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Útdráttur 

Matarmenning ólíkra landa hefur breiðst um heiminn á undanförnum áratugum. Á 

hverju svæði tekur matarmenning á sig staðbundið form. Ástæða þess er að þjóð- og 

matarmenning er mismunandi á milli landa þar sem neytendur hafa meðal annars 

mismunandi matar smekk og venjur eftir því frá hvaða landi þeir koma. Neytendur hafa 

einnig, í meiri mæli, áhuga á vörum, þjónustu og mat sem uppfyllir sérþarfir þeirra. 

Matarmenning er því oftast aðlöguð að óskum neytenda á hverjum markaði fyrir sig til 

að geta þjónað ákveðnum markhópi. Einhverjir grunnþættir geta þó verið samskonar á 

milli markaða. Þess vegna er oft hægt að selja sömu grunnvöruna um allan heim með 

smá aðlögun. Dæmi um fyrirtæki þar sem sama grunnvaran er seld um allan heim, en 

aðlagað er vöruna þó yfirleitt að óskum hvers markaðar fyrir sig, er McDonald‘s. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er aðlögun matarmenningar og valið var að vinna 

með spænska tapasmenningu og íslenska matarmenningu. Markmið rannsóknarinnar er 

að athuga hvernig tekist hefur að aðlagað spænska tapasmenningu að íslenskri 

matarmenningu. Skoða hvort tapasmenning á Íslandi sé aðlöguð eða stöðluð og hvort 

möguleiki sé á því að bjóða upp á ekta spænskan tapas á Íslandi. Við vinnslu 

rannsóknarinnar var notast við fyrirbærafræði, sem er eigindleg rannsóknaraðferð, og 

tekin hálf-opin viðtöl við starfsmenn tapasstaða á Íslandi til að öðlast djúpan skilning á 

upplifun og reynslu viðmælenda á eftirfarandi viðfangsefni. 

Helstu niðurstöður þessara rannsóknar eru að mjög mikilvægt er að huga að íslenskri 

matarmenningu. Aðlaga þarf hluta af spænskri tapasmenningu að íslenskri 

matarmenningu svo hægt sé að bjóða upp á tapas á Íslandi. Umgjörð og útlit tapasrétta 

og tapasstaða getur verið spænskt en réttina sjálfa verður að aðlaga að íslenskum 

matarvenjum. Réttirnir verða að vera með íslensku hráefni og aðlagaðir að því hvað 

Íslendingar vilja, bæði innihaldslega og í framsetningu. Það sem hefur mest áhrif á að 

aðlaga þarf tapasmenningu að íslenskum markaði eru kröfuharðir neytendur sem hafa 

eigin siði og venjur, þjóðmenning Íslands og matarmenning. 
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Abstract 

Food cultures of different countries have spread around the world in the last decades. 

In each region, the food culture takes on a local form. The reason behind this is that 

both national and food cultures are different between countries where consumers have 

different eating habits and customs depending on what country they are from. 

Consumers have shown increased interest in products, services and foods that satisfy 

their individual needs. Food culture is therefore often adapted to consumers’ wishes in 

different markets in order to serve a certain target audience. Some fundamental 

elements can however be identical between markets. In those cases the same 

fundamental product can be sold all over the world with little adaptation. One example 

where the same fundamental product is sold all over the world with little adaption to 

different markets is McDonald‘s. 

The subject of this research is food culture adaptation with focus on Spanish tapas 

culture and Icelandic food culture. The objective of this research is to examine how 

Spanish tapas culture has been adapted to Icelandic food culture and how successful it 

has been, examine whether tapas culture in Iceland is adapted or standardized, and if 

there is a possibility in offering real Spanish tapas in Iceland. A study was conducted 

using qualitative phenomenological research method. Semi-structured interviews were 

used to interview employees of tapas restaurants in Iceland in order to gain a deep 

understanding of their experience in the subject. 

The main result of this research is that it is very important to take into account the 

Icelandic food culture. Certain aspects of Spanish tapas culture have to be adapted to 

the Icelandic food culture for tapas restaurants to be successful in Iceland. The 

framework and appearance of tapas dishes and tapas restaurants can be Spanish while 

the dish itself has to adapt to Icelandic food habits. The dishes have to both include 

Icelandic ingredients and be adapted to what Icelanders want, both the content and 

how the dishes are presented. The most influential motivators to adapt Spanish tapas 

culture to the Icelandic market are demanding customers who have their own customs 

and traditions, Icelandic national culture and food culture. 
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1  Inngangur 

Matur er hluti af menningu hverrar þjóðar og matarmenningu er meðal annars hægt að 

finna innan um þjóð-, trúar- og fyrirtækjamenningu. Kröfur almennings um gæði matar 

hafa aukist (Baltas, 2001; Bredahl, Grunert og Frewer, 1998). Í dag hugsar fólk meira um 

hvað það lætur ofan í sig og hugar meira að næringu og hreinlæti matarins (Baltas, 

2001; Bredahl, Grunert og Frewer, 1998). Áhugi á mat hefur því aukist eins og má sjá í 

umfjöllun netmiðla, tímarita og sjónvarpsþátta. Þar er mikil umfjöllun um mat og fólk er 

farið að kynnast ýmsum aðferðum í matargerð og framandi matarmenningu í gegnum 

þessar samskiptaleiðir (Laufey Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005). Einnig 

ferðast fólk mikið í dag og má nefna að ferðamenn á Íslandi hafa tvöfaldast frá árinu 

2005 (Ferðamálastofa, e.d.). Fólk kynnist matarmenningu annarra landa á ferðalögum 

og vill jafnvel halda áfram að borða matinn sem það kynnist þegar heim er komið. 

Matarmenning flyst á milli landa og fólk tekur upp matarsiði annarra. Spænskur tapas er 

ein tegund af matarmenningu sem hefur farið þessa leið en hægt er að finna tapasstaði 

víðs vegar um heiminn (Fernández, e.d.; Parham, 2013). 

Með hnattvæðingu hafa matar- og þjóðmenningar víðsvegar um heiminn færst nær 

hvor annarri. Því má segja að heimurinn sé nánast orðinn að heimsþorpi. Líklegt er að 

fólk samþykki ýmsar tegundir af matarmenningu þar sem tækniframfarir auðvelda 

upplýsingar og kynningar á mat (Jain, 1989, 2007; Sands, 1979; Strizhakova, Coulter og 

Price, 2008; Viswanathan og Dickson, 2007; Zou og Cavusgil 2002). Þó svo að menning á 

ólíkum stöðum í heiminum sé að verða svipuð neita sumir neytendur alþjóðlegum 

vörum, það eru vörur sem eru samskonar um allan heim, og kjósa heldur vörur sem 

uppfylla þeirra sérþarfir (Steenkamp og de Jong, 2010; Stuart, Sarow og Stuart, 2007). 

Achterberg, Heilbron, Houtman og Aupers (2011) hafa bent á mikilvægi þess að 

menning hvers svæðis fyrir sig sé til staðar og að tekið sé tillit til menningarmismunar. 

Að auki tóku Laufey Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir (2005) fram að matarmenning 

verður ekki einsleit þó hún fari víða um heiminn vegna þess að á hverju svæði tekur 

matarmenning á sig staðbundið form. Þetta undirstrikar að fyrirtæki sem bjóða upp á 

matarmenningu annars lands þurfa að huga að hvort þörf sé á að aðlagast að 
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heimamarkaði og þá hvað þurfi að aðlaga og hvað sé hægt að hafa samskonar á milli 

mismunandi staða. Þetta kallast staðbundin hnattvæðing, þegar vörur eru alþjóðlegar á 

milli mismunandi staða en samt sem áður aðlagaðar að heimamörkuðum að hluta til 

(Beckford og Demerath, 2007; Khondker, 2004; Vignali, 2001). Semsagt að hluti af 

vörum og þjónustu sé staðlaður og hluti aðlagaður að óskum neytenda á hverjum stað 

fyrir sig og sérsniðinn fyrir ákveðin svæði miðað við mismunandi menningu sem ríkir á 

hverjum stað. 

Ýmsir fræðimenn hafa skoðað aðlögun og stöðlun (Buzzell, 1968; Brei, D‘Avila, 

Camargo og Engels, 2011; Ghoshal, 1987; Levitt, 1983; Papavassiliou og Stathakopoulos, 

1997). Mismunandi er hvað rannsakendur hafa komist að um hvort aðlaga og/eða staðla 

eigi vörur og þjónustu að mismunandi mörkuðum. Niðurstöður rannsókna hafa bæði 

bent á mikilvægi þess að fyrirtæki staðli vörur og nýti alþjóðavæðingu (Buzzell, 1968; 

Kotabe og Helsen, 2010; Levitt, 1983) og á mikilvægi þess að fyrirtæki aðlagi vörur að 

mismunandi stöðum (Douglas og Wind, 1987; Calantone, Cavusgil, Schmidt og Shin, 

2004; Souiden, Kassim og Hong, 2006). Margir fræðimenn halda einnig fram að bæði sé 

þörf á aðlögun og stöðlun (Cavusgil, Zou og Naidu, 1993; Vrontis og Kitchen, 2005; 

Vrontis og Papasolomou, 2005; Walters, 1986). Þá hafa aðrir fræðimenn bent á að ef 

nota eigi báðar aðferðir þarf að huga að hversu mikið eigi að aðlagast hverjum markaði 

fyrir sig (Cavusgil og Zou, 1994; Jain, 1989, 2007). Hins vegar fundust ekki rannsóknir um 

hvort nýta eigi aðlögun og/eða stöðlun þegar boðið er upp á matarmenningu annars 

lands en mörg fyrirtæki gefa til kynna að þörf sé á að aðlagast smekk, venjum og siðum 

mismunandi markaða. Má nefna McDonald‘s, KFC og Starbucks sem hugsa um þarfir 

mismunandi markaða og breyta meðal annars innihaldi matarins með tilliti til 

staðsetningar útibúa sinna (Alderman, 2012; O‘Keefe, 2001; Stern, 2010; Vignali, 2001). 

Coca-Cola breytir einnig bragði drykkjarins að smekk heimamanna svo drykkurinn seljist 

betur víðsvegar um heiminn (Jones og George, 2003). 

Þar sem þekkt fyrirtæki sem selja mat aðlaga innihald rétta fyrirtækjanna að hluta til 

að mismunandi svæðum sem hafa hvert um sig eigin matarmenningu var ákveðið að 

skoða hvort þörf sé á að aðlagast íslenskri matarmenningu þar sem rannsakandi býr á 

Íslandi. Valið var að skoða hvort aðlaga þurfi spænska tapasmenningu að íslenskri 

matarmenningu þar sem það hefur ekki verið skoðað áður. Ástæða þess að spænsk 
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tapasmenning varð fyrir valinu er að rannsakandi bjó á Spáni í hálft ár, kynntist þar 

spænskri tapasmenningu og varð forvitin um af hverju það væri ekki selt ekta spænskur 

tapas á Íslandi. Einnig vaknaði áhugi hjá rannsakanda að opna alvöru spænskan 

tapasstað á Íslandi og fannst því áhugavert að kanna hvernig starfsmenn tapasstaða á 

íslandi upplifa hvernig tekist hefur að aðlaga spænska tapasmenningu að íslenskri 

matarmenningu. Mikilvægt er að skoða hvernig og hvort aðlögun hefur átt sér stað á 

Íslandi vegna kröfuharðra neytenda og til að skoða hvort rekstrargrundvöllur sé til 

staðar á Íslandi fyrir stað sem selur samskonar tapas og boðið er upp á á Spáni. Markmið 

rannsóknarinnar er að athuga hvernig tekist hefur að aðlagað spænska tapasmenningu 

að matarmenningu Íslands og skoða hvort möguleiki sé á að bjóða upp á alvöru 

spænskan tapas á Íslandi. Mikilvægur lærdómur getur verið dreginn af upplifun annarra 

og stjórnendur sem vilja bjóða upp á matarmenningu annars lands geta fengið innsýn 

inn í hvað eigi að aðlaga að íslenskri matarmenningu og hvað sé hægt að staðla. 

Tilgangur verkefnisins er því að skoða hvað þurfi að aðlaga að íslenskri matarmenningu 

og hvað sé hægt að staðla. 

Aðferðarfræðin sem er notuð í þessari rannsókn er eigindleg aðferðarfræði þar sem 

tekin voru átta viðtöl við starfsmenn tapasstaða á Íslandi. Notast var við fyrirbærafræði 

til að öðlast dýpri skilning á upplifun starfsfólks á því hvernig hefur tekist að aðlaga 

spænska tapasmenningu að íslenskri matarmenningu. Fyrirbærafræðin skoðar ákveðna 

reynslu og upplifun einstaklings sem á sér stað í daglegu lífi (Orbe, 1998; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a; Van , 1990). 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Að loknum inngangi kemur kafli tvö þar sem fræðileg 

umfjöllun er um aðlögun og stöðlun skipulagsheilda að mismunandi umhverfum þar 

sem fjallað er um hvað aðlögun og stöðlun felur í sér, þvermenningar stjórnun, 

alþjóðavæðingu og staðbundna hnattvæðingu. Í kafla tvö er einnig fjallað um menningu 

og þá er matar-, þjóð- og fyrirtækjamenning frekar skilgreind og nánar er farið í hvað 

spænskt tapasmenning felur í sér. Í þriðja kafla er greint frá rannsóknaraðferðinni sem 

notast var við, þátttakendum, hálf-opnum viðtölum sem notast var við, gafnaöflun og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Fjórði kafli inniheldur helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þar er rannsóknarspurningin notuð til að skipta efninu niður í þemu, 

túlkun á gögnum sem komu úr viðtölunum og niðurstöðurnar settar í samhengi við 
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fræðilegu umfjöllunina. Í fimmta kafla er umræða um ritgerðina og hugmyndir að frekari 

rannsóknum. Að lokum inniheldur sjötti kafli lokaorð ritgerðarinnar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fjöldinn allur af skipulagsheildum opnar víðsvegar um heiminn á hverju ári. Oft á tíðum 

hefja skipulagsheildir sem ganga vel í heimalandi sínu starfsemi í öðrum löndum. Einnig 

er algengt að einstaklingar stofni skipulagsheild í heimalandi sínu byggða á menningu 

annars lands. Í báðum tilvikum verður að ákveða hvort eigi að bjóða upp á sömu vöruna 

í sitthvoru landinu eða aðlaga vöruna að hluta til eða alla að landinu sem skipulagsheild 

opnar starfsemi í (Baalbaki og Malhotra, 1993; Brei, D‘Avila, Camargo og Engels, 2011; 

Jain, 1989). Í eftirfarandi kafla verður leitast við að öðlast skilning á fræðilegum 

hugtökum sem við koma viðfangsefninu. Útskýrt verður hvað felst í aðlögun og stöðlun, 

alþjóðavæðingu, staðbundinni hnattvæðingu (e. glocalization), menningu, 

þjóðmenningu, fyrirtækjamenningu, matarmenningu og tapasmenningu. 

2.1 Aðlögun og stöðlun skipulagsheilda að mismunandi umhverfum 

Aðlögun einstaklinga að umhverfi sínu hefur mikið verið rannsakað á undanförnum 

árum (Ridley, 1996, Williams, 1966). Einnig hafa fyrirtæki sem aðlaga sig að umhverfinu 

sem þau starfa í verið rannsökuð (Jones og George, 2003; Vignali, 2001; Hong og Doz, 

2013). Þegar skipulagsheild ákveður að bjóða upp á starfsemi sína á erlendum markaði 

þarf í kjölfarið að taka ákvörðun um hvort aðlaga eigi vörur og þjónustu að 

staðbundnum markaði eða hvort að bjóða eigi upp á staðlaða starfsemi, sem er þá 

samskonar um allan heim. Aðlögun felur í sér mismunandi stefnu skipulagsheildar á 

hverjum markaði fyrir sig og að sérsníða meðal annars vöru og þjónustu fyrir 

mismunandi svæði. Hvernig skipulagsheild ákveður að sérsníða vöru og þjónustu að 

hverjum markaði fyrir sig byggist á ýmsum þáttum. Rannsakendur sem telja að aðlagast 

eigi hverjum markaði fyrir sig halda því fram að markaðir séu háðir samfélagslegum 

þáttum, svo sem tungumáli, kynþætti, loftslagi, menntunarstigi, félagslegri stöðu, smekk 

og landslagi sem þarf að aðlaga sig að (Baalbaki og Malhotra, 1993; Brei, D‘Avila, 

Camargo og Engels, 2011; Jain, 1989). 

Hugtakið aðlögun (e. adaptation) þýðir að einstaklingar jafnt sem skipulagsheildir 

aðlagast ákveðnum aðstæðum. Aðlögun getur verið ólík markaðsstefna skipulagsheildar 

að mismunandi svæðum og einnig ólík hönnun og gæði vöru að frábrugðnum 
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mörkuðum. Aðlögun getur meðal annars verið notuð til að aðlagast mismunandi hegðun 

neytenda, umhverfisaðstæðum og samkeppnishæfni markaðar (Brei, D‘Avila, Camargo 

og Engels, 2011). Samkvæmt Sands (1979) ætti skipulagsheild alltaf að virða tungumál 

þjóðar, óskir, þjóðerni og hvað þjóðin vill á hverjum stað fyrir sig. Staðbundin aðlögun 

(e. local adaption) verður þegar skipulagsheild sérsníðir vöruframboð sitt og þjónustu að 

hverjum stað fyrir sig (Hereford, 2009; Kawecki og Ebert, 2004).  

Þegar vara eða þjónusta er stöðluð (e. standardization) þýðir það að skipulagsheild 

notar sömu markaðssetningu í mismunandi löndum eða á ólíkum svæðum fyrir sömu 

vöru, auglýsingu eða þjónustu. Dreifileiðir eru einnig þær sömu fyrir hverja vöru, 

þjónustu eða auglýsingu og verð er eins á milli mismunandi svæða og á milli landa. 

Ástæða þess að vörur og þjónusta eru oft staðlaðar er vegna þess að heimurinn er 

einsleitari en hann var. Meðal annars vegna tækniframfara og fleiri samskiptamöguleika. 

Afleiðing tækniframfara er að menning, sem verður skilgreind síðar í verkefninu, og gildi 

fólks frá ólíkum menningarheimum hafa færst nær hvort öðru. Það hefur gert 

skipulagsheildum kleift að selja staðlaðar vörur og þjónustu (Jain, 1989, 2007; Sands, 

1979; Viswanathan og Dickson, 2007; Zou og Cavusgil 2002). 

Þó svo að talið sé að menning og smekkur neytenda sé að verða einsleitari verður að 

íhuga að menning hverrar þjóðar eða fyrirtækis er mismunandi á einn eða annan hátt. 

Þegar skipulagsheild ákveður að opna starfsemi í öðru landi eða einstaklingur ákveður 

að opna skipulagsheild byggða á menningu annars lands verður stjórnandinn að kunna 

að stjórna innan ólíkra menningarheima. Stjórnendur sem þurfa að huga að tveimur eða 

fleiri menningum þurfa að fást við þvermenningar stjórnun (e. cross-cultural 

management) hvort sem um þjóðmenningu, fyrirtækjamenningu eða aðra menningu er 

að ræða (Mead, 1990). 

2.1.1 Þvermenningar stjórnun 

Menning getur verið mjög ólík á milli þjóða og heimsálfa. Stjórnendur þurfa að vera varir 

um þann mismun. Stjórnendur sem vinna í alþjóðlegu umhverfi fást flestallir við 

þvermenningar stjórnun (e. cross-cultural management) sem þýðir að stjórna þarf innan 

tveggja eða fleiri mismunandi menninga. Sérstaklega þarf að gæta að samböndum, 

samskiptahæfni, samningum og tíma þegar tekist er á við stjórnun innan ólíkra 

menningarheima þar sem þessir þættir geta verið mjög mismunandi á milli menninga. 
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Þegar unnið er í alþjóðlegu umhverfi þurfa stjórnendur að hafa þvermenningar 

samskiptahæfileika til að koma í veg fyrir vandamál vegna menningarmismunar í 

samskiptum og stjórnun. Í því fellst að þekkja menningu annarra landa (Mead, 1990). 

Þvermenningar samskiptahæfileikar þurfa að vera til staðar þegar stjórnendur vinna 

innan skipulagsheildar, hvort sem stjórnendur eru yfirmenn (e. superior), jafningjar (e. 

peer) eða undirmenn (e. subordinate). Einnig þarf þvermenningar samskiptahæfileika 

þegar stjórnendur vinna með öðrum skipulagsheildum eða einstaklingum, þegar 

samskipti á milli landa eða samskipti í heimalandinu eiga sér stað og þegar félagsleg 

tilefni eiga sér stað (Mead, 1990). Því skiptir máli að kynna sér menningu þegar 

starfsemi fyrirtækja opnar í nýju landi (Mead, 1990).  

Ef skipulagsheild starfar þar sem margar menningar koma saman og mynda 

þvermenningu framleiðir skipulagsheildin ekki mismunandi gerðir af vöru eða þjónustu 

á þeim stað, heldur einbeitir sér að því að staðla vörur og þjónustu að svæðinu. Þar með 

geta fyrirtæki boðið upp á svipað innihald á vörum og skipulagi (Robertson, 1995).  

Í kaflanum var farið yfir mikilvægi þvermenningar stjórnunar og samskiptahæfileika. 

Greint var frá því að mismunandi er hvort skipulagsheildir velja aðlögun að markaði eða 

ákveða að bjóða upp á staðlaða vöru eða þjónustu. Hins vegar þarf að huga að meiru en 

einungis þvermenningar stjórnun. Einnig þarf að skoða áhrif alþjóðlegs umhverfis meðal 

annars vegna tækniframfara í heiminum. Þar með þurfa skipulagsheildir og einstaklingar 

að þekkja áhrif alþjóðlegs umhverfis, bæði sem koma erlendis frá og frá heimalandinu 

(Jones og George, 2003; Vignali, 2001). 

2.1.2 Alþjóðavæðing (e. globalization) og staðbundin hnattvæðing (e. 
glocalization) 

Mikill hraði og miklar breytingar eiga sér stað í umhverfi einstaklinga og skipulagsheilda í 

dag. Áður fyrr var umhverfið stöðugra og samkeppnin aðallega innanlands. Umhverfi 

skipulagheilda hefur þar af leiðandi breyst mikið og orðið alþjóðlegt þar sem samkeppni 

er orðin á heimsvísu. Til dæmis er nú tekist á við öðruvísi áskoranir en alþjóðleg 

samvinna og gífurlegar tækniframfarir hafa átt sér stað á undanförnum árum (Kotter, 

1996). Nýjungar í tækni hafa einfaldað samskipti og flutninga til muna þar sem vörur, 

aðföng og einstaklingar geta farið hraðar um heiminn. Flæði á milli landa hefur aukist 

mikið sem hefur orðið til þess að menning og einstaklingar eru að verða samtvinnaðri 
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þar sem minna bil virðist vera á milli landa. Þannig hefur tenging myndast á milli landa, 

sambönd hafa orðið til og menningarheimar hafa nú gagnkvæm áhrif hvor á aðra (Inda 

og Rosaldo, 2008). Alþjóðavæðing (e. globalization) hefur átt sér stað og samkvæmt 

Palmisano (2006) hefur grundvöllur skipulagsheilda breyst sem svörun við 

alþjóðavæðingu og nýrri tækni. Þá eru skipulagsheildir að breytast meðal annars í 

rekstri, menningu og uppbyggingu. 

Alþjóðavæðingu má útskýra sem svo að heimamenn (e. the local) á hverjum stað 

þurfa að koma til móts við alþjóðlegt umhverfi (e. global environment) (Beckford og 

Demerath, 2007). Má til dæmis nefna áberandi útbreiðslu skyndibitakeðjunnar 

McDonald's sem sýnir að fólk þarf að fást við alþjóðlega stöðlun á menningarlegum 

vörum, venjum og bragði. Mörg fyrirtæki hafa reynt fyrir sér á erlendum mörkuðum 

með misjöfnum árangri. Nokkur fyrirtæki skara fram úr í alþjóðlegu umhverfi eins og til 

dæmis Microsoft, Nike, Coca-Cola, Levis og Calcin Klein. Þessi fyrirtæki má finna nánast 

hvar sem er í heiminum (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 5). 

Alþjóðavæðing felst því meðal annars í því að skipulagsheild heldur úti 

markaðsstefnu sem er eins um allan heim. Vörur, verð, dreifingarleiðir, vörumerki, 

pakkningar, merkingar, herferðir og einkenni er þá staðlað (Vignali, 2001). Rekstur í 

alþjóðlegu umhverfi felst í því að skipulagsheild starfar og keppir í meira en einu landi. 

Þó svo að skipulagsheild starfi aðeins í einu landi á litlu svæði þurfa stjórnendur 

skipulagsheilda að huga að áhrifum alþjóðlegs umhverfis og samþykkja alþjóðleg 

sjónarmið til að lifa af. Ástæða þess er að skipulagsheildir sem starfa á litlum svæðum 

geta fundið fyrir áhrifum alþjóðavæðingar (Jones og George, 2003; Kotter, 1996; Krupka 

og Došen, 2009; Vignali, 2001). Áhrif frá alþjóðlegu umhverfi eru mismunandi á milli 

landa og svæða en alþjóðlegt umhverfi getur bæði skapað fleiri tækifæri og ógnanir, 

jafnvel neytt skipulagsheildir í endurbætur til að lifa af á markaði. Því verða stjórnendur 

að læra að skilja alþjóðleg öfl ef skipulagsheild vill aðlagast alþjóðlegu umhverfi, vita 

hvernig á að starfa þar og hverjar mögulegar ógnanir og tækifæri geta verið. Helstu 

áhrifavaldar tækifæra og ógnanna í alþjóðlegu umhverfi eru samkeppnisaðilar, birgjar, 

viðskiptavinir og dreifingaraðilar. Viðskiptavinir eru augljósasta tækifærið sem 

skipulagsheildir hafa þegar ákveðið hefur verið að stækka skipulagsheildina og fara í 
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alþjóðlegt umhverfi því þá er hægt að selja sömu vöru til nýrra viðskiptavina (Jones og 

George, 2003; Kotter, 1996; Vignali, 2001).  

Undirstaða vöru getur verið eins á milli mismunandi innlendra markaða og hægt er 

að selja sömu grunnvöruna um allan heim. Dæmi um þetta er Coca-Cola og Levi‘s þar 

sem neytendur í mismunandi löndum velja sömu vöru. Rafrænn búnaður, 

fjarskiptatækni, fjármálaþjónusta og tölvuþjónusta er einnig mjög svipuð á milli landa. 

Hins vegar þarf að gæta þess að einblína ekki á að neytendur samþykki sömu vöru á milli 

landa vegna þess að þjóðmenning, hvað neytendur velja og vilja, getur verið 

mismunandi (Jones og George, 2003; Vignali, 2001). Neytendur móta oft alþjóðlega vöru 

að eigin þörfum. Þeir breyta vöru og þjónustu svo hún passi inn í staðbundna menningu 

(e. local culture) og lífsstíl samfélagsins (Hannerz, 1996; Miller, 1998). Aðlaga þarf vörur 

og þjónustu að óskum neytenda á hverjum stað fyrir sig og sérsníða markaðsstefnur 

fyrir ólík svæði miðað við mismunandi menningu og þjóð til að geta þjónað ákveðnum 

markhópi. Þetta er öfugt við alþjóðavæðingu þar sem heimamenn koma til móts við 

alþjóðlegt umhverfi. Þetta nefnist staðbundin hnattvæðing og þýðir að heimurinn kemur 

til móts við heimamenn (e. glocalization). Staðbundin hnattvæðing er hugtak sem notað 

er fyrir vörur og þjónustu. Hugtakið segir að vörur og þjónusta eigi að vera staðbundin 

og sniðin að ákveðnum stöðum en eigi á sama tíma að vera beitt alþjóðlega (Beckford 

og Demerath, 2007; Khondker, 2004; Vignali, 2001). 

Skipulagsheildir sem starfa í mörgum löndum ættu að hafa alþjóðlega sýn en miðla 

þeirri sýn frá staðbundnu (e. local) sjónarhorni til að ná árangri á nútíma markaði. Með 

öðrum orðum að „hugsa á heimsvísu (e. globally) en fylgja heimamarkaði (e. locally).“ 

(Stuart, Sarow og Stuart, 2007, bls. 53). Ástæða þess er að neytendur eru farnir að neita 

almennri vöru en hafa meiri áhuga á vöru sem uppfyllir þeirra sérþarfir. Skipulagsheildir 

ættu því að hugsa um alþjóðlegar vörur og sérhanna þær að staðbundnum þörfum 

heimamanna. Skipulagsheildir þurfa þannig að miðla til neytenda að fyrirtækin vilji fá 

upplýsingar um neytendahagi og mæta þörfum neytenda. Neytendur þurfa því að gefa 

upplýsingar svo skipulagsheildin geti hegðað sér eftir því hvað heimamarkaður vill 

(Stuart, Sarow og Stuart, 2007). 
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2.1.2.1 Alþjóðavæðing menningar (e. cultural globalization) 

Alþjóðavæðing hefur átt stóran þátt í að draga menningu út fyrir staðbundin svæði og 

hefur dreift ólíkri menningu um allan heim (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 13). 

Alþjóðavæðing menningar (e. cultural globalization) felst í því að menning eins lands fer 

til annarra landa. Þar af leiðandi geta neytendur um allan heim notað erlendar vörur og 

jafnvel þjónustu í meiri mæli en áður ásamt innlendri vöru og þjónustu. Alþjóðavæðing 

menningar hefur orðið vinsæl og arðbær á Vesturlöndum, sérstaklega í Bandaríkjunum. 

Bandaríkin hafa komið sér upp ríkjandi stöðu í alþjóðavæðingu menningar þar sem 

mikið af vörum sem tengjast menningu Bandaríkjanna hafa dreifst um heiminn. Þekking 

Bandaríkjanna á rafrænum samskiptakerfum hefur hjálpað til við útbreiðslu 

menningarinnar en Bandaríkin nota rafrænar samskiptaleiðir mikið til að auglýsa vörur 

og þjónustu sína út um allan heim (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 16). Vesturlönd heimsins 

hafa einnig haft áhrif á alþjóðavæðingu menningar. Meðal annars hefur klæðnaður, 

matarsiðir, gildi og byggingarlist landa orðið fyrir áhrifum Vestrænna ríkja. Einnig hafa 

mannréttindi Vesturlanda, lýðræði og krafan um frelsi breiðst um heiminn (Inda og 

Rosaldo, 2008, bls. 17). Áhrifa frá menningu Bandaríkjanna og annarra Vestrænna ríkja 

er hægt að finna víða. Til dæmis er hægt að nefna alþjóðleg vörumerki á borð við Coca 

Cola, Levis og McDonald‘s. Einnig hefur sjónvarpsefni haft áhrif. Bandarískir 

sjónvarpsþættir eru sýndir víða um heiminn eins og Law and Order (Inda og Rosaldo, 

2008, bls. 17). 

Áhrifa frá menningu annarra heimshluta en Vestrænna ríkja er einnig mikil. 

Matarmenning hefur til dæmis færst frá Kína, Tælandi, Mexíkó og Indlandi til Vestrænna 

ríkja og til Bandaríkjanna. Matur frá þessum löndum er viðurkenndur og algengur í 

Bandaríkjunum og Vestrænum ríkjum. Tónlist hefur einnig færst til Vestrænna ríkja og 

öfugt. Má þar nefna salsa, samba og rokk (Inda og Rosaldo, 2008).  

Menning hefur ekki farið um heiminn á eins vegu heldur hefur menning breyst á milli 

svæða. Alþjóðavæðing menningar er því ekki allsstaðar eins heldur hefur aðlagast að 

hluta að kringumstæðum hvers staðar fyrir sig og orðið eins og staðbundin hnattvæðing. 

Mikilvægi staðbundinnar menningar er því mikið. Þar með talið mikilvægi 

matarmenningar (Achterberg, Heilbron, Houtman og Aupers, 2011; Inda og Rosaldo, 

2008).  
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2.1.2.2 Aðlögun á matarmenningu umhverfis heiminn 

Þjóðir hafa lengi flutt út matarhefðir sínar til annarra landa og hefur matarmenning 

þróast mikið í kjölfarið. Færst hefur í auka að fólk borðar á veitingastöðum eða 

skyndibitastöðum og kaupir tilbúna rétti sem þarf einungis að hita upp. Ástæða þess 

gæti verið alþjóðavæðing matarmenningar en þegar vara eða þjónusta er flutt úr landi 

kallast það alþjóðavæðing eins og útskýrt var í kafla 2.1.2. Mikið var um alþjóðavæðingu 

matarmenningar á seinni hluta tuttugustu aldar. Talið er að helstu drifkraftar þeirrar 

alþjóðavæðingar hafi verið McDonald's og Coca-Cola sem koma frá Bandaríkjunum. 

Talað er um MacDonaldisation og CocaColonization þar sem bandarísku 

markaðskeðjurnar fóru víða um heiminn á þeim tíma. Önnur lönd hafa einnig stundað 

útflutning á matarmenningu sinni. Má þar nefna spænska tapasrétti, ítalskar pizzur og 

indverskan mat. Þetta er dæmi um matarmenningu sem hefur orðið vinsæl víða um 

heim. Þó svo að matarmenningar fari víða um heiminn er hún þó oftast ekki einsleit. Á 

hverju svæði verður matarmenningin oft sérstök og tekur á sig staðbundið form (Laufey 

Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005). Þar með myndast staðbundin hnattvæðing 

í kringum matarmenningu landa sem færist á milli svæða. Má nefna að Coca-Cola 

aðlagar bragð drykkjarins að staðbundnum neytendum og í Kína hefur uppskriftinni 

verið breytt sérstaklega til að uppfylla þarfir neytenda (Jones og George, 2003). Coca-

Cola aðlagar einnig útlit varanna að mismunandi stöðum ásamt auglýsingaherferðum og 

innihaldi drykkjanna (Dana og Vignali, 1999).  

McDonald's er mjög þekkt fyrir þjónustu sína um allan heim, eins og fram kom hér á 

undan. Það sem skyndibitakeðjan hefur uppgötvað er að þörf er á að sérsníða vöru og 

þjónustu að sérþörfum hvers staðar fyrir sig. McDonald's kemur upphaflega frá 

Kaliforníu í Bandaríkjunum og var stofnað árið 1948 (McDonald's, e.d.-b). Í dag starfar 

McDonald's í yfir 100 löndum og er með meira en 35.000 veitingastaði á heimsvísu 

(McDonald's, e.d.-a). Eitt af markmiðum skyndibitakeðjunnar er að búa til staðlaðar 

vörur sem bragðast eins sama hvar í heiminum þær eru framleiddar. 

Hamborgarastaðurinn hefur þó lært að það skapi árangur að geta aðlagast umhverfi í 

kringum staðinn eins og kom fram hér fyrr í textanum og hefur því aðlagast hugtakinu 

“hugsaðu á heimsvísu, hegðaðu þér samkvæmt heimamarkaði (e. think global, act 

local)“. McDonald's hefur aðlagað upprunalegan matseðil að óskum og þörfum 

viðskiptavina í mismunandi löndum (Vignali, 2001). Meðal annars eru hráefnin 
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mismunandi eftir því hvar maturinn er gerður. Smekkur heimamanna hefur einnig áhrif 

á matreiðsluna (Laufey Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005). Á suðrænum 

mörkuðum hefur „guava“ safa verið bætt við matseðil McDonald's og má nefna að í 

Malasíu selur McDonald's mjólkurhristing með „durian“ bragði en „durian“ er tré sem 

ber ávöxt sem sterk lykt er af. Í Brasilíu selur McDonald's léttan drykk sem búinn er til úr 

„guaraná“ sem eru framandi ber sem vaxa meðfram Amazon ánni (Jones og George, 

2003). Bjór og smjördeigshorni (e. croissants) hefur verið bætt við matseðilinn í 

Þýskalandi. Í Hollandi eru seldir grænmetisborgarar, í Japan eru seldir Teriyaki 

hamborgarar og í Taílandi svínahamborgarar með súrsætri sósu. Í Úrugvæ var bætt við 

matseðilinn hamborgara úr spældu eggi. Á Ítalíu er hægt að fá kalt pasta og expressó 

kaffi og í Tyrklandi var sterkum jógúrt drykkjum bætt á matseðilinn. Í Noregi eru seldar 

samlokur með grilluðum laxi og á Filippseyjum er spagettí vinsæll réttur (Vignali, 2001). 

Álegg hamborgarans eru einnig sérsniðin að þörfum mismunandi staða. Í Mexíkó er 

aukalega bætt jalapeno á hamborgarana (Husted, 2003). Ástæða þess að 

skyndibitakeðjan aðlagar sig að staðbundinni matarmenningu er meðal annars sú að 

neytendur hafa mismunandi óskir, venjur og smekk. Einnig hefur McDonald's aðlagað 

sig að trúarlegum lögum og venjum í landinu þar sem staðurinn starfar. Á Indlandi býður 

McDonald's upp á hamborgara með kindakjöti og grænmetis nagga. Mikilvægt var að 

breyta matseðli og aðlaga hann að indverskri matar- og þjóðarmenningu þar sem 

Múslimar borða ekki svínakjöt, Hindúar borða ekki nautakjöt og fylgismenn 

Jainareglunnar sem er indversk trúarregla (e. Jains) og aðrir íbúar Indlands borða ekki 

kjöt yfir höfuð (Vignali, 2001). Allt þetta eru dæmi um hvernig McDonald's hefur aðlagað 

staðinn að innlendum mörkuðum í alþjóðlegu umhverfi og hefur McDonald's orðið 

hálfgerð fyrirmynd annarra fyrirtækja í ferlum á milli staða, svæða, þjóða og alþjóðlegra 

afla (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 242). McDonald's hefur þó haldið uppbyggingu 

matseðilsins samræmdum um allan heim þrátt fyrir viðbætur og breytingar þar sem 

aðalrétturinn er alltaf hamborgari, franskar og drykkur. Þó svo að McDonald's hefur 

unnið að því að aðlaga og betrumbæta matseðilinn að staðbundum mörkuðum um allan 

heim leggur McDonald's ekki aðaláherslu á aðlögun hamborgaranna. Franskar 

McDonald's eru aðalatriðið á matseðlinum. Skyndibitakeðjan leggur mikla áherslu á að 

betrumbæta franskar staðarins og að bjóða upp á staðlaðar franskar bæði í útliti og 

bragði. Ástæða þess er að allir viðskiptavinir McDonald's út um allan heim borða 
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franskarnar þrátt fyrir mismunandi trúarbrögð og pólitíska afstöðu. Aðalrétturinn getur 

verið næstum því hver sem er en franskar eru á boðstólum um allan heim (Vignali, 

2001). Þar með er seld sama grunnvaran í alþjóðlegu umhverfi á milli landa en aðlagað 

er matseðil og þjónustu að staðbundnum markaði vegna þess að þó að lönd eru að 

verða svipuð þá eru lönd ennþá mismunandi í ýmsum háttum eins og menningarlegum, 

tæknilegum, pólitískum, efnahagslegum og lagalegum málum (Jones og George, 2003; 

Vignali, 2001).  

KFC er þekkt skyndibitakeðja sem selur kjúkling. KFC kemur frá Bandaríkjunum og 

fyrsti staðurinn opnaði árið 1930 (KFC, e.d.). Í dag er hægt að finna KFC í 115 löndum þar 

sem keðjan hefur meira en 18.000 útibú (KFC.com, e.d.). Þegar KFC opnaði útibú í Kína 

gerði skipulagsheildin sér grein fyrir því að í Kína er matur ókljúfanlegur frá 

þjóðarmenningu landsins og er í raun hjarta samfélagsins. Einnig að nauðsynlegt er að 

bjóða upp á mikið af bragði og notalegt umhverfi svo Kínverjar sækji staðinn. KFC var því 

aðlagaður að þörfum Kínverja. Meðal annars voru staðirnir í Kína stækkaðir og þeir 

hafðir um það bil tvisvar sinnum stærri heldur en gengur og gerist í Bandaríkjunum. 

Staðirnir voru gerðir fjölskylduvænir þar sem hægt væri að sitja inni og borða en í 

Bandaríkjunum eru staðirnir litlir vegna þess að flestir taka matinn heim og borða hann 

þar. Matseðli staðarins var einnig breytt til að aðlagast kínverskum markaði. Á matseðli 

KFC í Kína er hægt að velja á milli 50 rétta en í Bandaríkjunum aðeins 29. Matseðlinum í 

Kína er breytt oftar heldur en matseðlinum í Bandaríkjunum til að mæta venjum og 

siðum Kínverja (Bell og Shelman, 2011). Vörur sem KFC selur í Kína er einnig breytt 

meðal annars með því að bæta við kryddi eða kínverskum afurðum til að mæta 

kínverskum venjum. Krydd er mjög mikilvægt fyrir viðskiptavini í Kína og því aðlagaði 

KFC krydd sín að venjum Kínverja. Auk þess bíður KFC upp á hrísgrjónagraut í Kína en 

hvergi annarsstaðar (Bell og Shelman, 2011). Í norður Englandi leggur KFC áherslu á að 

selja sósu og kartöflumús, í Frakklandi selur KFC sætabrauð með kjúklingi, í Tælandi 

hrísgrjón með soja- eða sætri sósu og í Hollandi er boðið upp á steiktar rúllur með 

kartöflum og lauk (O'Keefe, 2001). Þar með aðlagast KFC að matarmenningum ýmissa 

landa. 

Nestlé er annað fyrirtæki sem selur matvörur, nánast um allan heim. Nestlé kemur 

frá Sviss og er með mikla reynslu af aðlögun að mörkuðum. Nestlé hefur aðlagað vörur 
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að mismunandi mörkuðum til dæmis með því að breyta bragði eftir svæðum og koma 

þannig til móts við smekk og venjur hvers staðar. Þetta hefur Nestlé gert við kaffi, ís, 

súkkulaði og jafnvel vatn. Nestlé leggur mikla áherslu á að koma við móts við 

mismunandi svæði (Bell og Shelman, 2011). Aðrar skipulagsheildir sem selja matvörur 

hafa aðlagað vörur sínar að mismunandi mörkuðum. Meðal annars má nefna Taco Bell, 

Subway, Domino‘s Pizza, Pizza Hut og Starbucks (Alderman, 2012; Stern, 2010). 

Skipulagsheildir sem framleiða og selja annað en mat hafa einnig aðlagaða vöru og 

þjónustu að mismunandi mörkuðum en haldið undirstöðu vöru og þjónustu eins á milli 

staða.  

2.1.2.3 Aðlögun að menningu umhverfis heiminn 

Snyrtivörufyrirtækið L‘Oréal rekur skrifstofur í yfir 130 löndum. L‘Oréal selur vörur til 

mismunandi erlendra og innlendra markaða. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að 

aðlagast hverjum markaði fyrir sig. L‘Oréal telur þörf á að aðlaga þjónustu, vörur og 

viðskiptakerfi að staðbundnum aðstæðum þar sem vörur L‘Oréal eru seldar en einnig að 

gæta þess að huga að alþjóðlega vörumerkinu (Hong og Doz, 2013).  

Ikea er önnur skipulagsheild sem aðlagar hluta af vörum og þjónustu að mismunandi 

stöðum. Ikea hefur samt sem áður staðlaða aðferð þar sem skipulagsheildin hefur að 

leiðarljósi að vinna eins á hverjum stað fyrir sig og á markaðssetning varanna, verð, 

vöruúrval og vörumerkið að vera það sama út um allan heim. Það gerir Ikea kleift að 

halda verði lágu en samt sem áður að bjóða upp á góðar vörur. Þegar komið er inn í Ikea 

búð eiga viðskiptavinir að fá sömu upplifun sama hvar í heiminum viðskiptavinurinn er. 

Reynt er að hafa aðlögun sem minnsta að hverjum og einum stað en þó gætir Ikea að 

sérþörfum staðbundinna markaða. Meðal annars aðlagar Ikea uppstillingu á húsgögnum 

og stærð herbergja að hverjum og einum stað. Má nefna að í Bretlandi eru fleiri arinar 

settir inn í uppstillingu Ikea heldur en í Svíþjóð. Uppstillingu í búðum er oftar breytt í 

Shanghai heldur en á öðrum stöðum vegna þess að viðskiptavinir Ikea í Shanghai fara 

oftar í búðina heldur en viðskiptavinir annarsstaðar í heiminum. Önnur aðlögun sem 

Ikea gerir er í stærð rúma. Lengd rúma sem seld eru í Hong Kong eru 10 cm styttri heldur 

en rúm sem seld eru annarsstaðar. Einnig hefur Ikea bætt við uppstillingu í Kína þar sem 

er sýnt hvernig svalir geta litið út en svalir eru mikilvæg rými í hugum Kínverja (Lewis, 

2005; Burt, Johansson og Thelander, 2011). Þannig er grunnvara Ikea sú sama um allan 
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heim en örlítil aðlögun er gerð að mismunandi mörkuðum meðal annars vegna ólíkra 

krafa.  

Algengt er að fólk sem býr á mismunandi svæðum með ólíka menningu þekki og noti 

sama vörumerkið. Þetta gerist vegna þess að alþjóðavæðing í heiminum hefur aukist. 

Hins vegar vilja neytendur innan ólíkra menninga og svæða mismunandi eiginleika í 

vörumerkjum en með auglýsingum er hægt að koma á framfæri eiginleika vörumerkja. 

Skipulagsheildir þurfa því að ákveða hversu mikið eigi að staðla og aðlaga auglýsingar að 

mismunandi mörkuðum þar sem hver markaður hefur sína menningu (Mueller, 1987). 

Svo virðist vera að eftir því sem persónuleiki vörumerkis á ákveðnum stað er meiri því 

meira þarf að aðlaga auglýsingar að þeim stað (Wang og Yang, 2011).  

Mörg fyrirtæki virðast huga að menningu landa og virða smekk og venjur á hverjum 

stað fyrir sig. Fleiri skipulagsheildir en dæmin hér að ofan sýna sem huga að aðlögun eru 

meðal annars; Zara, Ford, Nike og Levi‘s (Brei, D‘Avila, Camargo og Engels, 2011; Essays, 

2013; Lopez og Fan, 2009). Mismunandi er þó hvort fræðimenn telji betra að nota 

aðlögun eða stöðlun og þar með ólíkar niðurstöður um hvort eigi að nýta 

alþjóðavæðingu eða staðbundna hnattvæðingu (Cavusgil, Zou og Naidu, 1993; 

Ghemawat, 2007; Jain, 1989, 2007; Kogut, 1989; Levitt, 1983, 1986; Newburry og 

Yakova, 2006; Papavassiliou og Stathakopoulos, 1997; Vrontis og Kitchen, 2005; Vrontis 

og Papasolomou, 2005; Walters, 1986).  

2.1.3 Rannsóknir 

Við vinnslu ritgerðarinnar var notast við rannsóknir um alþjóðavæðingu, staðbundna 

hnattvæðingu, aðlögun og stöðlun. Rannsakandi fann ekki rannsóknir þar sem 

skipulagsheild opnar stað í heimalandi sínu byggða á menningu annars lands en fundnar 

voru skipulagsheildir sem hafa opnað staði í öðrum löndum og aðlagast matar- og 

þjóðarmenningu eins og McDonald‘s.  

Umræða um aðlögun og stöðlun vöru og þjónustu að erlendum mörkuðum hefur 

verið talsverð síðustu ár (Buzzell, 1968; Brei, D‘Avila, Camargo og Engels, 2011; Ghoshal, 

1987; Levitt, 1983; Papavassiliou og Stathakopoulos, 1997). Fræðimenn hafa nefnt að 

hvorki sé hægt að nota einungis stöðlun né einungis aðlögun að staðbundnum markaði 

þegar fyrirtæki hefja rekstur í erlendu landi (Akaah, 1991; Buzzell, 1968; Douglas, 1987). 

Sumir fræðimenn halda því fram að bæði sé þörf á aðlögun og stöðlun. Að það sé gott 
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sé að samtvinna þetta tvennt og mæla ekki með því að nota einungis stöðlun eða 

aðlögun. Hvernig aðlögun og stöðlun er samtvinnuð fer eftir innri- og ytri áhrifum á 

markaði sem aðlaga og staðla á vöru og/eða þjónustu að. Þætti úr báðum aðferðum 

ætti að nota og aðlaga ætti hluti sem uppfylla þarfir viðkomandi markaðar og staðla 

hluti sem skila ávinningi (Cavusgil, Zou og Naidu, 1993; Vrontis og Kitchen, 2005; Vrontis 

og Papasolomou, 2005; Walters, 1986). Hversu mikið á að aðlaga markaðsaðferðir að 

staðbundnum markaði er talin vera mikilvæg spurning þegar taka þarf ákvörðun um 

hvort eigi að aðlagast markaði eða bjóða upp á staðlaða vöru eða þjónustu (Cavusgil og 

Zou, 1994; Jain, 1989, 2007). Þegar taka á ákvörðun um hversu mikið eigi að aðlaga 

vöru, þjónustu eða auglýsingar að markaði fer það eftir því hvernig varan er, einkenni 

skipulagsheildarinnar og markaðarins (Cavusgil, Zou og Naidu, 1993). 

Ýmsir fræðimenn hafa lagt áherslu á að rannsaka alþjóðavæðingu í rannsóknum 

sínum (Arnold, 2004; Levitt, 1983; Lindholm, 2000). Kotabe og Helsen (2010) skoðuðu 

alþjóðavæðingu en samkvæmt þeim á sér stað mikil þróun í alþjóðavæðingu. Þeir segja 

að margar alþjóðlegar skipulagsheildir hafi hætt að nota hefðbundnar innlendar aðferðir 

og hafi minnkað aðlögun vara að staðbundnum mörkuðum. Dótturfélög skipulagsheilda 

hafi minnkað þróun vara að óskum heimamanna og bjóði frekar upp á vörur sem henta 

alþjóðlegum markaði. Skipulagsheildir eru þar með farnar að markaðsetja vörur 

alþjóðlega með lítilli aðlögun að staðbundnum mörkuðum.  

Kotabe og Helsen (2010) halda því einnig fram að hvatinn til að framleiða 

staðbundnar- og alþjóðlegar vörur sé meðal annars að ánægja neytenda eykst og að 

kostnaður lækkar þegar allar vörur eru framleiddar eins og í miklu magni. Þá hafa aðrir 

fræðimenn bent á að ástæðan fyrir því að hægt sé að staðla vöru á milli landa er að 

neytendur á mismunandi stöðum og svæðum hafa sömu eða mjög svipaðar þarfir og 

langanir. Þess vegna sé hægt að staðla vöru og þjónustu, til dæmis í gegnum 

auglýsingar, og þar með lækka kostnað skipulagsheilda (Buzzell, 1968; Levitt, 1983). 

Samkvæmt Ghemawat (2007) geta skipulagsheildir öðlast samkeppnisforskot með því 

að ná stærðar- eða breiddarhagkvæmni með því að staðla vörur að heiminum eða náð 

samkeppnisforskoti með því að aðlaga vörur að staðbundnum markaði. 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að staðla vörur eða þjónustu er áhersla lögð á 

sameiginlega hluti og hægt er að nýta sér stærðarhagkvæmni. Kostir þess að staðla vöru 
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eða þjónustu er meðal annars að stöðlun dregur úr óvissu meðal kaupenda sem ferðast 

mikið, stöðlun gerir skipulagsheild kleift að viðhalda samræmdri ímynd og sjálfsmynd 

um allan heim, stöðlun leiðir til mikils sparnaðar í auglýsingum og á öðrum stöðum og 

stöðlun gerir skipulagsheildum kleift að þróa eina auglýsingaherferð fyrir mismunandi 

markaði. Þrátt fyrir kosti stöðlunar er menning mismunandi á milli landa og hindrar oft 

stöðlun. Þar með er stundum krafist aðlögunar á markaði (Kogut, 1989; Levitt, 1983, 

1986; Papavassiliou og Stathakopoulos, 1997). Menning er í hverju landi en 

alheimsmenning hefur myndast þar sem lönd hafa löngun til að taka þátt í 

heimsþorpinu. Heimsþorp er viðlíking á að heimurinn sé að verða að einu sameiginlegu 

þorpi með sömu eða svipaðar þarfir, venjur og smekk (Strizhakova, Coulter og Price, 

2008). Ekki hafa allir áhuga á að taka þátt í heimsþorpinu þar sem sumir hafna 

alþjóðlegum vörum (Steenkamp og de Jong, 2010). Mismunandi er hvað rannsakendum 

finnst um hvort eigi að bjóða eins eða svipaða vöru um allan heim og hvort þetta sé í 

samræmi við eftirspurn markaða. Newburry og Yakova (2006) greina frá að 

skipulagsheild sem notar einungis stöðlun gæti fælst út af staðbundnum markaði ef 

skipulagsheildin hugsar ekki um þarfir heimamanna. Nokkrir fræðimenn hafa haldið því 

fram að ekki sé mögulegt að staðla vörur vegna mismunandi menningar, umhverfis og 

laga (Douglas og Wind, 1987; Calantone, Cavusgil, Schmidt og Shin, 2004). Hofstede og 

Bond (1988) nefna að mikilvægt er að huga að menningarlegum þáttum og Souiden, 

Kassim og Hong (2006) benda svo á mikilvægi aðlögunar í markaðssetningu vörumerkja 

á milli markaða. Levitt (1983) heldur því aftur á móti fram að neytendur vilja frekar vöru 

sem er eins í boði um allan heim. Samkvæmt Steenkamp og de Jong (2010) er 

mismunandi hverjir kjósa hverja aðferð fyrir sig og halda því fram að eldra fólk vill 

heldur staðbundnar vörur og er líklegra að neita alþjóðlegum vörum þar sem það heldur 

meira í siði og venjur. Yngra fólk velur heldur alþjóðavæðingu og framsýnar konur, sem 

kjósa nýsköpun og þróun, eru aðilar sem vilja helst staðbundna hnattvæðingu. 

Mismunandi er því hvað rannsakendur hafa komist að um hvort eigi að aðlaga og/eða 

staðla vöru og þjónustu á alþjóðlegum markaði og á heimamarkaði. Ef samtvinna ætti 

aðlögun og stöðlun vöru eða þjónustu þyrfti að horfa meðal annars til menningar á þeim 

stað þar sem rekstur hefst vegna þess að menning hindrar oft stöðlun og krefst þar með 

aðlögunar að markaði eins og kom fram hér að ofan. Ákveðið var því að fara nánar í 

fræðilegar skilgreiningar á menningu.   
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2.2 Menning 

Menning getur til dæmis verið þjóð-, fyrirtækja- eða matarmenning. Menningarnar 

tengjast allar saman á einn eða annan hátt þar sem þær hafa áhrif hvor á aðra. Í 

alþjóðavæðingu og í staðbundinni hnattvæðingu skarast mismunandi menningar saman 

og stjórnendur verða að hafa þvermenningar samskiptahæfileika þar sem ólíkir 

menningarheimar koma saman. Rannsakandi ákvað að skoða hugtakið menningu. Í 

næstu köflum verður farið nánar í matar-, þjóð- og fyrirtækjamenningu.  

Menningu má meðal annars finna innan hóps af fólki og eru ýmsar aðferðir notaðar 

til þess að skilgreina og rannsaka menningu. Algeng lýsing á menningu er að ákveðnir 

hlutir innan hópsins eru sameiginlegir (e. shared) (Schein, 2004). Kreitner (2009) 

skilgreinir menningu á þann hátt að menning standi fyrir almennt viðurkennd viðhorf 

eða hugmyndir um hegðun, gildi og trú sem einkennir fólk frá ákveðnum svæðum. 

Kotter (1996) segir að menning sé sameiginleg gildi innan hóps af fólki og venjur í 

hegðun þeirra. Sameiginleg gildi eru markmið meirihluta hópsins og hefur tilhneigingu 

til að móta hegðun hans yfir langan tíma jafnvel þó breytingar verða hjá hópmeðlimum. 

Venjur er ríkjandi hegðun innan hópsins vegna þess að hópmeðlimir hafa tilhneigingu til 

að hegða sér á ákveðna vegu og kenna svo nýjum meðlimum hvernig eigi að hegða sér. 

Erfiðara er að breyta sameiginlegum gildum innan hóps heldur en venjum í hegðun 

innan hóps vegna þess að sameiginleg gildi eru minna áberandi heldur en venjur og eru 

líka samofnari menningunni (Kotter, 1996). Schein (2004) hefur einnig skilgreint 

menningu og hér er skilgreiningin þýdd frá ensku: 

[Menning er] … mynstur af sameiginlegum grundvallarhugmyndum sem 
hópur lærði þegar hann var að leysa vandamál í ytra umhverfi og innri 
samþættingu, sem hefur tekist nógu vel til að teljast gilt og, þess vegna, 
kennd til nýrra meðlima sem rétta leiðin til að skynja (e. perceive), hugsa, og 
líða (e. feel) í samskiptum við þessi vandamál. (bls. 17).  

Samkvæmt Schein (2004) er menning ómeðvitaður hluti af hóp og má skilgreina sem 

óáþreifanlega og ósýnilega. Menning felur í sér ákveðinn stöðugleika og er bæði 

sameiginleg og stöðug. Aðlögun (e. integration) og tungutak hóps (e. pattering) hefur 

áhrif á stöðugleika menningar. Því meira sem menning er innbyggð í hóp því stöðugri er 

menningin. Menning og hópur er stöðug þegar hópur er kominn með ákveðið auðkenni 

(e. identity) og þó svo að einhver úr hópnum fari þá breytist menningin ekki vegna þess 
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að það er erfitt að breyta menningu. Meðal annars vegna þess að hópmeðlimir vilja 

stöðugleika og jafnvel fyrirsjáanleika og mannleg þörf er oft að gera umhverfið í kring 

eins reglusamt og skynsamlegt og mögulegt er og að aðlagast því sem fyrir er (Schein, 

2004).  

„Menning felur í sér að helgisiðir, loftslag, gildi, og hegðun bindast saman í eina 

heild“ (Schein, E. H., 2004, bls. 15) og hefur áhrif á hvernig skipulagsheildir takast á við 

helstu verkefni þess, innri starfsemi og mismunandi umhverfi vegna þess að menning er 

langvarandi og nær yfir alla starfsemi hóps. Menning er niðurstaða af flóknu 

lærdómsferli þar sem hegðun leiðtoga hefur mikil áhrif á niðurstöðuna (Schein, 2004) og 

erfitt er að stjórna menningu vegna þess að hún er í raun ósýnileg (Kotter, 1996, bls. 

148). 

2.2.1 Matarmenning 

Matarmenning tengist þjóðmenningu og jafnvel fyrirtækjamenningu. Fjöldi fólks hefur 

mikinn áhuga á matreiðslu og matargerð ef marka má öll þau ógrynni tímarita, bóka, 

blaða, sjónvarpsþátta og vefsíðna þar sem hægt er að kynna sér allt um mat og 

matarmenningu, frá öllum heimshornum. Því má segja að matur og matreiðsla sé í tísku 

í dag (Laufey Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005).  

Matur er hluti af menningu hverrar þjóðar og krafa almennings um fjölbreytni og 

gæði matar hefur aukist. Eðli matvinnslu, framleiðslu, hreinlætis og næringu matarins er 

mikilvægt í hugum neytenda í dag. Neytendur hugsa mikið um þessa þætti sérstaklega 

þegar kemur að skyndibita (Baltas, 2001; Bredahl, Grunert og Frewer, 1998).  

Flestar þjóðir hafa einhver hráefni eða rétti sem þykir einstakt fyrir þá ákveðnu þjóð 

(Laufey Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005, bls. 254). „... ákveðið mataræði 

getur verið hluti af sjálfsmynd einstaklingsins, á sama hátt og það að hlusta á ákveðna 

tónlist og klæðaburður eru atriði sem taka þátt í sköpun sjálfsins.“ (Laufey Haraldsdóttir 

og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005, bls. 251). Þýskalandi er meðal annars þekkt fyrir 

kryddpylsur. Saltfiskur er þjóðarréttur Portúgala og geitaostur einkennir Sviss (Laufey 

Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005). Í næstu köflum verður íslensk og spænsk 

matarmenning skoðuð. Þar verða réttir og hráefni, sem þykja sérstæð fyrir þjóðirnar 

tvær greind sérstaklega, þar sem verkefnið fjallar um aðlögun spænskrar 

tapasmenningar að íslenskri matarmenningu. 
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2.2.1.1 Íslensk matarmenning 

Þjóðarréttir Íslendinga, fiskur, lambakjöt, kjötsúpa og skyr, eru þekkt sem partur af 

íslenskri matarmenningu. Erfitt hefur þó reynst að skilgreina hvað einkennir íslenska 

matarmenningu þar sem flestir líta á mat sem borðaður var í meira mæli áður fyrr sem 

matarmenningu Íslendinga. Hins vegar er hægt að skilgreina betur íslenska 

matarmenningu með því að horfa til nútímans. Súrmatur var mikið borðaður á Íslandi á 

öldum áður. Íslendingar halda í hefðir með því að halda árlega þorrablót í mánuðinum 

Þorra, sem er í enda janúar mánaðar, þar sem súrmatur er borinn á borð en margir 

ferðamann eru sólgnir í að borða þennan “hefðbundna íslenska mat“. Hefðbundinn 

íslenskur matur er meðal annars soðið höfuð af kind sem er kallað svið, hákarl sem er 

rotinn og blóðmör og venjan er að drekka brennivín með þorramat sem er áfengur 

drykkur. Gæta þarf að því þegar íslensk matarmenning er skilgreind að einblína ekki of 

mikið á siði og gamlar venjur heldur taka inn í heildarmyndina nútíma menningu og 

skoða hvað Íslendingar borða í dag, og flétta þetta tvennt saman (Iceland.is, e.d.-a; 

Iceland.is, e.d.-b; Laufey Haraldsdóttir og Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005).  

Íslensk matargerð hefur breyst mikið frá því um miðja tuttugustu öldina. Íslensk 

matargerð er undir miklum erlendum áhrifum en á sama tíma halda Íslendingar fast í 

gamlar hefðir til dæmis með því að borða reyktan mat. Gamlar hefðir á Íslandi voru þær 

að geyma mat í mysu eða saltvatni og stundum var matur reyktur. Í dag er meðal annars 

íslenskur fiskur, íslenskt lamb og skyr þekkt innan íslensku matarmenningarinnar. Áætla 

má því að matarmenning á Íslandi sé skorðuð við íslenskan fisk, íslenskt lamb, íslenska 

kjötsúpu, skyr og hefðbundna íslenska matinn, Þorramatinn. Þar með er gömlum 

venjum og nútíma venjum fléttað saman í matarmenningu Íslands (Iceland.is, e.d.-a; 

Iceland.is, e.d.-b). Til að geta skoðað aðlögun að matarmenningu Íslands er næst skoðuð 

spænsk matarmenning. 

2.2.1.2 Spænsk matarmenning 

Spánn skiptist í 50 héruð þar sem hvert hérað er sérstakt en héröðin eiga einnig margt 

sameiginlegt. Löng strandlengja liggur meðfram landinu sem staðsett er á Pýreneaskaga 

og sjávarfang er vinsæl fæða um allan Spán (Enforex, e.d.-b).  

Matarmenning á Spáni er rótgróin í þjóðmenningu Spánverja. Hvert hérað á Spáni er 

þekkt fyrir sína rétti en margir þeirra eru álíkir. Fiskur og pottréttir eru algengir réttir í 
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öllum héröðum (Árni Matthíasson, 2006). Tapasréttir, sem eru litlir réttir af mat, sjást 

einnig í öllum héröðum en þeir eru stór hluti í matarmenningu Spánar. Hrísgrjónaréttir 

eru mjög áberandi í Valencíu en þaðan er hrísgrjónarétturinn paella. Paella er mjög 

líklega einn þekktasti þjóðarréttur Spánar. Á norðaustur strönd Spánar er algengt að fólk 

borði fisk og brauð með tómötum eða brauð með ólífuolíu og tómatsafa. Expresso kaffi 

er vinsæll eftirréttur í Katalóníu héraði sem er á norð-austurströnd Spánar. Sumarsúpan 

gazpacho er vinsæl í Andalúsíu og er héraðið þekkt fyrir súpuna sem fólk notar gjarnan 

til að kæla sig niður í sumarhitanum og til að fá orku í líkamann (Árni Matthíasson, 

2006). 

2.2.1.3 Spænsk tapas menning 

Tapas eru margskonar forréttir eða veitingar sem bæði geta verið kaldir og heitir 

(Collins, 2012). Tapas var kynnt sem nýjung á Spáni í byrjun tuttugustu aldarinnar þó svo 

að sögulegur aðdragandi smáréttanna nái lengra aftur í tímann. Talið er að upphaf tapas 

megi rekja til Sevilla. Þar voru litlir diskar bornir fram ofan á vínglösum sem pöntuð voru 

á börum. Í upphafi voru diskarnir tómir ofan á glösunum þar sem tilgangurinn var að 

hylja vínglösin svo flugur færu ekki ofan í þau. Seinna var farið að setja litla sneið af 

skinku á diskinn fyrir fastagesti. Til að reyna að laða að fleiri viðskiptavini sáu staðirnir 

möguleika í þessu og eigendur baranna byrjuðu á að hafa mismunandi tapas sem 

fegruðu diskana sem komu með hverjum drykk. Þannig er talið að tapas hafi byrjað sem 

hluti af spænskri matarmenningu (Enforex, e.d.-a; Enforex, e.d.-b; Medina, 2005).  

Í kringum 1930 varð kreppa á Spán. Í kjölfarið varð mikill skortur á mat og 

viðskiptavinum á veitingahúsum fækkaði. Hins vegar urði barir sem buðu upp á tapas 

vinsælli á þessum tíma og sérstaklega þeir sem voru staðsettir fyrir miðju Spánar og á 

suður Spáni. Ástæðan er að nokkrir litlir tapasréttir gátu komið í staðinn fyrir kvöldmat 

eða hádegismat en tapas eru litlir skammtar af mat sem fylgja með drykk sem pantaður 

er á bar. Í dag er tapas talinn vera hefðbundinn og innvafinn í menningu Spánar. Víða á 

Spáni eru ófáar keppnir haldnar í tapasgerð og í nóvember á hverju ári er alþjóðleg 

samkeppni í tapasgerð (Collins, 2012).  

Flestallir barir á Spáni bjóða upp á tapas þar sem þessi venja er sífellt að verða 

vinsælli en almennt drekka Spánverjar ekki vín án þess að borða eitthvað með. 

Tapasréttir eru breytilegir á milli borga, bæja og þorpa á Spáni þar sem hver og einn 



 

29 

hefur eigið úrval af tapasréttum en nokkrir réttir eru eins á milli staða þó svo að nafnið 

gæti breyst. Stærð tapasréttanna getur verið mismunandi eftir stöðum. Stundum fylgja 

tapasréttir með drykkjum eða eru jafnvel innifaldnir í verðinu á drykkjunum. Að fá sér 

tapas getur bæði verið millisnarl og heil máltíð þar sem hægt er að panta marga 

mismunandi tapasrétti og sameina þá í heila máltíð. Hjá Spánverjum er vinsælt að fá 

tapas seinnipart dags þar sem langt er á milli hádegismats og kvöldmats (DonQuijote, 

e.d.; Enforex, e.d.-b; Medina, 2005; Palmer, 2010).  

Tapas á Spáni hefur þróast frá því í upphafi og orðið fyrir áhrifum menningar annarra 

landa. Þá hafa meðal annars hráefni annarsstaðar að úr heiminum bæst við tapasréttina 

(Collins, 2012). Í dag er vinsælt að hafa sjávardýr í tapas. Til dæmis steiktan smokkfisk, 

ansjósur og rækjur í heitri hvítlauksolíu. Aðrir tapasréttir sem eru ekki úr sjónum eru til 

dæmis chorizo pylsa (e. chorizo), paella, hráskinka, ólívur, kjötbollur og spænsk 

kartöflueggjakaka sem kallast tortilla, svo fátt eitt sé nefnt (Enforex, e.d.-b).  

Það sem einkennir meðal annars tapas á Spáni er að tapasréttirnir eru borðaðir 

standandi. Algengt er að gengið er á milli tapasstaða og borðað tapasrétti á mismunandi 

stöðum. Oftast fá Spánverjar sér tapas með vinum eða fjölskyldu og drekka bjór með 

eða vín. Þegar búið er að borða tapasréttinn sem fenginn var og eiga samtal við þá sem 

eru með í tapas ferðinni færist hópurinn sem saman er oftast á næsta bar sem er oft 

ekki langt í burtu til að endurtaka ferlið. Að setjast niður og borða dýra máltíð einkennir 

því ekki tapas á Spáni (Enforex, e.d.-b; Palmer, 2010). 

Í dag er algengt að veitingastaðir og barir bjóði upp á úrval af tapasréttum. 

Mismunandi er á milli staða hvernig og hvaða tapas er boðið upp á og á sumum börum á 

Spáni hefur tapas þróast í flókna matargerð (Collins, 2012). Sumir veitingastaðir sérhæfa 

sig einungis í tapasréttum á meðan aðrir hafa matseðil fyrir veitingastaðinn auk tapas 

bars. Þá er hægt að fá tapas í forrétt áður en sest er við borð og aðalrétturinn er borinn 

fram, eða setið á tapas barnum og borðað tapas allt kvöldið (Palmer, 2010). Tapasréttir 

hafa orðið vinsælir á Spáni og út um allan heim og því hafa önnu lönd tekið upp á því að 

bjóða upp á tapas. 

2.2.1.4 Tapas um allan heim 

Vinsældir tapasrétta eru miklar um allan heim. Þar af leiðandi hafa tapasstaðir opnað 

víða um heim. Í borgum og bæjum í öðrum löndum fyrir utan Spán er hægt að finna 
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tapas. Nokkrir þekktir staðir þar sem tapasmenningin hefur gengið vel er í New York, 

London, Tokyo og Melbourne en það eru borgir í Bandaríkjunum, Bretlandi, Japan og 

Ástralíu. Á þessum stöðum eru þekktir tapasstaðir þar sem matreiðslumennirnir koma 

frá Spáni, borðað er tapas, drukkið fyrir lítinn pening og reynt að skapa spænska 

tapasmenningu (Fernández, e.d.).  

Margir tapasstaðir hafa opnað í Bandaríkjunum þar sem reynt hefur verið að fanga 

spænska tapasmenningu (Parham, 2013). Á fleiri stöðum hafa vinsældir tapasrétta litið 

dagsins ljós og í dag er litið á tapas sem alþjóðlegt fyrirbæri (e. international 

phenomenon) (Weir, e.d.). Tapasréttir hafa þróast mikið frá árdögum réttarins og eru nú 

fjölbreyttir, hollir, bragðgóðir og litríkir réttir (Weir, e.d.). 

Í kringum Miðjarðarhafið er hægt að finna litla diska sem eru bornir fram svipað og 

tapas. Á Ítalíu eru diskarnir kallaðir antipasti, í Feneyjum eru diskarnir kallaðir cicheti og í 

Frakklandi hors d‘oeuvres. Í Tyrklandi, Sýrlandi, Grikklandi, Líbanon, Egyptalandi og 

Ísrael er notað orðið meze fyrir þessa litlu diska og í Marokkó er notað orðið mukabalatt 

fyrir tapas. Í Miðjarðarhafslöndum er algengt að fólk fari eftir vinnu og fái sér drykk. 

Hinsvegar fær fólk sér á þessum stöðum yfirleitt ekki áfengi að drekka nema að fá 

eitthvað lítið með að borða. Bæði til að vísa burt hungri og jafnvel til að örva 

matarlystina. Þessi venja gerir fólki kleift að gleyma amstri hversdagsins, slaka á og njóta 

lífsins (Weir, e.d.).  

2.2.1.5 Tapas á Íslandi 

Á Íslandi er fjöldi af mismunandi veitingastöðum. Meðal annars eru tapasstaðir sem 

bjóða upp á tapasrétti og spænska menningu í matargerð. Fjöldi ferðamanna hefur 

aukist mikið síðustu ár og hefur um það bil tvöfaldast frá árinu 2005 (Ferðamálastofa, 

e.d.). Því má áætla að fleiri einstaklingar hafa sótt veitingastaði á Íslandi síðustu ár frá 

mismunandi löndum þar sem fleira fólk hefur komið til landsins og líklegt er að 

ferðamenn fari út að borða.  

Algengt er að tapasstaðir á Íslandi auglýsi að boðið sé upp á tapas, spænska 

menningu og spænskt andrúmsloft. Þar að auki er auglýst að tapasstaðir á Íslandi séu 

tækifæri á að fá snertingu af Spáni. Veitingastaðir sem sérhæfa sig í forréttum og 

smáréttum hafa einnig opnað og algengt er að staðir sem bjóða aðallega upp á forrétti 

eða smárétti mæla með að hver og einn fái sér tvo til þrjá rétti á mann sem er keimlíkt 
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tapasmenningu á Spáni. Hins vegar auglýsa staðirnir það sem forrétti eða smárétti en 

ekki tapas. Mismunandi er því hvað veitingastaðir á Íslandi bjóða upp á og getur 

þjóðmenning haft áhrif á hvað er boðið upp á í hverju landi fyrir sig.   

2.2.2 Þjóðmenning 

Þjóðmenning stendur fyrir almennt viðurkennd viðhorf eða hugmyndir um viðmið (e. 

norms), gildi og trú sem einkennir fólk frá ákveðnum þjóðlöndum (Kreitner, 2009). 

„Þjóðmenning er safn gilda sem samfélag telur mikilvæg og viðmið á hegðun sem er 

samþykkt eða viðurkennd (e. sanctioned) í því samfélagi.“ (Jones, G. R. og George, J. M., 

2003, bls. 199). Viðmið eru óformlegar reglur eða leiðbeiningar sem koma frá gildum 

samfélags og lýsa viðeigandi hegðun í sérstökum aðstæðum. Viðmið mótar hegðun 

einstaklinga. Gildi eru hugmyndir og viðhorf um hvað samfélag telur vera rétt, fallegt, 

gott eða æskilegt. Gildi eru einnig þau markmið sem meðlimir samfélagsins eiga að 

vinna að og hvernig eigi að hegða sér til að ná þessum markmiðum. Þjóðmenning felur 

einnig í sér þekkingu, siðferðislegar meginreglur, venjur, lög, gildi og annað sem 

sameinar íbúa innan samfélagsins og mótar hegðun einstaklinga. Einstaklingar læra 

þjóðmenningu í daglegu lífi frá unga aldri með því að eiga í samskiptum við aðra í 

kringum sig. Í þjóðmenningu skipta helst tvö viðmið máli, þjóðhættir (e. folkways) og 

lifnaðarhættir (e. mores). Þjóðhættir eru fastmótaðar félagslegar venjur í daglegu lífi. Til 

dæmis hvernig eigi að klæða sig fyrir ákveðin tilefni og hvernig eigi að hegða sér í 

íbúðarhverfum. Aðilar sem fara ekki eftir þessum venjum eru sagðir ókurteisir. 

Lifnaðarhættir eru viðmið sem eru miðpunktur í starfsemi og félagslífi samfélags. 

Lifnaðarhættir innihalda boð og bönn. Gott dæmi er að í Sádi Arabíu má ekki drekka 

áfengi og litið er á það sem brot á samfélagslegum viðmiðum en í Bandaríkjunum er 

drykkja leyfð í flestum fylkjum. Þjóðmenning er mismunandi á milli landa og stjórnendur 

verða að kynna sér það þar sem eitthvað getur verið skilvirkt á einum stað en alls ekki 

virkað á öðrum (Jones og George, 2003). Það sama á við um fyrirtækjamenningu. Það 

sem virkar vel í einu fyrirtæki gæti virkað illa í öðru vegna mismunandi siða og venja 

innan fyrirtækja. Má nefna að hver veitingastaður er sérstakur með sína menningu og 

því getur fyrirtækjamenning haft áhrif á hvað er boðið upp á og hvernig er boðið upp á 

það. 
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2.2.3 Fyrirtækjamenning 

Líkt og menning í samfélagi hefur hvert fyrirtæki eigin menningu sem kallast 

fyrirtækjamenning. Fyrirtækjamenning hefur verið skilgreind á nokkra vegu (Smircich, 

1983; Trice og Beyer, 1984) og Jaques skrifaði bók árið 1951 og skilgreindi 

fyrirtækjamenningu sem mikið hefur verið horft til en eftirfarandi tilvitnun er þýdd úr 

ensku; 

Menning verksmiðju er venjuleg og hefðbundin leið á því hvernig eigi að 
hugsa og gera hlutina sem skiptast á milli stærri eða minni eininga af öllum 
meðlimum þess, og sem nýir meðlimir verða að læra, og að minnsta kosti 
samþykkja að hluta til, í því skyni að vera samþykktur í þjónustu 
skipulagsheildarinnar (Jaques, 1951, bls. 251). 

Fyrirtækjamenning eru siðareglur innan skipulagsheildar og hefur áhrif á hegðun 

einstaklinga, hvernig einstaklingar bregðast við aðstæðum og hvernig þeir túlka 

umhverfi skipulagsheildarinnar. Hægt er að horfa á fyrirtækjamenningu sem 

persónuleika skipulagsheildar þar sem fyrirtækjamenning er safn af sameiginlegum 

venjum, gildum, viðmiðum og væntingum sem hefur áhrif á hvernig samskipti milli 

hópa, liða og einstaklinga er og hvernig sameiginlega er unnið að markmiðum 

skipulagsheildarinnar. Viðmið og gildi skipulagsheildar hafa áhrif á samskipti 

starfsmanna við viðskiptavini, birgja og aðra aðila utan skipulagsheildarinnar. 

Starfsmenn nota gildi og viðmið fyrirtækjamenningar við ákvarðanatöku og athafnir eins 

og fólk í samfélagi hegðar sér eftir siðferðislega réttum viðmiðum og gildum. Gildi og 

venjur í skipulagsheildum hjálpa starfsfólki skipulagsheildar að ná markmiðum sínum. 

Starfsmenn læra hvernig á að hegða sér og hvernig bregðast á við mismunandi 

aðstæðum í samræmi við gildi skipulagsheildarinnar (Jones, 2010; Jones og George, 

2003). 

Fyrirtækjamenning myndast út frá samspili fjögurra þátta sem eru skipurit 

skipulagsheildar, siðferði skipulagsheildar, persónuleg og fagleg einkenni fólks innan 

skipulagsheildar og atvinnuréttindi sem skipulagheild gefur til starfsmanna. 

Fyrirtækjamenning færist til starfsmanna í gegnum gildi stofnanda, skemmtanir og 

athafnir, félagsmóturnarferli, sögur og tungumál (Jones, 2010; Jones og George, 2003). 

Skipurit sem skipulagsheild notar og fyrirtækjamenning sem hefur myndast hefur áhrif á 

og mótar hegðun innan skipulagsheildar (Jones, 2010). 
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Þar sem menning hefur verið skilgreind sem ósýnileg og óáþreifanleg (Schein, 2004) 

er erfitt að stjórna menningu (Kotter, 1996). Þetta á einnig við um fyrirtækjamenningu 

en það getur verið erfitt að greina og sjá hver fyrirtækjamenning er. Því hefur 

fyrirtækjamenningu verið skipt upp í þrjú stig (Schein, 1985; Schein, 2004). 

2.2.3.1 Stig fyrirtækjamenningar 

Fyrirtækjamenningu hefur verið skipt upp í þrjú stig, frá hinu 

sýnilega til hins dulda. Hægt er að horfa á stig 

fyrirtækjamenningar eins og ísjaka en með því er átt við að lítið 

af fyrirtækjamenningunni er sýnileg og meirihluti 

fyrirtækjamenningarinnar sést ekki, er undir yfirborði sjávar eins 

og sést á mynd 2. Stigin þrjú sem fyrirtækjamenningu hefur verið 

skipt í eru sýnileg tákn (e. artifacts), yfirlýst gildi (e. espoused 

beliefs and values) og undirliggjandi hugmyndir (e. underlying 

assumptions). Sýnileg tákn er það sem utanaðkomandi aðilar sjá, 

það sem stendur upp úr sjónum af ísjakanum og auðvelt er að 

fylgjast með. Það sem er sýnilegt er klæðnaður, vörur, húsnæði, 

gildi, hegðun, talsmáti, skipurit og sögur um skipulagsheild. Undir 

yfirborði sjávar eru yfirlýst gildi, það sem starfsmenn fyrirtækis 

eru meðvitaðir um og er ekki sýnilegt öðrum, eins og stefna fyrirtækis, framtíðarsýn og 

starfsmannastefna. Undirliggjandi hugmyndir eru neðst á ísjakanum og mótast og 

festast í starfsemi fyrirtækis eins og til dæmis hegðun fólks, væntingar, skoðanir, viðhorf 

og tilfinningar. Til að geta greint þættina sem eru undir vatnsborðinu þarf að kafa djúpt í 

fyrirtækjamenningu (Schein, 1985; Schein, 2004). 

Mynd 1: Stig menningar 
eftir Edgar H. 
Schein (Schein, 
2004, bls. 26). 
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Mynd 2: Þrjú stig fyrirtækjamenningar byggð á Edgar H. Schein (Schein, 1985). 

Eftir að hafa farið yfir eftirfarandi umfjöllun fannst rannsakanda áhugavert að skoða 

aðlögun matarmenningar nánar. Þar sem rannsakandi bjó á Spáni vildi rannsakandi gera 

verkefni sem leitast við að skoða reynslu og upplifun á aðlögun tapasmenningar að 

íslenskri matarmenningu og kanna hvort þörf sé á að aðlagast staðbundnum markaði. 

Einnig að kanna hvort staðbundin hnattvæðing eða alþjóðavæðing komi við sögu. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er:  

 Hver er upplifun starfsfólks tapasstaða á Íslandi á hvernig hefur tekist að 
aðlaga spænska tapas menningu að íslenskri matarmenningu?  

Til að svara rannsóknarspurningunni var ákveðið að notast við eigindlegu 

rannsóknaraðferðina fyrirbærafræði til að öðlast dýpri skilning á upplifun og reynslu 

starfsfólks á Íslandi (Van, 1990; Orbe, 1998) en næst verður farið yfir rannsóknaraðferð 

verkefnisins. 
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3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðarfræðina sem var valin til að framkvæma 

rannsóknina. Hvers vegna sú aðferðarfræði var valin og hvernig eigi að notast við þá 

aðferðarfræði. Auk þess verður gerð grein fyrir vali á þátttakendum, viðtölum, 

gagnaöflun og framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.1 Eigindleg aðferðarfræði 

Til að skoða viðfangsefnið og fá svör við rannsóknarspurningu verkefnisins var eigindleg 

aðferðarfræði (e. qualitative methodolgy) notuð. Eigindleg aðferðarfræði er aðferð þar 

sem upplifun, aðstæður, sýn og djúpur skilningur næst með viðtölum. Einblínt er á gæði, 

eiginleika þátta og áhersla lögð á það sem er að gerast hér og nú til að skilja upplifun 

eða fyrirbæri frekar en að spá fyrir um eitthvað eða leggja áherslu á magn eins og 

megindleg aðferðarfræði gerir (e. quantiative methodology) (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). Í eigindlegri aðferðarfræði er áhersla lögð á að lýsa, túlka, fylgjast með og greina 

upplifun fólks á því hvernig það hugsar um sjálft sig og heiminn í kringum sig eða hvernig 

fólk hegðar sér (Bazeley, 2013; Merriam, 2009). Patton (1985) útskýrir einnig vel hvað 

eigindleg aðferðarfræði er en eftirfarandi tilvitnun er þýdd úr ensku:  

[Eigindleg rannsókn] er tilraun til að skilja einstakar aðstæður sem hluta af 
tilteknu samhengi og samskiptunum þar. Þessi skilningur er markmiðið í 
sjálfu sér, þannig að það er ekki að reyna að spá fyrir um hvað getur endilega 
gerst í framtíðinni, en að skilja eðli umhverfisins – hvað það þýðir fyrir 
þátttakendur að vera í þessu umhverfi, hvernig líf þeirra er, hvað er að 
gerast hjá þeim, hvert ætlunarverk þeirra er, hvernig heimurinn lítur 
nákvæmlega út í þessu umhverfi – og í greiningunni að vera fær um að miðla 
þessu einlæglega til annarra sem hafa áhuga á þessu umhverfi. ... Greiningin 
leitast við djúpan skilning. (bls. 1). 

Í eigindlegri aðferðarfræði hafa rannsakendur áhuga á að skilja hvernig fólk túlkar 

reynslu sína en í megindlegri aðferðarfræði vilja rannsakendur fá að vita dreifingu, orsök 

eða áhrif einhvers á eitthvað annað. Ferli eigindlegrar aðferðarfræði felur í sér þátttöku 

einstaklings og aðalatriðið er að skilja sjónarhorn þátttakenda, ekki rannsakandans. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að finna upplifun og sjónarhorn á raunveruleikanum 

hjá ákveðnum einstaklingum. Þess vegna fannst höfundi eigindleg aðferðarfræði tilvalin 
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til að öðlast dýpri skilning á upplifun viðmælenda á ákveðinni reynslu sem á sér stað í 

daglegu lífi (Bazeley, 2013; Merriam, 2009; Van, 1990). 

Ferli eigindlegrar aðferðarfræði er aðleiðsla (e. inductive) og felst í því að rannsakandi 

safnar gögnum til að setja fram hugmyndir eða kenningar út frá skilningi sem fenginn er 

til dæmis með viðtölum. Rannsakendur túlka gögnin og skipta þeim upp í svokölluð 

þemu. Út frá þessu eru niðurstöður og ályktanir skrifaðar sem einnig er skipt upp í þemu 

og jafnvel koma út kenningar um tiltekið sjónarmiði sem skoðað var. Niðurstöðum er 

lýst með orðum og myndum til að miðla því sem rannsakandinn lærði um fyrirbærið 

sem skoðað var. Einnig eru notaðar tilvitnanir úr viðtölum til að styðja og styrkja við 

niðurstöðurnar. Rannsóknin verður meira lýsandi með því að notast við tilvitnanir 

(Merriam, 2009). Hægt er að velja úr nokkrum eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Ákveðið var að nota fyrirbærafræði (e. phenomenological method) í þessari rannsókn 

sem skilgreind er hér að neðan (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

3.1.1 Fyrirbærafræði 

Þýsku heimspekingarnir Edmund Husserl og Alfred Schutz kynntu fyrirbærafræði til 

sögunnar snemma á tuttugustu öldinni. Árið 1913 kom út bókin Ideas eftir Husserl en 

Schutz var aðstoðarmaður hans. Í bókinni útskýrir Husserl í smáatriðum hvað 

fyrirbærafræði er og taldi Husserl fyrirbærafræði vera rannsókn á mannlegri reynslu, 

hvernig fólk upplifir hluti og lýsir hlutum, hvernig mannleg reynsla birtist í reynslunni 

sjálfri og hvernig samband er á milli einstaklings og umheimsins (Husserl, 1980; Lanigan, 

1988, bls. 8; Merriam, 2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Eftir að Husserl lét af 

störfum komu nokkrir fræðimenn með gagnrýni á innsýn Husserl og má nefna Martin 

Heidegger og Merleau-Ponty (Beyer, 2013; Lanigan, 1988; Sawicki, e.d.). 

Ástæða þess að fyrirbærafræði var valin fyrir þessa rannsókn er að aðferðarfræðin 

skoðar upplifun fólks á heiminum í kringum sig eins og hún er í dag (Van, 1990; Orbe, 

1998). Fyrirbærafræði skoðar sjónarhorn viðmælenda frá þeirra sjónarhorni og einnig 

leggur hún áherslu á að skoða meðvitaða reynslu frekar en aðstæður sem gætu 

hugsanlegast skapast (Orbe, 1998, bls.38). Fyrirbærafræðin hefur því ekki áhuga á 

hversu oft eitthvað gerist eða hvort eitthvað gerðist í raun og veru heldur hefur áhuga á 

að skoða og lýsa lífsreynslu einstaklinga (Van, 1990). Rannsakandi hefur einnig verið 

mikið á Spáni, búið á Spáni og upplifað spænska tapasmenningu þar. Fyrirbærafræðin 
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leggur upp með að rannsakandi verði að hafa upplifað fyrirbærið og byggja (e. draw on) 

þannig á eigin reynslu til að öðlast innsýn á fyrirbærinu sem rannsakað er. 

Rannsakandinn verður þó að gæta að eigin skoðunum og gera sér grein fyrir afstöðu 

sinni svo það rugli ekki niðurstöðu verkefnisins (Orbe, 1998, bls. 39). Fyrirbærafræði var 

því viðeigandi aðferð þar sem þetta verkefni skoðar upplifun starfsmanna tapasstaða á 

Íslandi á því hvernig þeir upplifa hvernig tekist hefur að aðlaga spænska tapas menningu 

að íslenskri matarmenningu. Rannsóknir sem notast við fyrirbærafræði skoða fyrirbæri 

út frá sjónarhorni einstaklinga sem hafa ákveðna reynslu og „lýsa mannlegri reynslu eins 

og hún er upplifuð.“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 281). Fyrirbærafræði leitast við 

að öðlast djúpan skilning á reynslu og upplifun fólks með því að hlusta á það og reyna að 

sjá lífið eins og viðmælendurnir sjálfir sjá það (Van, 1990). Þátttakendur eru fáir og 

markmið aðferðarinnar er ekki að alhæfa heldur að lýsa fyrirbærum eins og þau birtast. 

Þar með talið er mannleg reynsla. Viðmælendur eru oft frá þrem til fjórum og upp í 10 til 

15 þar sem viðmælendur hafa allir upplifað fyrirbærið sem verið er að skoða (Creswell, 

2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Til eru þrjár aðferðir í fyrirbærafræði til að skoða upplifun einstaklinga og það er með 

umræðuhópum (e. focus group discussion), djúpviðtölum og afgerandi atvikum (e. 

critical incidents). Algengasta aðferðin til að safna gögnum er í gegnum djúpviðtöl þar 

sem reynt er að auka þekkingu og dýpka skilning á fyrirbærinu sem verið er að skoða og 

valið var að taka djúpviðtöl í þessu verkefni. Í viðtölum fær viðmælandi að segja sína 

sögu með sínum orðum og því eru viðtöl góð aðferð og verkfæri til að safna gögnum um 

upplifun einstaklinga (Orbe, 1998; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

3.1.1.1 Lýsing, samþætting og túlkun 

Rannsókn sem er unnin í samræmi við fyrirbærafræði fylgir þremur stigum sem eru 

lýsing (e. description), samþætting (e. reduction) og túlkun (e. interpretation). Þessi þrjú 

skref eru notuð til að skoða upplifun annarra og er það kallað túlkandi nálgun (e. 

interpretive approach). Túlkandi nálgun hjálpar rannsakanda að öðlast skilning á 

upplifun viðmælanda og markmiðið með þessari aðferð er að auka skilning á 

mannlegum samskiptum (Lanigan, 1988; Orbe, 1998). 

Lýsing er fyrsta stigið og þar byrjar rannsakandinn að safna upplýsingum til dæmis 

með því að taka viðtöl. Í þessari rannsókn voru tekin átta viðtöl til að fá lýsingu á 
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upplifun starfsmanna tapasstaða á Íslandi. Rannsakandinn verður að leggja sínar 

skoðanir á fyrirbærinu til hliðar til að geta tekið hlutlaust á móti upplýsingum frá 

viðmælendum (Lanigan, 1988, bls. 10; Orbe, 1998, bls. 39). Rannsakandi gerði sér grein 

fyrir eigin skoðun og í hverju viðtali gætti rannsakandi því að hlutleysi til að koma í veg 

fyrir að að rannsakandi áætlaði eitthvað um niðurstöðu viðmælenda of fljótt í upphafi. Í 

lýsingu afrita rannsakendur viðtölin, það er að skrifa viðtölin niður. Mikilvægt er að 

afrita viðtölin svo að rannsakendur geti orðið meðvitaðri um fyrirbærið sem 

viðmælendur hafa lýst (Orbe, 1998). Lýsinguna er ekki að finna í viðauka en rannsakandi 

getur sýnt lýsinguna ef óskað er eftir. Lýsingin er byrjunin á upplifun viðmælanda og er 

undirbúningur fyrir samþættinguna (Nelson, 1989).  

Annað skrefið í úrvinnslu gagna er samþætting á viðtalsgögnum. Á þessu stigi byrjar 

rannsakandi að safna nákvæmum lýsingum á upplifun viðmælanda úr viðtölunum ásamt 

því að greina afritun og þemu viðtalanna (Orbe, 1998). Á þessu stig ákvað rannsakandi 

hvað væri mikilvægt og hvað gæti svarað rannsóknarspurningu verkefnisins. Nokkrum 

sinnum þarf að fara yfir viðtölin til að greina þemu upp í aðalþemu sem virðast sýna 

kjarnann í viðtölunum og til að greina hvaða hluti úr lýsingunni er mikilvægur (Lanigan, 

1979; Lanigan, 1988, bls. 10; Orbe, 1998). Eftir að hafa lesið yfir viðtölin þrisvar sinnum í 

samþættingarferlinu voru nokkur þemu sem rannsakanda fannst lýsandi fyrir upplifun 

viðmælenda. Rannsakandi bjó til þemu sem rannsakanda fannst mest áberandi í 

viðtölunum og greindi frá hvað hver viðmælandi segir í hverju þema fyrir sig. Gögnin 

voru flokkuð í átta aðalþemu og fjögur undirþemu. Aðalþemun voru mismunandi 

menningarheimar, þar undir komu spænsk áhrif, íslensk áhrif og alþjóðleg áhrif mikið 

fyrir. Þróun á tapas þar sem útlit á tapas kemur undir því. Aðrir flokkar eru svo áskorun, 

frelsi í matargerð, staðurinn, stemning, viðskiptavinir og einfaldir réttir. Þar með er 

rannsakandinn að ákveða hvað er mikilvægt úr viðölunum og hvað ekki samkvæmt 

viðmælendum (Lanigan, 1988, bls. 10; Orbe, 1998). Rannsakandinn reyndi að setja sig 

inn í upplifun viðmælenda til að uppgötva hvað af upplifun viðmælenda var mikilvæg og 

gæta þess að eigin upplifun á tapasmenningu flæktist ekki fyrir (Idhe, 1986). Í viðauka 1 

er hluti af samþættingu viðtalanna. Full lengd af samþættingunni er hægt að nálgast hjá 

rannsakanda ef óskað verður eftir því. 
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Túlkun er þriðja skrefið og er í niðurstöðu kafla þessa verkefnis. Í túlkun þarf að skoða 

hverja lýsingu fyrir sig, til dæmis viðtal, og líta á allar lýsingar sem jafn mikilvægar. Reynt 

er að finna merkingu á lýsingu viðmælanda og sjá það sem sást ekki í upphafi (Lanigan, 

1988, bls. 10). Því þarf að endurskoða þemu sem hafa áður verið fundin, túlka atriði sem 

ekki voru jafn augljós í byrjun og finna tengingu á milli atriðanna og þema. Gæta þarf að 

þemun tengist fyrirbærinu sem er verið að skoða og rannsóknarspurningu svarað með 

lýsingum viðmælendanna. Þemu sem svara rannsóknarspurningu verkefnisins eru þar af 

leiðandi fundin úr lýsingum viðmælendanna og rannsakandinn túlkar lýsingarnar og 

niðurstöðurnar með eigin orðum (Orbe, 1998). Upplýsingar sem rannsakandi safnaði 

með djúpviðtölum í gegnum starfsmenn tapasstaða á Íslandi fangar því hluta af upplifun 

sem ekki fengist með því að nota megindlega aðferðarfræði. Með því að nota 

fyrirbærafræði er spurt um upplifun og uppgötvaður er skilningur á reynslu (Van, 1990). 

Farið hefur verið yfir hvernig greina eigi viðtöl með fyrirbærafræði.  

3.1.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki þar sem viðmælendur voru valdir út frá 

ákveðnum forsendum. Viðmælendur voru valdir út frá þekkingu á þeim aðstæðum sem 

skoðaðar voru og höfðu því vitneskju um málefnið. Viðmælendurnir uppfylltu þar með 

ákveðið skilyrði út frá tilvikinu sem skoðað er í þessari rannsókn (Merriam, 2009). 

Rannsakandi fann út hvaða skipulagsheildir væru til á Íslandi sem bjóða upp á tapas 

og auglýstu sig með spænska menningu, til að safna viðmælendum í rannsóknina. 

Viðmælendur sem var haft samband við eru aðilar í innra umhverfi tapasstaða á Íslandi 

sem hafa starfað um tíma innan um tapas eða frá níu mánuðum upp í átta ár. 

Viðmælendurnir bera starfsheitið eigandi, stjórnandi eða yfirmaður en einn viðmælandi 

ber þó ekki þessi starfsheiti heldur er þjónn sem er yfir staðnum ef hvorki yfirmaður né 

vaktstjóri er við. Allir viðmælendur vinna í kringum tapas fyrir utan einn viðmælanda 

sem hætti að vinna í kringum tapas fyrir um einu og hálfu ári.  

Með því að leita að upplýsingum innan skipulagsheildanna, til að komast að því hvaða 

aðilar hefðu starfað lengst innan um tapasmenninguna, hefðu reynslu á tapasmenningu 

og hefðu áhuga á að taka þátt, hafði rannsakandi samband við viðmælendur símleiðis í 

upphafi. Þrír aðilar samþykktu viðtal strax. Tveir þeirra bentu á aðra starfsmenn sem 

hægt var að tala við. Viðmælendur reyndu að benda á aðra viðmælendur innan 
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skipulagsheildanna með viðeigandi reynslu og áhuga á aða taka þátt eftir viðtalið sem 

tekið var við þá. Viðmælendur voru því valdir út frá reynslu og starfsaldri og voru 

samtals átta djúpviðtöl tekin. Af viðmælendum voru fjórir eigendur, þrír yfirmenn 

(veitingastjórar og vaktstjórar) og einn þjónn. Viðmælendur og skipulagsheildir verða 

ekki nafngreindir því nafnleysi og trúnaði var heitið. Öllum nöfnum hefur verið breytt og 

notuð eru gervinöfn þegar vísað er í frásagnir viðmælenda. 

Þegar notast er við eigindlega aðferðarfræði eru viðmælendur oft frá þrem til fjórum 

og upp í 10 til 15 þar sem viðmælendur hafa allir upplifað fyrirbærið sem verið er að 

skoða (Creswell, 2013). Í heild sinni voru tekin átta einstaklingsviðtöl fyrir þessa 

rannsókn sem öll voru á íslensku og er það nægilega mikill fjöldi viðmælanda til að geta 

svarað rannsóknarspurningunni og greint niðurstöður. Meiri hluti viðmælenda voru 

karlmenn eða sjö karlmenn og einn kvenmaður. Tveir aðilar neituðu þátttöku en einn af 

þeim sem neitaði þátttöku benti hins vegar á annan aðila sem var tilbúinn að taka þátt í 

rannsókninni. Viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni voru jákvæðir og tilbúnir að 

finna tíma fyrir viðtölin en notast var við hálf-opin viðtöl til að safna upplýsingum. 

Tafla 1: Útlistun á þátttakendum. 

Samtals þátttakendur Átta 

Karlkyns þátttakendur Sjö 

Kvenkyns þátttakendur Einn 

Þátttakendur sem voru eigendur Fjórir 

Þátttakendur sem voru yfirmenn eða starfsmenn Fjórir 

3.1.3 Hálf-opin viðtöl 

Rannsakandi gerði opinn viðtalsramma sem er grunnur að viðtölum sem tekin voru. 

Viðtalsramminn er spurningarlisti sem var gerður eftir að rannsakandi kynnti sér 

aðlögun, menningarmun á matarvenjum Íslands og Spánar og hvað tapas er. 

Viðtalsramminn er til þess fallinn að svara rannsóknarspurningu sem lögð var fram í 

upphafi. Fjöldi spurninga í viðtalsrammanum voru 11 ásamt ítarlegri spurningum (e. 

prompts) en mælt er með að nota í kringum sex til tíu opnar spurningar fyrir djúp viðtöl 

sem tekin eru við fullorðna einstaklinga ásamt ítarlegir spurningum sem spyrja nánar út í 

efnið. Markmiðið með djúp viðtölum er að gefa viðmælendum möguleika á því að segja 

frá einhverju með þeirra eigin orðum og til að auðvelda samskipti til að skilja hlutina 
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betur. Í djúp viðtölum er einnig ætlast til að viðmælandi tali og sá sem tekur viðtalið 

hlustar nær allan tíman. Að auki að lengd viðtalsins sé í kringum 45 til 90 mínútur. 

Viðtalsrammann er hægt að sjá í viðauka 2 en reynt var að hafa opnar spurningarnar og 

hafa litlar sem engar ályktanir um upplifun viðmælanda eins og mælt er með (Lanigan, 

1988, bls. 10; Orbe, 1998, bls. 39; Smith, Flowers og Larkin, 2009). 

3.1.4 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Gagnaöflun fór fram með einstaklingsviðtölum sumarið 2014 á tímabilinu 2. júlí til 16. 

júlí. Áður en safnað var gögnum var fengið leyfi frá Persónuvernd fyrir rannsókninni en 

leyfið má sjá í viðauka 3. Til að safna gögnum var notast við hálf opin viðtöl þar sem 

viðtölin voru undirbúin fyrirfram með viðtalsramma sem notaður var í viðtalinu vegna 

þess að rannsakandi hafði ákveðin atriði í huga sem rannsakandi vildi fá svör við. Þessi 

viðtöl voru djúp viðtöl þar sem reynt var að fara dýptina, dýpka skilning á upplifun 

viðmælenda, byggja upp traust og búa til grundvöll fyrir því að viðmælandi væri tilbúinn 

að deila sýn og upplifun (Merriam, 2009). 

Í upphafi var haft samband við þrjá aðila. Rannsakandi kynnti sig, útskýrði að hann 

væri nemandi frá Háskóla Íslands, væri að skrifa meistararitgerð um aðlögun 

tapasmenningar og væri að athuga hvort áhugi væri á þátttöku í rannsókninni. Aðilarnir 

voru beðnir um viðtal og eftir að fékkst staðfesting á þátttöku aðilanna var sent ítarlegri 

upplýsingar um rannsóknina á tölvupóstfang sem má sjá í viðauka 4. Óskað var eftir 

þátttöku tveggja til fjögurra starfsmanna skipulagsheildarinnar sem hafa starfað lengi 

innan skipulagsheildarinnar og bæru titilinn eigandi, yfirmaður eða stjórnandi. Allir 

aðilarnir höfðu áhuga á að taka þátt en einn virtist hafa lítinn áhuga. Til að finna 

viðtalstíma voru samskipti við viðmælendur bæði í gegnum tölvupóst og síma þangað til 

viðtal fór fram en mislangan tíma tók að fá viðtöl við viðmælendur. Viðtölin áttu sér stað 

á vinnustöðum viðmælenda, eitt viðtal fór fram í gegnum Skype og eitt viðtal fyrir utan 

vinnustað viðmælanda. Í upphafi hvers viðtals kynnti rannsakandi sig, fékk leyfi til að 

taka upp viðtalið, gerði viðmælanda grein fyrir nafnleynd rannsóknarinnar og 

markmiðum hennar. Einnig greindi rannsakandi frá því að upptöku viðtalsins yrði eytt 

þegar verkefnið kláraðist. Því næst reyndi rannsakandi að brjóta ísinn með spjalli og 

bakgrunnspurningum um viðmælanda. Þar á eftir var reynt að nálgast 

rannsóknarspurninguna með opnum viðtalsramma til að reyna ná dýpri nálgun á efninu. 
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Viðtölin voru frá 40 mínútum upp í 57 mínútur en aðeins tvö viðtöl voru styttri en 45 

mínútur og gæti útskýrt að viðmælendur töluðu frekar hratt. Viðtölin gengu vel og allir 

viðmælendur töluðu mikið. Í einu viðtalinu vildu viðmælendur vera tveir saman og 

rannsakandi bauðst til að koma aftur til að taka viðtöl í sitthvoru lagi. Viðmælendur vildu 

það ekki og því hófst viðtalið. Eftir um það bil 20 mínútur bættist þriðji aðilinn við og 

rannsakandi kunni ekki við að banna þeim aðila að taka þátt í viðtalinu svo rannakandi 

kynnti því verkefnið aftur, gerði grein fyrir upptökunni og hélt svo áfram. Þetta viðtal var 

þó þannig að einn viðmælandinn talaði allra mest eða í um 45 mínútur, einn viðmælandi 

nánast ekkert og einn viðmælandi í um það bil 5 mínútur. Öll hin viðtölin voru einungis 

við einstaklinga og fannst rannsakanda að viðmælendur deildu upplýsingum. 

Eftir viðtölin tók rannsakandi niður punkta um hvernig viðtalið fór fram og afritaði 

þau. Eftir að hafa afritað öll viðtölin voru viðtölin greind, túlkuð og unnin. Rannsakandi 

las afrituðu viðtölin nokkrum sinnum yfir til að fá heildarmynd af upplifun viðmælanda á 

fyrirbærinu og merkti svo við hvað rannsakanda fannst mikilvægast. Eftir það voru 

atriðin sem merkt voru við skoðuð og flokkuð í þemu. Hverju þema var gefið heiti og 

síðan voru þemun greind upp í aðalþemu sem virtust sýna kjarna viðtalanna. Við 

greiningu gagna í samþættingarferlinu komu fram átta aðalþemu og fjögur undirþemu. 

Þemu og aðalþemu voru síðan endurskoðuð og reynt að finna tengingu á milli þemanna 

og nýrra atriða sem ekki sáust í upphafi greiningar. Einnig var gætt þess að þemun 

tengdust fyrirbærinu sem var verið að skoða og svöruðu rannsóknarspurningu 

rannsóknarinnar. Aðalþemu voru síðan ákveðin úr lýsingum viðmælenda og 

rannsakandinn fór í að túlka lýsingar viðmælenda og niðurstöður með eigin orðum. 

Eftir að hafa endurskoðað aðalþemun sem fundin voru í samþættingunni kom í ljós 

að þemun voru orðin að fjórum aðalþemum og fimm undirþemum í túlkun 

viðtalsgagnanna. Í raun var fyrri þemum kollvarpað. Ákveðið var að taka út þemu sem 

rannsakanda fannst ekki svara rannsóknarspurningunni, sameina nokkur þemu og 

breyta heitunum á þemum. Þemanu mismunandi menningarheimar var breytt í ekta 

tapas gengur ekki á Íslandi, þemað áskorun var breytt í áskorun við að bjóða upp á 

tapas og þemað umgjörð tapasstaða á Íslandi er spænskt er sett saman úr tveim 

þemum sem fundust í samþættingunni, staðurinn og stemningin. Þemað þróun tapas 

var breytt í íslenskir smáréttir með íslensku hráefni og að lokum var þemanu 



 

43 

viðskiptavinir breytt í þrautseigja í kynningu og aðlögun. Aðalþemun sem komu í ljós 

eftir ennþá meiri skoðun á fyrri þemum eru þá ekta tapas gengur ekki á Íslandi, umgjörð 

tapasstaða á Íslandi er spænsk, íslenskir smáréttir með íslensku hráefni og þrautsegja í 

kynningu og aðlögun. Undirþemun eru svo áskorun við að bjóða upp á tapas, útlit 

tapasstaða á Íslandi er spænskt, stemning eins og á Spáni, stöðlun í spænskri 

tapasmenningu og að lokum áhrif úr íslenskri matarmenningu, glimmer og 

flugeldasýningar. 

Í kaflanum var farið yfir eigindlega aðferðarfræði, fyrirbærafræði, greint frá ferlinu 

hvernig gögnum var safnað og farið yfir gagnaöflun og framkvæmd. Útskýrt var hvernig 

nota eigi fyrirbærafræði til að greina gögn með þremur stigum; lýsingu, samþættingu og 

túlkun. Farið var yfir hvaða aðalþemu virtust sýna kjarna viðtalanna í 

samþættingarferlinu og greint frá hvaða aðalþemu voru valin í túlkunar stiginu. Í næsta 

kafla verður farið túlkun rannsóknarinnar, þriðja stig fyrirbærafræðinnar, þar sem 

rannsóknarspurningu verkefnisins er svarað. 
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla er að finna túlkun viðtalsgagna sem er þriðja skrefið í úrvinnslu gagna. 

Rannsóknarspurningu verður svarað með orðum rannsakanda en í lok fræðilega kafla 

þessarar rannsóknar var sett fram rannsóknarspurningin: Hver er upplifun starfsfólks 

tapasstaða á Íslandi á hvernig hefur tekist að aðlaga spænska tapasmenningu að 

íslenskri matarmenningu? Þemu sem svara rannsóknarspurningu verkefnisins voru 

fundin úr lýsingum viðmælendanna og lýsingar þeirra túlkaðar með orðum rannsakanda. 

4.1 Ekta tapas gengur ekki á Íslandi 

Viðmælendur hafa starfað í mislangan tíma í kringum tapas og flestir viðmælendur 

upplifa mismunandi tapasmenningu á Íslandi og á Spáni. Tapasmenningin virðist vera 

mismunandi vegna matarvenja, smekk heimamanna, hvað fólk er vant að borða, hvað 

fólk sækist í og hvað er borðað í löndunum. Þjóð- og matarmenning Spánar og Íslands 

eru einnig mismunandi. Þar af leiðandi er tapasmenning öðruvísi á Spáni heldur en á 

Íslandi. Til að kynnast spænskri tapasmenningu almennilega verður fólk að fara til 

Spánar vegna þess að tapasmenning er innvafin í matar- og þjóðmenningu landsins. Að 

auki er mismunur á milli landanna hvenær tapas er borðað og á hvaða tímum dags 

matmálstíminn er. Sumir viðmælendur nefndu einnig að spænskur tapas væri ekki góður 

matur og því væri ekki hermt eftir spænskri matargerð.  

Sjö af átta viðmælendum voru sammála um að alvöru spænskur tapasstaður myndi 

ekki ganga upp á Íslandi. Ástæðurnar sem viðmælendur nefndu voru að matar- og 

þjóðarmenningar landanna eru ólíkar og vegna þess að staðir sem hafa opnað á Íslandi 

með ekta tapas hafa ekki gengið upp. Þetta viðhorf er í samræmi við niðurstöðu 

Newburry og Yakova (2006). Þeir bentu á að fyrirtæki sem notar einungis stöðlun og 

hugsar ekki um þörfina á að aðlagast staðbundnum markaði getur fælst út af 

staðbundnum markaði. Einnig er upplifun viðmælandanna í takt við það sem hefur gerst 

í heiminum. Önnur fyrirtæki hafa lent í vandræðum vegna vanrækslu í kynningu á 

matarmenningu landa eða staða þar sem rekstur er opnaður. Eitt dæmi fjallar um 

þekkta skyndibitakeðju, Domino‘s Pizza. Litlu munaði að Domino‘s Pizza mistækist að 
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hefja rekstur í Ástralíu vegna vanrækslu á þörfinni á að aðlagast að smekk og venjum 

Ástralíu (Bell og Shelman, 2011). Fyrirtæki sem ekki aðlagast að staðbundnum markaði í 

matarmenningu getur þar af leiðandi átt í hættu að þurfa að loka eins og allir 

viðmælendur nema einn tóku fram og niðurstöður Newburry og Yakova (2006) gefa til 

kynna. Því gengur ekki upp að bera fram tapas á Íslandi eins og gert er á Spáni. 

Ekta spænskir tapasréttir seljast ekki vel á Íslandi vegna mismunandi matar- og 

þjóðmenningar og mismunandi venja sem hafa myndast í samfélögunum. Tapas er 

öðruvísi matur heldur en Íslendingar eru vanir. Meðal annars vegna stærðar réttanna, 

hráefnis og vegna þess að á Spáni er tapas mjög einfaldur réttur. Tapasréttirnir eru 

einfaldir vegna þess að aðeins það sem er pantað á Spáni kemur á disknum. Á Íslandi 

vilja viðskiptavinirnir fá eitthvað með því sem er pantað og því þarf að aðlaga 

tapasréttina að íslenskri matarmenningu. Til dæmis ef pantað er kjöt eða fiskur þá vilja 

íslenskir neytendur fá eitthvað til hliðar og þá sérstaklega sósu sem oft þarf að biðja um 

sérstaklega á Spáni. Þar af leiðandi vilja Íslendingar fá samsetningu af mat og eru ekki 

hrifnir af sama sömu framsetningu af mat og Spánverjar. Tapas eru einnig litlir réttir en 

Íslendingar eru vanir stórum aðalréttum. Hráefni sem notað er í tapas er að auki annað 

en Íslendingar eru vanir að borða. Íslendingar vilja þar af leiðandi ekki borða það sama 

og Spánverjar og öfugt. Nánar verður farið í hráefni í þemanu íslenskir smáréttir með 

íslensku hráefni.  

Á Spáni er borðaður matur sem ekki er borðaður á Íslandi. Ástæða þess að 

Íslendingar sækjast ekki mikið í sama mat og hráefni og Spánverjar er mögulega vegna 

mismunandi venja sem hafa myndist innan þjóðfélaganna á því hvað er borðað. Matur 

sem er borðaður mikið á Spáni en ekki á Íslandi eru reyktar skinkur, hvít og svört 

hrísgrjón, hvítlauksmajónes, kolkrabbi, smokkfiskur, kræklingur, ýmis sjávardýr og 

sjávarfang sem finnast við stendur Spánar. Að auki er matur eldaður í mikilli olíu á Spáni 

(Árni Matthíasson, 2006). Vegna ólíkrar matarmenningar upplifðu viðmælendur áhættu 

í að hafa tapasréttina á Íslandi eins og þeir eru á Spáni. Áhættan við að bjóða upp á 

spænskan tapas virðist vera sú að Íslendingar eru vanir öðruvísi hráefni, mat, stærð á 

mat og samsetningu af mat. Má til dæmis nefna hrísgrjónaréttinn Paellu sem er mjög 

vinsæl á Spáni og notuð sem tapas þar í landi. Íslendingar eru ekki vanir að borða 

hrísgrjón sem uppistöðu í aðalrétt heldur finnst það vera meðlæti eins og Benedikt, einn 
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af viðmælendunum, nefndi í viðtalinu sem tekið var við hann. Þannig kom í ljós að 

eigendur tapasstaða á Íslandi vilja ekki taka áhættu í rekstri sínum með því að bjóða upp 

á alvöru tapasstað með ekta spænskum tapasréttum vegna þeirrar áhættu á að 

viðskiptavinir komi ekki á staðinn eða að minnsta kosti ekki nógu stór hópur sem myndi 

sækja staðinn svo hann stæði undir sér. Einnig virðist ástæðan fyrir því að ekki er boðið 

upp á ekta spænskan tapasstað á Íslandi vera að ferðamenn á Íslandi sæki heldur ekki í 

ekta spænskan mat vegna þess að þeir vilja heldur borða íslenskan mat og kynnast 

íslenskri menningu og matarvenjum. Ferðamenn vilja kynnast menningu landsins sem 

ferðast er til og smakka íslenskan mat en gætu viljað fá litla rétti til að smakka 

fjölbreyttari mat. Því virðist tilvalið að bjóða upp á litla rétti sem lítur út eins og tapas en 

með íslensku hráefni fyrir ferðamenn. Þannig er íslenskum og spænskum matarvenjum 

blandað saman þar sem útlitið er spænskt en maturinn íslenskur. Þannig hefur verið 

fléttað saman mismunandi matarmenningar bæði til að draga að ferðamenn og 

Íslendinga. 

Tapas á Íslandi er aðlagður að íslenskri matarmenningu en svo virðist sem að matur 

sé almennt aðlagaður að löndum. McDonald‘s, Burger King, Taco Bell, Coca-Cola, KFC, 

Pizza Hut, Subway, Domino‘s Pizza og Nestlé eru dæmi um fyrirtæki sem öll aðlaga 

matvörur sínar að staðbundnum mörkuðum (Alderman, 2012; Bell og Shelman, 2011; 

Dana og Vignali, 1999; Jones og George, 2003; O‘Keefe, 2001; Stern, 2010; Vignali, 

2001). Einn viðmælandi, sem er kallaður Sveinn í viðtalinu, nefndi að matur væri 

aðlagaður að löndum. Hann nefndi að kínverskur matur væri til dæmis öðruvísi í Kína 

heldur en á Íslandi. Maturinn væri meðal annars kryddaður öðruvísi, notað væri öðruvísi 

kjöt, annar fiskur og þar með kæmi annað bragð af matnum en þegar hann er 

matreiddur á Íslandi. Íslendingar væru því líklegir til að finnast kínverskur matur í Kína 

vondur en góður á Íslandi vegna þess að búið er að aðlaga matinn að Íslandi.  

Ástæða þess að aðlagað er tapasréttina að Íslandi er því vegna ólíkrar 

matarmenningar landanna og fólk er vant mismunandi bragði. McDonald‘s og önnur 

fyrirtæki hafa uppgötvað þennan mismun eins og fram hefur komið og aðlagast 

staðbundnum markaði að hluta til. Spurningin er þó hvernig eigi að aðlagast hverjum 

markaði fyrir sig, hvað eigi að staðla og hvað eigi að aðlaga eins og fræðimenn hafa bent 

á (Cavusgil og Zou, 1994; Jain, 1989, 2007). 
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Þar sem ekki gekk að bjóða upp á ekta spænskan tapas er tapasinn á Íslandi 

aðlagaður að venjum og smekk Íslendinga. Þó svo að tapasstaðir á Íslandi eru ekki stór 

fyrirtæki sem eru í fleiri löndum eins og McDonald‘S og Burger King, þá er tapasmenning 

nánast út um allan heim. Tapas er orðið alþjóðlegt (Weir, e.d.) og hægt er að finna tapas 

víða. Tapasstaðir á Íslandi eru því í raun að nýta sér alþjóðavæðingu tapas þar sem 

flestir þekkja tapas út af vinsældum þess. Þó svo að tapas sé alþjóðlegt og útlitið sé 

alþjóðlegt, er innihaldið íslenskt og aðlagað að staðbundnum markaði. Því eru 

tapasstaðir á Íslandi í raun að nýta sér staðbundna hnattvæðingu. Þá er hluti vöru og 

þjónustu aðlagað og hluti staðlað að mismunandi mörkuðum sem er í tak við það sem 

rannsóknir hafa bent á að þurfi að gera (Cavusgil, Zou og Naidu, 1993; Vrontis og 

Kitchen, 2005; Vrontis og Papasolomou, 2005; Walters, 1986). 

Tapasstaðirnir á Íslandi virðast reyna að blanda spænskri og íslenskri menningu 

saman í réttina, aðlaga tapasréttina að Íslandi, bera þá fram svipað og Spánverjar gera 

og bjóða upp á rétti sem hafa bæði hráefni frá Spáni og frá Íslandi en þó aðallega frá 

Íslandi. Þá má nefna að tapasréttirnir eru mildaðir, mýktir upp og oft rjómalagaðir fyrir 

íslenskan markað. Það sem Örn sagði í viðtalinu á vel við hér;  

… þetta var keyrt eins og þetta er keyrt út á Spáni, bara allt út um leið og það 
klárt og þar eftir götunum … og mjög litlir réttir og svona. Og það var bara 
ekkert að ganga. … . Fólk var bara mjög óánægt með það. … Íslendingar eru 
ekki alveg að fíla þessa týpísku tapasstaði þó svo að það vilji fá marga rétti, 
þá er það ekki að fíla þessa litlu rétti eins og tapas í raun og veru er. 

Spánverjar borða oft tapas með því að kaupa nokkra rétti og deila þeim síðan á milli 

sín þannig að hver og einn geti smakkað nokkra mismunandi rétti. Þá eru nokkrir réttir 

keyptir og allir borða saman af diskunum eða viðskiptavinir taka hluta af tapasréttunum 

og setja á sinn disk. Þetta er einn vinkill spænskrar tapasmenningar og svo virðist sem 

ferðamenn geri þetta á tapasstöðum á Íslandi en Íslendingar vilja hafa sinn mat á sínum 

diski. Þarna kemur í ljós mismunandi menningarheimar í venjum sem gefur til kynna að 

alvöru spænska tapasmenningu sé ekki að finna á Íslandi. Annað sem kom í ljós og er 

mismunandi á milli landanna er lengd matmálstíma. Spánn virðist vera land sem er 

þekkt fyrir þolinmæði og að borða tapas getur tekið tíma þar sem beðið er eftir einum 

rétti á eftir öðrum. Íslendingar virðast hins vegar vera óþolinmóðir eins og Örn segist 

hafa tekið eftir. Íslensk matarmenning felur í sér að maturinn á að koma fljótt og allur í 
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einu en tapasmenning er þannig að einn og einn réttur kemur á borðin í einu. Hins vegar 

sagði Örn að þegar Íslendingar fara til Spánar aðlaga þeir sig að umhverfinu þar og séu 

miklu frekar tilbúnir í að bíða eftir matnum á Spáni heldur en á Íslandi. Tapas snýst um 

að taka sér tíma í að borða og Íslendingar kunna margir hverjir ekki að setjast niður í 

rólegheitum og taka sér góðan tíma í að borða. Tapasmenning á Íslandi er því aðlöguð 

að þessu. Reynt er að bera tapasréttina fram á borðin um leið og viðskiptavinurinn er 

búinn með fyrsta réttinn. 

Á Íslandi borða flestir þrjár aðalmáltíðir á dag, morgunmat, hádegismat og kvöldmat, 

og millimálaát hefur svo komið á milli aðalmáltíða. Hefð er að morgunmatur sé 

borðaður á milli sjö og átta á morgnanna og algengt er að Íslendingar fái sér millimál á 

milli morgunmats og hádegismats um klukkan tíu. Hádegismatur er borðaður í kringum 

klukkan tólf og getur bæði verið heit eða köld máltíð. Síðdegiskaffi er oftast drukkið um 

klukkan þrjú á daginn. Hefð er fyrir því að kvöldmatur sé stærsta máltíð dagsins og á 

Íslandi er algengast að fólk borði kvöldmat um sjö leytið (Alma María Rögnvaldsdóttir, 

e.d.). Íslendingar borða kvöldmat snemma og matmálstímar á Íslandi eru svipaðir hjá 

flestum Íslendingum. Matarmenning Spánar er öðruvísi. Spánverjar borða seint að 

kvöldi til og algengast er að kvöldmatur sé borðaður upp úr klukkan níu á kvöldin. Tapas 

er borðað sem millimál um klukkan fimm á daginn eða klukkan tíu á morgnanna. 

Matmálstímar á Spáni eru því öðruvísi en á Íslandi. Morgunmatur Spánverja er yfirleitt 

borðaður frá morgni og fram til klukkan tíu um morguninn. Á milli morgunmats og 

hádegismats er algengt að sjá Spánverja á börum til að fá sér millimáltíð sem felst 

stundum í tapasréttum sem eru margskonar smáréttir, bæði heitir og kaldir. 

Hádegismatur er á oftast borðaður á milli klukkan tvö og fjögur á daginn og er talinn 

vera aðalmáltíð dagsins. Kvöldmatur á Spáni hefur verið minni en hádegismatur í 

gegnum tíðina. Kvöldmatur er borðaður seint á kvöldin og jafnvel ennþá seinna á sumrin 

og um helgar, eða frá klukkan níu og til klukkan ellefu á kvöldin. Á Spáni er vinsælt að 

rölta á milli bara eftir vinnu og fá sér tapas með vinum og kunningjum áður en 

kvöldmatur er borinn á borð (DonQuijote, e.d.; Enforex, e.d.-a; Palmer, 2010). Því má 

segja að á Spáni séu tapasréttir eins og millimál á Íslandi. Einnig er algengt að tapas sé 

borðaður sem kvöldmatur á Spáni en þá eru nokkrir tapasréttir settir saman. Á Íslandi 

borðar fólk stundum tapas sem kvöldmat. Algengasti tíminn sem staðirnir eru fullir af 

viðskiptavinum er á milli sjö og níu á kvöldin. Ekki lítur út fyrir að Íslendingar borði tapas 
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seint á kvöldin né klukkan fimm á daginn en sumir viðmælendur nefndu að þeir sem 

koma seint inn á tapasstaði á Íslandi séu aðallega ferðamenn. Því má sjá mun á 

matarmenningum landanna þegar horft er til matmálstíma. Tapasmenning fylgir 

matarmenningu Spánar og að kvöldi til opna tapasstaðir seint eða um átta á meðan á 

Íslandi er opnað um fimm leitið. Á Íslandi aðlaga tapasstaðirnir sig að matmálstíma 

Íslendinga og opna fyrr en tapasstaðir á Spáni eða um fimm leytið þar sem Íslendingar 

borða tapas sem kvöldmat en ekki sem millimál. 

Allir viðmælendur nema einn voru sammála því að ekki gengi að reka ekta spænskan 

tapasstað á Íslandi eins og fram kom hér að ofan. Hins vegar væri hægt að reka 

tapasstað á Íslandi sem liti út eins og spænskur tapasstaður þar sem að viðskiptavinir fá 

á tilfinninguna að þeir séu komnir til Spánar. Maturinn yrði þó að vera blanda af 

íslenskum og spænskum mat og venjum, en aðallega íslenskum venjum, svo að 

viðskiptavinir, bæði Íslendingar og ferðamenn, myndu sækja staðinn og svo að staðurinn 

myndi ganga rekstrarlega séð á Íslandi. Með þeim hætti geta eigendur staðanna tekið 

minni áhættu þar sem matarvenjum Íslendinga er þá ekki breytt heldur aðeins útlitinu á 

matnum og örlítil spænsk áhrif eru í matargerðinni og þannig er tveimur matar 

menningarheimum blandað saman. Mismunandi matarmenningar Íslands og Spánar 

hindra að hægt sé að bjóða upp á ekta spænska tapasmenningu á Íslandi. Því er þörf á 

að aðlaga spænska tapasmenningu að íslenskri matarmenningu. 

4.1.1 Áskorun við að bjóða upp á tapas 

Samkvæmt viðmælendunum er mikil áskorun fólgin í því að bjóða upp á spænskan tapas 

á Íslandi þar sem matarmenning Spánar og Íslands er mismunandi. Hvaða áskorun 

viðmælendur upplifa við að bjóða upp á tapasrétti á Íslandi er mismunandi á milli 

viðmælenda. Huga verður að menningarmismun því það sem selst á Spáni gæti alls ekki 

selst á Íslandi. Einn viðmælandi sem hefur starfað lengst af viðmælendum á tapasstað á 

Íslandi upplifði það sem áskorun að bjóða upp á tapas vegna stærðar réttanna. Ástæðan 

er sú að Íslendingar eru vanir því að borða þriggja rétta máltíðir sem eru frekar stórar og 

því erfitt að kenna fólki að borða tapas vegna stærðar tapasréttanna. Einnig fannst 

viðmælandanum áskorun í því að kynna tapasinn því margir Íslendingar héldu að tapas 

væri bara til að narta í og að enginn yrði saddur af svona litlum réttum. Aðrir þrír 

viðmælendur sem hafa starfað styttra á tapasstað á Íslandi töluðu um að helsta 
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áskorunin væri í eldhúsinu því framleiða þarf marga rétti á mörgum diskum. Tapasréttir 

eru mismunandi og þurfa mismunandi eldunartíma. Erfitt er að koma þeim út úr 

eldhúsinu á mismunandi tíma. Fólk er að panta marga rétti og allir diskarnir komast ekki 

fyrir á borðinu á sama tíma. Oftast kemur þó fyrsti rétturinn á sama tíma á borðið til 

allra. Miklu fleiri diskar og réttir eru bornir fram á tapasstað heldur en á veitingastað 

sem býður upp á hefðbundinn aðalrétt því hver og einn viðskiptavinur pantar að 

meðaltali um þrjá til fjóra tapasrétti. Að koma mismunandi réttum út á sama tíma á 

borðin fannst sumum viðmælendum vera áskorun en það gerist sjaldan vegna 

mismunandi eldunartíma réttanna og fjölda af réttum sem þarf að matreiða. Því er 

áskorun fólgin í því að búa til tapasréttina. 

Þrír viðmælendur nefndu stærð matseðilsins sem áskorun en matseðlarnir á 

tapasstöðum á Íslandi eru oft helmingi stærri en matseðlar á hefðbundnum 

veitingahúsum sem bjóða upp á stærri rétti. Að halda utan um svo marga rétti, mikið af 

diskum og að vita hvað er í þeim öllum getur reynst starfsfólki mjög erfitt. Út frá stærð 

réttanna og fjölda nefndu tveir viðmælendur að mikið álag væri á tapasstöðum og því 

væri erfitt að finna starfsfólk sem gæti unnið á tapasstað en einn viðmælandi 

rannsóknarinnar hætti út af álagi. 

Önnur áskorun sem tveir viðmælendur nefndu var að erfitt er að hafa ekki ekta 

spænska rétti á matseðlinum vegna þess að sumir viðskiptavinir leita að spænskum 

réttum á matseðlunum og búast við að þar séu réttir alveg eins og eru á Spáni. Aðrir 

tveir viðmælendur töluðu um þveröfuga áskorun og nefndu að erfitt væri að fara alla 

leið með réttina og gera þá spænska því áhugi viðskipavinanna væri ekki til staðar. 

Ástæða þessara áskoranna sem viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu er líklega vegna 

menningarmunar þjóðanna í venjum og smekk á mat. Þá nefndi einn viðmælandi að það 

væri áskorun að halda uppi svona tegund af rekstri, tapasstað, vegna þess að 

tapasmenning er öðruvísi en matarmenning á Íslandi. Þar með má álykta að það sé 

áskorun að bjóða upp á tapasrétti á Íslandi vegna þess að matarmenning landanna er 

mismunandi og neytendur á Íslandi vilja ekki sama mat, sömu framsetningu af mat og 

neytendur á Spáni. 

…Við höfum hugsað okkur að gera svona tapas eins og eru úti, bara vera 
með þetta á barnum … sem þú getur náð þér í …. Við höfum pælt mikið í því 
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en ekki látið verða af því ennþá. Við skulum láta koma í ljós hvað við gerum í 
því. 

Ofangreind tilvitnun er frá Erni. Þegar viðmælendur töluðu um áskorun við að bjóða 

upp á tapas á Íslandi virtist fylgja með hræðsla. Hræðsla við að bjóða upp á spænskan 

mat vegna ólíkrar matarmenningar landanna. Þó svo að vilji sé fyrir því að gera tapasinn 

meira spænskan, til dæmis með því að bjóða upp á tapas ofan á glasi eins og gert var í 

upphafi tapasmenningar á Spáni virðist vera hræðsla við að gera það. Hræðslan sem 

flestir viðmælendur, þá sérstaklega eigendur, virtust upplifa er að staðirnir myndu ekki 

ganga fjárhagslega séð ef tapasstaðirnir myndu bjóða upp á ekta spænska 

tapasmenningu. Þess vegna hefði tapasmenning verið aðlöguð að hluta til að íslenskum 

matarvenjum og því sem neytendur leyta eftir. Ef engin aðlögun væri að íslenskri 

matarmenningu væri enginn rekstrargrundvöllur fyrir því að bjóða upp á spænskan 

veitingastað. Hrunið á Íslandi árið 2008 gæti einnig haft áhrif á ótta viðmælenda þar 

sem mörg fyrirtæki fóru á hausinn eða voru nálægt því á þeim tíma, og mörg eru ennþá 

að glíma við afleiðingar efnahagshrunsins. Flestir viðmælendur kjósa því að gera eins og 

neytendur vilja svo líklegra sé að staðurinn standist sveiflur í rekstrinum. 

4.2 Umgjörð tapasstaða á Íslandi er spænsk 

Ákveðið var að hafa annað þemað um að umgjörð tapasstaða á Íslandi er spænsk vegna 

þess að margir viðmælendur nefndu að það eina sem er spænskt við tapasstaðina á 

Íslandi er útlitið og stemningin. Staðurinn sjálfur og stemningin sé það helsta sem er 

spænskt á tapasstöðum á Íslandi og það eina sem hægt væri að hafa eins á tapasstöðum 

á Íslandi og á Spáni. Ákveðið var að setja þemun staðurinn og stemning undir 

eftirfarandi þema. 

4.2.1 Útlit tapasstaða á Íslandi er spænskt 

Tapasstaðir sem bjóða upp á tapas á Íslandi virðast reyna að hafa spænskt ívaf inni á 

stöðunum til að skapa spænskan blæ með umhverfi staðarins. Tapasstaðir á Íslandi 

reyna allir að staðla staðina að spænskum stíl og leggja mikið upp úr því að líta út eins 

og spænskur tapasstaður. Meirihluti viðmælenda lýsti því að tapasstaðurinn sem 

viðmælandinn vinnur á sé spænskur í útliti og markmiðið með útliti staðarins sé að 

viðskiptavinir ættu að upplifa sig eins og á Spáni þegar komið er inn á staðinn. Staðurinn 

á að vera þannig að viðskiptavinir upplifa sig eins og þeir séu á Spáni, hafi það notalegt 
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og njóti augnabliksins. Eða eins og auglýsingar staðanna benda á að tapas er matur án 

stundaskrárar og er fyrir þá sem vilja eiga notalegar stundir og njóta lífsins. Benedikt 

sagði að staðurinn sem hann vinnur á sé ,, Skemmtilegur, … gaman að fara út að borða. 

… Smá heitur. … eins og þú myndir líða að vera í útlöndum á Spáni.“ Á tapasstöðum á 

Íslandi er því verið að reyna að skapa upplifun og umhverfi sem maður sér ekki oft á 

Íslandi og reyna þannig að laða að viðskiptavini. Auglýsingar staðanna eru í samræmi við 

þetta en auglýst er meðal annars að boðið er upp á tapas, spænska menningu og 

spænskt andrúmsloft. Jafnframt að tapas sé miklu meira en bara matur. Tapas sé 

upplifun, óformlegur matur og tækifæri á að fá snertingu af Spáni. Örn lýsti staðnum 

sem hann starfa á; 

Við þurfum að búa til umhverfi sem þú sérð ekki allstaðar …  þú kemur inn á 
veitingastað og þá á að vera einhver upplifun á að koma inn á staðinn. … þú 
vilt ekki hafa þetta eins og stofan heima hjá þér. …  við erum með svona 
spænskt umhverfi í kringum okkur. … en svo viltu samt fá sama mat og þú 
ert að borða heima hjá þér …. . En við gætum gert það hinsegin. Bara verið 
með ekta spænskan mat …. En það er bara því miður ekki að virka …. þú 
verður að fá upplifunina á staðnum. Þannig þetta er svona pínu svindl. 

Mikið er lagt í þróun tapasstaðanna í útliti. Starfsmenn flestra staðanna fara í ferðir til 

útlanda á vegum fyrirtækisins og kanna hvernig sambærilegir staðir líta út í öðrum 

löndum. Einnig skoða starfsmenn bækur og bæklinga um tapasmenningu og fá þannig 

hugmyndir og innsýn inn í tapasmenninguna á Spáni. Mikið er lagt upp úr hvað er inni á 

stöðunum einmitt til að fanga tilfinninguna sem á að vera að koma til Spánar. Með því 

virðist vera sem að reynt sé að hafa skraut á staðnum og myndir sem eru frá Spáni eða 

tengjast landinu. Egill nefndi að spænski fáninn væri á tapasstaðnum. Borð, stólar, 

borðbúnaður og húsgögn eru einnig spænsk í útliti. Viðarborð eru á öllum stöðum, 

brúnar timburplötur, og flísar á gólfum. Hvergi eru mjög fínir og dýrir diskar, glös eða 

hnífapör og engir hvítir dúkar eru á borðum staðanna eins og Egill sagði frá. Staðirnir eru 

í raun einfaldir og ekki mjög fínir en þó viðkunnulegir og snyrtilegir eins og tapasstaðir 

virðast vera á Spáni. 

Það sem rannsakandi tók eftir í útliti staðanna á Íslandi sem var öðruvísi heldur en 

útlit tapasstaða á Spáni var að á mjög fáum tapasstöðum á Íslandi virðist vera hægt að 

borða við barborðið. Ástæðan, samkvæmt nokkrum viðmælendum, er sú að barborðið 

er of lítið eða að það myndast lítið pláss ef setið er við barinn. Barborðið er því aðeins 
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ætlað fólki sem bíður eftir borðum. Á Spáni er hins vegar mikið borðaður tapas við 

barborðið.  

Líta má á tapasstaðina á Íslandi sem þemastaði eins og Sveinn orðaði í viðtali sínu. 

Tapasstaðirnir reyna að fanga spænska tapasmenningu í útliti. Staðirnir á Íslandi bjóða 

upp á marga mismunandi rétti í umhverfi þar sem viðskiptavinir upplifa sig eins og á 

Spáni. Tapasstaðir á Íslandi reyna því að hafa útlit staðanna staðlað og þannig búa til 

spænskt þema.  

Spænsk áhrif og spænska ívafið sem kemur fram á tapasstöðum á Íslandi virðist því 

vera í útliti staðanna. Að staðirnir eru spænskir í útliti, hafi spænskan blæ og að húsgögn 

líti út eins og á Spáni. Á veggjum staðanna er skraut frá Spáni eða skraut sem er spænskt 

í útliti eins og kona í spænskum flamengo kjól. Stólar og borð eru úr við og líkist stöðum 

á Spáni þar sem flestir tapasstaðir á Spáni eru með stóla og borð úr við. Einnig lítur út 

fyrir að staðirnir á Íslandi reyni að draga fram spænskan brag með útliti réttanna, að 

bjóða upp á tapasréttina á litlum diskum í litlu magni, en hráefnin koma frá Íslandi. 

Nokkrir tapasstaðir bjóða upp á veisluþjónustu sem er þó einungis snittur eins og tveir 

viðmælendur nefndu. Snitturnar líta út eins og tapas gerir á Spáni þar sem viðskiptavinir 

geta valið snittur á börum en í snitturnar í Íslandi eru notuð íslensk hráefni. 

4.2.2 Stemning eins og á Spáni 

Tapasstaðir á Íslandi virðast flestir vilja hafa spænska menningu og stemningu inn á 

staðnum til að reyna tengja staðinn við Spán. Þegar farið er til Spánar á 

ferðamannastaði er hægt að finna gítarleikara sem gengur á milli borða á 

veitingastöðum og spilar tónlist fyrir fólkið oft í þeirri von um að fá pening fyrir vikið. 

Hér á Íslandi virðast sumir tapasstaðir taka upp þennan sið og hafa fengið gítarleikara 

sem gengur á milli borða á tapasstaðnum til að spila tónlist fyrir viðskiptavinina en hins 

vegar ekki í þeirri von um að fá pening heldur einungis til að skemmta gestum staðarins. 

Stemningin á tapasstöðum á Íslandi virðist vera lifandi, hress, frjálsleg, þægileg, létt, 

notaleg og skemmtileg. Stemningin virðist vera róleg en samt ekki eins og á bókasafni 

eða á mjög fínu veitingahúsi sem spilar svokallaða lyftutónlist. Staðirnir virðast heldur 

ekki vilja skapa stemningu þar sem fólk fær sér mikið í glas og myndast hávaði eins og 

gerist á skemmtistöðum. Tapasstaðirnir á Íslandi leita eftir að skapa spænska stemningu 

sem er mitt á milli stemningu á skemmtistað og mjög fíns veitingastaðs. Viðskiptavinir 
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þurfa þar af leiðandi ekki að koma fínpússaðir út að borða á tapasstaði eins og Egill sagði 

frá, heldur geta komið hvernig sem þeir vilja. Það gerir tapasstaði örlítið frjálsa þar sem 

viðskiptavinir geta fengið góðan mat, slappað af og hlustað á spænska tónlist í spænsku 

umhverfi. Eða eins og Egill orðaði stemninguna „ég lýsi þessu þannig bara fólk á að geta 

komið hérna, fengið góðan mat og haft gaman á sama tíma og ekki vera hérna hérna og 

ekki vera eitthvað allt of stíft hérna inni sko.“ 

Tónlistin, umhverfið og stemningin sem myndast inn á tapasstöðum á Íslandi lítur út 

fyrir að vera öðruvísi heldur en á öðrum veitingastöðum. Það er eins og að ganga inn í 

annan heim þegar komið er inn á tapasstaði á Íslandi eða í rauninni eins og komið er til 

Spánar þegar gengið er inn á staðina. Það sé fílingur inni á tapasstöðunum, allir vinir og 

að þetta er eins og að stíga skref út fyrir Ísland. Upplifun viðskiptavina er því, eða á að 

vera, sú sama og fengin er á Spáni. Upplifunin á því að vera góð og skemmtileg þar sem 

flestir eiga góðar minningar frá Spáni og margir Íslendinar hafa komið til Spánar og vita 

hvernig er í því landi. Eins og Sveinn nefnir að stemningin sem viðskiptavinir upplifa sé 

einmitt að fá minnigar frá Spáni og líða eins og á Spáni. Þetta er í raun og veru sami 

grunnur og Ikea vill kalla fram. Ikea vill að viðskiptavinir upplifi það sama í öllum búðum 

sama hvar í heiminum verslað er. Tapasstaðir á Íslandi vilja að viðskiptavinir fái sömu 

upplifun á Íslandi og á Spáni þar sem útlitið tapasstaðanna er eins og kallar því á svipaða 

stemningu.  

Flestir viðmælendur nefndu að eldhúsin á tapasstöðum á Íslandi eru opin sem gerir 

það að verkum að hægt er að sjá hvernig tapasinn er eldaður og að það heyrist meira í 

kokkunum. Kokkarnir virðast stundum hafa læti og syngja til að reyna skapa létta og 

skemmtilega stemningu. Út frá öllu þessu virðist notaleg stemning myndast á staðnum 

og tilvalin stemning fyrir stefnumót og stelpur. Tapasstaðir á Íslandi reyna einnig að 

fanga spænska menningu inn á stöðunum og skapa spænskt andrúmsloft með því að 

hafa stundum lifandi tónlist eins og þekkt er á ferðamannastöðum á Spáni og spila 

spænska tónlist í hljómtækjum staðanna. Andrúmsloftið virðist vera gott, hresst, hlýlegt 

og smá spænskt á tapasstöðum á Íslandi. Með þessum hætti má segja að tapasstaðir á 

Íslandi reyni að fanga spænska tapas stemningu. 
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4.2.2.1 Stöðlun í spænskri tapasmenningu 

Spænskt tapas- og matarmenning hefur aðra matmálstíma heldur en íslensk 

matarmenning. Opnunartími tapasstaða á Spáni fylgir stemningunni á stöðunum en 

glaðleg stemning getur myndast yfir tapasréttum á kvöldin á Spáni. Opnunartími 

tapasstaða á Íslandi er svipaður á flestum veitingastöðum og í takt við íslenska 

matarmenningu. Tapasstaðir á Íslandi virðast þó vera opnir lengur heldur en aðrir 

veitingastaðir. Þannig er hægt að álykta að staðirnir aðlagi opnunartíma að spænskum 

sið. Benedikt nefndi að tapasstaðurinn sem hann vinnur á sé eini veitingastaðurinn á 

Íslandi sem er með eldhúsið opið til klukkan eitt um helgar og ef mikið er að gera þá 

hefur staðurinn afgreitt mat til klukkan tvö.  

Tapasstaðir á Íslandi reyna að bjóða upp á lágt verð eins og fylgir spænskri 

tapasmenningu. Tapas á Spáni er ódýr og í sumum tilfellum þekktur fyrir að fylgja með 

drykk sem pantaður er. Ákveðin stemning myndast í kringum tapas að fá hann frítt með 

drykk eða ódýran. Á Íslandi virðist meiri hluti staðanna reyna að bjóða upp á ódýra rétti 

en þó dýrari heldur en á Spáni. Már nefndi meðal annars að það væri „ ekkert mikið 

dýrara að koma“ á tapasstaðinn sem hann vinnur á heldur en að fara á hefðbundna 

veitingastaði sem selja til dæmis hamborgara, pizzur og steikur. Einnig að viðskiptavinir 

staðarins nefndu ánægju sína á því hvað maturinn kostaði á tapasstaðnum. 

Þó svo að staðirnir á Íslandi reyni að halda verðinu lágu eins og hefðin er á Spáni 

virðist sem rekstur tapasstaðar á Íslandi sé erfiður því mörg hráefni eru á matseðlinum 

og hráefni eru mörg hver dýr á Íslandi. Ef lítið er að gera er miklu hent en til að rekstur 

tapasstaðar gangi upp þarf hann að vera vinsæll. Svo virðist sem tapasstaðir á Íslandi 

séu vinsælir og því sé hagstætt að reka þá. Ástæðan fyrir því að staðirnir eru vinsælir 

getur verið sú að mikil ástríða er lögð í tapasstaðina af starfsfólki þeirra, að staðurinn sé 

öðruvísi og meira spennandi en hefðbundnir veitingastaðir. Einnig hafa tapasstaðirnir 

aðlagast íslenskri matarmenningu og huga að mikilvægi hennar sem skapar 

samkeppnisforskot á markaði eins og Ghemawat (2007) tók fram að gæti gerst. 

Svo virðist sem að tapasstaðir á Íslandi reyni að halda ákveðinni stefnu í að hafa smá 

spænskt í boði, hvort sem það er í tapasréttunum, útliti staðarins eða í stemningunni á 

staðnum. Uppistaða tapasstaða á Íslandi er því að skapa sömu upplifun og á Spáni. 
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4.3 Íslenskir smáréttir með íslensku hráefni 

Breytingar hafa verið gerðar á tapasréttum á Íslandi. Tapasstaðir á Íslandi hafa komist að 

því hvað þurfi að aðlaga að íslenskri matarmenningu svo hægt sé að selja tapasrétti á 

Íslandi. Til að selja tapasrétti á Íslandi virðist skipta miklu máli að nota íslenskt hráefni og 

bera fram rétti sem Íslendingar eru vanir að borða. Tapasréttir á Íslandi hafa því verið 

gerðir meira íslenskir út af viðskiptavinum. Notað er þá aðallega íslenskt hráefni í réttina 

og lítið af spænsku til að aðlagast íslenskum markaði. Hvað sem er selst þar af leiðandi 

ekki á Íslandi þar sem neytendur eru kröfuharðir, matarmenningin er sterk og huga 

verður að henni. 

Matur á Spáni virðist vera þurrari heldur en á Íslandi, lítið af sósum eru notaðar með 

matnum. Á Íslandi virðist maturinn vera blautari og meira „djúsí“ eins og Hrannar orðaði 

í viðtali sínu og að Íslendingar vilji borða mat með sósum og meðlæti en Spánverjar vilja 

aðeins matinn. Maturinn er einnig ekki eldaður eins á Spáni og á Íslandi en meiri olía er 

notuð á Spáni. Til að halda í spænska tapasmenningu sem fólk leitar í þegar það kemur á 

tapasstað á Íslandi er menningarheimunum tveimur blandað saman svo viðskiptavinirnir 

fái tilfinningu fyrir spænsku ívafi staðarins. Neytendur finna þá fyrir spænskum áhrifum 

ásamt íslenskum þar sem eitthvað á staðnum er úr íslenskri matarmenningu. Þetta er 

það sama og McDonald‘s gerir. McDonald‘s hefur uppgötvað að mikil þörf er á að 

sérsníða þjónustu og vörur keðjunnar að staðbundnum mörkuðum (Vignali, 2001). Því 

blandar skyndibitakeðjan saman matarmenningu Bandaríkjanna og annarra landa þar 

sem keðjan rekur útibú. Í Noregi býður McDonald‘s til dæmis upp á samlokur með 

grilluðum lax. Þetta gerir McDonald‘s til að blanda saman matarmenningum og venjum 

Bandaríkjanna og Noregs með þeim tilgangi að neytendur finni fyrir bandarískum 

áhrifum en á sama tíma sjái eitthvað sem þeir þekkja úr eigin menningu á staðnum 

(Vignali, 2001). Það sem tapasstaðir á Íslandi og önnur fyrirtæki gera er því í samræmi 

við niðurstöður rannsókna hjá Douglas og Wind (1987) og einnig Calantone, Cavusgil, 

Schmidt og Shin (2004). Niðurstöður þeirra gáfu meðal annars til kynna að vegna 

mismunandi menningar er ekki hægt að staðla vörur og þjónustu að mismunandi 

stöðum.  

Í upphafi voru tapasréttir á Íslandi í spænskum stíl, litu út eins og á Spáni, með fleiri 

spænsk hráefni og voru mikið djúpsteiktir eins og á Spáni. Svo virðist vera að spænsku 
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réttirnir hafi ekki selst á Íslandi eins og fyrsta þemað gaf til kynna og þess vegna hafi 

réttunum verið breytt, vegna mismunandi matarmenningar, smekks og venja. 

Eldunarmáta tapasréttanna hefur verið breytt mikið frá því að staðirnir opnuðu fyrst. 

Minna er notað af olíu og spænskum hráefnum og lítið sem ekkert er djúpsteikt á 

matseðlum staðanna. Einnig hefur verið bætt sósum við tapasréttina. Að auki er notað 

lítið af spænsku hráefni í réttina í dag þar sem tapasstaðir á Íslandi nota aðallega íslensk 

hráefni í tapasréttina. Spænskar skinkur virðast til dæmis ekki seljast vel á Íslandi og því 

þurfti að draga úr framboði af þeim á matseðlum tapasstaða á Íslandi. Tapasréttir á 

Íslandi hafa því færst frá spænsku ívafi yfir í meira íslenskt ívaf. Í dag eru ekki margir 

tapasréttir á Íslandi spænskir eða í flestum tilfellum er mjög lítið af matseðlinum 

spænskur eða með spænskt ívaf. Afar fáir réttir eða jafnvel enginn er því 100% 

spænskur. Jafnvel vinsælir og þekktir spænskir réttir frá Spáni eins og paella (hrísgrjón 

blönduð með fiski eða kjöti) og tortilla (eggjakaka) virðist ekki vera oft á matseðli 

tapasstaða á Íslandi þar sem þeir virðast ekki vera vinsælir meðal Íslendinga. Íslendingar 

vilja kjöt og fisk í aðalrétt og telja hrísgrjón vera meðlæti og því hentar Paella ekki vel á 

matseðli Íslandi. Samkvæmt Benedikt finnst Íslendingum Paella einnig vera þurr og að 

það vanti sósu í hana. Tapasstaðir á Íslandi bjóða að stærstum hluta upp á rétti með 

íslensku hráefni í litlum skömmtum og selja sem spænskan tapas. Tapasstaðir á Íslandi 

hafa semsagt blandað saman íslenskri og spænskri matargerð í tapasréttunum sem 

virðist virka vel. 

Örlítil áhrif frá Spáni eru í tapasréttunum sem boðnir eru á Íslandi. Spænskum 

hráefnum er blandað með íslenskum hráefnum til að bæta spænsku bragði við 

tapasréttina og mikið er notast við spænsk krydd til að setja “smá Spán“ í matargerðina. 

Helstu áhrifin frá Spáni í tapasréttunum á Íslandi eru eingöngu þekktustu hráefnin frá 

Spáni eins og spænskar pylsur, meðal annars chorizo pylsa, og serranó læri sem kemur 

frá Spáni en það setur spænskt bragð í réttina. Spænsku réttunum og tapasréttunum er 

breytt til að aðlaga tapasréttina að Íslandi, venjum og matarmenningu Íslands. Réttirnir 

eru aðlagaðir vegna menningarmuns og gerðir eins og tapasstaðurinn sem bíður upp á 

tapasinn vill hafa þá svo réttirnir séu seljanlegir á Íslandi. Meðal annars eru réttirnir 

kryddaðir öðruvísi heldur en gert er á Spáni og þeir hafðir meira rjómalagaðir. Réttirnir 

eru einnig settir öðruvísi á diskana á Íslandi. McDonald‘s, KFC og fleiri fyrirtæki gerir það 

sama til að geta selt vörur sínar í ýmsum löndum. Fyrirtækin krydda meðal annars 
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réttina eftir því hvernig matarmenning er á hverjum stað fyrir sig og gæta þar af leiðandi 

að mismunandi menningu. Í Kína eru réttirnir kryddaðir meira en í öðrum löndum. 

Einnig bæta fyrirtækin við réttum sem falla inn í matarmenningu landanna en KFC leggur 

meðal annars áherslu á að bjóða upp á kartöflumús með sósu í Englandi en ekki á öðrum 

stöðum vegna þess að þar fellur það undir matarmenningu landsins. Ef skipulagsheild 

gleymir að kynna sér matarmenningu annarra landa getur reksturinn mistekist. 

Á tapasstöðum á Íslandi er mikilvægt að hafa spænskan brag yfir matnum til að bjóða 

upp á spænskan þemastað. Tapasstaðirnir reyna að banda saman íslenskum og 

spænskum hráefnum en eins og fram hefur komið er mjög mikilvægt að réttirnir séu 

aðlagaðir að íslenskri matarmenningu svo að viðskiptavinir á Íslandi kaupi réttina. 

Réttunum er til dæmis breytt í að vera meira „djúsí“ svo Íslendingar vilji borða þá. 

4.3.1 Áhrif úr íslenskri matarmenningu, glimmer og flugeldasýningar 

Tapas eru smáréttir sem eru bornir fram á litlum diskum sem innihalda lítið magn af mat 

og nánast ekkert meðlæti. Á Íslandi virðist sem tapasréttirnir séu bornir fram á ýmsa 

vegu og diskarnir líta út fyrir að vera mismunandi. Fyrst um sinn voru diskarnir hvítir, 

litlir og allir eins en í dag eru réttirnir bornir fram á mismunandi diskum, pottum og 

plöttum sem eru af ólíkri stærð og lögun. Það sem skiptir mestu máli í útliti 

tapasréttanna er stíllinn sjálfur og að réttirnir séu litlir. Á Íslandi geta tapasréttirnir verið 

í formi forréttar, aðalréttar og eftirréttar. Einnig virðist sem útlitið á tapasnum skipti 

máli, framsetning réttanna á diskunum og diskarnir sjálfir skipti mestu máli. Tapasréttir 

á Íslandi verða að vera girnilegir, snyrtilegir, líta vel út, mikið magn þarf að vera á 

hverjum diski fyrir sig, meðlæti og sósur. Réttirnir eiga að líta út fyrir að vera flottir og 

töff. Útlit réttanna getur verið mismunandi og fer eftir því hvað starfsmönnunum þykir 

flott hverju sinni en matreiðslumenn í eldhúsum tapasstaðanna ákveða hvernig hver og 

einn réttur lítur út. Á Íslandi er alltaf eitthvað meðlæti með tapasréttunum og ávalt er 

vel hugað að framsetningu réttarins. Annars gætu viðskiptavinum fundist staðurinn of 

ódýr með því að bjóða aðeins upp á eitt kjötstykki á diski með engu meðlæti. Því skiptir 

miklu máli að hafa ekki einungis eitt stykki af fisk eða kjöti og ekkert með á disknum 

þegar boðið er upp á tapas á Íslandi. Flestir viðmælendur nefndu að sósu er ávalt bætt 

við tapasrétti á Íslandi. Sumir nefndu einnig að það skiptir máli að hafa diskinn fallegan í 

útliti á Íslandi. Þarna sést meðal annars sitthvor matarmenningin þar sem íslenskt 
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matarmenning er þannig að mikið fylgir með matnum og þá sérstaklega meðlæti eins og 

kartöflur, grænmeti og sósur en spænsk matarmenning er þannig að nánast engin sósa 

né ekkert meðlæti fylgir með matnum. Íslendingar vilja ekki þurran mat heldur mikið af 

sósum eins og flestir viðmælendurnir töluðu um og til að aðlagast íslenskum 

matarvenjum er sósum og meðlæti bætt við tapasréttina til að hafa réttinn stærri, flotta 

og aðlaðandi með íslensku hráefni. Matreiðslumenn tapasstaðanna hafa áhrif á hvað er 

pantað inn og hafa getað pantað það sem hugurinn girnist til að prófa sig áfram og sjá 

hvað selst á Íslandi. Andri lýsti eftirfarandi umfangsefni í viðtalinu; 

… tapasréttir eru rosalega litlir …. við viljum frekar bjóða fólki upp á aðeins 
meira á diskunum … tapasréttir eru oft svona á stærð við kannabes snyttur. 
… alveg hrikalega lítið …. en við viljum bara bjóða upp á aðeins meira heldur 
en þetta hefðbundna. Það er bara gaman að fá aðeins meira á diskinn og 
meira meðlæti og slíkt. Getur líka gert mikið fallegri disk. Í staðinn fyrir að 
hafa þetta bara eitt stykki af bleikju. Eða bara … rækjur og ekkert annað með 
því. … þá setur smá meðlæti líka og þá er þetta strax orðið aðeins stærra. … 
það hefur alltaf verið aðeins stærri diskar hjá okkur. 

Ekki einungis framsetningu tapasréttanna hefur verið breytt til að aðlagast íslensku 

samfélagi. Stærð tapasréttanna hefur einnig verið breytt. Á Íslandi virðast tapasréttir 

alltaf hafa verið litlir eða minni en það sem viðskiptavinir fá á öðrum stöðum þegar 

pantaður er aðalréttur. Tapasréttirnir eru þó stærri heldur en tapasréttir á Spáni. 

Tapasstaðir á Íslandi vilja að viðskiptavinir fari út með fullan maga og því eru 

tapasréttirnir stærri á Íslandi heldur en hefðbundnir tapasréttir á Spáni. Það lítur út fyrir 

að frá því boðið var upp á fyrsta tapasréttinn þá hafi tapas á Íslandi alltaf verið stærri en 

á Spáni. Tapasstaðir á Íslandi hafa þar með stækkað tapasréttina örlítið til að aðlagast 

íslenskri matarmenningu. Má nefna að flestir staðir á Íslandi mæla með því að einn 

einstaklingur fái sér tvo til fjóra rétti til að verða saddur en það svipar til þriggja rétta 

matseðils þegar farið er út að borða á hefðbundnum veitingastað. Því lítur út fyrir að 

tapasréttirnir á Íslandi séu með þessu móti aðlagaðir að íslenskri veitingahúsamenningu. 

Tapasréttir eru í dag meira íslenskir í útilit og innihaldi en þeir voru áður. Ástæða þess 

að réttirnir eru í raun og veru „íslenskaðir“ fyrir íslenskan markað er annarsvegar sú að 

starfsfólk í eldhúsum tapasstaðanna vill setja meira á diskana svo að viðskiptavinir verði 

ánægðir og hinsvegnar vegna þess að litlu réttirnir sem voru spænskir á bragðið seldust 

ekki mikið á Íslandi. Tapasstaðir á Íslandi gera sér grein fyrir því að þeir þurfa að elta það 
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sem viðskiptavinirnir vilja svo þeir haldi velli rekstrarlega séð. Þar af leiðandi hefur 

íslensk matarmenning áhrif á tapasréttina á Íslandi. 

Tapasréttir á Íslandi líta í fyrstu út sem spænskur tapas en eru í raun minnkaðir 

aðalréttir sem Íslendingar eru vanir að borða en í tapasstíl með örlitlu spænsku ívafi. Þar 

af leiðandi smáréttir eða réttir í forréttaformi. Má nefna til dæmis að tapasstaðir á 

Íslandi bjóða upp á tapasrétt sem inniheldur nautasteik en ennþá minni skammt heldur 

en fólk er vant að fá eins og Örn sagði frá. 

Íslensk áhrif í tapasréttunum eru aðallega hráefnin því þau eru íslensk. Til að aðlaga 

tapasréttina að Íslandi þarf að huga að útliti réttanna. Á Spáni er nánast ekkert meðlæti 

með tapasréttunum og viðskiptavinir þurfa að panta það meðlæti sem þeir vilja. Útlit 

spænsku tapasréttanna er einfalt og það hentar ekki á Íslandi vegna þess að Íslendingar 

vilja að réttirnir séu meira skreyttir, meira af meðlæti fylgi með og meira sé á disknum 

heldur en tíðkast á Spáni. Hrannar lýsir þessu svo að Íslendingar vilja „aðeins meira 

svona glimmer og flugeldasýningar“. Því þarf að bæta þessu við réttina og breyta 

réttunum í átt að Íslandi vegna mismunandi matarmenningar landanna. Á Íslandi er 

réttunum breytt í framsetningu á mat. Framsetningin á tapasréttum á Íslandi er því allt 

önnur en á Spáni. Tapasréttirnir eru undir áhrifum frá Spáni en eru aðlagaðir að Íslandi, 

íslenskri menningu og að íslenskum mat. Því virðist sem réttirnir séu heimfærðir til 

Íslands því matarmenningin í löndunum tveimur er mjög ólík, eins og Örn lýsir; 

… við erum ekki með neina spænska þjóðrétti … svo erum við kannski smá 
undir einhverjum áhrifum. Notum mikið chilli og … gular baunir og eitthvað 
svona sem er mikið notað úti. … við sjáum hvernig þeir gera þetta en svo … 
aðlögum við þetta rosalega mikið að íslenskum mat. Við getum ekki kryddað 
eins og Spánverjarnir krydda þetta …. Þetta er … gert allt öðruvísi. 

Ástæða þess að aðlaga verður spænska tapasmenningu að Íslandi er meðal annars sú 

að Íslendingar eru vanir öðrum mat og kryddi heldur en Spánverjar og annarskonar 

framsetningu og útliti. Því verður til dæmis að krydda tapasinn hérna á Íslandi á annan 

hátt og bera þetta öðruvísi fram heldur en á Spáni. Eins og Benedikt sagði frá þá er 

meðal annars boðið upp á serranó skinku í tapas á Spáni en á Íslandi þarf sósa að fylgja 

skinkunni svo Íslendingar verði ánægðir og finnist tapasrétturinn góður. 

Flestir viðmælendur eru sammála því að þegar tapasinn var meira spænskur var 

minna að gera á stöðum sem buðu upp á spænskan tapas og færri viðskiptavinir sem 
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sóttu staðina. Viðskiptavinir virðast ekki hafa verið ánægðir með matinn meðal annars 

vegna þess að spænskur tapas virkar einfaldur, aðeins kjöt á diski og Íslendingar vilja 

fjölbreytni, mat með meðlæti. Þegar tapasnum var breytt og tapasinn aðlagaður að 

íslenskum venjum komu fleiri viðskiptavinir. Eins og Örn segir að þegar þeir „íslenskuðu“ 

tapasréttina meira varð staðurinn vinsælli og að túristar sóttu staðinn einnig meira eftir 

að réttirnir voru „íslenskaðir“. Neytendur á Íslandi virðast þarf af leiðandi vilja íslenskan 

mat og íslenska framsetningu af mat. Auglýsingar staðanna eru í takt við þetta þar sem 

auglýst er að staðirnir bjóði upp á fjölbreytileika í matargerð og að tapas sé tilvalin stund 

með vinum, kunningjum og góðra vina hópi.  

Viðskiptavinir koma oftar á tapasstaði eftir að íslenskri matarmenningu var bætt við 

matseðilinn. Það skiptir miklu máli að hráefnin séu íslensk svo staðurinn gangi. Það 

virkar að bjóða upp á réttina með spænskri framsetningu því tapasstaðir eru öðruvísi en 

hefðbundnir veitingastaðir. Það eitt getur dregið viðskiptavini að. Einnig er betra að 

bjóða upp á meira heldur en minna af mat og hafa fjölbreytni og breytileika í réttunum 

þar sem það er í íslenskri matarmenningu. 

4.4 Þrautseigja í kynningu og aðlögun 

Tapas má finna á mörgum stöðum í heiminum (Fernández, e.d.; Weir, e.d.). Byrjað var 

að bjóða upp á tapas á Íslandi fyrir um það bil 15 árum. Þá var í fyrsta sinn boðið upp á 

litla tapasrétti sem áttu að koma í staðinn fyrir einn stóran aðalrétt. Í dag, eftir um það 

bil 15 ára þróun, koma fleiri viðskiptavinir á tapasstaði á Íslandi heldur en í upphafi og 

viðskiptavinum fjölgar með hverju árinu. Í raun og veru lítur út fyrir að margir 

Íslendingar sæki tapasstaði á Íslandi og séu ánægðir með matseðla staðanna í dag. Þetta 

gæti þýtt að Íslendingar séu byrjaðir að kynnast tapasmenningu, líki vel við hana og viti 

meira hvað tapas er, en sé ennþá að læra á tapasmenninguna. 

Tapas á Íslandi hefur þróast mikið undanfarin ár. Tveir viðmælendur sem hafa starfað 

í kringum tapas í fjögur ár og átta ár nefndu að stærðin á tapasréttunum hafi verið 

vandamál í upphafi en sé ekki vandamál í dag. Vandamálið við stærðina var að erfitt var 

að aðlaga litla rétti að íslenskri matarmenningu vegna þess að Íslendingar eru vanir að fá 

stóra aðalrétti. Annar viðmælandi ýtti undir þetta álit þar sem hann nefndi að 

viðskiptavinir væru næstum því hættir að kippa sér upp við stærð tapasréttanna í dag og 

vera hissa á stærð tapasréttanna. Þó að tapas hafi verið á Íslandi núna í um 15 ár eru 
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viðskiptavinir enn að spyrja úr í stærð réttanna og hversu marga rétti eigi að panta. Í 

byrjun virtust viðskiptavinir vera ráðvilltir og í raun ekki vita hvað ætti að panta eða 

hversu mikið. Í dag er það að breytast og Íslendingar eru farnir að þekkja tapas meira en 

áður. Egill sagði skemmtilega frá þessu í viðtalinu;  

Maður náttla lendir minna og minna í því að fólk … sé hissa að það panti einn 
rétt af … matseðli og fær einn lítinn disk og það skilur ekki bara hvað hvað er 
í gangi. Og maður þarf að fara útskýra …. Fólk … þekkir þetta betur. … tapas 
er orðið þekktara … maður hérna fær eitt og eitt svona … sem fólk er ekki 
alveg að skilja þetta. … . Þá þarf maður að útskýra … að þetta séu bara 
smáréttir … 

Allir viðmælendur töluðu um viðskiptavini. Kúnnahópur tapasstaða á Íslandi hefur 

breyst með tímanum og fjölbreyttari hópur viðskiptavina sækir tapasstaði í dag. Tveir 

viðmælendur, Sveinn og Már, nefndu að í upphafi hafi meira af ungu fólki sótt 

tapasstaðina heldur en eldra fólk og í dag sé meira af eldra fólki farið að venja komur 

sínar á tapasstaðina. Niðurstöður Steenkamp og de Jong (2010) nefndu einmitt að yngra 

fólk vill heldur alþjóðavæðingu. Upplifun Sveins og Más er því í samræmi við niðurstöður 

þeirra þar sem tapasstaðirnir voru líkari ekta spænskum tapas í upphafi. Þá hafi 

meirihluti viðskiptavina verið yngra fólk. Kúnnahópurinn er því orðinn stærri og 

fjölbreyttari í dag heldur en hann var fyrir um 15 árum síðan. Allir viðmælendur voru 

sammála um að viðskiptavinir tapasstaðanna í dag eru á öllum aldri. Flestir nefndu svo 

að þó að allur aldur komi inn á tapasstaði í dag séu flestir viðskipavinir staðanna á milli 

þrítugs til fimmtugs. Fólk sem er komið á vinnumarkaðinn og búið að stofna fjölskyldu. 

Fyrirtæki virðast einnig sækja mikið í staðina. Ástæða þess að eldra fólk er farið að venja 

komur sínar á tapasstaði á Íslandi gæti verið sú að eldra fólk er vanafastara heldur en 

yngra fólk eins og niðurstöður Steenkamp og de Jong (2010) gefa til kynna. Eldra fólk er 

fyrst núna að prófa tapas þrátt fyrir að staðirnir hafi verið opnir í um 15 ár.  

Tveir viðmælendur nefndu að meirihluti viðskiptavina tapasstaða á Íslandi séu konur 

en það er einnig í takt við niðurstöður Steenkamp og de Jong (2010). Þar kom fram að 

framsýnar konur vildu helst staðbundna hnattvæðingu sem er eins og tapasmenningin á 

Íslandi í dag. Tapasinn hefur ákveðinn grunn, spænskt útlit og er borinn fram á litlum 

diskum, en aðlagast að íslenskri matarmenningu. Því eru niðurstöður þessarar 

rannsóknar í takt við niðurstöður sem Steenkamp og de Jong (2010) fengu. 
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Tapasstaðir á Íslandi aðlagast íslensku samfélagi og íslenskri matarmenningu og virða 

því venjur, siði og smekk þjóðarinnar. Viðskiptavinir tapasstaða á Íslandi hafa áhrif á 

aðlögun að íslenskri matarmenningu með því að segja hvað þeir vilja, hvað þeir sækjast í 

og með því að setja athugasemd á netið, til dæmis inn á Tripadvisor heimasíðuna. Flestir 

viðmælendur sögðu að hlustað væri á viðskiptavinina og fylgst með því hvað þeir panta 

og hvað ekki. Matseðlar staðanna eru aðlagaðir að viðskiptavinum og umhverfinu sem 

staðurinn er í. Á tapasstöðum er oftast mikið úrval af tapasréttum í boði. Út frá frásögn 

nokkra viðmælenda voru margir réttir á matseðlum tapasstaðanna í upphafi en ekki 

gekk að halda utan um þá alla. Matseðlar staðanna hafa því verið minnkaðir og þróaðir í 

takt við íslenska matarmenningu. Samt sem áður eru fjölmargir tapasréttir í boði á 

tapasstöðunum og geta réttirnir verið um 70 talsins hverju sinni.  

Metnaður er lagður í þróun tapasrétta á Íslandi. Gæðin hafa aukist og vinnan á bak 

við tapasréttina orðin meiri. Krafa viðskiptavina um gæði í mat í dag hefur aukist og fólk 

hugar meira að innihaldi og gæðum skyndibita heldur en í öðrum mat sem það kaupir 

(Baltas, 2001; Bredahl, Grunert og Frewer, 1998). Veitingastaðir þurfa að gæta að því 

hverjar kröfur viðskiptavina eru í hreinlæti og næringu. 

Á Spáni eru tapasréttir mikið djúpsteiktir, þurrir og virðast lítið hafa breyst í gegnum 

árin. Tapasinn á Íslandi virðist hins vegar þróast með hverju árinu og aðlagaður að því 

hvað viðskiptavinirnir vilja. Felstir viðmælendur sögðu frá því að matseðlum staðanna sé 

breytt um það bil tvisvar til þrisvar á ári. Nokkrir viðmælendur nefndu að Íslendingar og 

erlendir ferðamenn sæki ekki mikið í spænsk hráefni á Íslandi. Því aðlagi staðirnir 

matseðlana að því og íslenski þá eins og kom fram hér að ofan til að þróa og aðlaga 

tapas að íslenskri matarmenningu.  

Veitingahúsamenning á Íslandi hefur lengi verið þannig, og er í raun enn, að fólk sem 

fer út að borða fær sér forrétt, aðalrétt og eftirrétt. Að borða tapas er öðruvísi upplifun. 

Því mætti áætla að stórt skref hafi verið stigið þegar boðið var upp á tapas á Íslandi í 

upphafi, þegar fyrsti tapasstaðurinn opnaði á Íslandi, vegna mismunandi venja og siða. 

Hægt er að gera forrétt, aðalrétt og eftirrétt úr tapas en tapas er í grunninn hugsað sem 

margir smáréttir. 

Áhugavert var að heyra einn viðmælenda, sem hefur starfað lengi við tapas á Íslandi, 

að í upphafi hafi verið mjög erfitt að bjóða upp á mat sem skaraðist svo sannarlega við 
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íslenska veitingahúsamenningu. Einnig áhugavert að heyra frá nokkrum viðmælendum 

að viðskiptavinir væru enn að spyrja út í tapasinn. Fólk var, og er enn, vant því að borða 

þriggja rétta máltíð en tapas er allt öðruvísi upplifun. Í upphafi var talsverð áskorun að 

bjóða upp á spænskan stíl á Íslandi þar sem erfitt er að breyta venjum og siðum þar sem 

menning er ósýnileg (Kotter, 1996, bls. 148). Enn þann dag í dag er áskorun fólgin í því 

að bjóða upp á tapas. Að bjóða hins vegar upp á smárétti í tapasstíl er minni áskorun þar 

sem tapasformið, litlir réttir, er að verða vinsælli. Sveinn talaði meðal annars um að 

tapas stíllinn væri að detta inn á öllum veitingastöðum. Þá stíllinn og hvernig réttirnir líta 

út og eru bornir fram en ekki spænska ívafið. Margir veitingastaðir bjóða upp á smárétti 

og kallast það tapas stíll en ekki tapas. Eins og kom fram hér að ofan virðist vera að 

tapsréttirnir á tapasstöðum á Íslandi séu aðeins réttir í tapasstíl. 

Í spænskri tapasmennigu á Íslandi er bæði notast við aðlögun og stöðlun. Samkvæmt 

rannsóknum er ekki hægt að nota einungis aðlögun eða stöðlun (Akaah, 1991; Buzzell, 

1968; Douglas, 1987). Umgjörð tapasstaða á Íslandi er spænsk. Því er útlit 

tapasstaðanna það sem er staðlað. Úlitið á staðnum, að bjóða upp á matinn í litlum 

réttum á litlum diskum, umgjörðin og spænska ívafið í stemningunni virðist vera það 

sem er spænskt. Umgjörð tapasstaða er einnig opnunartími þeirra. Tapasstaðir á Íslandi 

eru almennt opnir til um klukkan ellefu á virkum dögum og til miðnættis um helgar. 

Tapasstaðir á Spáni eru oftast opnir til miðnættis eða lengur. Það sem kemur í framhaldi 

af útlitinu er í raun og veru svo aðlagað að íslenskri matarmenningu. Þá maturinn, hvaða 

hráefni er notað og hvað er sett á diskana. Hráefnið er íslenskt þar sem bæði Íslendingar 

og ferðamenn vilja íslenskan mat. Hvernig spænsk tapasmenning aðlagast íslenskri 

matarmenningu virðist vera eins og hvernig spænskt tapasmenning aðlagast í Kaliforníu. 

Í Kaliforníu er tapasstaður sem heitir Tapasheimurinn (e. Tapa the World). Eigendur 

staðarins hafa báðir verið mikið á Spáni og ákváðu að opna tapasstað árið 1994 sem 

innihéldi spænskt andrúmsloft með spænskri tónlist, mat og víni. Tapasheimurinn er 

opinn til miðnættis svo viðskiptavinir eigi kost á því að borða næstum því hvenær sem er 

og býður staðurinn viðskiptavinum sínum bæði upp á að setjast við borð og að standa 

við bar. Staðurinn reynir að fanga stemmingu Spánar bæði í andrúmslofi og matargerð 

og eru tapasréttirnir bæði hefðbundnir tapasréttir frá Spáni ásamt tapasréttum sem 

kokkarnir hafa búið til. Tapasréttirnir eru bæði litlir og stórir og þannig að hægt er að 

deila réttinum með öðrum (Tapa the world, e.d.-a; Tapa the world, e.d.-b). 
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5  Umræða 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar snúa að mikilvægi aðlögunar að staðbundnum 

mörkuðum vegna mismunandi þjóðar- og matarmenningar. Þó skal tekið fram að 

rannsóknin hefur takmarkað alhæfingargildi því tekin voru viðtöl við átta aðila þar sem 

engin tvö tilvik eru nákvæmlega eins. Einnig var notast við viðtalsramma sem getur haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Niðurstöður þessa verkefnis gefa til kynna að aðlaga þarf spænska tapasmenningu að 

hluta til að íslenskri matarmenningu. Miklu máli skiptir að fyrirtæki á Íslandi aðlagist að 

íslenskum matarvenjum svo að neytendur vilji tapasréttina á Íslandi. Svo virðist vera að 

íslenskir neytendur séu kröfuharðir og þess vegna skiptir máli að aðlagast íslenskri 

matarmenningu þegar fyrirtæki býður upp á matarmenningu annars land. 

Skipulagsheildir sem bjóða upp á spænskan tapas þurfa að huga að matar- og 

þjóðarmenningu Íslands og ígrunda vel hvað eigi að aðlaga og hvað eigi að staðla. 

Fræðimenn hafa bent á að nauðsynlegt sé að vita hvað þurfi að aðlaga og hvað sé hægt 

að staðla (Cavusgil og Zou, 1994; Jain, 1989, 2007). Skipulagsheildir á Íslandi sem selja 

tapasrétti þurfa að hlusta á neytendur því ef þau selja eitthvað sem viðskiptavinir vilja 

ekki gengur fyrirtækið ekki upp rekstrarlega séð. Mikilvægt er því að virða venjur, smekk 

og siði íslenskrar matarmenningar og að aðlagast umhverfinu að einhverju leiti svo 

skipulagsheildin sé samkeppnishæf á markaði. 

Í niðurstöðunum kom fram að starfsmenn tapasstaða á Íslandi hlusti mikið á 

viðskiptavinina og aðlagi staðinn og matinn að íslensku samfélagi. Rannsóknin sýnir að 

ákvörðun um hvaða tapasrétti eru á matseðli fer eftir því hvað viðskiptavinirnir vilja. 

Tapasstaðir á Íslandi gera engar mælingar á áhuga viðskiptavina heldur er byggt á 

huglægu mati og því sem sölutölur staðanna sýna. Mörg þekkt fyrirtæki sem starfa í 

matvælageiranum aðlaga einnig hluta af rekstri að staðbundnum mörkuðum. Þar má 

nefna McDonald‘s, Pizza Hut, KFC, Subway, Starbucks, Coca-Cola og Burger King. Þessi 

fyrirtæki hafa uppgötvað mikilvægi þess að aðlagast að hluta til að staðbundnum 

mörkuðum til að öðlast samkeppnisforskot. Hluti framleiðslunnar er þá einnig staðlaður 

en það sem veitir fyrirtækinu ávinning er aðlagað.  



 

66 

Í upphafi virðist sem tapasréttir sem voru í boði á Íslandi hafi verið mjög líkir 

spænskum tapasréttum en ekki virðist hafa selst mikið af þeim og skipulagsheildir því 

ekki staðið undir rekstri með því að bjóða upp á ekta spænska tapasrétti. Þar af leiðandi 

byrjuðu fyrirtæki sem buðu upp á spænskan tapas að aðlaga sig að íslenskum 

matarvenjum þar sem matarvenjur Spánar og Íslands er ekki einsleitar. Þá hvað sé 

borðað og hver smekkur þjóðanna er. Einnig virðist vera að neytendur á Íslandi hafi 

áhuga á vöru sem uppfyllir sérþarfir þeirra og séu kröfuharðir.  

Til að líkjast spænskum tapasstöðum virðist sem tapasstaðir á Íslandi reyni að hafa 

útlitið á staðnum og réttunum spænskt. Til dæmis hafa staðirnir viðarborð, spænskt 

skraut á veggjum og bera réttina fram á litlum diskum sem innihalda minna magn af mat 

en Íslendingar eru vanir. Einnig er reynt að fanga spænska stemningu inn á stöðunum til 

að viðskiptavinir upplifi sömu tilfinningu þegar komið er inn á tapasstað á Íslandi og á 

Spáni. Meðal annars er haft spænska tónlist til að reyna fanga stemningu spænskra 

tapasstaða og upplifun gesta. Maturinn sjálfur, framsetningin og hvað er á diskunum er 

svo aðlagað að íslenskri matarmenningu þar sem Íslendingar eru vanir að borða stóra 

aðalrétti með mikið af meðlæti og sósum. Samsetning og innihald réttanna eru því 

aðlagað að íslenskri matarmenningu svo Íslendingar og ferðamenn vilji kaupa þá. Því eru 

tapasréttirnir stærri en úti á Spáni, meira magn af mat er á diskunum, meira af meðlæti 

og sósum en ekki einungis kjöt eða fiskur á diski eins og virðist vera á Spáni. Tapas 

menning verður því ekki einsleit þó hún fari til Íslands því tapasmenningin tekur á sig 

staðbundið form. 

Levitt (1983) heldur því fram að neytendur vilji frekar alþjóðlega vöru, vöru sem er 

eins út um allan heim, og því eru niðurstöður þessa rannsóknar ekki í samræmi við 

niðurstöður Levitt. Strizhakova, Coulter og Price (2008) halda því fram að vísbendingar 

séu um að neytendur kjósi alþjóðlegar vörur alveg jafn mikið og staðbundnar vörur og 

niðurstöður þessara ritgerðar skarast einnig á við niðurstöður þeirra. Niðurstöður 

verkefnisins gefa til kynna að skipulagsheildir sem bjóða upp á ekta spænska tapasrétti á 

Íslandi fælast út af markaði ef skipulagsheildirnar aðlagast ekki íslenskri 

matarmenningu, venjum og siðum. Því má greina að neytendur vilja ekki tapasrétti sem 

eru eins um allan heim heldur vilja tapasrétti sem eru aðlagaðir að staðbundum 

markaði. Tapasstaðir á Íslandi aðlagast því að íslensku umhverfi og samfélagi til að geta 
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starfað á íslenskum markaði en Newburry og Yakova (2006) greindu einmitt frá því að 

skipulagsheild gæti fælst út af staðbundnum markaði ef skipulagsheildin hugsar ekki um 

þarfir heimamanna. Allir viðmælendur nema einn greindu frá því að skipulagsheildir sem 

hefðu ekki aðlagast íslensku samfélagi og ákveðið að bjóða upp á ekta spænskan tapas 

hefðu hrökklast út af markaði og að ekki sé hægt að bjóða einungis upp á tapasrétti eins 

og er boðið upp á á Spáni. Því eru niðurstöður þessarar rannsóknar í takt við niðurstöður 

Newburry og Yakova. 

Samkvæmt nokkrum viðmælendum fór meira af yngra fólki á tapasstaði á Íslandi til 

að byrja með. Í dag er hins vegar eldra fólk byrjað að fara á tapasstaðina og samsvarar 

þetta rannsókn Steenkamp og de Jong (2010). Steenkamp og de Jong sögðu að eldra 

fólk vill frekar staðbundnar vörur og er líklegra til að neita alþjóðlegum vörum þar sem 

það heldur meira í siði og venjur. Nokkrir viðmælendur nefndu einnig að ástæðan fyrir 

því að eldra fólk væri fyrst að byrja að koma á tapasstaði í dag væri mjög líklega vegna 

þess að eldra fólk á erfiðara með að breyta venjum sínum. Steenkamp og de Jong (2010) 

sögðu einnig að yngra fólk velur heldur alþjóðavæðingu og svo virðist vera að 

viðskiptahópur tapasstaða á Íslandi hafi verið meira yngra fólk í upphafi en þá var 

tapasinn einmitt meira líkur tapas á Spáni og líkur því að vera alþjóðlegur. Til að stækka 

markhópinn hafa tapasstaðir á Íslandi aðlagast íslensku umhverfi og eldra fólk byrjað að 

koma í meira mæli. Að auki sögðu Steenkamp og de Jong (2010) að framsýnar konur 

sem kjósa nýsköpun og þróun eru aðilar sem vilja helst staðbundna hnattvæðingu. Meiri 

hluti viðskiptavina tapasstaðanna á Íslandi virðast einmitt vera konur. Því má segja að 

þessi rannsókn falli vel að niðurstöðum rannsóknar Steenkamp og de Jong (2010). 

Greining viðtalanna kom rannsakanda á óvart og komist var að niðurstöðu sem ekki 

var búist við. Mörg þemu sem koma fram í niðurstöðu kaflanum sáust ekki í 

samþættingarferlinu. Í túlkunarferlinu uppgötvaði rannsakandi að boðið hefur verið upp 

á tapasrétti á Íslandi í um 15 ár og fyrst núna eftir 15 ár sé eldra fólk byrjað að sækja 

staðina. Það sýnir hversu erfitt er að breyta venjum lands og hvað fólk getur verið 

fastheldið. Einnig kom í ljós að í dag eru litlir réttir orðnir vinsælir á mörgum stöðum. 

Tapasstaðirnir eru í raun að búa til þemastað þar sem spænsk tapasmenning kemur í ljós 

á útliti staðarins, réttanna og í stemningunni. Það sem tapasstaðir á Íslandi hafa þurft að 

ákveða er hvað sé aðlagað að íslenskri matarmenningu. Sumir rannsakendur benda 
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einmitt á að ákveða þarf hversu mikið eigi að aðlagast staðbundnum mörkuðum 

(Cavusgil og Zou, 1994; Jain, 1989, 2007). Hvernig vara er svo aðlöguð fer eftir 

einkennum vörunnar, markaðarins sem aðlagast er að og einkennum fyrirtækisins 

(Cavusgil, Zou og Naidu, 1993). Útkoman á hvernig aðlögun spænskrar tapasmenningar 

hefur tekist er í raun sú að hluti er aðlagaður og hluti staðlaður. Aðlögunin sem á sér 

stað er í raun í matnum sjálfum, hráefninu og hvað er boðið upp á og hvernig er boðið 

upp á tapasréttina. Stöðlunin felst í útliti og stemningu. 

Það sem kom helst á óvart varðandi niðurstöður verkefnisins er að tapas á Íslandi eru 

smáréttir sem eru gerðir eftir tapas stíl. Það er því ekki boðið upp á alvöru tapas á 

Íslandi heldur íslenska smárétti með örlitlu spænsku ívafi og kallast tapas.  

Það sem rannsakandi lærði af ferli verkefnisins er að matar- og þjóðarmenning skiptir 

miklu máli í dag, sérstaklega þegar kemur að matarmenningu. Þó svo að neytendur á 

mismunandi stöðum hafi svipaðar langanir og þarfir meðal annars vegna tækniframfara 

(Buzzell, 1968) er enn í dag krafist aðlögunar að staðbundnum mörkuðum eins og Kogut 

(1989), Levitt (1983), Levitt (1986) og Papavassiliou og Stathakopoulos (1997) gefa til 

kynna í sínum rannsóknum. Ástæðan er að matarvenjur þjóða eru mjög mismunandi, 

sérstaklega þegar langt er á milli landa. Því þarf að huga að matarmenningu þegar 

opnaður er staður sem býður upp á matarmenningu annarar þjóðar. Það skipir líka 

miklu máli að uppgötva hvað það er sem á að aðlaga að landinu þar sem staðurinn 

opnar. Ef engin aðlögun er gerð er hætta á að staðurinn gangi ekki rekstrarlega séð eins 

og tapasstaðir sem buðu upp á ekta spænskan tapas á Íslandi í upphafi og eins og 

Newburry og Yakova (2006) gefa til kynna. Matar- og þjóðmenning skiptir því ennþá 

máli í dag og til að geta verið samkeppnishæft fyrirtæki á markaði innan um mismunandi 

menningarheima gæti skipt sköpun að aðlaga sig að hluta til. 

Ef rannsakandi gæti gert eftirfarandi verkefni aftur myndi rannsakandi einungis taka 

viðtöl við stjórnendur en eitt viðtalið í þessu verkefni var við þjón sem ekki var 

stjórnandi. Einnig myndi rannsakandi hugsa um að gera megindlega rannsókn og senda 

spurningarlista til viðskiptavina tapasstaða á Íslandi til að skoða hverjir séu viðskiptavinir 

íslenskra tapasstaða og hvaða viðskiptavinir kjósa ekta tapas og hverjir ekki. 

Rannsakandi myndi gera þetta til að athuga hvort sömu niðurstöður myndu fást og 

Steenkamp og de Jong (2010) fengu. Þar með að skoða hverjir vilja ekta spænskan tapas 



 

69 

og alþjóðavæðingu. Hverjir vilja að aðlagast sé að hluta til að staðbundnum markaði eins 

og tapasstaðirnir eru að gera á Íslandi í dag, semsagt vilja staðbundna hnattvæðingu. 

Einnig skoða hverjir vilja algjöra aðlögun að mörkuðum. Að auki myndi rannsakandi hafa 

áhuga á að athuga sérstaklega hvað eldar fólk vill og af hverju. 

Vel tókst að vinna úr gögnum og afla heimilda. Það sem rannsakanda fannst erfitt var 

að finna viðmælendur en ekki margir tapasstaðir eru á Íslandi og því ekki margir 

viðmælendur. Einnig þótti rannsakanda erfitt að kafa djúpt í upplifun viðmælenda og 

túlka niðurstöður. 

Eftirfarandi verkefni svarar rannsóknarspurningunni vel en verkefnið sýnir hver 

upplifun starfsmanna á Íslandi er á því hvernig tekist hefur að aðlaga spænska 

tapasmenningu að íslenskri matarmenningu. Upplifun viðmælenda er að aðlögunin 

hefur tekist vel. Eins og fram hefur komið er staðlað útlit tapasréttanna og staðarins að 

spænskri tapasmenningu og reynt er að skapa spænska stemningu á stöðunum. Réttirnir 

sjálfir eru svo íslenskir, með íslensku hráefni og aðlagaðir að því hvað Íslendingar vilja. 

Innihald réttanna er þannig aðlagað að íslenskri matarmenningu. Grunnur 

tapasmenningarinnar á Íslandi er upplifun og er það er sami grunnur og Ikea leggur upp 

með. Sama hvort neytandi fari á tapasstað á Spáni eða á Íslandi á upplifunin að vera sú 

sama. Semsagt á Íslandi eiga viðskiptavinum að líða eins og þeir séu komnir til Spánar. 

Þetta kallast staðbundin hnattvæðing þar sem hluti er aðlagaður og hluti staðlaður. 

Verkefnið sýnir mikilvægi þess að huga að matarmenningu en ekki er hægt að segja 

að verkefnið sé nothæft fyrir skipulagsheildir því ekki er greint frá hvernig eigi að 

aðlagast. Hins vegar er hægt að horfa til verkefnsins og sjá hvernig tapasstaðir á Íslandi 

aðlagast að íslenskri matarmenningu en halda samt sem áður í spænska menningu og 

herma að miklu leyti eftir skipulagi spænskrar tapasstaða. Fyrir þá sem huga að opnun 

staða byggða á menningu annars lands, en það gætu verið veitingastaðir meðal annars, 

er verkefnið yfirsýn yfir mikilvægi matarmenningar. Einnig að mikilvægt er að finna út 

hvað eigi að aðlaga að staðbundnum markaði og hverju sé hægt að halda stöðluðu.  

Í framhaldi af þessari rannsókn gæti verið áhugavert að skoða sjónarmið íslenskra 

viðskiptavina á því hvernig þeim finnst hafa tekist að aðlaga spænska tapasmenningu að 

íslenskri matarmenningu og hvort sé þörf á að breyta einhverju. Skoða af hverju eldra 

fólk er fyrst núna að byrja að sækja tapasstaði á Íslandi og skoða upplifun starfsmanna 
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tapasstaða sem buðu upp á ekta spænskan tapas í upphafi af hverju það hafi ekki virkað 

innan um íslenska matarmenningu. 
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6  Lokaorð 

Tilgangur þessa verkefnis er að varpa ljósi á mikilvægi þess að huga að menningarmun, 

bæði í matar- og þjóðmenningu. Sýna hvernig tapasstaðir á Íslandi hafa fléttað saman  

matar- og þjóðarmenningu Spánar og Íslands í skipulagsheildum sínum og þá hvernig 

tapasstaðirnir nota staðbundna hnattvæðingu. Þar að auki er tilgangurinn að gefa 

innsýn í upplifun starfsmanna á hvernig hefur tekist að aðlaga spænska tapasmenningu 

að íslenskri matarmenningu og samfélagi. Að lokum er tilgangur verkefnisins að vekja 

athygli á að menning skiptir miklu máli þrátt fyrir að heimurinn sé að verða að einu 

heimsþorpi og mikið af vörum séu staðlaðar. 

Verkefnið skoðaði sjónarhorn starfsmanna tapasstaða á Íslandi. Öll viðtöl voru tekin 

við stjórnendur fyrir utan eitt. Áhugavert væri að gera rannsókn sem skoðar einungis 

sjónarhorn stjórnenda tapasstaða á Íslandi sem gengu ekki upp rekstrarlega séð að 

bjóða aðeins upp á ekta spænskan tapas. Þannig að skoða upplifun stjórnenda sem 

upplifðu að spænskur tapas gekk ekki á Íslandi og reyna að kafa dýpra í mikilvægi á að 

huga að hvað þurfi að aðlaga og hvað sé hægt að staðla í spænskri tapasmenningu í 

íslensku samfélagi. 

Niðurstaða verkefnisins er sú að mikilvægt og nauðsynlegt er að huga að 

matarmenningu Íslands ef opna á skipulagsheild byggða á spænskri tapasmenningu á 

Íslandi. Mismunandi matarmenning hindrar stöðlun og því er nauðsynlegt að aðlagast 

að einhverjum hluta að heimamarkaði annars er hætta á að skipulagsheild fælist út af 

staðbundum markaði. Huga verður að venjum og siðum landa, hvað eigi að aðlaga og 

staðla til að uppfylla þarfir heimamanna og til að öðlast ávinning. 

Tapasstaðir á Íslandi þurfa að vera varir um ólíka matarmenningu Spánar og Íslands. 

Staðla þarf umgjörð tapasstaðanna í útliti og stemningu og aðlaga þá að sérþörfum 

íslenskrar matarmenningar, þá innihaldi matarins, framsetningu og hráefni. Upplifun 

viðmælenda er túlkuð í niðurstöðum hér að ofan og sýnir að mikilvægt er að komast að 

því hvað eigi að aðlaga og hvað sé hægt að staðla þegar unnið er með matarmenningu 

Íslands og spænska tapasmenningu. Vonandi geta lesendur þessa verkefnis náð dýpri 

skilning á mikilvægi þess að finna út hvað þurfi að aðlaga og staðla í vöru og þjónustu 
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þegar unnið er með tvær eða fleiri matarmenningar. Eins vonar rannsakandi að 

einhverjir fái hugmyndir um hvernig eigi að aðlagast staðbundnum mörkuðum þannig 

hægt sé að betrumbæta rekstur staða sem byggja á matarmenningu annars lands. 
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Viðauki 1 – Samþætting viðtala 

Samþætting viðtalanna sem sett er í ritgerðina var minnkuð. Full lengd af lýsingar og 

samþættingakaflanum er hægt að nálgast hjá rannsakanda ef óskað verður eftir því. 

Eftir að hafa lesið yfir viðtölin þrisvar sinnum í samþættingarferlinu voru nokkrir flokkar sem 

rannsakanda fannst lýsandi fyrir upplifun viðmælenda. Flokkarnir voru mismunandi 

menningarheimar og þar undir komu spænsk áhrif, íslensk áhrif og alþjóðleg áhrif mikið fyrir. 

Annar flokkur er þróun á tapas þar sem útlit á tapas kemur undir því. Aðrir flokkar voru svo 

áskorun, frelsi í matargerð, staðurinn, stemning, viðskiptavinir og einfaldir réttir. 

Hér setur rannsakandi þá flokka sem rannsakanda fannst mest áberandi í viðtölunum og 

greinir frá hvað hver viðmælandi segir í hverjum flokk fyrir sig. 

 

Mismunandi menningarheimar (spænsk áhrif, íslensk áhrif og alþjóðleg áhrif)  

Andri talar um mismunandi menningarheima: 

… …náttla þú munt aldrei vera með alvöru tapasstað á Íslandi. Þú það er bara ekki hægt. 

Meina ef þú mundir bjóða upp á tapas hérna eins og út á Spáni þá mundi fólk öruggleg ekkert 

koma því það eru til alveg rosalega spænskir staðir, tapas út á Spáni náttla en flest allt tapas er í 

raun og veru rosalega hefðbundið og rosalega auðvelt. (Mmm). Og náttla miðað við hvað 

hráefnið og slíkt er alveg hrok dýrt hérna á Íslandi þá er náttla ekki hægt að bjóða bara upp á 

slíkt og fólk sækist ekkert eftir þannig í raun og veru nema kannski þessir örfáu. En annars 

værum við ekkert með svona stóran markhóp af fólki sko. Getur ekki gert eitthvað annað og uu 

sett svona skemmtilega blæ yfir þetta og setja íslensku menninguna í matinn. (Mmm). Þannig að 

það er í raun og veru bara það. (Nei, hver er helsta ástæðan fyrir því helduru?) Það er bara ekki 

nógu stór kúnnahópur hérna á Íslandi sem myndi fara í það. Ef þú ert með alveg sérstaklega 

spænskt tapas þá mundu erlendu ferðamennirnir í fyrsta lagi ekki sækjast í það. (Nei). Það náttla 

erlendu ferðamennirnir sem við nærumst á líka. (Mmm). Þeir vilja náttla prófa allt það 

hefðbundna íslenska rétti og allt sem því er að gera. Eins og svarfuglinn, lambið og allan þennan 

dýrindisfisk sem kemur úr sjónum hjá okkur og laxinn líka. (Já). Hérna hefðbundinn tapasstíl þá 

væri held ég ekkert voðalega mikið af laxi á matseðlinum í fyrsta lagi. Hlýra og öllu þessu. Það 

væri voðalega mikið bara patatas bravas, serranó skinka og franskar og kannski já djúpsteikar 
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rækjur eða eitthvað slíkt. En það er ekkert meira en það sko. (Nei). Það hljómar ekkert eins og 

það sé voðaleg, boðið upp á voðalega mikið sko. 

Það er ekki hægt. Ég hef séð þetta gerast annarsstaðar líka. Það er til dæmis ja ég nefni bara 

nafnið á veitingarstaðnum. Það var Hrúturinn sem opnaði á sínum tíma. (Já). Alveg þræl íslenskt 

nafn náttla, Hrúturinn, og opnaði í Skýjunum á sínum tíma og þau voru að bjóða upp á 

Kannabes, svona snittur. (Já). Það gerðist aldrei neitt skapaður hlutur þar. (Nei). Og það var 

rosalega spænskt, alveg voðalega simple og svo framvegis. Og var að rukka alveg morðfjár fyrir 

það en það þá var rosalega fljótt að hverfa sko. (Er að tala um að það sé ekki hægt að hafa ekta 

tapasstað á Íslandi).  

Sveinn talar um mismunandi menningarheima:  

Þetta er náttla tapas staður og við höldum okkur við paellu og þú veist ýmsa svona klassíska 

rétti. En það sem við erum að reyna eins og við getum er bara að reyna koma með nýjungar. 

(Mmm). Þússt eitthvað sem er ekki á Spáni eða taka eitthvað sem er á Spáni og betrum bæta 

það. Fyrir þá Íslendinga eða Evrópubúa. Hehe. Eða veistu fyrir já svona international. Uumm 

þússt tortilla og já paella þetta er ekkert alveg eins og er úti. Og það má vel vera að þetta myndi 

floppa þar en ég held að hitt myndi floppa hérna sko. (Já). Eða ég veit að hitt myndi floppa hérna 

það er eins og þetta er svona eðlilega hjá þeim. … Bara hvernig þetta er keyrt. Eins og paellan er 

þurr hrísgrjón með sjávarréttum og engri sósu. (Mhm). Á meðan við erum með svona hálfgert 

risotto hérna. (Mhm). Og já þússt eggjakakan úti er hrá í miðjunni og eggin leka út þegar þú 

skerð í hana. Ég gæti ekki borðað hana. Hérna er hún elduð í gegn. (Mmm). Skiluru þetta er bara 

þússt bara munurinn á þjóðunum og menningunum.  

Hrannar talar um mismunandi menningarheima:  

…það eru ekki allir fyrir spænskan mat þannig þú verður í rauninni að hafa alltaf eitthvað fyrir 

alla sko. 

…held það sem að hefur fengið oftast kvartanir það var þegar maður fékk, þegar komu 

Spánverjar. (Já ókey). Og út af því að við gerðum okkar útgáfu af paellu. (Já). Og það bara svona 

þetta er ekki eins. (Mmm). Þetta er mjög gott sko en þetta er ekki, þetta er ekki eins og paella. 

Út af sko hún var aðeins blautari sko og fólk er náttla bara vant þessu og þessu. Þannig að bara 

svona auðvitað náttla eins og maður kann í rauninni ekki að gera þetta almennilega og maður 

vill hafa þetta djúsí. (Mmm). Maður hefur alveg séð paellu á pönnu er það ekki? (Mhm). Þetta er 

bara svona, þetta er bara þurrt. Bara ógeðslega ódjúsí. Maður var með þetta svona aðeins 

blautara. (Já). En Spánverjinn var ekkert að taka vel í þær sko. (Nei). Þó að Íslendingar sögðu ja 

þetta er miklu betra heldur en út á Spáni. Það er allavegana eitthvað svona, manni finnst ekki 
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eins og maður verður þurr í munninum á að éta þetta. Þannig að. Hehe.  ….  okkur fannst hún 

bara ekki djúsí hinssegin. (Já). Það bara allir bara svona uuhh. Bara. … Þannig maður bara eins og 

maður hugsar oft bara hafa, hafa þetta bara djúsí í staðinn fyrir sko það er ekkert leiðinlegra en 

að fara á segjum bara þú færð þér hamborgara og það er eiginlega bara engin sósa á honum. 

(Já). Segjum það. (Já). Þú vilt allavegana sko allavegana hafa hlut, hlutfallslega rétt svona. Þér 

langar ekkert að, þú ferð ekkert út að borða og færð þér bara brauð með engu. (Nei hehe). 

Heyrðu já heyrðu get ég fengið hérna tvær ristaðar brauðsneiðar með engu, ég er mjög svöng 

sko. (Já). Hérna maður vill ekki bara svona þurrt eitthvað. 

Már talar um mismunandi menningarheima:  

…sérstaklega þá eru útlendingar sem vilja, sem koma sko þá vilja þeir helst  einmitt frekar fá sko 

eitthvað íslenskt hráefni sko. (Mmm). Sem er þá bara semsagt eldað á þennan hátt sko. En það 

eru svona, við erum búin að prófa setja einhverja svona einhverja svona spænska rétti 

sérstaklega á matseðilinn sko. Það hefur svona já einhvern vegin ekki alveg, það er rosalega 

gaman að setja þá á en svo hefur þetta kannski ekki, salan í þessu er rosalega lítil sko. (Já ókey). 

Þússt og þetta er svona þetta er svona eins og maður hugsar með sér sko, hvað má maður 

endalaust taka inn af hráefni. (Mmm). Og hérna og það, mér hefur ekki gengið vel að selja 

einhverja svona einfalda kartöflu rétti sko eins og maður sér á þessum, þessum út af maður sko, 

fylgist svona með, mikið með þessum stöðum í Reykjavík. (Mhm). Og hérna mér hefur ekki tekist 

að selja það sko. 

… það var til dæmis opnaður annar svona staður hérna í bænum, svona tapasstaður hérna í 

bænum. Sem voru tveir Spánverjar sem voru að reka hann. Og þar voru þeir alveg bara 

hreinlega náttla að gera þetta eins og þeir væru heima hjá sér. … Þeim gekk svona allt í lagi í 

vissan, einhvern tíma sko en svo hættu þeir þarna eftir, þeir voru með opið í eitt og hálft ár eða 

eitthvað. (Já ókey). Þá semsagt þá lokuðu þeir, það var svona. Þá var einmitt það sem ég heyrði 

af fólki að fólkið var að panta sér eitthvað þússt bara einhverja hráskink, einhverja spænska 

hráskinku eitthvað og þá fékk það bara það á diskinn, ekkert annað. (Já ókey). Og fólk var bara 

svona, fólk vill einhvern vegin fá einhverja samsetningu þússt þar sem að það er bara fólk er 

vant því að borða með. (Já). Ekki borða bara hreint og beint bara það vöruna sem stendur á 

seðlinum sko. 

Anna talar um mismunandi menningarheima:  

Það eins og ég sagði áðan þá erum við svo mikið blönduð. (Já). Bæði íslensk, íslenskt og spænskt. 

Uuu við erum hérna með, við reynum auðvitað alltaf að vera kannski með eitthvað spænskt á 

matseðlinum eða í svona líkingu við spænskan mat. Og svo það er bara mismunandi. 
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Örn nefnir spænsk áhrif: 

…ég er með chorizo pylsu, pylsu. (Já). Og ég er með hérna serranó skinku. (Já). Þú veist. Það er 

náttla er spænskt náttla. (Já). Kaupi, kaupi það. Jú jú við erum með, ég er með serranó skinku, ég 

er með chorizo skinku pylsur og svo er ég með hérna einhverja aðra skinku líka sem er líka 

spænsk, þannig ég er með einhverjar þrjár tegundir af skinku. 

Það er meira spænskt (yfirbragð) heldur en íslenskt, miklu meira. Það er það. Enginn 

spurning. 

…það hefur alveg verið í umræðunni að koma með það (er að tala um að koma með meira 

spænskt inn á staðinn). Jafnvel að koma með paellu inn eða eitthvað svoleiðis aftur og svona en 

það er bara eitthvað sem við gerum bara, skoðum bara alltaf matseðilinn. (Já). Þannig að það 

kemur í ljós í raun og veru sko. Við höfum alveg rætt það. En ekkert meira en það. 

… þar er kannski eina sem við erum svoldið spænskir í veisluþjónustunni. (Já). Þá ertu að fá 

þetta í bakka bara með snittum og já svo kaupir þú snitturnar á börunum, á tapasstöðum úti 

sem er bara á börn, barnum sko. Eins og þú tækir eina snittu skiluru. (Mmm). Þar erum við 

svoldið kannski frekar, frekar spænskir í því. Í veisluþjónustunni, hún er algjörlega þannig. … Hún 

er bara snittur. 

…Við höfum hugsað okkur að gera svona tapas eins og eru úti, bara vera með þetta á barnum 

sko sem þú getur náð þér í sko. (Já). Við höfum pælt mikið í því en ekki látið verða af því ennþá. 

(Nei). Við skulum láta koma í ljós hvað við gerum í því. (Ókey). Þannig að það kemur í ljós. 

Andri nefnir spænsk áhrif: 

…vorum með flamengo dansara og allt saman á sínum tíma. (Já). Fyrir svona helgarnar. Aðallega 

föstudaga og laugardaga en náttla fimmtudaga líka stundum. … Síðan vorum við með flamengo 

dansara en það er náttla svoldið erfitt að vera með flamengo dans þegar það er mikið að gera 

sko. (Mhm). Það geta komið slys. Hehe. En fólkið var mjög hrifið af því allavegana. Það var alltaf 

svona fimm mínútna prógramm á svona á klukkutíma fresti. (Mmm). Það kom fólki mjög 

skemmtilega á óvart sko. 

Ég myndi alltaf segja bara serranó skinkan sko. Hehe. Það er náttla eitthvað voðalega 

spænskt sko. En ég myndi ekki segja að það sé alveg 100% spænskur réttur til á matseðlinum 

sko. 

Sveinn nefnir spænsk áhrif: 

En það spænskasta við þetta er bara að við séum með smárétti. (Mmm). Og að við séum með 

þússt já helling af spænskum réttum.  
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… 

Egill nefnir spænsk áhrif: 

…ég held að spænska sé svoldið svona undirliggjandi í þessu sko. Ég held að hérna maður 

hefur svo sem alveg heyrt fólk að sem hefur farið til Spánar og verið mjög ánægt með tapas og 

ákvað að fara hingað því það vill prufa tapas þannig þússt hérna svona ég veit ekki hversu mikið 

fólk hérna tengir þetta við hérna Spán, þennan stað. (Mmm). En hérna en við náttla reynum að 

hafa þetta þússt þetta er náttla spænskur staður. Við náttla gleymum því ekki. Þannig að þú 

veist við leggjum upp að sangrían og tapas og hafa þetta spænskt. … Og hérna þannig svona 

persónulega er ég ekkert geðveikt eitthvað rosalega að tengja þetta við Spán. 

Mér finnst bara svona grunnurinn af þessu hérna spænskur en hérna kannski þú veist við 

erum ekkert svona leggja upp með að hafa eitthvað spænskt sko en hérna en hérna en þú veist 

allt sem við gerum er reynum við að tengja við Spán. Þússt eins og á menningarnótt ætlum við 

að hafa eitthvað tjald hérna úti og selja churísó og eitthvað svoleiðis. Og hérna reyna hafa 

kannski eitthvað svona activity og þá verður það að vera tengt við Spán. … Þetta er náttla það 

mun alltaf vera þússt spænskt. 

Hrannar nefnir spænsk áhrif: 

Það var náttla reynt að hafa þetta eins spænskt og mögulegt var og náttla eins og inni, inn í 

húsinu sjálfu, þetta lúkkar voðalega spænskt og þannig. … En náttla eins og við hugsum um eins 

og oft á tíðum tapas, það náttla munur á til dæmis Ásatapas og Uglunni er það að þeir eru mest 

megnis bara halda sig plein við bara við tapas menninguna hérna. … En þeir eru meira svona 

eftir bókinni, alveg einfaldleikinn á Uglunni. 

Már nefnir spænsk áhrif: 

… það hefur frekar verið reynt að svona semsagt að reyna koma staðnum frekar inn í 

eitthvað svona spænskt útlit sko þannig að svona menn, mönnum finnist þegar þeir koma inn að 

það sé eitthvað, það sé búið að leggja eitthvað í það sko. 

Örn nefnir íslensk áhrif: 

…Þannig að þetta er ekki svona, við erum ekki með neina spænska þjóðrétti eða neitt 

svoleiðis, við erum, þetta er, svo erum við kannski smá undir einhverjum áhrifum. Notum mikið 

chilli og og hérna eitthvað af því, gular baunir og eitthvað svona sem er mikið notað úti. En 

svona í grunninn er þetta, þússt, við förum aðeins, segi, við sjáum hvernig þeir gera þetta en svo 

verðum við að aðlögum við þetta rosalega mikið að íslenskum mat. (Mmm). Við getum ekki 
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kryddað eins og Spánverjarnir krydda þetta eða neitt svoleiðis sko. Þetta er allt, það er allt gert 

allt öðruvísi. Það er alveg, það er alveg þannig. 

Við erum aðallega með íslensk hráefni. 

Andri nefnir íslensk áhrif: 

Og í hádeginu þá erum við bara með íslenska dægurtónlist og þá er það aðeins rólegt. 

Það er eiginlega bara allt íslenskt hráefni. 

Íslensk menning hefur náttla áhrif á bara hvaða hráefni við bjóðum upp á. 

Sveinn nefnir íslensk áhrif: 

Já, það er ekki gert úti. Við erum með piparróta sósu eða pestó eða eitthvað svoleiðis. (Er að tala 

um að setja sósu á serranó fyrir Íslendinga). …Já, þetta eru ekki stórar breytingar, þetta er bara 

svona … Já að aðlaga. 

Vegna þess að við erum á Íslandi. Það er þússt Íslendingar vilja íslenskt. Hehe. (Mmm). Og 

túristar vilja íslenskt, það skiptir miklu máli að hafa íslensk á bara öllum veitingarstöðum hvort 

sem það er tapasstaður eða ekki. (Af hverju íslensk menning hafi áhrif á tapas). 

Egill nefnir íslensk áhrif: 

Það er bara mismunandi venjur og hérna mismunandi matarsmekkur sko. Eins og ég segi 

þússt það eru meiri, þarf meiri sósur hérna fyrir á matinn og ég veit ekki nákvæmlega hvernig ég 

get sagt þér þetta sko en jú auðvitað er þetta eitthvað, auðvitað upplifir fólk svoldið svona 

misjafnt hvernig bara venjur. Bæði séð það með túristana og svoleiðis það þússt þeir upplifa 

þetta svoldið misjafnt sko. (Mmm). Þannig ég veit ekki hvort ég sagt eitthvað svona nákvæmlegt 

hvernig við höfum svona heimfært alveg á Ísland. Sérstaklega náttla þar sem ég hef ekki farið á 

tapasstað í eða í Spáni og ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er hjá þeim sko þannig ég get 

ekki alveg sagt 100% hvernig hvernig þeir upplifa þetta sko. 

Hrannar nefnir íslensk áhrif: 

… út af við erum komin með þetta íslenska ívaf í þetta … . Þannig að það náttla eins og við 

vorum alveg með eins og ég sagði áðan sér íslenska rétti og þetta og þetta og þetta þannig að.  

… málið er það bara að ná inn stærri markhópi af kúnna. (Já ókey). Það er bara í rauninni held 

ég og líka bara hjá okkur að vilja ekki vera of þröng. Að hafa meira heldur en minna. Út af því að 

oft á tíðum sko ef þú skoðar til dæmis segjum bara hérna ferð bara bók hérna, 100 recipies of 

tapas. (Mmm). Þetta er rosalega mikið sama hráefnið, þetta verður einhæft og bara þetta var 

bara upp á fjölhæfni sko. (Já). Og líka út af því náttla bara allir veitingarstaðir á Íslandi þeir eru 
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að miða líka inn á túrista. (Mhm). Túristinn er að leita í íslenskt. Það verður alltaf að hafa 

eitthvað þannig. (Já). Eða svona myndi maður halda betra sko. Ég myndi ekki langa til að vera 

Spánverji og koma og fara út að borða bara á tapas stað og bara prófa eitthvað spænskt. 

(Ástæða fyrir að íslensku ívafi var bætt í réttina). 

Már nefnir íslensk áhrif: 

… alveg að sjálfsögðu gerir það það. (Mmm). Það í raun verður að vera þannig af því að, því að 

hér, hér erum við bara að elta hvern einasta gest sem kemur inn. (Mmm). Það er bara er bara 

þannig að í rauninni og þó svo að maður sé að hugsa með sér eitthvað að manni langi að gera 

eitthvað þá er þetta í raun og veru bara fyrirtæki. Og fyrirtæki, ef það kemur enginn inn þá er 

þetta bara búið og á bara einum mánuði sko, þetta er svo fljótt að fara sko. (Mmm). Þannig að 

það er, þetta er, samkeppnin er þannig að það er verið að berjast um hvern einasta mann sko 

sem kemur inn. (Að íslensk menning hefur áhrif á hvernig tapasinn er). 

Anna nefnir íslensk áhrif: 

Ég myndi segja að það væri aðeins meira íslenskt.  … meira íslenskt en ekki spænskt. (Mmm). 

Við auðvitað reynum að blanda þessu saman og reynum að hafa þetta í líkingu við það. (Já). Við 

erum alveg með fjöldamargar tapasbækur svona tapas bækur hjá okkur á staðnum sem 

kokkarnir eru stundum að skoða bara. (Mmm). Bara já, það er hægt, við getum verið með þetta 

eða og með þessu með þessu og svona. En við auðvitað reynum að hafa eitthvað spænskt, 

spænsku réttunum inn í líka. (Já). Eitthvað spænsku svona ívafi. (Já). En ég myndi giska frekar, ég 

myndi segja samt að það væri aðeins meira íslenskt. (Er að tala um tapasréttina).  

alþjóðleg áhrif 

 

Þróun á tapas (útlit á tapas) – Þetta þema heitir smáréttir í túlkun 

Benedikt talar um þróun á tapas: 

Það sem við gerum er að við tökum lundi og bleikja og hrefna og allt svona íslenskt. (Mmm). 

Og breytum það og setjum í litla réttir. … Það er eitthvað 70 eða 55 eða 50 tapas á matseðli og 

kannski 12 aðalréttir. Svona sett menu sem er 6 til 7 tapas á hverjum menu. 

Þegar við keyptum staðinn var mikið notað af akkurat svona spænsk, spænsk stíll sem er 

mikið af djúpsteikt og svona. (Mhm). Þá fórum við í að hafa hverja einasta rétt meira gúrme og 

fórum að eltast eftir mitselum. Kokkarnir, við fórum mikið til útlanda og breyta hvert einasta rétt 

einu sinnum. Hvað myndi kallast svona einkum, þú veist það var svona gúrme faktor í hann. 

(Mm). Að þegar þú ert að borða hann þá færðu svona váa faktor út. Við erum ennþá að vinna í 
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þessu og erum einmitt að fara í viku bara núna í gær. Svo við erum ennþá að vinna í þetta að 

gera hvern einasta rétt ennþá meira spes. Áður var ekki svo það er mikil vinna sem við erum 

búin að leggja í þetta og mikill pening og svona framvegis. (Þróun tapas). 

Örn talar um þróun á tapas; 

Já við erum náttla förum í matarbækurnar sko svo eða þússt við erum alveg, þetta er allt unnið 

út frá… já miklum áhrifum en við breytum þeim síðan bara eftir okkar behag sko. (Mmm). Bæði 

gagnvart bragðlaukum og kryddi og hérna hvernig þeir eru settir á diskana og allskonar sko. 

Þannig við erum ekki með þetta nákvæmt en svona þetta er undir áhrifum en þetta er ekki samt 

sem áður, gerum þá ekki eins. (Nei). Alls ekki. (Er að tala um áhrif frá Spáni í réttunum). 

… Það var reynt í byrjun að vera með miklu stærri matseðil og við vorum með paellu á 

matseðlinum hjá okkur og við vorum með fullt af svona minni réttum sko. (Mmm). … Við erum 

bara, ég er búinn að minnka matseðilinn og búinn að stækka réttina og þeir eru svoldið öðruvísi 

en þeir voru í byrjun. 

Við erum búin að minnka matseðilinn um heilan helling. (Mmm). Og bara búið að gera miklu 

meira hnitskurðarð. Eða þússt erum í raun faglegri og betri. (Mmm). Hann er þússt, það er fer 

ekki eins mikið hráefni til spillins eins og var. (Mmm). Ég er búinn að stækka réttina. Þannig 

þetta er ekki alveg svona rosalega litlir réttir þannig þú getur þússt, margir komast upp með að 

borða bara tvo tapasrétti hjá okkur. (Já). En ef þú ert einhversstaðar annarsstaðar erlendir þá 

þarftu að borða fjóra til fimm, sex jafnvel sko eða fleiri sko. (Mhm). Þannig að þú veist, við erum 

svona að stíla inn á þrjá til fjóra. (Já). En mjög margir borða bara tvo hjá okkur. (Já). Tvo til þrjá. 

Það dugar alveg fyrir mjög marga. (Já).  

…við erum bara með litla rétti á litlum diskum. (Mmm). Þetta er allt bara á litlum diskum. 

Stundum er notuð stærri líka, þá er það bara þússt kemur flottir út. Þannig að þetta er bara já. 

Þetta er, erum með nautasteik sem bara ennþá minni skammtur af nautasteik. (Mmm). En við 

erum bara aðallega að keyra þetta á litlum diskum. Svo erum við að keyra þetta á allskonar 

plöttum líka og pottum og pönnum og þess háttar. En allt í svona litlu formi. … stærra heldur en 

þetta var. … Réttirnir eru líka stærri líka sko, það er allt annað sko. …það er meira magn. (Útlit á 

tapas). 

… Þetta er í raun og veru bara forréttir. Við erum í raun og vera bara að keyra þetta í 

forréttaformi. (Já). Og þetta eru það litlir réttir. En þetta er samt svona, en nei við erum bara að 

keyra ótrúlega vítt. (Mmm). Við erum eins og ég segi við erum með, það eru í rauninni engin 

sérstök stefna hvað varðar nákvæmlega matargerðina sko. (Mmm). Heldur erum við bara að 
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stíla inn á það sem við vitum að við getum selt. Þússt við erum með fullt af humri og nautasteik 

og eitthvað af drasli. 

… við erum í raun og veru bara að taka íss.. réttina sem við vitum að seljast. (Já). Eins og bæði 

fiskinn, humarinn og lambakjötið og nautakjötið og og kjúklingarétti og svona og erum í raun og 

veru bara að minnka þá. (Ókey). Þetta er eiginlega, þetta er rosalega mikið þannig.  

… við verðum bara að selja drykkina, það er bara þannig. (Já). Þetta er bara allt of dýrt. 

Hráefnið er svo fáránlega dýrt sko. Það er engu að líkt hvað hráefni kosta sko. (Nei). Þetta er 

bara, það er rosalegur peningur sem fer í hráefnin sko. (Mmm). Og á öllum veitingastöðum í 

raun og veru. Þannig að það er ekkert í boði að vera með einhverja fría drykki á þessum stöðum 

hérna heima á Íslandi sko. (Nei). Nema kannski á hamborgarastöðum þar sem þú getur boðið 

upp á kók af því þú ert með það í svona sprautuformi sko. Þannig að það er ótrúlega flókið. En 

við getum ekki boðið upp á þannig kók hérna, við erum með allt í gleri og öðru slíku.  

Andri talar um þróun á tapas: 

…fyrst til að byrja með var náttla verið að reyna hafa þetta bara alveg spænskt. (Já). Hvað 

matargerð og annað slíkt varðar. En það er ekkert voðalega margir sem sækjast bara í spænskt, 

nema kannski Íslendingar, eitthvað svoleiðis. Og náttla við erum náttla voðalega lítil þjóð skal ég 

segja þér. Svo ef fólk er búið að koma hérna á þennan stað nokkrum sinnum og það er alltaf það 

sama. (Mmm). Þá fær fólk rosalega hratt leið á því náttla. Þá þurfum við náttla að finna einhver 

úrræði og breyta til og gera það að svona skemmtilegra fyrir erlenda ferðamenn og Íslendinga. 

(Mmm). Þá breytum við náttla matseðlinum fjórum sinnum eða þrisvar, fjórum sinnum á ári. Þá 

erum við að reyna að blanda íslenskri matargerð með spænskri. (Já). Það er mjög skemmtilegt. 

En það virkar alveg svakalega vel.  

Við getum gert þetta forrétt, aðalrétt, desert  og svo framvegis eða við getum bara sett allt 

fólkið í setta matseðla þá bara alveg þrjá tapasrétti fyrst til að byrja með og svo kannski þrjá eftir 

á og síðan desert og slíkt. (Já). En það sem er lang vinsælast hjá okkur sérstaklega þegar það sitja 

kannski sex, átta manna hópi. (Mmm). Og öllum langar að prófa náttla allt saman sko. Það er, þú 

getur náttla ekkert bara borðað 10 tapasrétti einn og sér. Ég hef samt orðið vitni af því einu 

sinni, það var einu sinni gert. (Mmm). Það var alveg rosalegt, ég gaf honum síðasta réttinn fríann 

af því að ótrúlegt að geta komið þessu fyrir. En hérna skemmtilegast er þegar þú ert í góðra vina 

hópi, það er bara að taka fullt af tapasréttum í raun og veru. Þú tekur bara 10 tapasrétti fyrst til 

að byrja með og þá er bara öllu skellt á mitt borðið og síðan eru allir bara með diska og í raun og 

veru deila á milli sína og smakka hitt og þetta. Og það endar oft með því í kannski sex manns til 

átta manns, það er bara með 20 tapasrétti. Og þá eru þau búin að smakka, hvað einn þriðja af 
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seðlinum. (Mmm). Þeim finnst það alveg æðislegt. Þau koma flest næsta dag til að prófa restina. 

(Er að tala um tapas). … en þeim dettur náttla ekki hugmyndin fyrst í hug sko það er aðallega 

þjónninn sem eru að mæla með því. (Já). Áður en það er gert sko því allir vilja hafa sína sér rétti 

en þegar kemur að tapas þá er ekki hægt að bera þetta fram eins og á flestum veitingarstöðum. 

Það eru, þá eru sumir sem þurfa að bíða eftir sínum réttum á meðan aðrir eru komnir með sína. 

(Já ókey). Það er náttla, það er ekkert mál að setja þetta frá sér sko en þegar kemur að 

eldamennsku þá er mismunandi eldamennska í hinum og þessum réttum. Og þá kemur þetta 

bara allt á sínum tíma. (Já). En ef fólk er að deila svona á milli sín þá er það ekkert að spá í því 

sko. 

... tapasréttir eru rosalega litlir sko. (Já). En við viljum frekar bjóða fólki upp á aðeins meira á 

diskunum sko, það er svona tapasréttir eru oft svona á stærð við kannabes snyttur. (Mhm). Það 

er náttla alveg hrikalega lítið sko. (Mmm). Og þá er fólk náttla að panta allt of mikið en við viljum 

bara bjóða upp á aðeins meira heldur en þetta hefðbundna. Það er bara gaman að fá aðeins 

meira á diskinn og meira meðlæti og slíkt. (Mmm). Getur líka gert mikið fallegri disk. (Já). Í 

staðinn fyrir að hafa þetta bara eitt stykki af bleikju. (Já). Eða bara upp á rækjur og ekkert annað 

með því. (Já). Þússt þá setur smá meðlæti líka og þá er þetta strax orðið aðeins stærra. … það 

hefur alltaf verið aðeins stærri diskar hjá okkur. (Já). Það hefur alltaf verið aðeins stærri. (Ókey). 

Það er bara þannig. (Útlit á tapas). 

Þeir eru orðnir meira íslenskir. (Er að tala um tapasréttina). (útlit á tapas). 

Sveinn talar um þróun á tapas: 

Þetta er orðið þússt það annað konsept. Það hefur kannski verið vandamál fyrir nokkrum 

árum en er í raun og veru ekki í dag sko. (Nei). Þetta er líka ekki allt, þússt þessi staður opnaði 

hvað árið 2000. … Eins og Benedikt segir, þússt eftir einhverntíma þá byrjuðu hinir staðirnir á 

þessu líka, Tvisturinn árið 2005 2006 svona líka, þá ákváðu þeir að byrja með man ekki átta, sjö, 

átta, níu eða tíu rétta matseðill. (Já). Og þússt fyrir mér, það meikaði ekkert sens sko. Ég var 

ekkert byrjaður að vinna hérna skiluru. (Nei). Og hérna að gera alla þessa forrétti. Þarna er þetta 

byrjað að smitast yfir á hina staðina. (Já). Og þróunin er náttla búin að halda áfram síðustu sjö 

átta árin. Þetta er bara orðið já eða að verða svoldið normið sko. (Er að tala um tapas hér) 

Við erum að halda okkur við litlu réttina, við pössum að hafa nóg af spænsku hérna inni. (Já 

já). Og svo bara búum við til nýja rétti. (Mmm). Þússt með með einhverju yfirbragði, hvað sem 

það er og það er getur bara skipt máli í hvaða skapi maður er sko. (Já). Þússt þessa vikuna eða 

þar næstu vikuna. 
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Þetta er bara hugsað í smáréttum. Meina á veitingarstað þú pantar þér steik þá færðu 200 

gramma steik. Hérna færðu 70 gramma steik. (Mmm). Þannig að þússt þrjár til fjórar eða þrjár 

steikur eru er eins og einn aðalréttur og við reynum að hugsa þetta þannig að þrír til fjórir réttir 

eru bara eru nóg fyrir þig. Nema þú sért í matseðlinum. Þá minnkum við kannski aðeins réttina 

svo þú náir að borða þessa 7 eða 8 rétti. (Útlit á tapas). 

… við notum náttla íslenskt hráefni alveg svakalega mikið. (Já). Þússt við erum með þússt 

vorum að prófa hérna lambahryggsneiðar með svona beininu upp úr. (Mmm). Og gerum það 

með kalvotrasósu, churísósósu, nei og hérna grilluðu churísó og svo framvegis. Þið vitið bara 

íslenska hráefninu sem er til og hérna þússt spænskt koníak og churísó pylsa. Við reynum að 

hafa þetta svoldið mikið í sambland. (Já). Og þússt náttla íslenski matseðilinn hérna er mjög 

vinsæll. Alveg bara fáránlega, það er náttla lundinn og það er allt íslenskt hráefni. Og þússt sumt 

þurfum við að panta að utan, churísó, serranó og allt þetta. En við reynum að nota allt annað 

hráefni bara hafa það alveg ramm íslenskt. Helst aldrei frá, hérna eins ferskt og hægt er. 

…þegar ég byrjaði þá vorum við bara með hvíta ferkantaða diks og hvíta ílanga diska. Núna 

erum við með 10 tegundir af diskum. (Já). Það er kannski það sem hefur breyst. (Mmm). En 

stærðarlega séð hvernig við bjóðum upp, bjóðum þá fram það er bara alveg eins sko. (Útlit á 

tapas). (Mmm). Við höfum fækkað matseðlinum aðeins. (Já ókey). Fjölgað réttunum aðeins en. 

…,Við reynum að taka einn rétt á uu einn af þessum þessum gamal grónu réttum sem hafa, 

hefur verið hérna kannski í 10 ár og breyta því bara helst helst fjórir, fimm á ári. (Mmm). Og 

vorum að klára hérna patatas bravas. (Já). Sem að var allt í lagi réttur, þetta var bara þússt 

djúpsteikar kartöflur og settar í skál inn í ofn aðeins og borið fram með jaa helt einhver sósa yfir 

þetta. (Mmm). Núna erum við að þússt fórum á þrjá missjon stjörnu staði til þess að bara skoða 

kartöflurnar hjá þeim. Bara til þess að reyna fá hugmyndir um hvernig þeir eru að gera þetta og 

af hverju þetta er svona gott hjá þeim. Og það tók okkur fjóra mánuði held ég og hérna það að 

búa til nýjan patatas bravas sem er alveg ógeðslega góður. (Mmm). Hann er líka pantaður 10 

sinnum meira en hann var. Hehe. (Mmm). En já þússt við reynum að þróa þetta allt já. 

Egill talar um þróun á tapas: 

Þetta er náttla sko þetta er náttla hérna spænskur staður að uppruna sko. (Mmm). Eða tapas 

náttla en hérna en það er náttla búið að hérna samtvinna þetta mjög mikið með bæði með 

matseðlinum eða alþjóðlega rétti og íslenska rétti. Og hérna spænsku tapasréttirnir eru orðnir 

bara nánast í minni hluta sko. 
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… við erum ekki með eina gerð af diskum sko. Hérna fer náttla bara eftir því hvernig diskur 

þetta er og hvað er á disknum. (Mmm). Hvernig þetta lítur út en hérna þetta eru náttla hérna 

litlir diskar vanalega. (Útlit á tapas). 

Í raun og veru hefur þetta svoldið svona verið í grunninn það sama. Það hefur náttla þússt við 

erum að taka, setja nýja rétti og taka út rétti þannig það hefur náttla breyst og við erum náttla, 

við höfum breytt um diska og svoleiðis en hérna svona uuu en svona eins og óvissuferðin hefur 

haldið eins sko þar sem við erum með fyrstu fjóra, síðan koma þrír, kolla af kolli. Það hefur ekki 

breyst og síðan fólk pantað sér rétti. Þannig séð hefur það ekki breyst í grunninn sko. (Nei). Þó 

að við höfum náttla hénna þróað þetta. (Mmm). Þróað diskana og svona. (Breytingar á tapas frá 

því Egill byrjaði). 

Það er einmitt með þarna íslenska matseðilinn, þar sem eru sex mismunandi tapasréttir. Það 

er, það hefur verið að aðlagast svolið mikið að túristum hjá okkur. … við erum ekki einu sinni 

með þetta í matseðlinum á íslensku sko. 

En náttla en náttla með bara þússt hérna að eins og Ásatapas hefur opnað, það hafa fleiri 

verið, fleiri tapasstaðir. Og náttla eins og Fjarkinn er hérna svona í grunninn hérna eins og tapas. 

Þannig ég held að fólk sé svona farið að þekkja þetta betur. Sem er náttla bara jákvætt. 

Hrannar talar um þróun á tapas: 

…við náttla byrjum þannig að matseðillinn í rauninni var of stór. (Mmm). Fólk hafði of marga 

valkosti og þetta var bara, bara eins og tekur alltaf með veitingarstaði, tekur tíma að bara 

þróa,sjá hvernig þetta er. (Mmm). Og síðan bara, síðan var þetta miklu minna mál oft á tímum. 

Við byrjuðum með 70 rétti á matseðlinum og vorum búin að minnka þegar ég hætti niður í sko 

45. Þannig að munurinn er alveg gígantískur og það bara, ókey það er auðveldara en þegar þú 

ert með 70. 70 rétti á matseðli þá eru miklar líkur að þið bara, þú ert að fara henda einhverju. 

Þetta og þetta þannig að nýtingin verður kannski ekki alveg eins góð og þú vilt. Í rauninni eins og 

hérna þá erum við með rétt rúmlega 20 rétti og maður er ekkert að henda út af því það er að 

fara svo mikið. En þegar það er of mikið úrval þá bara svona fer einn, einn og svo skriljón af 

einhverju sko. 

Það var borið fram á ýmsa vegu. Pottum, pönnum, diskum, plöttu, þetta, þetta. (Útlit á 

tapas). 

…það var alveg mikið af íslensku í bland við sko. Bara eins og oft gat komið fyrir að réttirnir 

voru bara plain íslenskir og semsagt bara settir upp í tapas stíl. (Mmm). Þannig að það er svona 

þanni að það var bara semsagt samtvinnt. Þó það voru í rauninni ekkert margir þannig á móti 



 

92 

hinum. Sem var bara svona eins og maður var bara nýjungar, prófa nýtt, gera þetta og þetta 

þannig. 

Már talar um þróun á tapas: 

Maður er allavegana búinn að skoða svona bækur alveg gríðarlega mikið af svona einhverju 

dóti og þetta er og þá er yfirleitt svona, kannski maður er þá aðallega að finna eitthvað hráefni 

og einhverja svona aðferðir sko. En kannski framsetningin þarf svo að vera allt allt önnur sko. 

(Mmm). Sérstaklega sem hluti af einhverju svona stóru sko, stórum matseðli sko. Þá hérna bara 

upp á það að eldhúsið nái að afgreiða þetta á svona einhverjum tíma sem við teljum 

ásættanlegan. 

Koma raunverulega alltaf í sitthvoru lagi. (Já). Við erum semsagt, þegar þessu er slegið inn í 

kassakerfið þá er þessu raunverulega alltaf bara raðað eftir gestinum. (Mmm). Og svo er bara 

sett lína á milli, gestur eitt og tvö og svo er það talið niður. Eldhúsið í raun og veru bara tekur og 

velur bara þá fyrstu rétti sem það ætlar að afgreiða. Eldhúsið velur það yfirleitt alltaf sjálft. Það 

er samt svona bara hefðbundin. Gesturinn er með eitthvað á bak við hvernig það er valið. Það er 

farið úr léttari réttum yfir í þyngri og bragðminni réttum yfir í bragðmeiri. (Mhm). Og og já. Fólk 

fær yfirleitt bara einn rétt í einu sko. Það er kannski, kemur kannski, fer svona eftir því ef að 

hérna einn á borðinu er kannski með fjóra rétti á meðan allir hinir eru með þrjá. Þá kannski fá 

allir fyrst einn og svo fær hann þá kannski tvo og svo aftur einn eða eitthvað svoleiðis. (Mmm). 

Það er svoldið látið á það ráðast á við það hvaða hráefni er sér sko. (Mmm). Hvort það sé, fólk 

getur kannski alveg fengið tvo rétti saman ef það er fiskur eða eitthvað. En manni langar kannski 

ekki að borða hörpuskel og nautasteik á sitthvorum diskum á sama tíma. Borða annað. Hreinsa 

palletturnar fyrir næsta rétt. 

… flestir eru að panta svona þrjá rétti. (Já). Það er yfirleitt nóg. (Mmm). Hlutirnir eru náttla 

frekar þungir. Þetta er frekar, þetta eru frekar stórir skammtar. Fólk talar um það, sérstaklega 

fólk sem kemur úr Reykjavík. (Já). Og þess vegna finnst það sérstaklega ódýrt þegar það er að 

borga, pantaði þrjá eða fjóra rétti og hérna, og er satt þegar það fer út sko. (Mmm). Og hérna, 

en það er, flestir eru að panta svona þrjá til fjóra rétti. Fer svona eftir hvaða réttir það eru. (Já). 

Uuu ég myndi segja ef þú pantar þér einhverja þrjá kjötrétti þá ertu bara alveg orðinn saddur 

sko og meira en það sko. Það er, fiskiréttirnir eru náttla kannski aðeins léttari og svona léttari í 

maga en hérna já. 

Það má kannski segja það að þetta hafi kannski farið meira svona aðeins færst frá þessu 

spænska sko. (Já). Yfir í eitthvað sko, kannski ég segi ekki eitthvað endilega eitthvað íslenskt en 

svona kannski já einhverja svona meira svona hefðbunda franska gastróníku. Þar sem að sem að 
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réttirnir voru kannski þróaðir á þá leið að þetta væri tilbúið og þú gætir fengið allt sem þú 

myndir vilja með hverjum rétti.  

Anna talar um þróun á tapas: 

Það er alltaf smá með. (Já). Það er alltaf eins og með, bara eins og með kjúklinginn, þá erum 

við alveg með, þá er byrjað að því að hafa tómatbygg með sólþurrkuðum tómötum í, oní. Þá er 

byrjað að setja það, kjúklingurinn fer svona snyrtilega ofan á það, svo er sett uuu svo er sett 

hvítlauk sem er dreift því aðeins yfir. (Mmm). Svo er sett önnur sósa yfir líka og setja kannski 

jurt. (Já). Það er alltaf eitthvað, það er ekki bara kannski, það er ekki bara fiskur. (Já). Heldur er 

alltaf eitthvað svona sem þau geta, það er alltaf annaðhvort grænmeti eða eitthvað svona brauð 

eða eitthvað svoleiðis. Eða eitthvað svona með þessu. (Já). Það er alltaf, það er ekki nei það er 

ekki bara eitthvað já fiskur og sósa. (Mmm). Það nei, það við erum alltaf, það er alltaf með 

eitthvað svona. Það er alltaf eins og hvað á ég að segja, það er alltaf eitthvað svona smá 

meðlæti. (Mmm). Eins og bygg eða grænmeti og svo sósa, það er alltaf sósa auðvitað. (Já). 

Eitthvað svona smá sósa með.  

… hafa alltaf verið svona litlir réttir og það er út af litlu, bara litlir réttir á svona litlum diskum. 

Það er, eina sem við bættist við var að við vorum að fá svona aðeins stærri diska aftur. Sumir 

höfðu, núna komnir með svona smá stóra diska og ekkert einhverja litla. (Mmm). Viljum 

auðvitað að fólk fari út með fullan maga en ekki með tóman maga. (Já). Svo eins og ég segi ég 

held að við mundum, ég myndi ekki segja að það væri búið að breytast mikið. (Mmm). Bara 

mjög líkt frá því ég, eins og þegar ég byrjaði. (Já). Held ég. (Útlit á tapas). 

Uuu við reynum okkar besta að reyna aðlaga tapasmenninguna, fá, fyrir Íslendinga og svona. 

(Já). Auðvitað, það sem tapasmenningin hjá okkur er bara að þú ert ekki að velja þér einn rétt, 

þú ert að velja þér tvo til þrjá rétti. (Já). Fer algjörlega eftir því hvað maður er svangur og svona. 

Svo ég myndi alveg segja að það er búið að ganga alveg nokkuð vel hjá okkur. (Já). Því það er 

gott, nokkur vinsæll frá því við byrjuðum, opnuðum staðinn. … Svo ég myndi alveg segja að það 

væri, okkur gengur alveg nokkuð vel, nokkuð vel með það sko. (Aðlögun tapas að íslensku 

samfélagi). 

Áskorun 

Benedikt talar um áskorun: 

… ég held að mesta áskorun það er ekki beint í bragðinu. … Heldur mesta áskorun á þessum tíma 

væri út af stærðinni. (Á matnum þá?) Já. Út af þú veist, út af þessu gríðarlega hérna… venja að 

fólkið að fara og borða svona þriggja rétta stað köllum við forrétt, aðalrétt og annað. Fólk var 

ekki vant að fá litla rétti til að deila. (Já). Það var mesta áskorun eða þú veist, fólk heldur að 
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þetta var bara rosalega litla rétti hér eins og er á Spáni, stundum er svona bara (sýnir mjög litla 

stærð með fingrunum, eins og einn bolli í þvermál). (Já). Pínulítið. Svo það var okkar mesta 

áskorun var að og er ennþá pínu en það er búið að breytast smá núna, var svona fyrst. (Mmm). 

Það var að kenna fólki, nei þetta er ekki svo lítið og þú ert bara saddur eftir tvo þrjá réttir. 

(Mmm). Það er ódýrara en að borga fyrir heilt aðalrétt og ert að smakka þrjá algjörlega öðruvísi 

réttir. Hvert einasti réttur er hannaður í rauninni, það er ekki neitt sama bragð. Sveinn gerir 42 

sósur daglega. (Mmm). Og plús eins og þú veist frá þrjú til sjö rétta nýja á hverjum degi. Svo þú 

ert að borða með þrjár vinkonur, ert að fá segjum þrjá tapas á mann, það eru níu og hverjir níu 

eru öðruvísi. Það er ekkert neinn eins, það er ekkert bragð eins. Það er þetta sem var okkar 

helsta áskorun var að sannfæra fólkið að þetta er ekki bara til að narta og vera svangur heldur 

þú ert saddur. Svo það er ekki beint í bragðinu heldur í stærðinu sem skipta máli. … Já, já 

akkurat. En við erum að sanna, við erum að sanna fólkið að hvert einsasta sem við gerum hér er 

stórt. Það er sem skiptir máli.  (Var þetta semsagt svoldið erfitt fyrst, að fólk var svona …?) Ekki 

beint erfitt. (Nei). Ekki erfitt sko innanhús. (Nei). Það var áskorun að ná og líka þetta að upplýsa 

fólkið, þetta. Svona við þurftum að leita semsagt að markaðssetja okkur og leita svona öðruvísi 

markaðssetning en fleiri eru að gera og erum ennþá að gera. 

Örn talar um áskorun: 

… það er alltaf bara erfitt að standa í breytingum. (Já). Það er alveg sama hvað þú gerir, þú þarft 

að díla við starfsfólkið þitt sem er orðið vanafast, þú þarft að díla við einhverja fastakúnna sem 

að koma alltaf inn og eru vanir einhverju ákveðnu hlutverki. Þú veist það er svona þússt, aðal 

issjúið á að standa í breytingum er í rauninni starfsfólkið og fasti kúnnar sko. (Mhm). Þú þarft að 

halda starfsfólkinu ánægðu og fasta kúnnunum ánægðum líka sko. Þannig að, þannig að 

starfsfólk, starfsfólk verður voðalega vanafast á skömmum tíma. (Mhm). Þeir sem eru búnir að 

vera hérna í einhvern ákveðinn tíma, þeir verða mjög vanafastir. Við erum rosalega vanaföst 

þjóð held ég. Það sé alveg á tæru. (Mhm). Þrátt fyrir allar breytingar og nýjungar og svona þá 

erum við samt rosalega vanaföst. (Mhm). Einhvernvegin.  

Andri talar um áskorun: 

…Það er náttla þrátt fyrir að réttirnir séu minni þá er það ekki minna álag á eldhúsinu að setja 

upp þessa diska sko. Og þetta tapas er svo mikið, mikil áskorun í raun og veru. … 

Veitingarbransinn er alveg rosalega skemmtilegur en hann er því miður ekki fyrir alla sko. Það 

er rosalega erfitt að finna gott starfsfólk sem finnst gaman að vinnunni og getur höndlað álagið í 

fyrsta lagi og erfiðan vinnutíma. En guð sé lof finnur maður alltaf algjöra gullmola þarna inn á 

milli. Sem finnst voðalega gaman af þessu og vilja vera með á meðan maður getur. 
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Sveinn talar um áskorun: 

Þó þetta sé svona þússt þegar ég opna hurðina á morgnanna og labba út, þá líður mér 

rosalega vel. (Mmm). Þá tekur þetta rosalega mikið út úr mér. (Mmm). Þetta er þússt 

mánudagur, þriðjudagur, þá er ég að vinna 34, 36 tíma eða hvað sem það er. (Vá). Og á 

miðvikudag, fimmtudag þá er ég rosalega þreyttur. Hehe. (Já). Og ég náttla, ég er giftur með þrjú 

börn og hérna þússt það er það versta við þetta. (Já). En þússt ég er heppinn að ég elska það 

sem ég gera, geri og hérna ég er ánægður allstaðar, það er bara þreytan sem yfirtekur mig 

stundum á frídögunum. (Já). En fyrir utan það þá er ekkert slæmt við þetta. … Ég er samt hérna 

flesta daga á daginn að minnsta kosti. Eða hvort ég sé hérna eða annarsstaðar þá er ég að vinna 

á daginn. …tveir, tveir, þrír þá það eru bara 14 tíma vaktir. Eða 12 til 16 eða hvað sem það er. Og 

svo hina dagana er ég kannski yfir daginn 2, 3 tíma eitthvað svoleiðis.  

Egill talar um áskorun: 

… þetta eru alveg rosalega margir diskar sem þarf að bomba út. (Mmm). Náttla ef við værum 

bara með forrétt, aðalrétt og eftirrétt. Þá eru það þrír diskar. En kannski eru þetta getur þetta 

endað í fimm til sjö diskum á mann. (Mmm). Kannski á 200 til 250 manna kvöldi að komið upp í 

1000 diska eða meira. Uuu það er náttla áskorun út af fyrir sig og síðan náttla er líka bara 

áskorun fyrir eldhúsið að hérna hérna þeir eru að senda diskana út að senda þá svona uuu rétt 

innan gæsalappa út. Af því að þússt sumum er alveg sama þó þeir fái kannski, eru að panta, fái 

þrjá diska í einu. Sumir vilja fá einn og einn í einu og svoleiðis. Það getur verið svoldið áskorun 

að sko hérna að hérna fólk vill hérna reyna hafa þetta svoldið eftir sínu nefi sko. Síðan kannski 

færð þú þrjá diska og sá sem er með þér fær fyrstu tvo og vantar einn og þarf að bíða eftir 

honum og eitthvað svoleiðis af því að mismunandi tími að elda þetta og svoleiðis. Þannig að 

svona þannig þannig að hérna þetta séu svona margir réttir, það getur verið svoldið áskorun að 

stýra þessu rétt þannig að fólk er sátt. (Mmm). Sumum er alveg eða þússt sumir upplifa þetta 

bara sem bara svona gaman að fá mikið eða smakka mikið en sumir vilja alveg bara fá hérna 

þússt einn disk í einu og búast við því án þess að segja það og svoleiðis. En, en já. Það þegar það 

eru svona margir diskar það er hérna kannski svona smá svona challenge í því. … Uuu það er 

náttla líka út af fyrir sig að þetta er náttla hérna stór matseðill. (Mmm). Marga, mikið af réttum. 

Það er náttla áskorun út af fyrir sig. Sko að hérna að þússt kokkarnir þurfa að hafa alla þessa 

rétti tilbúna þegar við opnum og þússt hafa þetta allt á matseðli. Kemur náttla fyrir að einn og 

einn réttur hérna er ekki alveg tilbúinn eða hefur ekki fengist eða eitthvað svoleiðis. Þannig 

hérna já það náttla meiri áskorun fyrir eldhúsið sko … .  

Það er í raun og veru bara að þússt þetta er svo mikið af diskum. Að hafa þjónana tilbúna til 

að eins og hérna við erum byrjuð að vera með um helgar núna bara foot runner sem er bara að 
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taka diska. (Mmm). Hleypur bara fram og til baka úr eldhúsinu. Þetta er náttla svo rosalega 

mikið sem er að bomba út og hérna ef kokkurinn er að bomba út mikið af diskum og þetta 

stendur lengi þá náttla kólnar þetta. Við viljum ekki að kúnninn fái kaldan mat. Þannig það er 

ákveðin áskorun í því að bomba þessu út sem fyrst. 

Hrannar talar um áskorun: 

Ég náttla fór yfir út að það var, manni fannst það vera áskorun. (Já). Og en svona þegar það var 

búið að opna og þetta var búið að vera búið í gangi í einhvern tíma þá fannst manni það ekkert 

eitthvað þannig séð áskorun eitthvað þannig bara það sé alltaf svona áskorun á þetta og þetta 

þegar þú ert að prófa eitthvað nýtt. (Mmm). En það virtist allt að vera að virka þannig að maður 

var ekkert að taka einhverja feita sénsa sko. 

Í rauninni bara hvað var ógeðslega mikið að gera. (Já). Hehe. Það var bara svona eins og 

maður segir maður lítur ekkert á eins og maður sé einhver aumingi en maður hætti eiginlega 

bara út af álagi. (Já). En þegar þú ert farinn að vinna yfir kannski 50 tíma á þremur dögum þá er 

það bara orðið svoldið mikið sko. 

Már talar um áskorun: 

… varðandi hvað maður á erfitt samt sko með að hérna maður getur ekki farið alla leið sko. 

Það er, manni langar kannski sko. En svo upplifir maður kannski svona pínu, einmitt þegar það 

koma Spánverjar sjálfir sko. (Mmm). Hugsar með sér jaa maður er kannski ekki að gera neitt það 

sem þeir eru vanir að gera sko.  

Erum bara búnir að vera mjög ánægðir hvernig allt hefur gengið í þessu ferli. (Já). Maður 

hafði svona vissar áhyggjur af þessu. Maður var náttla að kaupa þarna rekstur sem hafði farið í 

gjaldþrot … . Og maður svo sem taldi sig kannski hafa eitthvað fram að færa, einhverja þekkingu 

til þess að geta gert þetta bæði betur og ódýrara.  (Mmm). Þannig að það var svona, það var 

svona kannski drifkrafturinn í að maður fer út í þetta, setji sína peninga í þetta því í raun og veru  

… . Og en maður hugsaði alltaf með sér að maður væri samt, maður mundi treysta sér til þess að 

gera þetta og hérna maður færi þá bara á sjóinn ef allt færi í rugl. 

Anna talar um áskorun: 

Og líka þarf maður auðvitað að vita matseðilinn alveg utan af til að matseðilinn utan af til að 

geta bara eitthvað já heyrðu þú varst að fara fá þetta næst er það ekki, jú og eitthvað svoleiðis. 

Og auðvitað þegar maður kemur með diskana á borðin, þá þarf maður auðvitað að geta sagt, 

kemur bara já ég er með þetta og fólk alveg bara uuu veit ekki hvað það, hvaða diska þau völdu. 

(Já). Bara já þetta er númer þetta, varst það ekki þú. Þá bara jú ókey. Svona, stundum er maður 
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með það alveg á hreinu. (Já). En stundum ekki alveg en það þeir, en auðvitað, viðskiptavinirnir 

eru alltaf auðvitað þau spurja alltaf sko. 

… það er auðvitað mjög erfitt að muna upp í 40 rétti á matseðlinum. (Já). Og vita hvað er 

með hverjum einasta rétti og hvað og hvað þú þarft að muna og svona. En held það er örugglega 

erfiðast er mat, ég myndi giska að erfiðast er það að muna matseðilinn alveg rétt. 

Frelsi í matargerð 

 

Staðurinn 

Benedikt talar um staðinn: 

Ég held sko að þegar þú ert viðskiptavinur. (Mmm). Og uu og ert að fara út að borða. Þú velur 

alltaf hvað svona langar að, ég ætla að fara og fá mér indverskan mat eða spænsk eða hvað sem 

er. (Mhm). Og þá erum við svona, við vorum eini spænsk en nú er Ásatapas komið. (Já). En við 

erum ennþá það fyrstir sem var svo fólk hugsa um okkur fyrst. Sem er líka, Ásatapas gera aðeins 

meira í þá að vera meira international. Við, við einbeitum okkur á að vera ennþá meira spænsk. 

(Mhm). Og það þetta kom aðeins uu út frá Ísland að koma hér. (Mmm). Það er aðallega það. 

Flestir Íslendingar hafa góða minningar frá Spáni, hvort sem.. allar viðskiptaferðir er byrja þar. 

Hehe. Á Spáni í dag. Svo það eiga allir flestir góðar minningar og þá þá koma hérna til þess að að 

upplifa það smá aftur. (Mmm). Til okkur sem í raun er ekki margir staðir svona á Íslandi sem þú 

getur upplifað þússt þú ferð á ítalskur staður hérna heima það bara ekkert ítalskt við það í 

rauninni. (Nei). Og indverskur staður er líka ekki mikið. Allt hitt er bara bland í poka semsagt. 

Staðir sem er ekki nein akkurat stemningu lands. 

… við erum semsagt eini veitingarstaður á Íslandi sem opið til 1 eldhús um helgar alltaf. 

Lokum aldrei. Á hinum stöðum er auglýsa stundum, þá rólegt þá loka þeir samt en við lokum 

aldrei svo við erum búin að semsagt búin að vera með sko gott orðspor þar og þá fyllist alltaf 

húsið. Þússt þá er maður alltaf með fullt hús til klukkan eitt. Stundum afgreiðum við mat til tvö. 

(Já). Þegar einhver stór happening svona eins og abba tónleikar eða eitthvað í Hörpuna þá erum 

við hérna, eða Sveinn að afgreiða mat til tvö. Hehe. 

Örn talar um staðinn: 

… bara meira kósý líka bara. (Já). Þússt, líka hafa bara þússt þegar þú ert með rauðvín, þú 

þarft að horfa á hluti, það þarf að vera nóg. Þússt það vantar hérna alveg heilan helling sko. (Já). 

Vegginn hérna, þetta eru tómir veggir hérna hjá okkur sko. (Mmm). Þannig að við viljum bara 

hafa nógu mikið af dóti. Þetta á að vera bara eins og hálfgerð anktíkbúð sko. Það er, þú þarft að, 
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þú þarft að horfa á eitthvað á veitingarstöðum. (Mmm). Hafa gaman af því. Það þarf að vera 

öðruvísi, þetta má ekki líta út eins og heimili. (Mmm). Þetta á að vera öðruvísi, öðruvísi upplifun 

á að koma inn á veitingarstað. 

…Þetta er rosalega mikið blandað saman. … Það er alveg staðreynd. … meina þússt eins og ég 

segi. Við þurfum að búa til umhverfi sem þú sérð ekki allstaðar í rauninni. Þú vilt sjá umhverfi 

sem þú ert ekki vanur. Þússt þú kemur inn á veitingarstað og þá á að vera einhver upplifun á að 

koma inn á staðinn. (Mmm). Þússt þú vilt ekki hafa þetta eins og stofan heima hjá þér. (Nei). 

Þannig að þússt við erum með svona spænskt umhverfi í kringum okkur. Þetta er svona þússt 

umhverfið er flott og staðurinn flottur og annað slíkt, en svo viltu samt fá sama mat og þú ert að 

borða heima hjá þér liggur við sko. (Mmm). Þannig að það er svoldið munurinn á þessu sko. En 

við gætum gert það hinsegin. Bara verið með ekta spænskan mat, það væri voða gaman. (Já). En 

það er bara því miður ekki að virka sko. (Já). En við verðum að samt, þú verður að fá upplifunina 

á staðnum. (Mhm). Þannig þetta er svona pínu svindl. (Já). Í raun og veru sko, það er alveg 

staðreynd. 

Andri talar um staðinn: 

…mér fannst þetta aðeins öðruvísi heldur en allt annað sko. (Mhm). Og það eru margir staðir 

sem eru svona voðalega ef ég má segja bara plain uppsettir. (Mmm). Svona getur orðið rosalega 

langdregið í, eftir vissan tíma. En hérna með þetta hús þá er alltaf eitthvað nýtt sem kemur upp 

á. (Mmm). Alltaf eitthvað nýtt að gerast og við skiptum um matseðil fjórum sinnum á ári og það 

sem er virkilega, staðurinn er settur í hendurnar á þeim sem vinna hérna sérstaklega. Þeir vilja 

gera eitthvað skemmtilegt úr því. Á meðan á mörgum öðrum stöðum þá eru það náttla alltaf 

þeir sem eiga staðinn sem eru náttla að setja þetta upp og allir aðrir verða að vinna bara eftir 

því. (Mhm). En það er þetta ákveðna frelsi hérna sem gerir þetta að svo frábærum stað sko. 

Uuu en hann er rosalega, það er haldið bara við grundvallar atriðin í raun og veru. Það er 

ekkert verið að setja tau servíettur eða neitt slíkt og það eru ekki þessir stóru fallegu vínglös eða 

eitthvað svoleiðis. Þetta er bara allt voðalega auðvelt, simple, en samt virkar það alveg 

svakalega vel. 

En við erum náttla með alveg æðislega kokka í eldhúsinu og þeir eru alltaf að vanda sig svo 

mikið. Það er svo gaman að fylgjast með því. (Mmm). Stundum eru náttla bara gestirnir sem 

standa þarna við eldhúsið og við getum ekki einu sinni náð í matinn af því þeim finnst svo gaman 

að sjá kokkana elda. (Já ókey). Hehehe. 
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En hvað skrautið varðar, það er náttla voðalega blandað eins og þú sérð þá er náttla bara 

víkingaskip á veggjunum og fullt af spænskum myndum. Það er bara þýðir ekkert annað en að 

blanda þessu öllu saman sko.  

Sveinn talar um staðinn: 

Ég myndi lýsa þessu sem bara svona svoldið hipp og kúl þemastað. … það er dimmt hérna. 

Uuu maturinn er þússt nánast allur gerður hérna, 99,9% þá búum við allt til hérna þannig þetta 

er uu þússt ég myndi segja að þetta væri fínni staður í öðru líki raunverulega. Þetta er svona já 

miðað við gæðin þá já. Reyna svona að orða þetta rétt. Hehe. 

Við höfum farið út einu sinni á ári. Fórum til New York núna í ár, London í fyrra og hérna þá 

höfum við verið að skoða mat þú veist bara hvernig staðirnir líta út, hvað er kúl, hvað er ekki og 

það svoleiðis og við höfum tekið rosalega mikið með okkur til baka. (Já ókey). Eins og njaa ég 

meina bara kalla klósettið hérna, stóra viðarborðið og kraninn þarna. (Mmm). Þússt tókum það 

frá einhverjum stað í London og ég veit það ekki, þetta er svona mix and max og reyna, reyna 

bara hérna að þróa þetta áfram. … Bara það sem er kúl í London, það hlítur að vera svoldið kúl. 

(Já). Og hérna flestir eru það, aðrir ekki. En maður getur alltaf tekið eitt, að minnsta kosti eitt frá 

hverjum stað. …við förum á bari líka. (Já). Ég meina þússt þetta eru kokkar og þjónar að fara út 

og reyna reyna sjá eitthvað sniðugt. Og þússt ekki bara reyna sjá eitthvað gott heldur líka sjá það 

sem er slæmt, þússt hvað eru þeir að gera vitlaust og erum við að gera það sama eða eitthvað 

svoleiðis. Mhm. þannig að. … þússt ég fæ yfirleitt að fara inn í eldhúsið hjá flestum stöðunum og 

skoða og tala við kokkana og bara þússt þetta er bara spjalla eins og þetta, eins og hérna oft sko. 

Það eru oft kokkar að koma. … Hérna og kíkja og fá að kíkja inn í eldhús og allt þetta.  

Egill talar um staðinn: 

…er svona svona skemmtilegt konsept, gaman að vinna hérna. 

Ég myndi lýsa honum sem svona casual fine dining. … Svona casual fine dining. Þússt ekki 

hérna þú veist hérna þússt við erum með mjög góðan mat hérna. (Mmm). Og erum hérna 

leggjum mikið upp að því að vera með allt ferskt og svoleiðis og hérna en þússt þetta er ekki 

staður þar sem hérna með hvíta dúka og hérna og þússt þar sem fólk er eitthvað rosalega 

dressað eins og hérna einhver hringir í mig og spyr hvort það sé hérna dresskvót hérna. Ég bara 

eitthvað nei alls ekki sko. (Mmm). Og þannig hérna þannig þússt ég lýsi þessu þannig bara fólk á 

að geta komið hérna, fengið góðan mat og haft gaman á sama tíma og ekki vera hérna hérna og 

ekki vera eitthvað allt of stíft hérna inni sko. (Mmm). Þannig að. (Þú sagðir casual fine dining, þá 

ertu að meina svona þetta er alveg fínn staður er það ekki en fólk er svona venjulegt?) Já. (Já). 

Og ég held sko að fólk upplifi staðinn svoldið þannig sko. Að hérna uuu jaa að minnsta kosti 
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hérna það sem fólk er lýsir þessu náttla bara sem svona busy staður en hérna getur fengið 

góðan mat og haft gaman í raun og veru.  

Sko við náttla breytum ekki, tökum ekki allan matseðilinn út og gerum nýjan sko. Þetta er 

svona þetta er svona koll af kolli. (Mmm). Óvissuferðin náttla breytist nánast daglega. Hérna en 

síðan eru  náttla bara hérna gerum við einhverjar árstíðabundnar breytingar eða bara hérna 

viljum prufa einhvern nýjan rétt eða við viljum bara losna við einhvern rétt sem er ekki að seljast 

vel eða eitthvað svoleiðis. Þannig þetta er ekkert svona, þetta er ekkert svona hérna ákveðið 

þússt á tveggja mánaða fresti breytum við þessu þússt þetta er bara hérna skoðum hlutina. 

(Breytingar á matseðli). 

Hrannar talar um staðinn: 

Bara svona náttla hann er rosalega fínn svona flottur og kósý að innan … . Rosalega notalegur og 

kósý að innan finnst mér sko. (Mmm). Búið að breyta honum ennþá meira eftir að ég fór og 

þannig en, en svona í rauninni þá var þetta bara ég lýsi þessu í einu orði bara sem brjálun. 

(Mmm). Ef ég ef ég á að segja eins og er. Þetta var bara kreisí sko. Maður var bara, maður vissi 

ekki neitt sko. Bara þegar ég opnaði, þetta var bara kreisí sko. (Ókey). Það var svo brjálað að 

gera að maður vissi ekki rassgat sko. Hehe.  … Tókum hérna einhverja helgi einhverja, það voru 

einhverjir hvað 1200 manns á þremur dögum eða eitthvað. Það er bara svona shit. Þetta er ekki 

gaman. 

… ef maður tekur staðinn sem dæmi, hann er bara, líður eins og þú sért þannig laga séð á 

Spáni eða einhverjum svona stað. Náttla eins og maturinn, þetta var allt semsagt tengt Spáni. 

(Mmm). Þannig þetta var og sé brjálað að gera og fólk var mjög ánægt þannig ég myndi segja að 

það hafi gengið mjög vel þannig að. 

En allavegana þá er ekkert búið að vera eitthvað ógeðslega kreisí að gera þarna hjá þeim. 

Fullt um helgar en virkur dagur getur verið dauður sko. (Já ókey). Það er bara yfirleitt ekki náð 

sko út af því að til dæmis í rauninni hráefni er orðið svo dýrt á Íslandi. Þannig tapasstaður, þetta 

er náttla að vera að stíla inn á að þetta eru ódýrir réttir og þetta og þetta. Þú þarft að selja svo 

rosalega mikið til að koma út í gróða. (Mhm). Til að fá sömu, segjum að við erum með 120 

manna kvöld hérna. (Já). Til þess að ná svipuðum sölutölum á tapasbar það er bara þá þarftu að 

hafa allavegana 200 til 230 manns og fá sömu sölutölu þannig þú sérð bara sko. Og það er ekkert 

ísí eins og til dæmis þú vilt geta boðið upp á gott hráefni og þetta þótt þetta séu smáréttir og 

ódýrt og það er bara það er ekkert ógeðslega ísí að reka þetta sko. (Mmm). Svona sérstaklega 

þegar þú ert að fá svona dýrt og flott hráefni sko. 
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…það er svona yfirleitt er svona mest að gera á milli svona sjö, tíu. (Já). Þó að það sé alltaf 

sko, það er alltaf mismunandi … . Það bara svona það er svona mesta bilið er svona frá sjö til tíu, 

ellefu. Síðan fer að draga úr. Þrír, fjórir tímar sem allt, sem þú veist ekki hvað þú heitir sko 

þannig að. 

Már talar um staðinn: 

Sko það er náttúrulega, þessu húsnæði var breytt hérna fyrir, það er búið að vera 

veitingarstaður hérna í þessu húsnæði núna í 10 eða 12 ár og húsnæðið er, þetta er mjög svona 

skemmtilegt, þetta er svona lítið og við erum bara með sæti í raun og veru fyrir 50 manns. 

(Mmm). Svo er ég með sæti fyrir 20 manns hérna niðri þar sem ég sit núna. Og þetta í 

raunverulega er bara, hérna niðri er þetta bara svona lokaður salur. Þannig getur, erum við með 

svona, erum að taka svona stærri hópa, svona kannski já 12 til 22. Þá getur fólk bara verið hér 

alveg út af fyrir sig. Uuu staðurinn er samt á þremur hæðum. Uuu og húsnæðið allt svona er 

svona frekar þægilegt, það er svona þó það séu mikið af stigum og svona þá þá er þetta ferkar 

svona huggulegt. Þetta er svona gamalt pínu og svona notalegur andi í húsinu. … . Við erum með 

bekki sem sagt á miðhæðinni sem sagt, þar erum við með smá bekki. (Já). Semsagt á einum vegg 

en svo erum við bara með borð og stóla semsagt uppi á annari hæðinni. (Mmm). Og þetta eru 

bara svona, einhverjir svona, einhverjar svona brúnar timburplötur, brúnir leðurstólar. Þetta er 

svona já. 

… aðal eldhúsið er semsagt á semsagt þessari miðhæð eða svona kannski þessari 

raunverulega það sem við köllum bara fyrstu hæðina sko, svo köllum við þetta kjallarann. 

Eldhúsið er þar og svo erum við með semsagt svona vinnu eldhús niðrí kjallara sem er þá svona 

þar erum við, þar raunverulega erum við með svona stóran kælir, þar erum við með ofn. 

(Mmm). Uuu og svo svona kannski annan búnað sem tengist bara eldhúsi. Við erum með 

hrærivélar og þvottavélar og þurrkara og svona bara held svona já. Það sem þarf að vera til 

staðar. (Mmm). Þar er starfsmanna aðstaða og hérna það þarf að fylgja því sko. Þannig að. En 

svona megin parturinn af elduninni fer fram bara beint inn í eldhúsi sko. Semsagt á þessari 

miðhæð það er það er svona opið eldhús. Fólk getur séð og semsagt önnur hæðin er bara svona 

hálf hæð, þetta er í raun og veru bara svona svalir sem eru byggðar upp í. Þetta er náttla gamall 

iðnaður og svona, það er hátt til lofts. Þetta eru bara svona svalir sem eru byggðar upp. Þá 

semsagt helmingurinn á borðunum situr þá svala megin og getur þá horft niður í eldhúsið ef það 

hefur áhuga á því. Og svo þá ein, hin borðin sitja við gluggan sko. (Já ókey). Sem er þá út í götu 

sko. 
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… þetta er líka eins og ég segi tiltölulega ódýrt. (Já). Segji að þetta væri já. Þetta er ekkert 

mikið dýrara að koma hérna heldur en bara að fara á svona hefðbundna einhverja svona 

grillstaði sem selja hamborgara, steikur og pizzur og eitthvað. (Mmm). Þetta er ekki, þetta er 

bara á svona svip,á  pari við það. Þannig að. Fólk hefur, fólk kann að meta það, það er, það er 

svona mikið, það sem ég fæ að heyra allavegana er hvað fólk er ánægt með hvað hlutirnir kosta 

þegar það er að borga. 

Mér finnst margt hérna inni svona, svona huggulegt. (Já). Þótt það sé kannski eins og ég segi, 

það er gamalt, það sér alveg á ýmsu. En þá þá finnst mér það bara samt vera bara pínu fínt sko. 

Það er svona, það er svona notalegt að vera inn í húsinu. Það er svona hlýlegt. Þannig að 

gestirnir tala um það sko. (Já ókey). Finnst það fínt sko. Mér langar nefnilega ekki að fara í 

eitthvað svona nýtt húsnæði sem er svona hálf einhvern vegin svona hálf sterilt. 

Anna talar um staðinn: 

…viðkunnulegur staður og örugglega skemmtilegt að vinna hérna. (Fannst henni áður en hún 

byrjaði að vinna á staðnum). 

Staðurinn er mjög opinn. Þetta er svona, maður labbar inn og þá sér maður, getur maður séð 

alveg hæðina fyrir ofan, maður líka sér, maður labbar inn og sér barinn, maður sér eldhúsið. Við 

erum með opið eldhús. Þá getur maður séð strákana alveg í real action, það bara þegar þeir eru 

að steikja á fullu eða gera eitthvað og maður sér bara já allt yfir sig og þetta er svona opinn 

staður og þegar maður labbar aðeins lengra að þá getur maður séð höf höfnina og svona. Þetta 

er svona hlýlegur staður líka. (Mmm). Mér finnst hann mjög hlýlegur, þegar maður labbar hérna 

inn þá fær maður svona hlýja bara einhverjar til, bara hlýja tilfinningu. (Já). Svo að, ég myndi lýsa 

vinnustaðnum mínum, þetta er svona, þetta er skemmtilegur vinnustaður, skemmtilegt félagslíf 

og hlýlegur og svona jú líka alveg menn, alveg menningarlegur. (Mmm). Og svona, það er svona 

smá alveg menningarlegt. Við erum alveg með ,það er já. Að mér finnst það. (Mmm). Ég held ég 

myndi lýsa honum svona sko.  

Ég, við erum með svona út um allt hjá okkur eru einhverjar svona, það eru spænskt svona, 

einhver svona spænskt dót og eitthvað og svona og það er alveg líka íslenskt og þetta. (Mmm). 

Við erum með myndir af öllum, við erum með fullt af myndum á veggjunum. Þar sem við erum 

að fá tónlistarmenn, við erum með einhverja spænska tónlistarmenn sem enginn hefur vitað um 

eða og einhverja svona skemmtileg svona tónlistarumslög bara. (Mmm). Eða plötu umslög. (Já). 

Af svona vínilplötur svo. Mér finnst ég bara, maður finnur fyrir menningunni þarna, maður 

finnur alveg fyrir hvernig tapasmenningin er þegar maður er á staðnum, svona fær maður að 

vita þegar maður, fólk er með kannski tvo rétti á borðinu hjá sér þá alveg já eru ekki með einn 
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stóran rétt heldur kannski með tvo litla, þá fattar maður svona þetta er svona er tapas. (Mmm). 

Ef þú, svona kemur bara réttirnir þegar þeir eru, svo þetta er svona, mér finnst bara menningin, 

þú finnur bæði fyrir íslenskri menningu og svona smá spænskri. (Já ókey). Því það er alveg 

spænskur svona orðaforði sem þú, á staðnum. (Mmm). Eins og niðrí stóra salnum, þar alveg 

erum við með upp á veggjunum. (Mmm). Svona plaggöt út um allt, þar er alveg spænsk orð sem 

koma upp þar, þú sérð alveg já þetta er, þetta þýðir þetta tapas eða þarna stendur tapas og 

stendur og svo kemur eitthvað annað og svona spænskur svona orða orða lag og eitthvað. Svo 

já. Ég myndi alveg segja að, ég svona, mitt, ég myndi segja að hann væri það, mjög 

menningarlegur. Í mínum huga. 

Stemning 

Örn talar um stemningu: 

Ég upplifi bara mjög góða stemningu. (Mhm). Ég veit ekki alveg hvernig ég get orðaða það. 

(Nei). Hvernig ég get orðað það öðruvísi sko. Þetta er bara já. Það er alltaf ákveðin stemning 

inni, það er alltaf mjög gaman inni en eins og ég segi við erum að bjóða upp á, síðan erum við 

með fullt af góðum koktelum og sangríurnar hjá okkur eru , eru alveg að slá í gegn sko, þær eru 

mjög vinsælar hjá okkur. (Mmm). Þannig það er mjög góð stemning hérna, það er mjög mikil. 

Fólki finnst mjög gaman að borða hérna. (Mmm). Svona flest öllum. … það eru algjörlega róleg 

heit hérna. (Svona rólegur veitingarstaður?) Já, við erum ekki með mikil, mikil læti hérna. Það er 

oft mikil stemning í húsinu, en það eru engin læti í húsinu. (Nei). Þannig það er alveg, alveg slakt. 

…Við erum með hana (tónlistina) svona í bland (íslenska og spænska). Við verðum líka svoldið 

þreyttir á spænskri tónlist sko þannig að, en hún er svona í bland. Þannig að það er svona líka 

þannig að þetta er svona, við erum með bæði spænska og íslenska líka. Fer bara eftir dögum og 

stemningu og öðru slíku. (Já). En gítarleikarinn er alltaf spænskur.  

Andri talar um stemningu: 

Það er svo gaman af þessari tilhugsun. Sérstaklega líbó hugsun á bak við þetta. Það er ekki silfur 

service (enska orðið yfir þjónusta) sem tengist við þennan stað. Það er bara að hafa gaman, 

brosa og skemmta sér með gestunum sjálfum sko og þeim finnst náttla rosalega gaman að 

tengjast við þá sem eru þjónar og elda fyrir sig. Þannig að það er alveg mjög mjög gaman sko. En 

auðvitað koma náttla dagar þar sem þetta er bara of mikið sko og oft þegar maður er búinn að 

standa 14, 15 tíma á fótunum sko þá vill maður oft gera eitthvað annað en maður skiptir, skiptir 

um skoðun um næsta dag aftur. (Mhm). Bara aftur orðið gaman sko. 
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…andrúmslofið í fyrsta lagi þegar maður labbar bara inn um dyrnar í raun og veru. (Já). Þar 

sem það er einhver að spila á gítar og þjónarnir eru allir á fleygi ferð og það er svo gaman að 

horfa upp á þetta og upplifa þetta með öllum.  

Sveinn talar um stemningu: 

Sko andrúmslofið sem er hérna frammi sem er búið að byggja upp er svo allt öðru vísi en á 

flestum stöðum myndi ég segja. (Mmm). Bara tónlistin og umhverfið og allt það, veit það ekki. 

Veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu hehe. ... Það er spænsk tónlist…. og hérna ég held að 

markmiðið sé svoldið að það sé eins og þú sért að koma til Spánar þegar þú labbar hérna inn og 

ég held það takist svoldið vel. Miðað við það. Þússt. Það eru læti í okkur í eldhúsinu, ég klappa 

eins hátt og ég get (Sveinn klappar) til að hafa þjónana og það er svona hluti af stemmingunni að 

það sé mikið að gerast og mikið í gangi. Við erum ekki með hvíta dúka og þögn eins og á 

bókasafni. Hehe. (Má fólkið sitja við barinn og borða líka þar?) Já já. Svo stendur oft fólk hérna 

fyrir framan eldhúsið og er að fylgjast með og spurja og svona. Þetta er rosalega lifandi. 

Og já, þessi tapas fílingur. Þessi tapas hefð. (Mhm). Það sé opið og frjálst og þægilegt. (Já). 

Ekki eitthvað stíft eða pússað.  

Sko ég held að flestir gestirnir sem koma hérna þeir vita hvernig þetta er og þeir eru að búast 

við þessu og þússt þetta er deit deit staður, þetta er svona vinkvenna staður. (Mmm). Þetta er 

svoldið stelpustaður. (Ókey). Hehe það er það bara sko. (Já). En hérna ég veit það ekki. Þetta er 

bara eins og er alltaf í auglýsingunum, þetta er bara eins og að koma til Spánar og það er 

eitthvað sem fólk vill. … útskriftaferðir fara til Spánar og þússt allir fara til Spánar skiluru nema 

ég. Hehe. Og hérna það eru alltaf góðar minningar þaðan. (Já). Og svo koma þeir hérna og tengja 

það beint við. (Já). Og ég held það sé  svoldið bara stemningin sem fólk er að fá út úr þessu. 

(Mmm). Og fyrir utan náttla matinn og tapas stílinn af þússt hvernig er borðað skiluru. Þrír 

manns með sex rétti á borðinu og allir að smakka af öllum. 

Egill talar um stemningu: 

…svona góð stemning hérna svona skemmtileg stemning í kringum tapas. Fólk er að panta sér 

fullt af réttum og hérna sangría og þússt þetta er svoldið svona kannski aðeins smá lay back með 

samt svona fine dining lay back stemning getur maður myndað með tapas. 

… ég kom ekki hérna út af tapasréttunum skiluru en þú veist hérna en aðallega bara svona 

stemninguna hérna og svona. 

Ég myndi segja bara mjög góða. (Mmm). Hérna ég veit ekki hvernig ég á að fara í díteils með 

það en hérna en hérna þetta er kannski svona við reynum ekki að hafa alveg hlutina í inn í kassa 
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sko en samt að passa upp á að hérna að allt sé alveg  upp standard. Að þússt það það sem fólk 

fær og náttla maður þarf að hafa þjónustuna þannig að þússt að hérna að þússt hérna maður vill 

þússt að þjónninn spjalli við fólk og hérna þússt og hafa það bara gaman og svona aðeins lay 

back og þússt og hérna svoleiðis. En á sama tíma skiluru þarf maður að hafa ákveðinn ramma í 

kringum sko hlutina sem skipta máli eins og maður sendir ekki bara út einhvern mat og bara já já 

það er bara skiptir ekki máli, það er bara höfum gaman þússt. Þannig maður hérna reynir svona 

að hafa jafnvægi á milli þess. (Mhm). Halda stemningunni þannig, að fólk labbi sátt með matinn, 

sátt með þjónustuna, sátt með stemninguna og hafa bara gaman hérna.  

Hrannar talar um stemningu: 

…hérna ég fíla það alltaf vel að fara þarna að borða. Mér fannst bara ógeðslega gaman, 

skemmtileg stemning, góð tónlist, þeta og þetta. Það er rosalega, þetta er svona var allavegana, 

ég veit ekki hvernig það er núna. Þetta var svona staður sem þið langar að fara að borða með 

félögunum og fá þér að drekka og borða og þannig. En aftur á móti um helgar þá langaði þig 

svona ekkert að vera maðurinn á bak við tjöldin, pönnurnar. (Já ókey). Þannig að þetta var bara 

svona, þetta varð bara svo mikið fíaskó einhvern vegin. Þetta var bara, þannig maður veit ekki 

alveg.. 

Már talar um stemningu: 

… við erum mjög lítið í því að það sé einmitt eitthvað svona eitthvað mikil partý hérna langt fram 

á nótt sko. Þetta er svona í raun og veru bara við erum yfirleitt búin frekar snemma. Svona eins 

og á sumrin þá erum við oft þússt bara búin um miðnætti sko. (Mmm). Uuu og já svona kannski 

já kannski eitthvað aðeins lengur um helgar. En svona virka daga, oft búin bara 11, 12 sko. Fer 

eftir hvernig það er sko. … fólk kemur bara hérna kannski og fær sér að borða klukkan átta og 

svo fer það bara heim í partý og fer svo aftur í bæinn sko. 

Við erum ekki, við erum ekki með mjög háværa tónlist eða neitt svoleiðis. En við spilum bara 

svona, einhverja svona spænska playlista sem eru bara mjög svona, reynum að halda þessu 

svona frekar notalega og ekki vera með mikinn hávaða í húsinu. (Mmm). Mér finnst það svona 

þó það sé svona stundum, þá er hækkað eitthvað svona aðeins, svona seinnipart af kvöldi sko til 

að reyna skapa einhverja meiri stemningu og kannski þannig að fólk sitji lengur sko. (Mhm). En 

það er mjög, það er ekki oft sem er þannig. 

Anna talar um stemningu: 

… ég upplifi alveg mjög skemmtilegt þarna andrúmsloft. (Já). Maður alveg, maður kemur 

þarna inn ef það er, ef maður kemur inn kannski á kvöldin þegar það er mikið að gera og maður 

kemur sjálfur kannski út að borða. (Já). Þá getur alveg verið að það sé mjög alveg, að þjónarnir 
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eru í góða skapi, kokkarnir eru líka í góðu skapi, en stundum kemur fyrir að þeir verða stundum 

svoldið pirraðir ef það er mikið að gera og þeir eru ekki alveg á réttir leið. (Já). En annars eru þeir 

alltaf, maður alveg hlægjandi og svoleiðis og maður spjalla við starfs, maður spjallar við 

starfsfólkið og spjallar við, bæði við viðskiptavinina þegar maður er sjálfur er að vinna sko. (Já). 

Svo ég myndi alveg segja að það væri, andrúmsloftið sé mjög skemmtilegt. Það svona 

skemmtileg og maður er eins og ég segi maður er hlægjandi stundum alveg á fullu og bara 

spjalla við fólkið í kringum sig og svona. Svo að þetta er svona hlýlegt. (Já). Ég myndi alveg lýsa 

þessu sem mjög hlýlegt þarna andrúmsloft, það eru allir vinir þarna. (Mmm). Ég held að allir 

starfsmennirnir þekkist alveg mjög vel og þeir sem eru búnir að vinna þarna lengi, það þekkjast 

allir mjög vel og líka ef einhverjir nýjir koma þá dregur maður þá strax inn til sín til að læra, til að 

vera svona já. Ekki vera útundan. (Mhm). Bara svona nokkurn vegin eins og að segja að allir allir í 

skóginum eiga að vera vinir. (Mhm). Þannig ég segi að það væri mjög mikið svoleiðis þar. 

(Mmm). Að allir eru nokkurn vegin svona sam, allir eru vinir, þetta er svona já þjónar, kokkar og 

stundum er það svoleiðis að maður er mjög góðir vinir við kokkana og stundum er maður mjög 

mikill óvinur við kokkana og öfugt og svona. En eins og ég segi þá held ég að andrúmsloftið sé 

mjög svona hlýlegt og skemmtilegt líka bara. Ég myndi bara lýsa því nokkuð vel. 

Viðskiptavinir  

Benedikt talar um viðskiptavini: 

Það er furðulegt hvað þetta er sko mikið blandað. Útlendingar eru með allt annað réttir en 

Íslendingar. Íslendingar eru lamb í lakkrís. … . En útlendingar fara mest í íslenska matseðilinn. (Já 

okey). Sem er svona bland. Það er lundi. (Vinsælustu réttirnir). 

Uuu tortilla er aðeins í eitt menu sem er grænmetis matseðill hjá okkur. Og fer aðeins þegar 

einn og einn pantar og paellan líka, þeir eru ekkert mjög vinsælir. (Nei). En Íslendingar halda sig 

við prótein sem kartöflur og svona. Þeir vilja ekki hrísgrjón sem aðalrétt. (Mmm). Og aldrei verið 

þússt horfa á það sem meira meðlæti. (Mmm). Tók svoldið próf þegar ég var með 40 50 manna 

hóp í Barcelona í fyrir ári síðan. Þegar við fengum paella þá voru allir aa þetta er ekki matur 

þetta eru bara hrísgrjón. Íslendingar þeir vilja fá sín kjöt eða sín fisk og svo hrísgrjón sem 

meðlæti. En það fer. 

Það uu dag þússt við erum mjög sterkir virka daga. Þússt það er alltaf nokkurvegin bið eftir 

borð klukkan átta á mánudögum og þriðjudögum hvort sem er í janúar, febrúar eða mars og uu 

helgar eru alltaf rosalega mikið. Við erum að segja nei kannski við 300 til 500 manns á hverjum 

föstudag og laugardag. (Já). En virka daga þá er alltaf eins og í gær er alltaf smá bið eftir borðum 

klukkan átta. Tvö þrjú borð, fjögur fimm borð en við vísum ekki frá en helgar er alltaf mikið svo 
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við eigum ekki pláss. (Mmm). Svo ég myndi segja að virka daga er alltaf mikið að gera hvort sem 

er janúar, febrúar eða desmeber. Enginn rólegur mánuður hjá okkur. (Hvenær viðskiptavinir 

koma). 

Örn talar um viðskiptavini: 

Gestirnir hjá okkur eru miklu ánægðari sko. Og við erum að fá betri komment á trip advisor 

og annað slíkt frá því eftir að við breyttum sko. Bæði líka frá útlendingunum sko þannig að. 

Þannig að það er alveg já, við erum með ánægðari gesti eftir að við fórum að breyta þessu. Það 

er alveg. (Örn er að tala um eftir að staðurinn breytti réttunum í stærri rétti og minnkaði 

matseðilinn). 

…Íslendingarnir eru ágætlega að fíla þetta og þetta, sama með útlendingana. (Mmm). Þeir 

náttla eins og ég segi, útlendingar vilja fá íslenska rétti, þeir vilja ekki fá einhverja spænska rétti 

sko. (Mmm). Þannig við, þússt ef við erum með eitthvað extra á í einhverri einni línu sko. 

(Mmm). Þá erum við að fá miklu minni inn. (Já). Þannig að þeir eru að fíla þetta og sama með 

Íslendingana sko. Þannig ég held þetta hafi bara gengið mjög vel. (Aðlögun að íslenskum 

markaði). 

… Íslendingar eru ekkert mikið að versla þetta (Spænskar skinkur). (Nei). Þeir versla þetta úti. 

(Já). Þússt, ég versla þetta alltaf þegar ég fer til Spánar sjálfur en ég kaupi þetta aldrei hérna 

heima. (Nei). Þannig að þússt  það er svoldið þannig sko. Þannig að þússt við erum ekkert að 

borða þetta reykta kjöt rosalega mikið eins og svínakjötið er og annað slíkt og lambakjötið er allt 

reykt og allar þessar skinkur er hjá þeim sko.  

Andri talar um viðskiptavini: 

Ég hef alveg marg, myndað marga vináttu satt að segja. Það er alveg æðislegt. Fólk bara frá 

öllum heimsins bara hornum eða heimshornum. (Já). Bara ég setti einu sinni Þjóðverjar og 

Bandaríkjamenn og Portúgala, það er klukkan 6 um kvöldið og þeir sátu til 12 að miðnætti allir 

saman og spjölluðu og voru komnir svo vel í glas að ég þurfti eiginlega bara að segja þeim að nú 

væri nóg komið. Hehe. Það var samt gaman, þeir voru ekki dónalegir né neitt slíkt sko. (Nei). En 

þau fóru öll saman út og ég held þau hafi farið út á lífið líka sko. (Er að tala um fólk sem situr við 

barinn). 

Við vorum með paellu á sínum tíma. En uu eins og ég segi þússt Íslendingar geta verið 

voðalega sérvitrir. Sérstaklega þeir sem hérna ferðast alltaf til Spánar. (Já). Og maður man á 

sínum tíma að hún var rosalega góð. En fólk vildi alltaf hana á Spáni sko, stundum er hérna en 

hún var kannski ekki eins frumleg og þess vegna ákváðum við bara að taka hana út af 

matseðlinum. (Já). Í sjálfum sér. Jafnvel að, eða fólk sendi til baka 80% af paellunni. (Já). Af því 
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að þetta var ekki eins og þau upplifðu þetta á Spáni. Þá, það þýðir ekkert að vera með þetta á 

matseðlinum sko. 

… það er alveg upp bara fólk frá 18 ára aldri upp í 60 og 80. Allt það mögulega, en helsti 

aldurinn er alltaf milli, milli 30 og 40 myndi ég segja. Eða 30 og 50. Það er svona aðal 

markhópurinn okkar. Síðan fáum við náttla gæsahóp, gæsunarhópa og steggjunarhópa og þeir 

eru alltaf á milli 20 og 30, oftast þar að segja. Og það er náttla, hehe, alltaf voðalega mikið fjör 

sko. Maður tekur alltaf vel eftir þeim. Það er bara gaman. En já eins og ég segi, ef ég myndi segja 

einhver aldur þá er það alltaf á milli 30 og 50. … En það er aðallega fjölskyldufólk. Mikið af 

viðskiptahópum uu mikið erlendis  það er náttla sérstaklega út af viðskiptum. (Mmm). Við erum 

náttla með alla bankana hérna í hverfinu og þeir eru alltaf að koma hingað líka. En 

skemmtilegast eru alltaf hérna stærri hóparnir með leiðsögumönnum sem finnst gaman að 

spjalla við gestina sína og ferða hópann og þeir eru alltaf í alveg fleiming stuði sko. Alveg 

æðislegt þegar þeir koma. Tala ekki um þegar það eru Þjóðverjar. (Já). Þá vilja þeir náttla 

snafsinn. Ef það eru Frakkarnir þá vilja þeir náttla alltaf koníakið. Þetta er voðalega misjafnt eftir 

því sko. (Mhm). En voðalega erfitt að segja þetta í heild sinni sko. Þegar ég hugsa til baka alveg 

yfir alla þessa hópa, mörg þúsund manns sem koma inn í húsið þá bara voðalega erfitt að átta 

mig á tölunni sko.  

Sveinn talar um viðskiptavini: 

… þegar ég byrjaði þá var kannski meira af yngra fólki hérna. (Mmm). Eða svona hlutfallslega 

séð. Núna er örugglega svipað hérna magn af ungi fólki en eldra eldra fólkið er farið að detta 

svoldið mikið meira inn hérna. (Já). Þússt það er ekki það að kúnnahópurinn sé að eldast heldur 

að hann sé að stækka. … Bara út af umtalinu held ég. (Mmm). Þússt þetta er ekkert bara gerast 

núna, þetta er bara búið að þróast. Það er líka bara það er að verða meira og meira að gera 

hérna.  

Egill talar um viðskiptavini: 

Það flestir sem ég tala við eru bara labba sáttir út sko. … Maður hefur náttla séð meira, þússt 

Íslendingar eru meira að fara út að borða. (Mmm). Og hérna og það góða við bara almennt séð í 

Reykjavík að það eru komnir mjög góðir staðir hérna í Reykjavík og þú getur farið mjög fínt út að 

borða. Sem er bara jákvætt sko. Þannig hérna  ég held svona almennt séð viðbrögð Íslendinga 

eða þússt ég held þetta hafi bara þróast á jákvæðan hátt á Íslandi. Þá bara matarmenning 

almennt sko. (Já ókey). Mundi ég halda sko. 

…það eru náttla fleiri sem þekkja þetta og vita hvað tapas er.  Maður náttla lendir minna og 

minna í því að fólk kannski þússt að fólk sé hissa að það panti einn rétt af hérna matseðli og fær 
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einn lítinn disk og það skilur ekki bara hvað hvað er í gangi. (Mmm). Og maður þarf að fara 

útskýra, já tapas eru svona smáréttir og best að panta nokkra þússt. Fólk náttla þekkir þetta 

betur. Það er þússt hérna tapas er orðið þekktara myndi ég segja. … maður hérna fær eitt og eitt 

svona eða þússt það sem fólk er ekki alveg að skilja þetta. Af hverju kom svona lítill réttur. (Já 

ókey). Þá þarf maður að útskýra þetta að þetta séu bara smáréttir sko. 

Hrannar talar um viðskiptavini: 

…viðskiptavinirnir hafa alltaf áhrif. En það er bara, það var ekkert, við vorum ekkert að gera 

eitthvað sér bara út af einhverjum kúnnum sko. (Mmm). Og svo framvegis sko. Þeir bara þurfa 

að ganga að því sem að við höfum upp á að bjóða. Þannig þeir hafa ekkert það mikil áhrif, þeir 

koma ekkert bara heyrðu ég vil fá svona þó að það sé náttla alltaf fólk með sérþarfir og þetta og 

þetta. (Mmm). Þannig að ég myndi segja að kúnninn hann hafi ekki þannig séð ákveðni sko, 

hann hafði oft á tíðum áhrif á hvernig staðurinn fannst mér þróast inni. (Já ókey). En ekki 

eldhúsið sko. Það var alltaf verið að hérna og það var alltaf, kom alveg fyrir að gestir voru hérna 

já þetta, sem var vit í og við breyttum. Bara svona maður getur alltaf fengið góðar ábendingar. 

Már talar um viðskiptavini: 

Það er í raun og veru allur aldur sko. (Já). Þetta var svona, fyrst var þetta meira ungt fólk. (Já). 

Og hérna og miklu meira konur. Alveg í sko 70% myndi ég segja. (Mmm). Svona í upphafi en 

þetta er mikið að breytast. Þetta er, við erum að fá mikið meira núna sem að mér finnst mjög 

einmitt jákvætt, erum að fá annað fólk, eldra fólk. (Já). Semsagt eldra fólk þá segi ég bara fólk 

kannski um fimmtugt. Sem er í raun að prófa eða semsagt þora prófa að koma sko. (Já). Fólk er 

já. Þetta er kannski fólk sem var kannski, þó maður eigi kannski ekki endilega að segja kannski 

sem er svona kannski vanafastar. (Já). Og er ekki alveg tilbúið kannski alltaf að prófa eitthvað 

nýtt sko en það er, það hefur bara, það er mjög jákvætt sko.  

… hann hefur breyst. Það er alveg á hreinu. (Ókey). Það er alveg að, við erum að fá 

sérstaklega eins og ég segi sko að fá eldra fólk. (Mmm). Þússt það er að, semsagt hópurinn er 

kannski, meðalaldurinn er að eldast sem er að koma hérna inn sko. Sem er eins og ég lít á það 

bara jákvætt því í raun og veru, það er yfirleitt fólk sem hefur meira á milli handanna og er að 

versla meira. (Er að tala um viðskiptahópinn sem kemur á staðinn). 

Anna talar um viðskiptavini: 

… viðskiptavinir spyrja mig hvað það eigi að velja marga rétti. (Mmm). Þá segi ég alltaf bara, ég 

segi þrjá en ef þið viljið meira þá getið þið alltaf pantað meira. (Já). Líka svo spyrja þeir bara, eru 

þeir stórir eða þússt eru þeir stórir eða litlir hérna réttirnir. Ég segi, jaa sumir eru litlir, sumir eru 

stórir. (Mmm). Svo að mjög margir eru svona miðlungs. 



 

110 

… þau hafa mjög mikil áhrif á það hvernig matseðillin er. Líka á staðinn og ef stólarnir eru 

orðnir lélegir þá auðvitað láta þau okkur vita og við eins og núna erum með þægilega bólstaða 

stóla og þau alveg held að viðskiptavinirnir taka mjög mikið þátt í því hvernig staðurinn hefur 

þróast líka. (Já). Því þetta gengur auðvitað fyrst og fremst út á að viðskiptavinurinn labbar 

ánægður út. (Já). En ekki eitthvað sár súr á svipinn sko og ekki með fullan magann svo já. Ég 

myndi alveg segja að viðskiptavinurinn taki mjög góðan þátt í bæði að ráða hvernig matseðillinn 

er. 

… ég myndi segja það að Íslendingarnir séu mjög mikið að sækjast í þá að breyta til. Að fá að 

prufa eitthvað nýtt. (Já). Þeir vilja, stundum taka þeir einhverja rétti sem eru svona já kannski 

klassískur eða þér finnst já, þetta er ekta svona ég. (Mmm). En stundum vilja þeir taka einhvern 

rétt sem þeir segjast hafa aldrei smakkað eða vita ekkert um eða neitt svoleiðis. (óÓey). Þá 

stundum fer mjög vel í gegn því sumir Íslendingar finnst bara aa þetta var geðveikt, ég smakkaði 

þennan og hann var mjög góður. (Já). Mjög góð blanda og allt þetta, svo eru auðvitað, ég myndi 

giska að þau séu alltaf að reyna að, Íslendingarnir séu að sækja mjög mikið í breytingar. Eða 

prufa svona, prufa nýtt. (Ókey). Prufa eitthvað nýtt á matseðlinum. 

Einfaldir réttir 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

Bakgrunnsspurningar: 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér og þínum bakrunni varðandi 

veitingahúsarekstur (Hvernig kom til þess að þú varðst eigandi/stjórnandi/ 

yfirmaður tapashúss á Íslandi)? 

2. Hefur þú búið á Spáni / ertu frá Spáni?.  

3. Í hverju felst starf þitt?  

4. Hvað ert þú búin/n að starfa hérna lengi? 

5. Hefur þú opnað/átt veitingastað áður? Hvaða veitingastað? 

Viðtalsrammi: 

1) Hvað vakti áhuga þinn á að opna/eignast (starfa á) veitingastað sem býður upp á 

tapas? 

a. Getur þú sagt mér frá því af hverju þú valdir tapas? 

2) Hvernig myndir þú lýsa þessum stað? 

3) Hvernig stemningu/andrúmsloft upplifir þú á þessum stað?  

4) Hvernig var að koma spænskri tapas menningu inn á þennan stað? 

a. Hvernig myndir þú lýsa ferlinu?  / Getur þú sagt mér frá því? 

b. Hvernig var innleiðingunni á spænskri tapas menningu inn í þá íslensku 

háttað í upphafi?  

c. Hvernig hefur það tekist að þínu mati? 

d. Hvað var auðveldast við það? 

e. Hvað var/er erfiðast?  

f. Hvernig finnst þér spænsk tapas menning koma í ljós á þessum stað? 

i. (Í mat, yfirbragði, umhverfi, í hverju?) 

5) Getur þú lýst því fyrir mér hvernig þið berið fram tapas? 

a. Eins og á Spáni eða sambland af spænskum venjum og íslenskum? 

b. Hefur íslensk menning áhrif á hvernig þið berið fram tapas? 

i. Ef já, hvernig? 

c. Hvaðan koma hráefnin? 



 

112 

d. Fá kokkarnir að búa til rétti? 

e. Hefur það breyst hvernig þið berið fram tapas? 

i. Hvernig hafa tapasréttirnir þróast? 

6) Hafið þið breytt staðnum og matseðlinum síðan þið opnuðuð/eignuðust staðinn 

til að aðlagast að íslenskum matarvenjum/siðum?  

a. Hvernig og af hverju? 

b. Hafa viðskiptavinir haft áhrif á matseðilinn? 

i. Ef já, hvernig? 

c. Hafið þið breytt einhverju öðru? 

7) Hvernig finnst þér viðbrögð Íslendinga vera gagnvart þessum stað? 

a. Er einhver munur í dag frá því í byrjun? 

b. Koma margir hingað inn? 

8) Hverjir eða hvernig fólk kemur mest inn að borða hér? 

a. Á hvaða tímum koma flestir hingað?   

b. Hvaða réttur er vinsælastur / réttir eru vinsælastir?  

9) Upplifir þú einhverjar áskoranir við að bjóða upp á tapas vegna menningarmun 

Spánar og Íslands? 

a. Hvaða áskoranir upplifir þú? 

10) Getur þú lýst hvernig þér finnst hafa tekist að aðlaga tapas menningu að íslensku 

samfélagi? 

a. Hvað kom helst á óvart? 

11) Viltu bæta einhverju við að lokum?  
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Viðauki 3 – Samþykki persónuverndar 
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Viðauki 4 – Upplýsingar í tölvupósti 

 



 

115 

 

  



 

116 

 


