirra hér á landi stæði. 

Eins og sést á mynd 10 voru 97 verslunareigendur eða 66% þeirra sem voru spurðir 

sem sögðust nýta sér aukinn fjölda gesta á meðan hátíðinni stæði. Jafnframt má nefna 

að allir þeir skemmtistaðaeigendur sem spurðir voru sögðust nýta sér aukinn fjölda 

erlendra gesta yfir hátíðina.  

 

 

Mynd 10. Nýtir fyrirtækið sér aukinn fjölda erlendra gesta á meðan Iceland Airwaves hátíðinni stendur? 
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Höfundi þótti einnig mikilvægt að fá niðurstöðu um það hversu mikla áherslu 

fyrirtækið legði á að ná til erlendra gesta. Á mynd 11 má sjá að af þeim fyrirtækjum sem 

sögðust jafnframt nýta sér aukinn fjölda gesta hátíðarinnar voru 44% sem sögðust 

hvorki leggja mikla né litla áherslu á að ná til erlendra gesta hátíðarinnar en 54% sögðust 

leggja annað hvort frekar mikla eða mjög mikla áherslu á að ná til þessa hóps. 

 

 

Mynd 11. Hversu mikla áherslu leggur fyrirtækið á að ná til erlendra gesta Iceland Airwaves? 

Þar sem óljóst getur verið hvað það merki að nýta sér aukinn fjölda gesta yfir hátíðina 

ákvað höfundur í framhaldi að því að spyrja hvort fyrirtækið auglýsti sérstaklega fyrir 

erlenda gesti hátíðarinnar. Þetta var gert til þess að auka skilning á aðgerðum 

fyrirtækisins til að kynna starfsemi sína fyrir  gestum hátíðarinnar. Eins og sést á mynd 

12 voru einungis 43 verslanir sem auglýstu sérstaklega fyrir erlenda gesti hátíðarinnar. 

Það eru því aðeins 29% af fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni sem auglýsa 

starfsemi sína sérstaklega fyrir erlenda gesti Iceland Airwaves.  
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Mynd 12. Auglýsir fyrirtækið sérstaklega fyrir erlenda gesti hátíðarinnar? 

Spurt var um þær leiðir sem fyrirtæki nota til að ná til gesta Iceland Airwaves og má 

sjá niðurstöður á mynd 13. Af myndinni sést að veggspjöld, blaðaauglýsingar og 

dreifibréf eru vinsælustu auglýsingatól fyrirtækja í miðborginni þegar kemur að því að 

ná til gesta Iceland Airwaves. Veggspjöld og dreifibréf ættu auðveldlega að geta skilað 

sér til erlendra gesta hátíðarinnar svo lengi sem þau eru á ensku en fá blöð eru gerð fyrir 

erlenda gesti en þá ber helst að nefna blaðið Grapewine. 

 

Mynd 13. Hvaða leiðir notar fyrirtækið til að ná til gesta Iceland Airwavs? 
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Það er þó ekki einungis hægt að ná til gesta með auglýsingum heldur geta verslanir 

einnig reynt að ná til gesta með annars konar leiðum. Á mynd 14 má sjá hvað fyrirtæki 

sem rætt var við sögðust gera fyrir erlenda gesti hátíðarinnar. Með því að bjóða upp á 

eitthvað aukalega fyrir gesti hátíðarinnar vilja fyrirtæki aðgreina sig frá öðrum 

fyrirtækjum í miðborg Reykjavíkur. Athyglisvert er að 31% fyrirtækja sem sögðust gera 

eitthvað fyrir erlenda gesti hátíðarinnar eða um 18% allra fyrirtækja sem rætt var við, 

sögðust vera með utandagskrár tónleika (e. Off Venue) og notuðu þá tónlist til að 

aðgreina sig frá öðrum fyrirtækjum og ná þannig athygli erlendra gesta hátíðarinnar. 

Aðrar vinsælar leiðir fyrirtækja til að ná athygli gesta voru að auka við þjónustu við gesti, 

hafa lengri opnunartíma eða vera með tilboð á meðan á hátíðinni stendur. 

 

 

Mynd 14. Hvað gerir fyrirtækið fyrir erlenda gest hátíðarinnar? 
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7.3.3 Áhrif Iceland Airwaves á fyrirtæki í miðborginni 

Af þeim 147 fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni voru 11 sem töldu sig ekki geta 

svarað spurningunni hversu mikil áhrif Iceland Airwaves hefði á þeirra starfsemi. Flest 

fyrirtæki sem rætt var við eða u.þ.b. 46% fyrirtækja töldu að Iceland Airwaves hefði 

hvorki mikil né lítil áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Áhugavert er að sjá að 33% 

verslunareigenda sem rætt var við telja að hátíðin hafi frekar mikil áhrif á starfsemi 

fyrirtækisins og rúm 3% þeirra telja að hún hafi mjög mikil áhrif á starfsemina. 

Samanlögð prósenta þeirra sem töldu hátíðina hafa lítil áhrif á starfsemi fyrirtækisins var 

ekki nema 17% sem sýnir það að flest þau fyrirtæki sem rætt var við finna fyrir áhrifum 

hátíðarinnar. Nákvæmar tölur má sjá í mynd 15. 

 

Mynd 15. Hversu mikil áhrif hefur Iceland Airwaves hátíðin á starfsemi fyrirtækisins? 

Höfundi fannst áhugavert að kanna hvort að fylgni væri milli þeirra verslana sem sem 

lögðu áherslu á að ná til erlendra gesta Iceland Airwaves og þeirra sem sögðust finna 

fyrir áhrifum frá hátíðinni. Þetta var fundið út með Correlation tölfræðiprófi. 

Niðurstöðurnar í því voru r(84) = 0,51; p < 0,001. Tölfræðiprófið sýnir að það er jákvæð 

sterk fylgni milli þeirra verslana sem leggja áherslu á að ná til gesta hátíðarinnar og 

þeirra sem finna fyrir áhrifum frá erlendum gestum Iceland Airwaves (Cohen, J., 1988).  
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Spurt var um hver væri aðal ástæða þess að fyrirtæki nýtti sér ekki aukinn fjölda 

ferðamanna á meðan hátíðinni stæði og má sjá niðurstöður á mynd 16. Af þeim 50 

verslunareigendum sem sögðust ekki nýta sér aukinn fjölda erlendra gesta á meðan 

hátíðinni stæði voru 29 eða 58% sem sögðust ekki sjá ávinning í því að ná athygli þeirra. 

Þær verslanir sem auglýsa ekki sérstaklega fyrir gesti hátíðarinnar sögðu að aukinn fjöldi 

ferðamanna kæmi sér vel fyrir verslunina en það væri ekkert sem fyrirtækið gerði til að 

ná til þessara einstaklinga heldur rötuðu þeir ósjálfrátt inn í búðina á ferð sinni um 

miðbæinn.  

 

Mynd 16. Hver er aðal ástæða þess að fyrirtækið nýtir sér ekki aukinn fjölda ferðamanna á meðan 
hátíðinni stendur? 

Rannsakanda fannst jafnframt mikilvægt að spyrja verslunareigendur hvort þeir teldu 

að hátíðin hefði áhrif á Reykjavíkurborg og hvernig áhrif hennar væru. Þetta var opin 

spurning og fengu eigendur að láta í ljós sína skoðun á starfsemi hátíðarinnar og 

erlendum gestum hennar. Taka skal fram að allir þeir verslunareigendur sem spurðir 

voru töldu að tónlistarhátíðin skipti máli fyrir Reykjavíkurborg. Rannsakandi tók saman 

setningar sem honum fannst áhugaverðar og endurspegluðu skoðanir flestra 

verslunareiganda. 

 „Lífgar upp á bæinn“ 

 „Góð landkynning“ 

 „Eykur straum ferðamanna til landsins á þeim tíma sem rólegt er í 
ferðamannaiðnaði“ 
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 „Kynnir íslenska tónlist“  

 „Aukinn fólksfjöldi“ 

 „Eykur fjölbreytni ferðamanna, ekki bara þýskar og franskar fjölskyldur í 
pakkaferðum“ 

 „Kemur Reykjavík á kortið“ 

 „Góð auglýsing fyrir borgina og landið. Miklar tekjur að hafa af gestum 
hátíðarinnar og gestum Off-Venue dagskráar“ 

Þeir verslunareigendur sem rannsakandi talaði við eru sammála um að 

tónlistarhátíðin Iceland Airwaves skipti Reykjavíkurborg máli bæði þegar kemur að 

efnhagslegum jafnt sem félagslegum ávinningi. Það voru þó öllu fleiri verslunareigendur 

sem nefndu fyrst félagslega ávinningin þegar þeir voru spurðir afhverju að þeir teldu að 

hátíðin skipti borgina máli.  Þetta finnst rannsakanda einkenna þau áhrif sem hátíðin og 

gestir hennar hafa á Reykjavíkurborg í byrjun nóvember þegar annars væri minna um að 

vera.  
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8 Umræða 

Eins og fjallað var um í kafla 6.2 þá eru markmið Iceland Airwaves þríþætt. Þau eru að 

halda tónlistarhátíð á heimsmælikvarða, stuðla að framgangi íslenskrar tónlistar og 

lengja ferðamannatímabil hér á landi. Þrátt fyrir að ekkert af þessum markmiðum feli 

beinlínis í sér að stuðla að aukinni fjárhagslegri veltu í Reykjavíkurborg á meðan á 

hátíðinni stendur þá nýtast öll þessi markmið fyrirtækjum í miðborginni á einhvern hátt.  

Í rannsókn sinni héldu Janniskee og Drews (1998) því fram að hátíðir geti dregið að 

ferðamenn sem annars myndu ekki koma á staðinn. Þetta töldu þeir vera jákvæða 

hliðverkun sem væri mikilvægari en einungis að skapa auknar tekjur af ferðamennum 

þar sem lífsgæði á svæðinu aukist með komu nýrra ferðamanna. Tónlistarhátíð á 

heimsmælikvarða á jafn afskekktum stað og Íslandi,  vekur athygli út um allan heim. 

Samkvæmt Kotler o.fl. (1993) geta vel heppnaðar hátíðir aukið sýnileika staða og breytt 

ímynd þeirra svæða sem þær eru haldnar og þannig getur vel heppnuð tónlistarhátíð 

komið svæðinu á ferðamannakortið. Útlendingar tengja Iceland Airwaves við Reykjavík 

sem skapar borginni sérstöðu og virði sem tónlistar- og menningarborgar. Að mati 

Kamillu Ingibergsdóttur er Iceland Airwaves ein af þeim ástæðum afhverju fólk veit af 

landinu og hvað er að gerast hér á landi. Þetta passar vel við það sem margir 

verslunareigendur í Reykjavík höfðu að segja um hátíðina en það var að hátíðin kynni 

borgina og vekur athygli ferðamanna á henni.  

Markmið hátíðarinnar að stuðla að framgangi íslenskrar tónlistar hefur svipuð áhrif á 

Reykjarvíkurborg og hátíðin sjálf. Iceland Airwaves hjálpar tónlistarmönnum að koma 

sér á framfæri erlendis. Íslenskir tónlistamenn túra um allan heiminn til að kynna sína 

tónlist og kynna í leiðinni bæði land og þjóð. Að mati Gríms Atlasonar hafa íslenskar 

hljómsveitir góð áhrif á ímynd landsins og íslensk tónlist er ein af helstu ástæðum þess 

að ferðamenn koma til landsins. Íslensk tónlist gefur möguleika á því að kynna landið  

ekki einungis sem náttúruperlu og dregur þannig að öðruvísi ferðamenn heldur en 

aðeins þá sem koma til að skoða náttúru landsins.  Eins og sagt var frá í upphafi þessarar 

ritgerðar er um 40% ferðamanna sem nefna menningu sem aðal ástæðu komu sinnar til 
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landsins. Íslensk tónlist ásamt ýmsum öðrum þáttum er hluti af íslenskri menningu sem 

dregur ferðamenna að landinu á ári hverju. 

Iceland Airwaves fellur undir Stóra hvells hátíð samkvæmt skilgreiningu O’Sullivan og 

Jackson (2002) á þremur tegundum hátíða. Hún er haldin í borg og er samstarfsverkefni 

sem á að stuðla að aukinni menningu og  lengja ferðamannatímabil sem stuðlar að 

efnahagslegri þróun. Getz (1997) heldur því fram að góð staðsetning hátíða á dagatalinu 

geti lengt ferðamannatímabil þess svæðis þar sem hún er haldin. Iceland Airwaves hefur 

verið færð frá því að vera haldin um miðjan október í að vera haldin í byrjun nóvember. 

Með því að færa hátíðina og halda hana á þessum tíma stuðla skipuleggjendur 

hátíðarinnar að því að lengja ferðamannatímabilið á Íslandi. Þetta kemur saman við það 

sem nokkrir af eigendum verslana í miðborg Reykjavíkur höfðu að segja en einn þeirra 

sagði að hátíðin auki straum ferðamanna til landsins á þeim tíma sem rólegt væri í 

ferðamannaiðnaðinum. Það er ekki eitt af markmiðum hátíðarinnar að auka veltu  

verslana í miðborg Reykjavíkur en augljóst er að lengra ferðamannatímabil hefur áhrif á 

veltu margra fyrirtækja sem starfa í miðborginni.  

Flestir af þeim verlsunareigendum sem rætt var við nefndu félagsleg áhrif 

hátíðarinnar á undan efnahagslegum áhrifum og hafði einn þeirra á orði að hátíðin 

virkaði á Reykjarvíkurborg eins og ljós í skammdeginu og annar að hátíðin lífgaði upp á 

bæinn. Þetta passar við það sem Delamere (1999) hélt fram en það var að þegar líða fer 

að hátíð sem haldin er árlega geti skapast mikil eftirvænting meðal íbúa svæðisins í 

kringum hana. Bæjarbúar líta oft á slíka hátíð sem nokkurs konar verðlaun og getur 

félagslegur ávinningur hátíðarinnar haft djúpstæð áhrif á samfélagið þar sem hún er 

haldin. 

Pine og Gilmore (1998) tala um að neytendur leitist ekki bara eftir því að kaupa vörur 

eða þjónustu heldur leitist þeir einnig eftir því að kaupa upplifun. Tónlistarhátíðir líkt og 

Iceland Airwaves selja upplifun sem ferðamenn eru tilbúnir að greiða fyrir og sem erfitt 

er að herma eftir. Reykjvíkurborg hagnast á þessu af því að hátíðin skapar borginni 

einnig upplifun með tónleikum sem haldnir eru víðs vegar um borgina og með 

fjölbreyttum gestum hátíðarinnar. Hátíðin laðar ferðamenn að svæðinu sem verður til 

þess að fleiri greinar í nágrenni hátíðarinnar hagnast. Eins og kemur fram í kafla 7.2.2 

velta erlendir gestir hátíðarinnar u.þ.b. 802 milljónum á höfuðborgarsvæðinu á meðan 
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hátíðinni stendur og þá er ekki reiknaður með ferðakostanður þeirra til landsins. Þessi 

tala ein og sér segir í raun allt sem segja þarf um hversu miklum efnahagslegum 

ávinningi hátíðin skilar á þeim 5 dögum sem hún er haldin. Inn í þetta koma svo 

margföldunaráhrif en ekki verður fjallað um þau í þessari ritgerð.  

Heildarfjöldi gesta hefur aukist ár frá ári og voru 7543 gestir á hátíðinni árið 2012. 

Það ár var hins vegar í fyrsta skipti þar sem erlendir gestir hátíðarinnar voru fleirri en 

innlendir en árið 2012 voru 54% gesta af erlendu bergi brottnir. Milli áranna 2011 og 

2012 jókst fjöldi erlendra gesta um 46% og hefur það haft þau áhrif að velta erlendra 

gesta hefur aukist gífurlega. Hún fór frá því að vera u.þ.b. 503 milljónir í u.þ.b. 802 

milljónir milli ára (m.v. verðlag í október 2012) og þá er ekki reiknaður með 

ferðakostnaður erlendra gesta til landsins. Að auki eyddi hver ferðamaður meira á 

höfuðborgarsvæðinu árið 2012 en árið þar áður. Á mynd 9 í kafla 7.2.2 má sjá að sá 

markhópur erlendra ferðamanna sem sækir Airwaves eyðir mestu í miðborg Reykjavíkur 

þegar kemur að gistingu, veitingum og verslun. Fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur hafa því 

mikilla hagsmuna að gæta en ljóst er að fyrirtæki í ólíkum rekstri finna mismikið fyrir 

áhrifum frá hátíðinni. Af heildarfjölda gesta Iceland Airwaves árið 2012 voru 46% 

Íslendingar. Ekki hefur verið gerð rannsókn á veltu þeirra á hátíðinni en þó að þeir eyði 

líklega ekki jafn miklu og erlendir gestir vantar þá tölu í rannsóknina. 

Í megindlegri rannsókn sem gerð var í tengslum við þessa ritgerð kom í ljós að 54% 

þeirra verslana í miðborg Reykjavíkur sem rætt var við sögðust leggja annað hvort frekar 

mikla eða mjög mikla áherslu á að ná til erlendra gesta hátíðarinar en 44% sögðust 

hvorki leggja mikla né litla áherslu á að ná til þeirra. Enn fremur kom í ljós að 29% 

þessara fyrirtækja auglýsa sérstaklega til að ná til erlendra gesta Iceland Airwaves. Það 

eru ýmsar leiðir í boði fyrir fyrirtæki í miðborginni til að kynna sig fyrir erlendum gestum 

hátíðarinnar. Vinsælar leiðir sem fyrirtæki nota til að auglýsa sig eru m.a. með 

dreifibréfum,  veggspjöldum eða annars konar blaðaauglýsingum en einnig er hægt að 

ná til gesta með frumlegri leiðum. Af þeim fyrirtækjum sem voru spurð voru 18% með 

utandagskrár tónleika og gæti verið tækifæri fyrir fleiri verslanir að gera slíkt hið sama. 

Gestir hátíðarinnar hafa augljóslega áhuga á þeirri tónlist sem er á hátíðinni enda eru 

þeir komnir hingað til lands til að fygljast með tónleikum. Á þessum tíma eru íslenskar 

hljómsveitir duglegar við að spila til að kynna sig fyrir ferðamönnum og eru því viljugar 
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til að koma fram á sem flestum stöðum. Að sjálfsögðu hentar þó ekki öllum verslunum 

að vera með utandagskrár tónleika og næsta víst er að eftirpurnin eftir slíkum tónleikum 

sé ekki nógu mikil til að allar verslanir í miðbænum geti verið með tónleika, það hefur þó 

nýst ákveðnum fyrirtækjum vel. Athyglisvert er að u.þ.b 20% búða í miðborg Reykjavíkur 

sjá ekki fram á ávinning í því að reyna að ná til gesta hátíðarinnar. Margir af eigendum 

þessara fyrirtækja höfðu á orði að vegna góðrar staðsetningar rötuðu ferðamenn 

ósjálfrátt inn í verslunina á leið sinni um miðbæinn og því væri óþarft að reyna að ná til 

þeirra eða auglýsa sérstaklega, dæmi um slíkar verslanir voru t.d. kaffihús og 

gjafavöruverslanir á Laugarveginum. 

Athyglisvert er að sterk tengsl eru milli þeirra fyrirtækja sem leggja áherslu á að ná til 

erlendra gesta hátíðarinnar og þeirra sem finna fyrir áhrifum frá erlendum gestum. Það 

gæti því leynst tækifæri fyrir verslunareigendur að kynna fyrirtækið og starfsemi þess 

fyrir gestum hátíðarinnar til að auka viðskipti sín á þessum tíma. Þannig gætu verslanir 

sem gestir hátíðarinnar hafa áhuga á, aukið umsvif sín á meðan hátíðinni stendur. 

Áhugavert væri að skoða hvort að skilvirkt markaðsstarf fyrirtækja í miðborg 

Reykjavíkur fyrir gesti Iceland Airwaves mynd skila sér í aukinni veltu viðkomandi  

fyrirtækis á meðan hátíðinni stendur. Einnig væri áhugavert að rannsaka frekar hversu 

mikil áhrif hátíðin ásamt íslenskri tónlist hefur á ferðamenn að heimsækja landið allt 

árið um kring. 

8.1 Takmarkanir 

Nokkrar takmarkanir komu fram við gerð rannsóknarinnar. Betra hefði verið að fá 

stærra úrtak frá breiðari hópi fyrirtækja til að gera niðurstöður rannsóknarinnar 

nákvæmari. Höfundur taldi fyrirtæki á því svæði þar sem rannsóknin fór fram, en of 

langur tími leið frá því að höfundur framkvæmdi rannsóknina þar til fyrirtæki voru talin 

og tók höfundur eftir því að einhverjar verslanir sem tóku þátt í rannsókninni voru 

fluttar eða hættar rekstri. 

Í spurningu 1 í megindlegri rannsókn (sjá viðauka 2) var möguleiki á því að velja 

verslun sem svið sem fyrirtæki starfar á, en nokkrir hinna möguleikanna geta einnig 

talist til verslunar og áttu sumir þátttakendur erfitt með að taka afstöðu til þessarar 

spurningu.  
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Spurning 4. „Nýtir fyrirtækið sér aukinn fjölda erlendra gesta á meðan Iceland 

Airwaves hátíðinni stendur?“ reyndist vera óljós og áttu nokkrir verslunareigandur erfitt 

með að svara þeirri spurningu. Betra hefði verið að hafa spurninguna skýrari eða útskýra 

hvað merkir að nýta sér aukinn fjölda ferðamanna. 

Spurning 7. „Hvaða leiðir notar fyrirtækið í auglýsingum til gesta Iceland Airwaves 

(velja má fleiri en einn möguleika)?“. Hér hefði verið heppilegra að spyrja um hvaða 

leiðir fyrirtækið notar til að ná til erlendra gesta Iceland Airwaves þar sem rannsóknin 

fjallaði um þá aðila. 
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9 Lokaorð 

Byggt á niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að áhrif Iceland Airwaves á fyrirtæki í 

miðborg Reykjavíkur geta verið mikil þrátt fyrir að þau séu mismunandi eftir rekstri 

fyrirtækis. Hátíðin hefur bæði félagsleg- og efnahagsleg áhrif á borgina og voru þeir 

verslunareigendur sem spurðir voru yfirleitt fljótari að nefna félagsleg áhrif hátíðarinnar. 

Hátíðin veltir fleiri hundruð milljónum króna á ári hverju og hefur bæði fjöldi 

ferðamanna sem hingað kemur til lands og velta erlendra gesta aukist síðastliðinn ár. 

Verslanir í miðborg Reykjavíkur sem reyna að ná til erlendra gesta hátíðarinnar nota 

margar hverjar ýmsar leiðir til þess. Með því að ná til gesta hátíðarinnar reyna verslanir 

að nýta aukinn ferðamannafjölda til að auka veltu sína á tíma sem annars væri 

lágannatími í ferðamennsku. 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru allir sammála um að fyrir utan aukna veltu 

þá væri góð landkynning það helsta sem hátíðin ásamt íslenskri tónlist skilaði borginni. 

Með auknum áhuga erlendra ferðamanna á íslenskri menningu eykst einnig áhugi á 

landinu sjálfu. Hátíðin gefur fólki tækifæri á að ferðast til landsins og kynna sér íslenskar 

hljómsveitir og menningu.  

Þrátt fyrir að hátíðin hafi vaxið síðastliðin ár stendur henni ógn af fækkun 

tónleikastaða í miðborg Reykjavíkur. Fækkun tónleikastaða í Reykjavíkur hefur ekki 

aðeins áhrif þá daga sem Airwaves hátíðin stendur yfir heldur hefur einnig áhrif á 

íslenska tónlistarmenn allt árið um kring af því að það vantar vettvang fyrir 

tónlistarmenn til að koma sér á framfæri. Rannsakandi telur að til þess að hátíðin nái að 

vaxa og eflast enn frekar sé mikilvægt að þeir sem að henni standa, fái frjálsari taum og 

fjölbreyttari vettvang til að uppfylla þarfir þeirra ferðamanna sem hingað koma til að 

sækja hátíðina. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Eftirfarandi spurningar voru hafðar til viðmiðunar í eigindlegum viðtölum við 

starfsmenn Iceland Airwaves. 

Getur þú sagt mér aðeins frá starfsemi hátíðarinnar? 

Hvenær hófst þú störf hjá Airwaves? 

Hefur eitthvað breyst í starfsemi Airwaves síðan þú tókst við? 

Hver er stefna Airwaves í dag? 

Hver eru helstu tækifæri hátíðarinnar á næstu árum? 

En hverjar eru helstu ógnanir hennar? 

Hvað er það sem hátíðin hefur umfram aðrar hátíðir? Innlendis sem erlendis 

Eruð þið í beinni samkeppni við aðrar hátíðir? 

Hverjir eru helstu veikleikar hátíðarinnar? 

Hvað gerir Airwaves til að kynna sig fyrir erlendum gestum? 

Reynið þið að markaðssetja Airwaves sérstaklega fyrir ákveðna hópa? Þá með aldur, 

kyn og eyðslu hér á landi í huga. 

Hvað hugsið þið um þegar þið veljið hljómsveitir til að spila á hátíðinni? Innlent og 

erlent  

Eru einhverjar hindranir sem þið hafið orðið fyrir? 

Hver er ávinningur Reykjavíkur af hátíðinni? Efnahagslegur og félagslegur 

Hvernig áhrif hefur hátíðin haft á íslenskar hljómsveitir? 

Hverjir eru helstu hagsmunaaðilar hátíðarinnar? 

Hvað er það sem Icelandair gerir fyrir hátíðina? 

En Reykjavíkurborg? 

Er einhver félagslegur ávinningur af hátíðinni? T.d. fyrir íbúa Reykjavíkurborgar eða 

Ísland í heild 

Hefur Airwaves staðið fyrir greiningu á hátíðinni SWOT, PESTEL o.s.frv.? 
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Viðauki 2 

Eftirfarandi spurningalisti var notaður við gerð megindlegrar rannsóknar. 

1. Á hvaða sviðið starfar fyrirtækið? 
o Bar/skemmtistaður 
o Fatabúð 
o Hótel 
o Matsölustaður 
o Sjoppa 
o Verslun 
o Annað, hvað?                                                                               . 

 
2. Hversu lengi hefur fyrirtækið verið starfandi? 

o Minna en 1 ár 
o 1-5 ár 
o 5-10 ár 
o 11-15 ár 
o 15-20 ár 
o 20+ ár 

 
3. Hvað vinna margir hjá fyrirtækinu? 

o 1-5 
o 6-10 
o 11-15 
o 16-20 
o 21-25 
o 25+ 

 
4. Nýtir fyrirtækið sér aukinn fjölda erlendra gesta á meðan Iceland Airwaves hátíðinni 

stendur?  
o Já 
o Nei 

 
Ef svarð er já farið næst í spurningu 5 annars skal haldið í spurningu 10 
  

5. Hversu mikla áherslu leggur fyrirtækið á að ná til  erlendra gesta Iceland Airwaves?  
o Mjög mikla  
o Frekar mikla 
o Hvoki mikla né litla 
o Frekar litla  
o Mjög litla 

 
6. Auglýsir fyrirtækið sérstaklega fyrir erlenda gesti hátíðarinnar? 

o Já 
o Nei 

 
Ef svarð er já farið næst í spurningu 7 annars skal haldið í spurningu 8 
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7. Hvaða leiðir notar fyrirtækið í auglýsingum til gesta Iceland Airwaves (velja má fleiri 
en einn möguleika)? 

o Blaðaauglýsingar 
o Dreifibréf (Flyers) 
o Sjónvarpsauglýsingar 
o Útvarpsauglýsingar  
o Veggspjöld (Posters) 
o Eitthvað annað, hvað?                                                                                . 

 
8. Gerir fyrirtækið eitthvað fyrir erlenda gesti hátíðarinnar? 

o Já 
o Nei 

 
Ef svarð er já farið næst í spurningu 9 annars skal haldið í spurningu 11 
 

9. Hvað gerir fyrirtækið fyrir erlenda gesti hátíðarinnar (velja má fleiri en einn 
möguleika)? 

o Aukin þjónusta 
o Lengri opnunartími 
o Tilboð 
o Utan dagskrá tónleikar (Off Venue) 
o Annað, hvað?                                                                                . 

 
Aðeins skal svara spurningu 10 ef spurningu 4 var svarað neitandi. 
 

10. Hver er aðal ástæða þess að fyrirtækið nýtir sér ekki aukinn fjölda ferðamanna á 
meðan hátíðinni stendur? 

o Eru ekki í ferðamannaiðnaði 
o Of dýrt 
o Sjá ekki fram á ávinning 
o Önnur ástæða, hver?                                                                                 . 

 
11. Hversu mikil áhrif hefur Iceland Airwaves hátíðin á starfsemi fyrirtækisins? 

o Mjög mikla 
o Frekar mikla 
o Hvoki mikla né litla 
o Frekar litla  
o Mjög litla 

 
12. Finnst þér tónlistarhátíðin Iceland Airwaves skipta máli fyrir bæinn? 

o Já, afhverju?                                                                                                   . 
 

 
 

                                                           
 

 

 

.                                                                                                                                                   

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 
o Nei, afhverju ekki?                                                                                        . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                   
. 

 

 


