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Samantekt 

Mikil aukning erlendra ferðamanna hefur verið síðustu ár og munu þeir ná milljón áður en 

langt um líður. Hluti þessara erlendu ferðamanna eru ráðstefnugestir. Ég mun í þessari ritgerð 

notast við orðið ferðaþjónusta en ekki ferðamannaiðnaður því iðnaður um þessa grein er 

frekar neikvæður. 

 

Í þessari ritgerð eru birtar niðurstöður rannsókna sem gerðar voru til að skoða arðsemi 

ráðstefnuferðamanna á móti hinum almenna ferðamanni. Farið er yfir sögu ráðstefnuhalds á 

Íslandi í stuttu máli og hvernig hún tengist sögu ferðaþjónustu Íslands, framtíð ráðstefnuhalds, 

tengingu Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu og hversu mikil breyting Harpan er í raun fyrir 

ráðstefnu- og fundahald á Íslandi. Leitast er við að svara spurningunum hvort það sé 

greinilegur munur á daglegri eyðslu erlendra ráðstefnugesta og hins almenna erlenda 

ferðamanns. Stuðst er við eiginlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir, eiginlegar í formi 

opinna viðtala og megindlegar  þar sem tölfræði er skoðuð.  

Helstu niðurstöður voru þær að það eru skýr merki um það að erlendir ráðstefnugestir séu þó 

nokkuð verðmætari og eyða um helmingi meira á dag en hinn almenni ferðamaður. Einnig er 

það ljóst að þótt Harpan sé kærkomin viðbót í flóru ráðstefnuhalds þá er það ekki gjörbylting 

því það þarf meira að koma til, s.s. mikið markaðsstarf. Hins vegar gæti með tilkomu nýs 

hótels við Hörpu orðið mikil bylting í stærð þeirra ráðstefna sem Ísland gæti tekið á móti. Það 

þarf samt sem áður mikið samstarfs á milli beggja aðila þ.e.a.s. Hörpu og hótelsins. Einnig 

kom í ljós að til að auka ferðmennsku á jaðar- og lágannatímum ætti ríki og borg í samstarfi 

við ferðaþjónustufyrirtæki að auka kynningu Reykjavíkur tengt ráðstefnu- og fundahaldi. 

 

 

Lykilorð: Ráðstefnugestur, ferðaþjónusta, ferðamenn, ráðstefna, Harpa, arðsemi, 

ráðstefnuskipuleggjandi, Ráðstefnuborgin Reykjavík, gjaldeyristekjur 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í  viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin 

gildir 14 ECTS einingar. Viðfangsefni ritgerðar er erlendi ráðstefnugesturinn og saga 

ráðstefnuhalds á Íslandi. Farið er yfir arðsemi þess að fá erlenda ráðstefnugesti til landsins á 

móti arðsemi hins almenna ferðamanns. 

Sérstakar þakkir vil ég færa leiðbeinanda mínum Nirði Sigurjónssyni fyrir veitta aðstoð við 

gerð ritgerðarinnar. Láru B. Pétursdóttur vil ég  þakka sérstaklega fyrir að hleypa mér í 

gagnagrunn Congress Reykjavíkur. Einnig vil ég þakka öðrum viðmælendum, Kjartani 

Lárussyni og Ingibjörgu Ólafsdóttur. 

Móðir minni Hjálmfríði Sveinsdóttur þakka ég fyrir allan yfirlestur og óendalega mikla 

barnapössun. Unnusta mínum Óskari Birni þakka ég fyrir allan yfirlestur og þolinmæði, sem 

og syni okkar Magnúsi Loka fyrir að veita mér þann innblástur sem ég þurfti til að ljúka 

ritgerðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 16. desember 2014 

 

___________________________________ 

Ingibjörg Hjálmfríðardóttir 
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1 Inngangur 

Viðskipti, umræður og samskipti í formi ráðstefnu- og fundahalds hafa átt sér stað í einu eða 

öðru formi s.l. 2000 ár. Upp úr 1650 verða kaffihús á Bretlandi mikilvægir fundarstaðir fyrir 

viðskipti og upplýsingamiðlun. Háskólar gengdu jafnframt ákveðnu hlutverki í 

þekkingarmiðlun í vísindasamfélaginu í funda- og ráðstefnuhaldi1. Evrópsku baðhúsin (SPA= 

byrja að setja upp samkomu- og fundaherbergi fyrir u.þ.b. 260 árum – notuð bæði fyrir 

skemmtanir og fundi). 

Ferðaþjónustan á Íslandi er ung atvinnugrein en hefur vaxið mikið í gegnum árin og lítur út 

fyrir að greinin eigi eftir að vaxa enn meira í framtíðinni. Ferðamenn á árinu 2013 voru yfir 

800 þúsund og ef gert er ráð fyrir 6,1% árlegri aukningu ferðamanna að jafnaði, líkt og hefur 

verið síðastliðin ár, má gera ráð fyrir að yfir 1,2 milljónir ferðamanna komi til Íslands árið 

2020. Ef  skoðuð er spá Alþjóða ferðamálstofnunarinnar, World Tourism Organisation 

(UNWTO) sem er stofnun starfrækt af Sameinuðu þjóðunum, þá er langtímaspá þeirra að 

3,8% aukning erlendra ferðamanna verði milli áranna 2000 og 20202, má þá gera ráð fyrir 840 

þúsund erlendum gestum til Íslands árið 20203. Samkvæmt þessum tölum er ljóst að Ísland er 

í dag þó nokkuð yfir meðaltalsspá UNWTO.  

Þetta er mikill fjöldi gesta og gestirnir koma hingað í misjöfnum erindagjörðum. Hluti þessara 

gesta eru að sækja fundi eða ráðstefnur, hversu stór sá fjöldi er, er ekki vitað með vissu en 

flestir eru sammála um að ráðstefnugestir eyða meiri gjaldeyri í landinu og eru þar af leiðandi 

mjög mikilvægir ferðamenn fyrir þjóðarbúið. Í þessu verkefni verður farið yfir arðsemi 

ráðstefnuhalds og hvað ráðstefnugesturinn er að skilja eftir sig í landinu, þá aðalega í formi 

fjármuna. Einnig verður í stuttu máli farið yfir sögu ráðstefnuhalds á Íslandi. Reynt verður að 

varpa ljósi á það hvernig þessi grein ferðaþjónustunnar hefur þróast í gegnum árin frá upphafi 

og til opnun Hörpunnar og hver framtíðin er í ráðstefnuhaldi. Til að skoða þróun 

ráðstefnuhalds þarf að skoða hana í samhengi við þróun ferðaþjónustunnar, því þjónusta við 

hinn almenna ferðamann tengist þróun á ráðstefnuhaldi mjög mikið. Hægt er að segja að 

ráðstefnur skiptist í tvo hluta, annars vegar fræðilegt efni ráðstefnunnar og síðan 

skoðunarferðir þar sem rástefnugestum gefst kostur á að skoða markverða staði. Það er ekki 

auðvelt að finna upplýsingar um þróun ferðmála fyrir 1960 því fram til þess tíma voru 

ferðamál ekki tekin alvarlega og lítið fjallað um þau í fjölmiðlum. Ferðamál voru áhugamál 

                                                 
1 Arney Einarsdóttir, Ferðamálaskólinn í Kópavogi (2004) 
2 International tourism exceeds expectations with arrivals up by 52 million in 2013 (2013) 
3 Ferðamálastofa (2009) 
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nokkurra manna, sem vildu verða „heimsmenn“ eins og Kjartan Lárusson orðar það. Hægt er 

að fá sundurliðaðar upplýsingar úr gömlum blöðum sem hægt er að reyna setja saman í 

eitthvað skiljanlegt samhengi. Þrír þættir gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustunnar hér á 

landi. Bygging Hótels Borgar, opnun Ferðaskrifstofu ríkisins og millilandaflugið.  

1.1 Áhugi á viðfangsefninu 
Síðan ég var unglingur hefur ferðabakterían blundað í mér og ég hef haft mikinn áhuga á því 

að ferðast, sérstaklega erlendis. Kynnast öðrum þjóðum og menningu þeirra. Ég eyddi því 

nokkrum árum í að ferðast um heiminn og vinna. Ég vann meðal annars á nokkrum 

skemmtiferðaskipum og dvaldi 6 mánuði í Frönsku Polynesíu í Kyrrahafi. Ég bjó á Spáni í 

nokkur ár og lærði spænsku ásamt því að þjónusta á veitingahúsum. Þegar heim var komið 

hóf ég nám í ferðamálafræði við Ferðamálaskólann í Kópavogi. Ég útskrifaðist þaðan 2004 og 

fékk vinnu í kjölfarið hjá Congress Reykjavík ráðstefnuskipuleggjanda. Ég hef unnið þar 

síðan eða í 10 ár. Ég skráði mig í fjarnám að Bifröst í viðskiptafræði og þegar ég fór að huga 

að lokaverkefninu þá kom ekki neitt annað til greina en að skoða atferli ráðstefnugesta og 

ráðstefnuhalds á Íslandi. Í vinnu minni hefur áhugi minn á atferli ráðstefnuferðamanna og 

annarra ferðamanna aukist sem og forvitni mín um eyðslu þessara ferðamanna. Ég hef samt 

ekki fundið neinar traustar tölulegar upplýsingar. Mikið er um að góðum verkefnum sé hrint 

af stað og gögnum safnað en síðan fæst ekki fjármagn og verkefnið hættir. Í þessu verkefni er 

unnið með raunverulegar tölulegar upplýsingar því ég gat fengið raunverulegar tölulegar 

upplýsingar frá öllum þeim ráðstefnugestum sem Congress Reykjavík hefur tekið á móti 

undanfarin ár og notað í þetta verkefni. 

Í þessu verkefni ætla ég að leitast við að svara eftirfarandi spurningum. Hvers mikils virði er 

ráðstefnugesturinn fyrir þjóðarbúið? Er hann meira virði en hinn almenni ferðamaður? Er 

hægt að fá fleiri ferðamenn til landsins ?  

Árið 2009 voru ekki til neinar tölur um þetta hér á landi, en einhverjar tölur hafa komið fram á 

síðustu árum. Í útreikningum mínum er notast við upplýsingar frá Hagstofu Íslands, 

Ráðstefnuskrifstofu Íslands, Ráðstefnuskrifstofu Reykjavíkur og tölulegar upplýsingar frá 

einum af stærsta ráðstefnuskipuleggjanda hér á landi. Til hliðsjónar er notast við skýrslur frá 

ICCA ( International Congress and Convention Association), en ICCA samtökin eru stærstu 

alþjóðlegu samtök aðila á ráðstefnu- og hvataferðamarkaðinum. Hafa ber í huga að aðalstaður 

ráðstefnuhalds á Íslandi er Reykjavík, en aðstaða til ráðstefnuhalds er því miður þannig að 
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Reykjavík er eini staðurinn þar sem hægt er að halda stórar alþjóðlegar ráðstefnur hér á landi. 

Smærri fundi og ráðstefnur er þó hægt að halda utan höfuðborgarsvæðisins. 

1.2 Aðferðafræði 
Höfundur leitaði ritaðara og rafrænna heimilda, tók viðtöl við aðila tengdum ferðaþjónustunni 

sem eru með víðtæka reynslu og þekkingu í faginu og greindi tölulegar upplýsingar. 

Höfundur tók viðtal við Kjartan Lárusson þann 12. mars 2012. Kjartan er viðskiptafræðingur 

að mennt og hefur verið viðloðandi ferðaþjónustuna síðan 1963, en fyrstu afskipti hans á sviði 

ferðaþjónustunnar tengdust Surtseyjargosinu. Hann hefur unnið hin ýmsu störf innan 

greinarinnar, sem dæmi má nefna, rútubílstjóri, leiðsögumaður, forstjóri og síðan í hinum 

ýmsu sérverkefnum s.s. sérverkefni á vegum Sameinuðu þjóðanna. Þá var tekið viðtal við 

Ingibjörgu Ólafsdóttur hótelstjóra Radisson Blu Saga, þriðjudaginn 27. mars 2012. Ingibjörg 

er útskrifuð frá Háskóla Íslands með BA gráðu í dönsku og þýsku. Hún hefur unnið í 

ferðaþjónustu síðan 1989 og unnið mikið í tengslum við hótel bæði hér innanlands en einnig 

erlendis. Ingibjörg hefur verið stjórnarmaður í hinum ýmsu félögum og er núverandi 

stjórnarmaður hjá Ráðstefnuborg Reykjavíkur (Meet in Reykjavík). Hjá báðum þessum 

aðilum komu fram upplýsingar er nýttust við vinnslu verkefnisins. Í viðtali við Kjartan 

Lárusson var aðalega farið yfir sögu ferðamála hér á landi og hvernig hún hefur þróast með 

hliðsjón af  ráðstefnuhaldi á Íslandi. Allar upplýsingar sem komu fram hjá Kjartani voru 

sannreyndar með því að leita upplýsinga í gömlum blaðagreinum. Í viðtalinu við Ingibjörgu 

Ólafsdóttur var farið frekar yfir stöðu ráðstefnuhalds í dag og hver hugsunin á bak við stofnun 

Ráðstefnuborgar Reykjavíkur var. 

Í ritgerðinni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi viðtala, sem hefur þann 

tilgang að fá upplýsingar um stöðu greinarinnar nú sem áður fyrr og þróun hennar. Notast var 

við hálfopin viðtöl til að fá svör við þeim upplýsingum sem leitað var eftir. 

Einnig var beitt megindlegum rannsóknaraðferðum í formi tölulegra upplýsinga sem fengnar 

voru frá Congress Reykjavík, Hagstofu Ísland og Reykjavík Convention Bureau. 

Rannsóknaraðferðin er því blönduð af eigindlegum og megindlegum aðferðum en það ætti að 

geta gefið góða innsýn í þróun og virði ráðstefnuhalds á Íslandi. Mikil vinna var sett í það að 

vinna úr tölulegum upplýsingum frá Congress Reykjavík en höfundur fékk aðgang að 

gagnagrunni Congress Reykjavík sem hefur verið starfrækt í 14 ár og spannar reynsla 

starfsmanna þar 40 ár. Viðkomandi fyrirtæki er með þeim stærri á markaðinum og samkvæmt 
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verkefnastöðu þess má ætla að með því að skoða þær ráðstefnur sem haldnar eru af 

fyrirtækinu sé hægt að sjá þverskurðinn af ráðstefnum sem haldnar eru á Íslandi. Notast er við 

tölulegar upplýsingar frá fyrirtækinu til að fá sem nákvæmastar upplýsingar um ráðstefnuhald 

á Íslandi og til að fá sem raunverulegasta mynd af því í hvernig gistingu þessara gesta er 

háttað, hversu margar nætur þeir gista og hver heildareyðsla þeirra er á dag. Til viðmiðunar 

eru notaðar tölulegar upplýsingar frá ICCA en þeir sérhæfa sig í að greina tölulegar 

upplýsingar frá öllum heimsálfum. 

 Allar ráðstefnur frá árinu 2005 voru skoðaðar og farið yfir öll ráðstefnugjöld á hverri 

ráðstefnu en gjöldin geta verið mismunandi eins og nemagjald, gjald fyrir meðlimi innan 

félagasamtaka, eldri borgara og svo framvegis. Einnig voru allar hótelbókanir skoðaðar á 

hverri ráðstefnu fyrir sig. Þetta var gert til að fá sem nákvæmastar upplýsingar um hvert 

raunverulegt ráðstefnugjald var fyrir hvert ár fyrir sig, sem og upplýsingar um það hversu 

mikið ráðstefnugesturinn var í raun að eyða í gistingu og hversu lengi hann dvaldi á Íslandi. 

Var lögð mikil áhersla á að þessar tölulegu upplýsingar gæfu sem besta mynd af eyðslu 

ráðstefnugesta á landinu. Vegið meðaltal var notað fyrir hvert ár fyrir sig, þ.e.a.s. tekið var 

tillit til fjölda ráðstefnugesta á hverju ráðstefnugjaldi fyrir sig, hversu stórt hlutfall var skráður 

á hverju gjaldi fyrir sig og þannig fundið meðalráðstefnugjald á  hverri ráðstefnu fyrir sig. 

Sama aðferð var notuð til að finna fjölda gistinátta á hverri ráðstefnu og meðalgistináttaverð 

fyrir hverja ráðstefnu. Þegar allar þessar upplýsingar lágu fyrir þá var hægt að draga saman 

hvert ár fyrir sig og fá raunverulegar upplýsingar fyrir hvert ár fyrir sig um meðalfjölda 

gistinátta, meðalverð fyrir hverja gistinótt og meðal ráðstefnugjald. 

1.3 Hugtök 
Hverjir eru það sem halda ráðstefnur og fundi? Það eru bæði innlend og erlend fyrirtæki, 

innlendar og erlendar stofnanir og ýmis innlend og erlend félagsamtök, fagfélög og 

hagsmunasamtök. Tegundir félagasamtaka eru meðal annars fagfélög, félagasamtök á 

vinnumarkaði, pólitísk félög og hagsmuna og styrktarfélög. 

Í þessari ritgerð verður aðallega horft til funda og ráðstefna sem haldnar eru af 

félagsamtökum. 

Það sem einkennir ráðstefnur félagsamtaka er að ráðstefnur og fundir eru haldin reglulega t.d 

árlega, ársfjórðungslega, annað hvert ár o.s.frv. og staðsetning er breytileg. Frumkvæðið til að 

halda fund í ákveðnu landi kemur frá aðilum í félagasamtökum í viðkomandi landi. Fundir 
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standa yfirleitt í 2-5 daga. Á ráðstefnum félagasamtaka þarf fleiri fundarherbergi (break out 

rooms) en hjá fyrirtækjum. 

Hvað er ráðstefna? Það er viðburður með fleiri en 10 þátttakendum, stendur í a.m.k. 4 

klukkustundir. Þetta er takmörkuð skilgreining þar sem hún tekur ekki á markmiðum og 

ástæðum fyrir fundarhaldinu og formi. 

Nokkur lykilhugtök eru notuð í ráðstefnu og fundarhaldi. Á íslensku er hugtakið ráðstefna 

einna helst notað. 

Meeting (fundur): almennt hugtak notað þegar fólk kemur saman á einum stað til að ræða um 

eða framkvæma ákveðin viðfangsefni. Tíðni getur verið óregluleg eða eftir ákveðinni forskrift 

sbr. ársfundir, nefndarfundir o.s.frv. 

Lecture (fyrirlestur): ræða eða fyrirlestur fyrir þátttakendur oft meginmarkmiðið, fræðsla eða 

kynning. 

Conference (ráðstefna): markmið umræða, upplýsingaöflun- og miðlun, ráðgjöf og leit að 

lausn á vanda/viðfangsefni. Yfirleitt minni í sniðum en „congress“ og „convention“. 

Convention (ráðstefna): notað yfir stórar og alþjóðlegar ráðstefnur þar sem eru bæði umræður, 

upplýsingaöflun, miðlun og samhliða sýningarhald. 

Congress (ráðstefna): umræður og upplýsingamiðlum stendur yfirleitt í marga daga og margir 

fyrirlestar samtímis og jafnvel sýningarhald. 

General assembly (stjórnarfundur): upplýsingamiðlun, ákvarðanataka um lagaleg málefni, 

stefnumótun, kosningar samþykki ársreikninga, áætlana o.s.frv. Oftast reglulegir fundir á 

ákveðnum tíma og stað. 

Seminar (námskeið með samræðusniði): þjálfun og fræðsla ákveðins hóps með sérfræði 

þekkingu á ákveðnu sviði. 

Symposium (málþing): sérfræðingar á ákveðnu sviði hittast til að taka fyrir sértæk málefni á 

sérfræðisviðinu. 

Workshop (vinnuhópur-vinnusmiðja): unnið sameiginlega að tilteknu úrlausnar- og 

viðfangsefni. 
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Forum (almennur umræðufundur): opin umræða oftast um opinber málefni/pólitísk 

hagsmunamál. 

Brainstorming session(hugarflug): allir þátttakendur að koma með hugmyndir. Ekki leyfilegt 

að dæma/gagnrýna hugmyndir er koma fram. 

Panel discussion, panel meeting (pallborðsumræður): umræður þar sem einstaklingar sitja 

fyrir svörum og einn aðili stýrir umræðum (fundarstjóri). 

Breakout session: smærri hópar myndaðir innan t.d ráðstefnu til að ræða ákveðið málefni eða 

verkefni. 

 

Conference, Convention og Congress eru allt undir íslenska heitinu ráðstefna og er 

skilgreining á ráðstefnu að það sé vettvangur til umræðna, faglegrar þekkingar og 

upplýsingamiðlunar, ráðgjafar og fræðslu. Íslenska orðið ráðstefna er oftast notað til að lýsa 

stærri viðburðum með a.m.k. eitt hundrað til þúsund þátttakendum og fleiri en einum 

fyrirlesara. Í mörgum tilfellum eru haldnar sýningar í tengslum við ráðstefnur og/eða 

aðalfundir og/eða ýmis konar nefndarfundir. Ráðstefnur geta staðið yfir í einn eða fleiri daga.4 

 

2 EOS  
Í júní 2013 var evrópsk ráðstefna á vegum tannréttingarsérfræðinga haldin á Íslandi. Heiti 

ráðstefnunnar var EOS eða European Orthodontic Society. Þetta var 89. ráðstefnan sem þessi 

félagsamtök halda en hún er haldin á hverju ári víðsvegar um heiminn. Þessi ráðstefna var 

nokkuð sérstök þar sem þetta var fjölmennasta ráðstefnan sem haldin hefur verið á Íslandi 

með rúmlega 1800 beinum þátttakendum þ.e.a.s. tannréttingarsérfræðingum og nemum í 

tannréttingum, auk tæplega 600 sýnenda og viðhengjum (accompanying guest). Þessi 

ráðstefna var einnig nokkuð sérstök að öðru leyti því þátttakendur á henni virtust hafa nokkuð 

meiri fjármuni milli handanna en þátttakendur á öðrum ráðstefnum sem höfundur hefur komið 

að. Ráðstefnugesturinn stoppar venjulega stutt við á landinu en nýtir þennan stutta tíma í að 

skoða og upplifa það sem hann langar að gera. Það er væntalega að hluta þess vegna sem 

ráðstefnugesturinn eyðir meiri fjármunum á dag en annar ferðamaður. En hversu mikið er 

                                                 
4 Arney Einarsdóttir, Ferðamálaskólinn í Kópavogi, 2004 
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ekki svo auðvelt að segja. Það var því mjög áhugavert að geta skoðað svona vel í úrvinnslu 

gagna eftir EOS ráðstefnuna, hvað þessir gestir óskuðu frekar eftir dýrari gistingu og dýrarari 

skoðunarferðum. Það gerði ráðstefnugestinn áhugaverðari og skildi eftir spurninguna hversu 

mikils fjárhagslegs virði ráðstefnugesturinn er fyrir Ísland. Er ráðstefnuhald eitthvað sem við 

þurfum að leggja meiri áherslu á? Þ.e.a.s. að fá fleiri norrænar og alþjóðlegar ráðstefnur til 

landsins. Í skýrslu Boston Consulting Group (BCG) sem gerð var árið 2013 leggja þeir til að 

Íslendingar ættu helst að horfa til 5 hópa sem áhugaverða ferðmenn fyrir Íslands til að byggja 

upp ferðmannaþjónustuna á næstu 10 árum5. Þar segir meðal annars að aðdráttarafl fyrir þessa 

5 hópa ferðamanna sé að þeir eyða mun meiru á ferðalagi en aðrir markhópar. Einn af þessum 

hópum sem BCG talar um eru ráðstefnugestir. Það er því fróðlegt að skoða EOS ráðstefnuna 

aðeins nánar og þá hversu mikið þessi ráðstefna skildi eftir sig. Gestirnir voru almennt efnaðir 

og samkvæmt ráðstefnuskipuleggjendum þá fór þeir í óvenju margar og dýrar skoðunarferðir. 

Samkvæmt tölulegum upplýsingum þá var hver og einn gestur á EOS ráðstefnunni að eyða 

rúmlega 80.000 kr á dag alla ráðstefnudagana en það eru tæplega 2 milljarðar í beinar 

útflutningstekjur sem hægt er að segja að þessi ráðstefna hafi skilið eftir sig. Og hér er ekki 

talað um hvað þessi ráðstefna skildi eftir sig mennta- og menningarlega séð fyrir framtíðar 

tannréttingarsérfræðingana okkar. Við skoðun á þessari ráðstefnu þá vakti það forvitni hversu 

mikið í raun ráðstefnugesturinn er almennt að skilja mikið eftir sig í erlendum gjaldeyri. 

Hversu mikils virði hann er í fjárhagslegu viðmiði og hvort hann sé fjárhagslega verðmætari 

en hinn almenni ferðamaður. 

 

3 Fjöldi ferðamanna 
Mikið hefur breyst frá upphafi ferðaþjónustunnar og hefur ferðaþjónustan á Íslandi tekið 

stakkaskiptum og öðlast aukið vægi á landsvísu. Ferðaþjónustan náði árið 2013 í fyrsta sinn 

að verða mest gjaldeyrisskapandi atvinnugrein landsins. En fjöldi erlendra ferðamanna frá 

árinu 2002 til 2013 hefur aukist um 190% 6. Eins og kemur fram hér á eftir þegar farið er yfir 

sögu ráðstefnuhalds þá er ferðamennska og ráðstefnuhald samtvinnað hvort öðru og 

ráðstefnuhald á alþjóðlegum vettvangi væri ekki til staðar ef ferðaþjónustan væri ekki búin að 

byggja upp innviði sína. Í blaðinu Ísafold haustið 1897 birtist viðtal við W. G. Collingwood 

                                                 
5 The Boston Consulting Group. (2013) 
6 Samtök Ferðaþjónustuannar. (2014,bls. 2) 
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sem Einar Kvaran rithöfundur tók, en Collingwood hafði ferðast um Ísland það sumar. Hann 

var bæði fornfræðingur, málari og rithöfundur. Einar Kvaran spurði: 

„Haldið þjer að Ísland verði ferðamannaland mikið með tímanum?  

         Það er enginn vafi á því. Það stendur ekki á neinu öðru en að 

ferðamenn fái eitthvað að vita um þetta land. Nú veit einstaka maður 

um Reykjavík, Þingvelli og Geysi, en annað ekki. En það er minnst 

sem menn sjá af Íslandi á þeirri leið. Það sannast að því meiri kynni 

sem menn fá að þessu landi því meiri verður aðsókn útlendinga 

hingað. Menn eru orðnir þreyttir á Sviss og Noregi og svo sjá menn 

hvergi slíka sjón sem hjer.”7 

Það lítur út fyrir að Collingwood hafi haft rétt fyrir sig en fjöldi ferðamanna hefur 

margfaldast síðan 1949 eða úr 5.312 í rúmlega 800.000 árið 2013. Samkvæmt World 

tourism Organisation (UNWTO) stofnunar starfræktri af Sameinuðu þjóðununum, þá 

mun fjöldi ferðamanna aukast um 3,8% árlega til ársins 2020 en Ferðamálastofa reiknar 

með 8,3% árlegri aukningu til ársins 2020.8 Aukning erlendra ferðamanna síðastliðin 4 

ár hefur þó verið nokkuð meiri en spá Ferðamálsstofu frá 2009. Erlendir ferðamenn 

voru komnir yfir 700 þús í lok ágúst 20149 en það gefur til kynna að enn verði fjölgun á 

erlendum gestum á því ári. 

 

                                                 
7 Ánægjulegur gestur. (1897) 
8 Ferðamálastofa. (2009, bls. 5) 
9 Aldrei fleiri erlendir ferðamenn hér á landi. (2014 ) 
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             Mynd 1: Fjöldi erlendra ferðmanna (Hagstofa Íslands) 

 

3.1 Fjöldi ráðstefnugesta  
Hversu stór hluti af öllum þessum ferðamönnum eru ráðstefnugestir? Það er svolítið á reiki en 

fram hafa komið tölur sem sýna að allt að 15% af erlendum gestum séu ráðstefnugestir. Í 

könnun á vegum MMR (Markað og miðlarannsóknir) fyrir Ferðamálaráð, “Könnun meðal 

erlendra ferðamanna á Íslandi veturinn 2011/12“ kemur fram að erlendir gestir sem komu til 

landsins vegna ráðstefnu eða fundar hafi verið um 10%. Hafa ber í huga að svarhlutfall 

könnuninnar var 52,6% af 4512 manna úrtaki.10 Staðreyndin er hins vegar önnur samkvæmt 

upplýsingum frá helstu ráðstefnuskipuleggjendum í Reykjavík. Ráðstefnugestir samkvæmt 

ráðstefnuskipuleggjendum eru á milli 4-7% af heildarfjölda ferðamanna. Þær tölur eru í meira 

samræmi við tölur frá Ráðstefnuborginni Reykjavík, en Þorsteinn Örn Guðmundsson segir í 

viðtali við Vísi 19. september 2013 að líklega séu ráðstefnugestirnir 7% af öllum sem 

heimsækja landið.11 Rögnvaldur Guðmundsson gerði einnig könnun fyrir Ferðamálastofu árið 

2010 „Erlendir ferðamenn á Íslandi sumarið 2010 og samanburður við sumrin á undan“ . Í 

talningum hans rokkar fjöldi ráðstefnugesta á milli 3-8%. Skiptist tímibilið í hans könnun 

þannig að 32-34% ráðstefnugesta komu á sumarmánuðum þ.e.a.s. júní, júlí og ágúst og 66-

68% af ráðstefnugestum á Íslandi komu hina mánuðina. Þó stendur júní upp úr sem stærsti 

ráðstefnumánuðurinn. Þessar tölur og upplýsingar eru í samræmi við þær tölur sem fengnar 

eru frá ráðstefnuskipuleggjendum. Mun ég hér eftir taka mið af talningu Rögnvaldar, 

                                                 
10 Ferðamálastofa. (2012, bls.16) 
11 Svavar Hávarðsson. (2013) 
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að ráðstefnugestir séu að meðaltali 7% af heildar ferðamönnum á Íslandi, fyrir tímabilið 2005 

-2014. Ef skoðuð er þróun fjölda ráðstefnugesta frá árinu 2005 þá er hægt að áætla að fjölgun 

ráðstefnugesta milli árana 2005 -2013 sé um 115%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
                   Mynd 2: Erlendir ráðstefnugestir á Íslandi miðað við 7% af heildarferðamönnum 

 

4 Ráðstefnugesturinn 
Hver er svo hinn erlendi ráðstefnugestur sem kemur til landsins? Ráðstefnugestir eru fólk úr 

öllum geirum og þjóðfélagshópum sem eiga það sameiginlegt að vera koma að hitta annað 

fólk með sömu reynslu eða sama áhuga á einhverju ákveðnu viðfangsefni. Áhugamenn, 

menntamenn, gúrúar, nemar, og allt þar á milli. Allt byggist þetta á dagskrá hverrar ráðstefnu 

fyrir sig. Ráðstefnugestir eru að koma til að fræða sig um málefni og miðla af eigin reynslu. 

Sem dæmi má nefna læknaráðstefnur og mismunandi deildir þar inni s.s. ráðstefna fyrir 

lungnalækna og hjartalækna. Fyrirtæki eru líka með ráðstefnur s.s. stoðtækjaframleiðendur 

þar sem þeir eru að kynna sína vöru og þá framþróun sem orðið hefur. Bóksafnsfræðingar eru 

með ráðstefnur sem og fleiri í hinum akademíska heimi. Einnig eru ráðstefnur eins og CCP er 

með, en þá hittast áhugamenn um tölvuleik. Markmið og/eða tilgangur ráðstefnu og 

fundahalds er að bjóða vettvang fyrir gagnkvæma miðlun á upplýsingum og hugmyndum. Að 

bæta samskipti með því að skapa sameiginlegan grunn þekkingar og gildismats. Skapa 

samstöðu og byggja grunn samvinnu sem ætlað er að skapa einingu í hópum og til 

viðurkenningar fyrir þátttakendur. Gefa stjórnendum eða millistjórnendum fyrirtækis 
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/stofnunar tækifæri til að skilgreina og kynna markmið fyrirtækisins og bjóða upp á vettvang 

fyrir stjórnendur til að vera sýnilegir leiðtogar. Að ná fram samstöðu um ákvarðanir með því 

að gera sem flesta þátttakendur í ákvörðuninni og þannig skapa sameiginleg markmið. Gefa 

þátttakendum tækifæri til að eiga félagsleg samskipti og þar með gefa þátttakendum svigrúm 

til miðlunar upplýsinga og svigrúm til félagslegrar þróunar fyrirtækisins í óformlegra 

samhengi. Búa til tækifæri til að kanna falin markmið/verkefni sem ekki er tök á að kanna eða 

ræða á vinnustað. 12Samkvæmt tölfræðiriti ICCA(International Congress and Convention 

Association, stærstu alþjóðlegu samtök aðila á ráðstefnu- og hvataferðamarkaðinum) fyrir 

ráðstefnumarkaðinn á árunum 2002-2011 þá eru flestar ráðstefnur sem haldnar eru á 

heimsvísu læknisfræðilegar og flestar ráðstefnur eru árlegir fundir. Sem dæmi um árlega 

ráðstefnu þá má benda á EOS sem áður hefur verið fjallað um. 

Samkvæmt Ráðstefnuborg Reykjavíkur þá voru ráðstefnuferðamenn á heimsvísu um 150 

milljónir manns og rúmur helmingur þess ferðuðust til Evrópu eða á markaðssvæði Íslands.13 

Þetta segir okkur að Ísland er með langt undir 1% markaðshlutdeild af ráðstefnumarkaði 

heimsins. Það er því greinilegt sóknarfæri fyrir Ísland í ferðaþjónustunni, því með því að taka 

örlítið meira af þessari köku þá getum við aukið fjölda ráðstefnugesta til muna. Margir vilja 

meina að ráðstefnugesturinn sé verðmætari ferðamaður en hinn almenni ferðamaður, þ.e.a.s. í 

fjárhagslegu viðmiði því þeir eru taldir eyða meiri fjármunum á dag en hinn hefbundni 

ferðamaður. Verður það skoðað nánar hér á eftir. En ráðstefnugesturinn getur líka verið 

verðmætur á öðrum sviðum, því með komu erlendra sérfræðinga og gesta á hinum ýmsu 

sviðum kemur reynsla og fræðsla til landsins þar sem íslenskir þátttakendur á ráðstefnum geta 

nýtt sér færni og vit annara til eigin þekkingar og stuðlað þannig að framþróun á sínu sviði. 

Reynsla og lærdómur er eitthvað sem erfitt er að meta að verðmætum.  

4.1  Skipulagning ráðstefnu 
Það að vera ráðstefnuskipuleggjandi felur í sér að skipuleggja ráðstefnur fyrir ýmsar fagstéttir, 

einstaklinga og opinberar stofnanir. Fagnefndir setja sig í samband við 

ráðstefnuskipuleggjendur sem sjá um að skipuleggja alla þá þætti sem snúa að bæði 

ráðstefnunni sjálfri og eins þeim ráðstefnugestum sem koma til með að sækja viðkomandi 

ráðstefnu. Algengur misskilningur er meðal almennings að alþjóðlegar ráðstefnur séu haldnar 

fyrir erlend fyrirtæki eða fagnefndir, það er ekki rétt því þær alþjóðlegu ráðstefnur sem 

haldnar eru á landinu eru lang oftast skipulagðar af íslenskum nefndum sem leita síðan til 
                                                 
12 Arney Einarsdóttir (2004) 
13 Ráðstefnuborgin Reykjavík (e.d) 
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ráðstefnuskipuleggjenda til að sjá um allt utanumhald þegar kemur að skipulagningu 

ráðstefna. Finna þarf hentugt húsnæði fyrir ráðstefnuna sem halda skal og þarf meðal annars 

að miða við fjölda ráðstefnugesta, tæknilega þörf ráðstefnunnar og fjölda „breakout rooms“ . 

Að ýmsu þarf að huga eins og að prenta kynningarbæklinga og útbúa merkispjöld. Útvega 

þarf öllum ráðstefnugestum gistingu, ferðir til og frá hóteli, mat og skipuleggja þarf einhvers 

konar afþreyingu fyrir gesti t.d. skoðunarferðir svo eitthvað sé nefnt. Sjálft ráðstefnuferlið 

getur tekið allt frá 6 mánuðum upp í 4 ár og eru mörg fyrirtæki byrjuð núna að vinna að 

ráðstefnum fyrir árið 2018 og einhverjir eru byrjaðir að huga að ráðstefnum sem áætlað er að 

halda árið 2020. Eftirspurnin getur komið hvenær sem er en hins vegar þá er ráðstefnuhaldið 

árstíðarbundið og eru flestar ráðstefnur haldnar á svokölluðum jaðartímum eða á haustin og á 

vorin, með þeirri undantekningu að júní er mjög stór ráðstefnumánuður. Nánast engar 

ráðstefnur eru haldnar í júlí, desember og janúar á Íslandi.  

Aðalráðstefnumánuðurinn í heiminum samkvæmt ICCA er september en júní fylgir þar fast á 

eftir ásamt október og maí. Meðal ráðstefnulengd samkvæmt ICCA var 3,78 dagar árið 2011 

og ráðstefnugjaldið USD 561.14 

 

5 Gjaldeyristekjur  
Á aðalfundi SAF (Samtök Ferðaþjónustunnar, hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa í 

ferðaþjónustu) þann 22.mars 2012 kom fram að gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum 

væru ekki að aukast í takt við aukningu í fjölda ferðamanna. Það getur verið rétt en ef skoðuð 

er hlutfallsbreyting á milli ára í gjaldeyristekjum frá erlendum ferðamönnum og fjölda 

erlendra ferðamanna þá er eins og það sé lítið samhengi þarna á milli. Sem dæmi þá var á 

árunum 2002-2003 rúmlega 15% aukning ferðamanna á milli ára en gjaldeyristekjur frá 

erlendum ferðamönnum minnkuðu um rúm 4,5%. Milli áranna 2007-2008 þá jukust 

gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum um tæp 19% en aukning í erlendum ferðamönnum 

var einungis 3,5%. Af hverju samhengið á milli fjölda gesta og gjaldeyristekna helst ekki í 

hendur er ekki gott að segja, en skýringuna gæti verið að finna í sveiflum í gengi krónunnar, 

breytingu á almennu verðlagi eða samsetningu erlendra ferðamanna sem koma til landsins. 

Ekki verður farið nánar í það hér. 

                                                 
14 ICCA (2012, bls. 18) 
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Mynd 3: Breytingar á fjölda ferðmanna á móti gjaldeyristekjum milli ára. Heimild: Hagstofa Íslands 

 

5.1 Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum 
Hlutfall gjaldeyristekna af erlendum ferðamönnum hefur hækkað með hverju árinu, en árið 

2010 voru tekjur af erlendum ferðamönnum 18,8% af heildargjaldeyristekjum landsins sem 

gerði ferðaþjónustuna eina af þremur helstu gjaldeyrisskapandi atvinnugreinum á Íslandi. 15 

En samkvæmt nýjustu tölum frá Hagstofunni fyrir árið 2013 þá er ferðaþjónustan orðin 

stærsta einstaka atvinnugreinin í gjaldeyristekjum landsins og má reikna með að hlutdeild 

ferðaþjónustunnar eigi enn eftir að aukast á komandi árum. Alþjóða ferðamálastofnunin segir 

að gera megi ráð fyrir að fjölgun ferðamanna á heimsvísu á ári sé 3,8%16. Aukning erlendra 

ferðamanna á Íslandi hefur verið margföld fjölgun ferðamanna á heimsvísu. Þó að við getum 

ekki reiknað með jafn mikilli áframhaldandi aukningu erlendra ferðamanna á næstu árum og 

verið hefur má þó reikna með 3,8% fjölgun ferðamanna árlega, samkvæmt langtímaspá 

UNWTO17. Þetta segir okkur að til að auka umsvifin í ferðaþjónustunni þá verðum við að 

halda helstu ferðamannaleiðum og innviðum þjónustunnar opnum yfir vetrartímann. Því án 

góðra innviða þá er ekki hægt að halda áfram að taka við fjölgun erlendra ferðamanna og auka 

þannig gjaldeyristekjurnar. 

 

                                                 
15 Hagstofa Íslands. Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu (e.d) 
16 Ferðamálastofa. (2009, bls. 5) 
17 International tourism exceeds expetation with arrival up by 52 millions in 2013 (2013) 
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                Mynd 4: Heimild: Hagstofa Íslands 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Mynd 5: Heimild: Hagstofa Íslands 
 
 
Tölulegar upplýsingar og úrvinnsla um gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum voru í 

höndum Seðlabanka Íslands til ársins 2008 en fluttist þaðan til Hagstofu Íslands. Þar er önnur 

aðferðafræði notuð við úrvinnslu á gjaldeyristekjum en gert var hjá Seðlabankanum sem þykir 

sýna betur tekjurnar en sú úrvinnsla sem höfð var hjá Seðlabankanum. Hagstofan hefur 

uppfært gögn frá Seðlabankanum frá árinu 2000 og gefið út svokallaða 

Ferðaþjónustureikninga eða Tourism satellite accounts. Í þessum heftum hefur verið hægt að 

finna heilstætt yfirlit yfir ferðaþjónustuna sem og þróun hennar. Nýjasti 

ferðaþjónustureikningurinn er fyrir árin 2009 -2011 en sökum fjárskorts þá stoppaði verkefnið 

2011. Þegar þetta er skrifað stendur til að halda verkefninu áfram árið 2014 þar sem fármagn 
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hefur nú fengist og er vinna við úrvinnslu úr gögnum um gjaldeyristekjur hafin aftur. Það er 

mjög jákvætt enda mikið af upplýsingum að finna í þessum ritum. Vegna þess að verkefnið 

var stöðvað þá eru ekki nákvæmar upplýsingar komnar um skiptingu á gjaldeyristekjum 

vegna erlendra ferðamanna fyrir árið 2012 og 2013, einungis heildartekjur af erlendum 

ferðamönnum. Því notaði höfundur þær upplýsingar sem eru að finna hjá Hagstofunni, þ.e.a.s. 

heildartekjur af erlendum ferðamönnum og reiknaði út hversu hátt hlutfall af heildartekjum 

síðastliðinna ára var eyðsla erlendra ferðamanna innanlands, hversu hátt hlutfall var 

fargjaldatekjur og hversu hátt hlutfall af heildartekjum var umsvif íslenskra ferða- og 

flugþjónustufyrirtækja vegna starfsemi utan Íslands. Þessar upplýsingar voru síðan yfirfærðar 

fyrir árin 2012 og 2013 sem ætti að gefa nokkuð raunsæja mynd af því hvernig tekjur af 

erlendum ferðamönnum skiptist. 

Samkvæmt ferðaþjónustureikningi fyrir árið 2009 á vegum Hagstofu Íslands voru heildar 

gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar 158 milljarðar, þar með talið umsvif íslenskra ferða- og 

flugþjónustufyrirtækja vegna starfsemi utan Íslands, það voru u.þ.b. 20 % af heildar 

gjaldeyristekjum þjóðarinnar. Ferðaþjónustan var þá ein af þremur helstu gjaldeyrisskapandi 

atvinnugreinum á Íslandi. 18 En samkvæmt nýjustu tölum fyrir árið 2013 þá er ferðaþjónustan 

orðin stærsta einstaka atvinnugreinin í gjaldeyristekjum landsins, eins og fram kom hér að 

framan.  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Hagstofa Íslands. Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu. (e.d) 
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Mynd 6: Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum sem koma til Íslands. Miðað við verðlag hvers árs,          
milljónir króna. Heimild: Hagstofa Íslands, útreikningar höfundar (2014)  

 

 

Erlendir ferðamenn skildu eftir sig innanlands rúmlega 132 milljarða árið 2011 en heildar-

tekjur af erlendum ferðamönnum voru um 196 milljarðar þegar tekin eru með umsvif 

íslenskra ferðafyrirtækja vegna starfsemi utan Íslands. Erlendar gjaldeyristekjur af útgjöldum 

erlendara ferðamanna innalands árið 2013 eru um 129 milljarðar og 71 milljarður eru 

fargjaldatekjur, sem gera heildargjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum sem koma til 

landsins um 200 milljarða. Þegar síðan umsvif íslenskra ferða- og flugþjónustufyrirtækja eru 

tekin með þá hækkar þessi tala í 275 milljarðar.19 Þetta er hækkun upp á 79 milljarða eða 40% 

hækkun á tekjum vegna erlenda ferðamanna á einungis tveimur árum. 

Þetta segir okkur að dagleg meðaleyðsla erlendra ferðamanna fyrir utan farmiða sé um 20.000 

kr. árið 2013 og með fargjaldakostnaði þá eru dagleg útgjöld innanlands hins almenna 

ferðamanns um 33.000 kr. Hér er miðað er við að hver gestur dvelji að meðaltali 7,5 nætur,20 

en notast var við tölulegar upplýsingar frá ferðamálastofu „Ferðaþjónusta í tölum“ fyrir árin 

2009 – 2014. 

 

 

 

                                                 
19 Meet in Reykjavík (2014) 
20 Ferðaþjónusta í Tölum (e.d) 
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     Mynd 7: Dagleg útgjöld, hjá hinum almenna ferðamanni.  Heimild: Hagstofa Íslands, útreikningar höfundar 

 

5.1.2 Gjaldeyristekjur af erlendum ráðstefnugestum 

 

Hver er þá dagleg eyðsla hjá erlendum ráðstefnugesti? Þá vandast málið en ekki er hægt að sjá 

það út með því að skoða erlenda kreditkortanotkun enda eru ekki til neinar upplýsingar sem 

gefa góða mynd af gjaldeyristekjum sem koma frá erlendum ráðstefnugestum. Því var leitast 

eftir því að fá sem raunverulegasta mynd af daglegri eyðslu þeirra ráðstefnugesta sem koma 

til landsins. Upplýsingar sem notast var við voru teknar úr gögnum ráðstefnufyrirtækisins 

Congress Reykjavík fyrir árin 2005 – 2013. Til að fá sem nákvæmustu niðurstöðu voru notuð 

gögn sem innihéldu upplýsingar um ráðstefnugjöld, hótelverð, dvalarlengd gesta ásamt 

tveimur skoðunarferðum sem gestir bókuðu sig í að meðaltali. Ferðirnar sem um ræðir eru 

Bláa Lónið og Gullni hringurinn. Reiknað var út meðalverð hótelgistingar og meðal 

ráðstefnugjöld hvers árs fyrir sig með tilliti til fjölda gistinátta og fjölda greiddra 

ráðstefnugjalda í hverjum verðflokki fyrir sig. Öll verð miðast við verðlag hvers árs, nema ef 

annað er tekið fram. Verð skoðanaferða var fengið frá Kynnisferðum.  

Til hliðsjónar þá er venjulega innifalið í ráðstefnugjaldi yfir ráðstefnudagana allir 

hádegisverðir og kaffiveitingar. Morgunmatur er reiknaður inn í hótelverð. Í þessum 

útreikningi er ekki sett inn nein verslun, kvöldmatur eða önnur útgjöld ferðamannsins. Því er 

þessi útreikningur lágmarks útgjöld ráðstefnugesta á dag. 
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       Mynd 8: útgjöld, Heimild: Congress Reykjavík, útreikningar höfundar 

 

Eins og sést á mynd 8 þá voru dagleg útgjöld ráðstefnugesta rúmlega 45 þúsund krónur árið 

2013 sem eru meira en tvöfalt hærri en útgjöld hins almenna ferðamanns og hafa dagleg 

útgjöld ráðstefnugesta aukist þó nokkuð síðastliðin fjögur ár eða síðan 2008. Þar gæti gengi 

krónunnar átt einhvern þátt, því strax eftir hrun árið 2008 sáust glögg merki um að 

hótelgisting hækkaði umtalsvert. Mörg hótel sem og fleiri ferðaþjónustufyrirtæki sáu sér þann 

leik á borði að lækka ekki evru verðin í samræmi við gengið, heldur hækkuðu þeir íslenska 

verðið og héldu sama evruverði. Það hefur einnig verið erfitt að fá upplýsingar um 

raunverulega dvalarlengd ráðstefnugesta. Starfsfólk í ráðstefnuþjónustu hefur haft orð á því að 

þeirra gestir stoppa oftast mun styttri tíma á landinu en aðrir ferðamenn og þegar farið var yfir 

gögn ráðstefnuskipuleggjandans kom í ljós að meðaldvalarlengd ráðstefnugesta á árunum 

2005-2013 voru 3,89 nætur. Engar aðrar tölur eru til að staðfesta þessa dvalarlengd 

ráðstefnugesta en í gögnum hjá ráðstefnuskipuleggjendum þá er það mjög sjaldgæft að 

ráðstefnugestir dvelji á landinu lengur en 7-8 daga. 
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    Mynd 9: Meðal dvalarlengd ráðstefnugesta. Upplýsingar unnar frá gögnum Congress Reykjavík 

 

Þessir 3,89 dagar eru samt mjög verðmætir fyrir þjóðarbúið því á þessum dögum þá er hver og 

einn gestur að eyða þó nokkuð hærri upphæð hér á landi en hinn almenni ferðamaður. Einnig 

er gott að benda á það að inni í þessum útreikningum er ekki tekið tillit til fargjaldaútgjalda en 

þá hækka dagleg útgjöld til muna. Þessar tölur eru í nokkru samræmi við tölur sem koma frá 

ICCA þar var meðallengd ráðstefna í Evrópu á tímabilinu 1999-2008 3,7 – 4,2 dagar21.  

Þessir útreikningar þ.e.a.s. meðaldvalarlengd hvers ráðstefnugest, meðalútgjöld hans meðan á 

á dvöl hans stendur eru hér notaðar og þær upplýsingar að fjöldi ráðstefnugesta væri að 

meðaltali 7% af heildar ferðamönnum er koma til landsins þá er hægt að finna út hvað þessir 

gestir eru að skilja eftir sig í heildina að lágmarki. Árið 2013 skildu ráðstefnugestir að 

lágmarki 11,5 milljarða eftir sig í gjaldeyri, þegar ferðakostnaður er tekin með í þetta þá gera 

þetta nær 18 milljörðum. 

 

5.2  Efnahagslegur ávinningur 
Þegar tekin eru saman útgjöld þessa tveggja ferðamannahópa eins og gert er á mynd 10, bls. 

27, þá sést skýr munur á því sem þjóðarbúið er að fá frá hinum almenna ferðamanni og hins 

vegar frá ráðstefnugestinum. Það er ljóst að í daglegri neyslu þá gefur ráðstefnugesturinn mun 

meira af sér þann tíma sem hann er á landinu, enda er hann í styttri tíma á landinu og reynir 

                                                 
21 ICCA (2009) 
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væntanlega að skoða sem mest á sem stystum tíma. Þá gista flestir ráðstefnugestir í dýrari 

gistingu en hinn almenni ferðamaður. Til samanburðar má einnig benda á að Norway 

Convention Bureau gerði könnun árið 2008 um eyðslu ráðstefnugesta í samanburði við hinn 

almenna ferðamann og þeirra niðurstaða var sú að ferðamaðurinn eyddi 104 € meðan 

ráðstefnugesturinn fór með 410 € í daglega neyslu eða um fjórfalt meira enn hinn almenni 

ferðamaður.22 

Samkvæmt Meet in Reykjavík þá er meðaleyðsla MICE gesta á dag 63.000 kr. (MICE gestur 

er samheiti yfir þá ferðamenn sem falla undir ráðstefnugesti, viðburðargesti og 

hvataferðagestir), ráðstefnugesturinn eyðir 66.500 kr., hvataferðamaðurinn 88.500 kr. en 

almenni ferðamaðurinn 34.500 kr. Inn í þessum tölum er uppihald, gisting, flug, og 

ráðstefnugjald hjá ráðstefnugestum.23 Styðja þessar tölur útreikninga sem gerðar voru út frá 

gögnum ráðstefnuskipuleggjanda. 

 
 

 
                        Mynd 10: Útgjöld utan farmiða – útreikningar höfundar 
 

                                                 
22 Anna Valdimarsdóttir (2009) 
23 Meet in Reykjavík (2014) 
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                    Mynd 11: Útgjöld með farmiða – útreikningar höfundar 
 

 

Þar sem ekki eru til neinar nákvæmar tölur um hlutfall ráðstefnugesta af heildarfjölda 

ferðamanna þá verður að ákveða eitthvert viðmið. Samkvæmt þeim könnunum sem hafa verið 

gerðar er þetta hlutfall líklega á milli 3-7% en eins og áður hefur komið fram þá er hér miðað 

við að hlutfallið sé 7 %. Þannig er hægt að finna út þær gjaldeyristekjur sem komið hafa frá 

erlendum ráðstefnugestum síðan 2005. Dagleg útgjöld og gistinætur ráðstefnugesta miðast við 

þá útreikninga sem áður hefur verið fjallað um. Til að fá núvirði á eyðslu ferðamanna þá var 

notast við vísitölu neysluverðs, með grunn frá 1988 og meðaltal vísitölu hvers árs fyrir sig. 
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Ár 
Fjöldi 

ráðstefnu-
gesta 

Dagleg 
útgjöld án 
flugmiða 

Gistinætur  
á hvern 

ráðstefnu- 
gest 

Heildartekjur af 
ráðstefnugestum  

án flugmiða 

Heildartekjur á 
núvirði án 
flugmiða 

Dagleg 
útgjöld  

með flugi 

Heildar tekjur af 
ráðstefnugestum  

með flugmiða 

Heildartekjur  
á núvirði 

 með flugmiða 

2005 26.189 26.664 3,83 2.674.538.968 4.521.844.457 43.789 4.392.242.741 7.425.967.142 

2006 29.560 26.281 3,48 2.703.494.933 4.281.398.153 44.208 4.547.623.910 7.201.858.741 

2007 33.950 24.884 3,70 3.125.803.660 4.713.259.666 37.722 4.738.449.030 7.144.895.560 

2008 35.140 30.789 3,74 4.046.401.220 5.427.201.117 46.631 6.128.413.892 8.219.682.850 

2009 34.576 34.058 3,72 4.380.632.598 5.246.335.093 55.686 7.162.484.786 8.577.938.105 

2010 34.204 41.297 3,77 5.325.210.157 6.050.975.308 65.272 8.416.764.350 9.563.872.927 

2011 39.593 45.221 4,18 7.484.018.522 8.177.533.608 65.523 10.843.973.941 11.848.843.117 

2012 47.094 42.306 4,09 8.148.666.171 8.464.521.844 64.355 12.395.622.399 12.876.097.066 

2013 56.514 45.421 4,49 11.525.394.450 11.525.394.450 66.460 16.863.995.677 16.863.995.677 
Tafla 1: Tekjur af ráðstefnugestum frá 2005 – 2013 – útreikningar höfundar 

 

Samkvæmt töflu 1 þá voru lágmarkstekjur af ráðstefnugestum einum árið 2013 yfir 11 

milljarðar og höfðu heildartekjurnar án flugmiða aukist um 150% á núvirði á þessum 9 árum. 

Skýringuna á því er aðalega að finna í fjölgun ráðstefnugesta. Mesta aukningin er á milli 

áranna 2012 og 2013 eða tæplega 40 %.  

Það er því ljóst að í ferðaþjónusta tengd ráðstefnum er mikilvægt sóknarfæri á Íslandi og 

fjárfesting sem styður við ráðstefnuhald  er tækifæri sem nauðsynlegt er að nýta sem best. Það 

er ekki nema upp að ákveðnu marki að hægt er að fá hinn almenna erlenda ferðamann til 

landsins utan háannatíma, og það er vegna þess að gestir eru að nýta fríin sín og þá aðalega 

sumarfrí til að skoða og heimsækja aðra staði. Hins vegar með ráðstefnuhaldi þá eru þar aðilar 

sem að sækja fundi og ráðstefnur vegna vinnu sinnar og forðast þeir frekar að koma á 

ráðstefnur og fundi sem eru haldnir á almennum frítímum svo sem sumarfrítíma. Við það 

opnast möguleiki á að fá ferðamenn hingað til landsins á öðrum tímum utan sumartímans, sem 

sagt ráðstefnuferðamenn. Mikilvægt er því að leggja mun meiri áherslu á að markaðsetja 

Reykjavík sem ráðstefnuborg og ná þannig alþjóðlegum viðburðum til landsins. Það er einnig 

ljóst samkvæmt útreikningum hér að framan sem og rannsóknum annarra ráðstefnuborga, að 
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gestir sem tilheyra hópi MICE eru afar verðmætir þar sem þeir verja meira fjármagni í sínum 

ferðum en hinn almenni ferðamaður. 

 

Samkvæmt ICCA þá er Evrópa með stærstu markaðshlutdeildina af ráðstefnumarkaðinum, 

eða um og yfir 55% af heildarmarkaðinum og er Ísland langt undir 1% samkvæmt þeim. 

 

 
Mynd 12: Heimild ICCA  

 

ICCA reiknar út daglega eyðslu ráðstefnugesta út frá formúlu sem byggð er á tveimur 

könnunum frá árinu 2004 sem gerð var af ráðstefnuskrifstofu Vínarborgar og Finnlands og 

byggir formúlan á því að 22% af heildarútgjöldum sé notað í ráðstefnugjald. Báðar þessar 

kannanir gáfu sömu niðurstöður. ICCA finnur þannig meðal ráðstefnugjald hverrar ráðstefnu 

fyrir sig, hvert ár fyrir sig, finnur út heildarútgjöld miðað við að ráðstefnugjaldið sé 22 % af 

heildarútgjöldum og deilir síðan gjaldinu niður á meðaldvalarlengd hvers tíma. Höfundur 

notaði þessa aðferð til að sjá samanburð á niðurstöðum. Sjá töflu 2 bls. 31. Einhver munur 

kemur fram í útgjöldum ráðstefnugesta en þegar heildin er skoðuð þá er hann óverulegur og 

útreikningar ICCA sem og útreikningar höfundar sýna svipaðar niðurstöður. 
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Ár Ráðstefnugjald Dvalarlengd Útgjöld alls Útgjöld pr. dag 
Útgjöld pr. dag með 

útreikningum höfundar 

2005 34.073 3,83 154.875 40.426 43.789 

2006 27.661 3,48 125.730 36.172 44.208 

2007 37.318 3,70 169.625 45.838 37.722 

2008 37.201 3,74 169.095 45.184 46.631 

2009 41.840 3,72 190.182 51.139 55.686 

2010 62.854 3,77 285.698 75.875 65.272 

2011 69.312 4,18 315.055 75.462 65.523 

2012 62.542 4,09 284.283 69.545 64.355 

2013 64.661 4,49 293.912 65.508 66.460 

Tafla 2: Útgjöld ráðstefnugesta á dag með útreikningum ICCA 

 

 

Ávinningur af ráðstefnum og fundarhöldum er mikill en ráðstefnuhald hefur ekki bara 

efnahagslegan ávinning fyrir þjóðarbúið því einnig er um að ræða félagsleg og hagfræðileg 

áhrif í þjóðfélaginu. Ráðstefnuhald er atvinnuskapandi, það eykur arðsemi fyrirtækja í 

ferðaþjónustu sem og arðsemi annara fyrirtækja á sviði viðskipta, verslunar og menningar, 

eykur útflutningstekjur og getur gefið sveitarfélögum tækifæri til uppbyggingar.24 

 

6 Sagan  
Í yfirferð minni yfir sögu ráðstefnuhalds og tengingu hennar við ferðaþjónustuna byggi ég á 

upplýsingum sem eru að stórum hluta fengnar í viðtali við Kjartan Lárusson og gömlum 

blöðum. 

6.1 1900-1930 
Segja má að fyrsti vísirinn af ráðstefnuhaldi á Íslandi hafi verið fyrir um 114 árum eða árið 

1900. Í ágúst það ár var haldin mikil móttaka fyrir danska nemendur, vini þeirra og kunningja 

sem komu hingað í ferð er kölluð var „Studentert og til Island“ 25, Stúdentaförin danska. Þetta 

voru 82 gestir sem gistu á Hótel Íslandi sem stóð á horni Austurstrætis og Aðalstrætis þar sem 

nú er Ingólfstorg. Tvö önnur hótel voru starfrækt á þessum tíma en það voru Hótel Reykjavík 

og Hótel Alexandra. Þarna má segja að hafi verið í fyrsta skipti undirbúin samkoma sem hægt 

er að líkja við ráðstefnu á Íslandi. Þetta voru venjulegir ferðamenn en einnig meira, því þarna 

                                                 
24 Arney Einarsdóttir (2004) 
25 Stúdentaförin danska (1900) 
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var í fyrsta sinn sem tugur íslenskra menntamanna sem voru um leið íslenskir embættismenn 

danska konungsins, tóku þátt í að hitta gesti og komu að dagskrá. Það er ljóst að ef þetta hefði 

einungis verið túristaferð þá hefðu 10 æðstu embættismenn Íslands ekki komið að þessari 

móttöku. Embættismennirnir hittu gestina og kynntu þeim ákveða hluti, en annar hluti 

ferðarinnar var hin dæmigerða ferðamannaferð, t.d fóru gestirnir að skoða Þingvelli, Gullfoss 

og Geysi. Enn þann dag í dag skiptast ráðstefnur upp í fagdagskrá og ferðadagskrá.  

Næstu ár voru samt mjög róleg í ferðaþjónustu sem og í ráðstefnuhaldi en það er væntanlega 

vegna þess að samgöngur til landsins voru frekar frumstæðar. Á sama tíma var einnig lítið um 

uppbyggingu í gistingu og veitingahúsarekstri. Í janúar 1914 verða straumhvörf í samgöngum, 

þá er Eimskipafélag Íslands stofnað og komu fyrstu skip félagsins til landsins ári seinna. Þetta 

gerði það að verkum að samgöngur til og frá Íslandi urðu mun stöðugri. Árið 1930 verður svo 

önnur bylting þegar Hótel Borg opnar. Þá opnar hér á landi í fyrsta sinn hótel sem er með 

herbergi með baði. Alvöru 4* hótel þess tíma. Með þessu voru fyrstu grunnskref í þróun 

ráðstefnuhalds á Íslandi stigin. 

6.2 1931 -1960 
Næstu grunnskref má ætla að hafi verið stigin árið 1936 en þá var Ferðaskrifstofa ríkisins 

stofnuð. Var sænskur sérfræðingur fenginn til landsins til að koma með hugmyndir að 

fjölbreyttara atvinnulífi. Meðal hugmynda sem komu frá honum var efling ferðaþjónustu og út 

frá því stofnaði ríkistjórnin Ferðaskrifstofu ríkisins. En ríkið tók einkarétt á rekstri 

ferðaskrifstofu fyrir erlenda ferðamenn, með því vildu þeir „ afnema skipulagsleysið.“ 26 Með 

tilkomu Ferðaskrifstofu ríkisins var komin ábyrgur aðili sem bar ábyrgð á þeim erlendu 

ferðamönnum, þar á meðal ráðstefnugestum sem komu landsins. Á þessum tímapunkti voru 

fyrstu ferðamálalögin sett. Næsta áratuginn gerðist þó lítið í ferðamálum á Íslandi og er seinni 

heimstyrjöldinni þar um að kenna því þó svo að Íslendingar væru ekki beinir þátttakendur í 

heimstyrjöldinni þá voru Evrópubúar uppteknir af henni.  

Þriðja stóra skrefið í þróun ferðaþjónustunnar er millilandaflugið en það byrjar 1948 en fer þó 

ekki á fulla ferð fyrr en árið 1950 og verða þá ákveðin vatnaskil. Á árunum 1950- 1960 kom 

töluverð hreyfing á ferðaþjónustuna og ferðaþjónustan fékk á sig nýjan blæ með áætlunarflugi 

á milli tveggja heimsálfa, Evrópu og Norður Ameríku. Skapaðist þá alveg nýr möguleiki fyrir 

ráðstefnuhald á Íslandi. Í framhaldi af reglulegu millilandaflugi fór í gang mikilvægur þáttur 

                                                 
26 Erlendi ferðamannastraumurinn er nýr atvinnuvegur fyrir þjóðina (1936) 
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ráðstefnuhalds á Íslandi sem er regluleg þátttaka Íslendinga í norrænum ráðstefnum. Með 

þátttöku okkar í þessu norræna samstarfi komu til landsins norrænar fagráðstefnur á sviði 

læknavísinda og tæknimála og er þátttaka okkar í norrænu samstarfi ennþá einn af okkar 

mikilvægustu þáttum í ráðstefnuhaldi hér á landi. Má nefna að 22. Norræna 

lögfræðingaþingið var haldið 1960, 27. Norræna lögfræðingaþingið árið 1975, 32. Norræna 

lögfræðingaþingið árið 1990 og 37. Norræna lögfræðingaþingið 2005 en það norræna 

samstarf er með þing á þriggja ára fresti sem fer á milli Norðurlandanna. Árið 1960 sóttu 380 

erlendir lögfræðingar þingið27 en árið 2005 sóttu 778 erlendir lögfræðingar þingið.28 

 

6.3 1961-1980  
Tímabilið 1961 – 1980 gefur nokkuð góða mynd af því umhverfi sem við þekkjum í dag og þá 

verður í fyrsta sinn nægilegt gistirými til í þeim gæðaflokki sem óskað er eftir, því á þessum 

árum varð margföldun á gistirými í Reykjavík. Ljóst var að Reykjavík þurfti á að halda fleiri 

gistimöguleikum enda liðnir áratugir frá opnun Hótel Borgar. Hótel Saga opnar 1962 sem var 

mikil breyting, í kjölfarið kom Hótel Holt 1965 og Hótel Loftleiðir 1966. Lofleiðir var stærsta 

hótelið og gat tekið á móti 200 gestum. Flugsamgöngur þróuðust á þessum tíma, flugvélar 

urðu stærri, þotuvæðing. En mikilvægur þáttur er að geta komið ráðstefnugestum fljótt og 

örugglega fram og baka til landsins. Á sjöunda áratugnum var farið að leggja meiri áherslu á 

en áður á ráðstefnuhald og komu skemmtiferðaskipa, enda verður þá mikil ferðamálavakning 

á Íslandi. Árið 1964 voru 16 norrænar ráðstefnur haldnar á Íslandi og 20 ráðstefnur í heildina. 

Var talað um tískufyrirbrigði á Norðurlöndum að halda ráðstefnur á Íslandi.29 Árið 1964 er 

Ferðamálaráð stofnað og fóru þá ráðamenn að ræða möguleika á því að gera framtíðaráætlun 

um þróun íslenskra ferðamála. Í kjölfarið var danski prófessorinn Ejler Alkjær ráðinn til að 

gera stutta áætlun um þróun ferðamála á Íslandi. Árið 1965 benti Alkjær á það, að Sameinuðu 

þjóðirnar veittu í einstökum tilvikum styrk til gerða ferðamálaáætlana. Í framhaldinu voru 

teknar upp viðræður við Sameinuðu þjóðirnar um styrkveitingu vegna könnunar á eflingu á 

íslenskum ferðmálum. Samþykkt var að Alkjær kæmi til landsins til að gera úttekt á 

ferðamálum og koma með hugmyndir um þróun þeirra. Var einnig ákveðið að yrði athugun 

Alkjærs jákvæð, gæti hún orðið grundvöllur fyrir frekari styrkveitingu frá Þróunarsjóði 

Sameinuðu þjóðanna. Skýrslu Alkjærs var skilað til Sameinuðu þjóðanna 1969. Alkjær var á 

                                                 
27 Mót og Ráðstefnur. (1960) 
28 Congress Reykjavík 
29 700-800 Útlendingar á 20 ráðstefnun hér. (1964) 
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þeirri skoðun að Ísland ætti mikla framtíðarmöguleika sem ferðamannaland en einnig benti 

hann á að ferðamannatímabilið væri of stutt. Lagði hann til að ferðamálaáætlun sem ætti að 

gera væri fyrst og fremst miðuð við fjóra þætti, ráðstefnuhald, stangveiði í ám og vötnum, 

uppbyggingu heilsuhæla og skíðaíþróttir, enda væru þessir þættir heppilegir til að lengja 

ferðamannatímabilið.30 Þarna kemur fram í fyrsta skipti sú hugmynd að gera Ísland að 

ráðstefnulandi. Skömmu eftir áramót 1970 óskaði samgönguráðuneytið eftir því að sendinefnd 

Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum legði fram umsókn um aðstoð vegna 

ferðamálaáætlunarinnar sem byggð væri á tillögum Alkjærs og var kostnaður áætlaður 140 

þúsund dollarar. Árið 1972 var hafist við gerð ferðamálaáætlunarinnar. Skammtímamarkmið 

verkefnisins var að lengja ferðamannatímann, bæði vor og haust, en langtímamarkmiðið að 

auka straum erlendra ferðamanna til Íslands með því að þróa íslensk ferðamál á 

kerfisbundnari hátt en gert hafði verið. Þessi ferðamála rannsókn er sú stærsta sem gerð hefur 

verið hér til þessa. Þessi rannsókn/könnun byggðist á því að 5 aðilar voru ráðnir til að annast 

þessi fjögur mismunandi svið ferðamála. Einnig voru ráðnir 15 erlendir sérfræðingar ýmist frá 

Bandaríkjunum eða Evrópu og var markmiðið að undirbúa Ísland undir framtíðina. Erlendu 

sérfræðingarnir voru á vegum fyrirtækis sem nefndist Checchi & co. Rannsóknin var á mjög 

alþjóðlegu stigi en þegar niðurstöðurnar lágu fyrir, var skýrslan lokuð niður í skúffu og lítur út 

fyrir að íslenskir ráðamenn hafi ekki viljað nýta sér þessar niðurstöður og reynslu annarra 

þjóða til að byggja upp ferðaþjónustuna hér á landi. Skýrslan sem varðaði ráðstefnuhald á 

Íslandi var í höndum Haraldar Hamars og var hann ásamt öðrum sendur víða um heim til að 

kynna sér ráðstefnuhald, þar á meðal Dublin en Dublin var á þessum tíma ein af miðstöðum 

rástefnuhalds í Evrópu. Höfundur reyndi mikið að fá afrit af þessari skýrslu en án árangurs og 

virðist sem svo þessi opinbera skýrsla hafi gufað upp inni í ráðuneytinu. Einungis var hægt að 

fá úrdrátt úr skýrslunni. Á þessum sama tíma var samt ýmislegt að gerast í landinu sem styrkti 

ráðstefnuhald. Ísland varð allt í einu þekkt, ekki bara sem einhver eyja í miðju Atlantshafi 

heldur sá staður þar sem hinn heimssögulegi viðburður, skákeinvígi Fischers og Spassky, fór 

fram. Fagmenn tóku eftir því hversu vel þetta mót tókst til í allri skipulagningu. Ári eftir 

skákeinvígið komu til landsins forseti Bandaríkjanna og forseti Frakklands og héldu hér 

leiðtogafund. Þessir atburðir sem og Vestmanneyjagosið 1973 og Surtseyjargosið 10 árum 

áður vöktu athygli erlendra aðila á landinu. Þá vakti kosning Vigdísar Finnbogadóttur árið 

1980 heimsathygli, þegar í fyrsta sinn í heiminum var kona kjörin leiðtogi þjóðar sinnar í 

lýðræðislegri kosningu. 

                                                 
30 286 Frumvarp til laga 152 
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Í kringum 1970 er farið að hugsa til þess að flugstöðin í Keflavík væri að verða of lítil vegna 

aukningar  ferðamanna. Stærsta ráðstefna sem haldin hafði verið var sett 31 júlí 1977. Það var 

ráðstefnan „World Congress of Esperanto“ sem haldin var í Háskólabíó og voru um 1200 

þátttakendur.31 Þessi sama ráðstefna kom aftur til Reykjavíkur árið 2013, og voru þátttakendur 

aðeins færri 2013 eða rétt rúmlega 1000.32 

6.4 1981-2000 
Árið 1980 skrifar þáverandi ferðamálastjóri Heimir Hannesson grein í Vísir að flugstöðin á 

Keflavíkurflugvelli væri úr sér gengin og ný flugstöð væri nú óhjákvæmileg,33 enda þurfti að 

fara í gegnum varnarsvæði bandaríska hersins í Keflavík að flugstöðinni, en á varnarsvæðinu 

giltu bandarísk lög. Það varð síðan árið 1987 að ný þjónustubygging var opnuð, og 

aðskilnaður almenns farþegaflugs og starfsemi varnarliðsins varð að veruleika. Flugstöðin var 

um 14.000 fermetrar að flatarmáli.34 og var kennd við Leif Eiríksson. Ekki voru allir 

sannfærðir um það að nafnið mundi halda. Þórhallur Vilmundsson prófessor sagði í 

Þjóðviljanum í april 1987 að hann teldi að nafnið ætti ekki eftir að festast við stöðina meðal 

annars vegna þess að nafnið væri of langt og óþjált.35 Væru dæmi erlendis frá þar sem reynt 

hafi verið að kenna flugstöðvar við nöfn merkra manna en það hefði ekki gengið.36En sú varð 

ekki raunin heldur hefur nafnið haldist þó svo að oft sé talað um Leifsstöð í daglegu tali frekar 

en Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Með nýrri flugstöð var hægt að taka á móti fleiri flugfarþegum 

og bjóða þeim farþegum sem fóru um flugstöðina upp á fyrirtaks þjónustu og umgjörð, 

þjónustu sem var samkeppnishæf á erlendum mörkuðum. Með nýrri flugstöð var enn eitt 

mikilvægt skref tekið í ráðstefnuhaldi á Íslandi. Árið 1986 var leiðtogafundurinn í Höfða, og 

þá komst Ísland enn einu sinni á blað erlendis því að á einungis 10 dögum tókst Íslendingum 

að skipuleggja með góðum árangri og halda einn mikilvægasta leiðtogafund sem haldinn 

hefur verið þegar Reagan og Gorbatsjov hittust. Ísland fékk alheimsumfjöllun sem jók bæði 

áhuga ferðamanna á landinu sem ferðamannalands sem og góðum stað til ráðstefnuhalds.  

Árið 1992 er Ráðstefnuskrifstofa Íslands stofnuð hér eftir notað RSÍ og var markmið hennar 

að kynna möguleika Íslands til ráðstefnuhalds og hvataferða bæði utanlands og innan. Einnig 

                                                 
31 Inuk á Esperanto. (1977) 
32 Wikipedia (e.d) 
33 Ný flugstöð er óhjákvæmileg. (1980)  
34 Nýja flugstöðin vígð 14. apríl. (1987)  
35 Kennd við Leif. (1987) 
36 Flugstöð Leifs Eiríkssonar. (1987) 
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að miðla á hlutlausan hátt upplýsingum um aðila að RSÍ og á sama hátt miðla upplýsingum á 

hlutlausan hátt til aðildarfélaga. 

Á síðustu tæpu tveimur áratugum hefur verið farið í miklar kynningar á landinu og verður 

„Iceland naturally“ að veruleika árið 2000, en Iceland Naturally eru markaðssamtök sem 

starfa með það markmið að kynna ferðamennsku, þjónustu, vörur og menningu á Íslandi. Var 

stefna „Iceland Naturally“ að auka jákvæða vitund um Ísland með því að bæta við og styðja 

við jákvæða eiginleika sem tengjast Íslandi þá sérstaklega á mörkuðum Norður Ameríku. 

Árið 2000 var mikil vakning í ráðstefnuhaldi en sú vakning kom í kjölfarið á því að Reykjavík 

varð ein af menningarborgum Evrópu. Þar kemur aukning erlendra ferðamanna utan 

háannatíma sem gæti skýrst af einhverju leyti af því að það verður aukning í ráðstefnuhaldi. 

 

6.6 2001-2010 
Iceland Naturally verkefnið heldur áfram og með auknum ferðamannastraumi þá er flugstöðin 

stækkuð, árið 2001 stækkaði hún um 16.000 fermetra. Þann 11. september 2001 varð mikið 

áfall fyrir ferðaþjónustuna þegar hryðjuverkaárásin á tvíburaturnana var gerð í New York. 

Flugfélög áttu erfitt uppdráttar í kjölfar atburðarins og mörg urðu gjaldþrota, og tímabundin 

lægð var í öllum flugsamgöngum sem hafði áhrif um allan heim. Eldgos voru á Íslandi árið 

2010, eldgosið á Fimmvörðuhálsi var kallað túristagos og kepptust erlendir og innlendir 

ferðamenn að fara að gosstöðvum og fylgdust með hraunfossunum sem mynduðust. Erlendir 

fjölmiðlar flykktust til landsins, sem gaf Íslendingum ókeypis kynningu á landinu. Sólahring 

eftir að gosinu á Fimmvörðuhálsi lauk byrjaði gos í Eyjafjallajökli, ekki var það túristagos því 

vegna mikilla ösku úr Eyjafjallajökli fóru flugsamgöngur í mörgum löndum úr skorðum. Þetta 

hafði gífurlega neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og Ísland fékk mikið af neikvæðu umtali. En 

hugsanlega voru þessi neikvæðu áhrif einungis til skamms tíma því landið fékk gríðalega 

athygli sé til lengri tíma litið og kom í raun landinu til góða. Meðal annars kom út alþjóðleg 

bíómynd sem heitir Eyjafjallajökull. Í kjölfarið á gosinu í Eyjafjallafjökli var hrundið af stað 

nýju markaðsátaki í ferðaþjónustu, „Inspired by Iceland“, til að bregðast við fyrirsjáanlegum 

samdrætti vegna eldgossins. Tilgangur átaksins var að nýta þá athygli sem eldgosið vakti og 

koma skilaboðum til ferðamanna að Ísland væri opið og aðgengilegt þrátt fyrir eldgos.  
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6.7  2011- framtíðin 
Enn einu markaðsátakinu var hrundið af stað árið 2011 en það var „Ísland allt árið“ en 

verkefnið er rekið undir merkjum „Inspired by Iceland“. Eins og nafnið á verkefninu gefur til 

kynna þá er markmið þess að efla starfsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu utan háannatíma og 

auka arðsemi þeirra, sem og jafna árstíðarsveiflu í komu ferðamanna. Árið 2011 þann 3. maí 

var Ráðstefnuborgin Reykjavík stofnuð og árið 2013 gerði Boston Consulting Group skýrslu 

þar sem unnið var að rannsóknum á íslenskri ferðaþjónustu. Í þeirri skýrslu kom meðal annars 

fram að draga þyrfti úr árstíðarsveiflu í ferðaþjónustu, dreifa henni meira um landið, fá 

ferðmenn sem eyða meiru og var í þeim efnum meðal annars bent á ráðstefnugesti. Framtíðin 

í ferðaþjónustu og ráðstefnuhaldi getur verið nokkuð björt ef haldið er vel á hlutunum. Það 

var mikil aukning í flugsamgöngum árið 2012 og sóttu 18 flugfélög um að fljúga til landsins 

sumarið 2012 37 og 2 ný flugfélög byrjuðu að fljúga til landsins allt árið, það eru Wow Air og 

lággjaldaflugfélagið Easy Jet. Hins vegar þá rann Iceland Express flugfélagið inn í Wow Air í 

nóvember 2012. 18 flugfélög sáu um áætlunarflug til og frá landinu sumarið 2014.38 Þessi 

aukning í flugsamgöngum við Ísland er mjög jákvæð þróun fyrir ferðaþjónustu og 

ráðstefnuhald á Íslandi. Flest félögin sem fljúga til Íslands eru með stefnu á Evrópumarkað, 

því væri jákvætt að fá fleiri félög sem stefna á Ameríkumarkað en Wow Air er búið að 

tilkynna að þeir byrji að fljúga til Ameríku sumarið 2015. Það þarf samt meira til, það þarf að 

sýna fram á að Ísland getur haldið glæsilegar ráðstefnur og til þess þarf samstarf milli aðila 

innan ráðstefnugeirans. Reykjavík er mettuð eins og er frá miðjum maí fram í miðjan 

september í gistirýmum. Í apríl 2012 opnaði nýtt hótel, Icelandair Hótel Marina með 108 

herbergjum og stendur stækkun yfir núna 2014. Einnig stendur yfir bygging á stærsta hóteli 

landsins við Höfðatorg og er það þriggja stjörnu plús hótel með 320 herbergjum. Til stendur 

að opna það hótel sumarið 2015. Miklar umræður hafa verið um tilvonandi byggingu hótels 

við Hörpu en í september keypti Auro Investments lóðina og stendur til að reisa 250 herbergja 

lúxus hótel árið 2017. Það er mikil aukning í herbergjafjölda í Reykjavík núna og á næstu 

árum, einna helst er jákvætt að sjá að loksins munu Íslendingar eignast 5 stjörnu hótel en það 

hefur vantað sérstaklega fyrir ráðstefnuhald. Harpan opnaði formlega 2011 og er góð viðbót. 

Hún eykur möguleikana á að bjóða í aðeins stærri ráðstefnur og hún eykur fjölbreytileikann í 

flóru ráðstefnusala og umgjarðar. Þó að þetta sé mjög góð og þörf viðbót yfir aðal 

sumarmánuði þá er það ljóst að það þarf eitthvað meira að gera og sjá ráðstefnuhaldarar og 

                                                 
37 Átján flugfélgög hafa sótt um að fljúga til Keflavíkur 2012. (2011) 
38 Facta and Figures 2013 (e.d) 
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tengdir aðilar von um að meiri uppbygging og þróun í ráðstefnuhaldi með tilkomu 

Ráðstefnuborgar Reykjavíkur. Það þarf að fá betri nýtingu á hótelin yfir erfiðustu mánuðina, 

það er ekki nóg að byggja og byggja hótel einungis fyrir þessa 4-6 mánuði sem háannatíminn 

er, því ef aukning í hótelum verður eins allar tölur benda til þá verða öll hótel hálf tóm yfir 

lágannatímann. Einnig kom það bersýnilega í ljós hvað má gera betur þegar Gullni hringurinn 

lokaðist í janúar 2012 vegna þessa að Vegagerðin sá sér ekki fært að ryðja veginn vegna 

fjármagnsskorts og fella þurfti niður ferðir með tilheyrandi tapi fyrir ferðaþjónustuna og 

tengda aðila. Þetta hafði einnig áhrif á ráðstefnu sem haldin var hér á landi og þurftu 

þátttakendur sem bókaðir voru í þessar ferðir að finna sér aðra afþreyingu. Það er ljóst sagði 

Lára B. Pétursdóttir39 hjá Congress Reykjavík „að ef við ætlum að reyna að fá fleiri ráðstefnur 

hingað til landsins á jaðartímum þá verða innviðirnir að vera í lagi og ekki hægt að setja fyrir 

sig peningaskort við að ryðja vegina þar sem um 80% ferðamanna fara um, því það er ekki 

bara ferðin sjálf sem skiptir máli því ferðmenn stunda viðskipti við tengda aðila í dagsferðum 

sínum.“ Hjördís Erlingsdóttir 40 hjá Kynnisferðum minntist einnig á verkefnið „Ísland allt 

árið“ og spurði „hvernig er hægt að fara af stað með svona stórt og dýrt verkefni án þess að 

vera búin að gæta að því að við séum í stakk búin að taka við ferðamönnum allt árið.“ 

Þorbjörg Þráinsdóttir 41 verkefnastjóri hjá Athygli sagði „að það væri nauðsynlegt að laga 

aðgengi fyrir ferðamenn og allan „innstructur"“.  

Vandamál sem steðja að ferðaþjónustunni núna árið 2014 er togstreitan sem komin er á milli 

landeiganda, ferðaþjónustu og ríkis, en ýmsir landeigendur hafa viljað og eru byrjaðir að 

rukka inn á svæði þar sem ýmsar náttúruperlur Íslendinga eru. Þeir gera það að þeirra sögn til 

að sporna við átroðningi á landi og þurfa þetta fjármagn til að fara í uppbyggingu á landinu. 

Ríkið óskar eftir frekara samstarfi á þessu sviði og vill hafa eitt kerfi eins og t.d náttúrupassa 

þar sem hægt er að fá inn það fármagn sem þarf til að halda við ferðamannastöðum. 

Starfsmenn ferðaþjónustunnar skiptast í flokka, en öllum er ljóst að vegna gífurlegrar 

aukningar í ferðamannastraumi til landsins að þá hafa sum landsvæði látið á sjá og okkur ber 

sú skylda að halda við þessum stöðum. Þetta er vand með farið en það er hörmulegt til þess að 

hugsa ef litlir rukkunarskúrar koma upp við öll helstu kennileiti Íslands. Það gæti dregið úr 

gæðum upplifunarinnar fyrir ferðamenn og laskað orðspor landsins. En ekki er ætlunin að fara 

frekar í saumana á gjaldheimtu á ferðamannastöðum í þessari ritgerð. Það er ljóst að allir sem 

                                                 
39 Lára B. Pétursdóttir (munnleg heimild, 14 september 2012) 
40 Hjördís Erlingsdóttir (munnleg heimild, 14 september 2012) 
41 Þorbjörg Þráinsdóttir (munnleg heimild, 14. september 2012 
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talað var við voru því sammála að framtíðin gæti verið björt en verkefnið gangi einungis upp 

ef gott samstarf er á milli allra aðila og þá ekki eingöngu fyrirtækjanna, því ríki og borg verði 

að standa við sínar skuldbindingar. 

 

7 Ráðstefnuborgin Reykjavík – Meet in Reykjavík 
Þann 3. maí 2011 samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur, Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar 

2011 – 2020, og er Ráðstefnuborgin Reykjavík eitt af forgangsverkefnum 

ferðamálastefnunnar. Í kjölfarið af samþykkt borgarstjórnar þann 27. janúar 2012 var 

Ráðstefnuborgin Reykjavík stofnuð. Þá tóku höndum saman Reykjavíkurborg, Icelandair 

Group og Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa og mynduðu kjölfestu fyrir nýjan 

samstarfsvettvang um markaðssetningu á Reykjavík sem alþjóðlegri ráðstefnu og 

viðburðarborg. Stofnaðilar voru samtals 15 og var kjölfesturfjármagnið 95 milljónir. Var 

stefnt á það að öll helstu ferðaþjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu yrðu aðilar að 

samstarfinu og að innan þriggja ára nemi framlög atvinnulífsins tvöföldu framlagi  

Ráðstefnuborgar Reykjavíkur. 

Kosið var í stjórn Ráðstefnuborgar Reykjavíkur á stofnfundinum og skipa hana eftirtaldir 
aðilar: 

Lára B. Pétursdóttir, Congress Reykjavík 

Ingibjörg Ólafsdóttir, Radisson Blu Hótel Saga 

Pétur J. Eiríksson, stjórnarformaður Portusar, fyrir hönd Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss 

Addý Ólafsdóttir, markaðs- og viðburðastjóri Icelandair, fyrir hönd Icelandair Group 

og Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður Höfuðborgarstofu, fyrir hönd Reykjavíkurborgar, sem er 
formaður stjórnar.42 

Tekið var viðtal við Ingibjörgu Ólafsdóttur sem er í stjórn Ráðstefnuborgin Reykjavík, 

þriðjudaginn 27. mars 2012 en hún sá um seinni stig í undirbúningi að stofnun 

Ráðstefnuborgar Reykjavíkur. Segir Ingibjörg að upphaflega hafi verið lagt upp með það að 

styrkja RSÍ en það breyttist í ferlinu og úr varð að gera eitthvað alveg nýtt verkefni í samstarfi 

                                                 
42 Kosið hefur verið í stjórn nýstofnaðrar ráðstefnuborgar Reykjavíkur. (2012) 



 
 
 

42 

 

við borgina og aðila innan ferðaþjónustunnar þar sem horft er sérstaklega á ráðstefnuhald í 

Reykjavík til frambúðar. 

Ingibjörg fór og hitti alla sem voru meðlimir í RSÍ og alla þá sem hún hélt að ættu erindi í 

Ráðstefnuborg Reykjavíkur og það voru nánast allir sem sögðust vilja taka þátt í verkefninu. 

Stefnt er á erlend samstarf, borgarsamstarf og uppbyggingu gagnagrunna. 

Ingibjörg segir að það sé nauðsynlegt að það sé skilvís stýring á sameiginlegu markaðsfé og 

að nýting þess sé rétt. Hún segir að þau vilji að það verði metnaður á efni og uppsetningu á 

fundum, allt verði gagnsætt og félagsmenn geti auðveldlega komið með gagnrýni og rætt það 

saman. Stjórnin á og verður að geta gert grein fyrir sínu máli og skrifstofan hvetji til 

skoðanaskipta. Ingibjörg segir að nota verði erlendu félögin eins og ICCA. Þau eru með mikið 

af tölulegum upplýsingum sem geta aðstoðað við að markaðsetja Ísland sem ráðstefnuland. 

Ráðstefnuborgin Reykjavík á að geta aðstoðað félög við tilboðsgerð. Í gagnagrunni 

Ráðstefnuborgar Reykjavíkur er stefnt á að verði upplýsingar frá ýmsum aðilum sem félagar 

geta auðveldlega nálgast. Einnig verður að passa að rétta fólkinu sé boðið í kynningarferðir, 

að boðsgestir séu í raun kaupendur. Það þarf meiri fræðslu um ráðstefnumarkaðinn og 

Ráðstefnuborgin Reykjavík kynni sér hvað aðrir eru að gera til að fá innblástur og komi því 

áfram til félagsmanna sinna. Innan skrifstofunnar á að vera innra net milli aðildafélaga þar 

sem félagsmenn geta haft skoðanaskipti og samræður. 

Að sögn Ingibjargar þá er mikið af ráðstefnurými til í Reykjavík. Aðildarfélagar verða einnig 

að gera sér grein fyrir því að þetta verkefni er ekki spretthlaup það mun taka einhver ár að 

sýna bæði fram á árangur og koma með tölulegar upplýsingar og niðurstöður.  

Ráðstefnuborgin Reykjavík byrjaði með 4 starfsmenn en eru þeir nú orðnir 6. Það þarf að gera 

fólki ljóst að hægt er að taka á móti þokkalega stórum ráðstefnum og hér sé fagfólk til þess, 

„við þurfum kynningu á því sem við erum að gera“ segir Ingibjörg. 

„Ísland er í raun besti „meeting point“ sem um ræðir þegar við erum með alþjóðlegar 

ráðstefnur og um að gera að halda áfram að kynna það, mitt á milli tveggja heimsálfa. 

Icelandair er búið að vera með nokkuð gott starf er viðkemur „Mid Atlantic destination“, 

þ.e.a.s Ísland er besti „meeting pointinn“. Ekki nóg með að Ísland sé mitt á milli tveggja 

heimsálfa sem gerir staðsetningu okkur einstaka heldur er Reykjavík sem ráðstefnustaður 

mjög vel staðsett því það er hægt að sjá og gera mjög mikið innan lítils svæðis um Reykjavík. 
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Mjög mikið af áhugaverðum dagsferðum eru út frá Reykjavík sem er ekki alls staðar 

erlendis.“ 43 

7.1 Hver eru markmiðin 
Markmið Ráðstefnuborgar Reykjavíkur segir Ingibjörg Ólafsdóttir er að auka fjölda 

ráðstefnuferðamanna og gera sér grein fyrir vægi þeirra innan landsins því það hefur komið í 

ljós að flokkun ferðamanna er í raun ekki nógu vel gerð. Ekki er nægilega vel flokkað af 

þjónustuaðilum og þar er enginn undanþegin, hótel, ferðaskrifstofur og fleiri. Tækifæri er að 

byrja núna á núllpunkti og vinna með Hagstofunni til að fá greiningu á því hversu mikil þessi 

viðskipti eru í raun stórt hlutfall af heildinni. Þetta getur samt verið erfitt þegar fjármagn til 

Hagstofunnar er stoppað reglulega. Greiningin verður að vera þannig að tölulegar upplýsingar 

fáist, og þetta verði mælanlegt. Auka þarf umferðina í Hörpu og jafnframt að halda öðrum 

stöðum í borginni virkum. Það þarf því töluvert að gera fyrir þennan málaflokk. Ingibjörg 

Ólafsdóttir tekur fram að ef Reykjavík ætlar að sjá einhverja aukningu í ferðamönnum þá er 

þetta sá hópur sem leggja verða áherslu á. Ráðstefnur eru allt árið og er Reykjavík eins og 

staðan er í dag er mettuð frá lok maí og fram til miðjan september, allavega fyrir stóra hópa. 

Stjórnun á því að við séum ekki að taka inn allt á sama tíma sem endar með því að hótel eru 

yfirbókuð og það endar með því að gestir eru sendir lengra í burtu með meðfylgjandi 

óánægju. Rástefnufyrirtæki og hótel verða að standa saman og er eitt af markmiðum 

Ráðstefnuborgar Reykjavíkur að vera með einhvers konar gagnagrunn þar sem hægt er að sjá 

hvaða ráðstefnur eru bókaðar á hverjum tíma, sem sagt upplýsingagjöf. Fyrirtæki hafa ekki 

viljað gefa neinar upplýsingar í gegnum tíðina en það er vakning núna og fyrirtæki eru að sjá 

það að til þess að geta haldið „successfull event“ þá skiptir miklu að hafa einn aðila eins og 

ráðstefnuborgina sem getur gefið nokkuð nákvæmar upplýsingar um tímabilið sem hver og 

ein ráðstefna er bókuð og hversu stórar þær eru, án þess þó að gefa upp hverjir eru að sjá um 

viðkomandi „ event“ eða gefa upp „contact“ aðilana. Að gera einhverskonar dagskrá þar sem 

þar sem allir geta fylgst með bókunum á Reykjavíkursvæðinu og geta þá líka nýtt það sem 

tekjustýringu fyrir sitt fyrirtæki. Ennfremur á heimasíðu hjá þeim þá verði markmiðið að 

meðlimur geti farið þar inn og slegið inn upplýsingum um ráðstefnu og fengið upp 

upplýsingar um þá staði sem henta þeirra ráðstefnu og þá hvort sú staðsetning sé laus. Ef þetta 

tekst þá verður þetta afar gott tæki. 

                                                 
43 Ingibjörg Ólafsdóttir (munnleg heimild, 27. mars 2012) 
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Ingibjörg segir að fólk hafi tekið Ráðstefnuborginni mjög vel og aðilar innan 

ferðaþjónustunnar telja þetta þarft verkefni. Sumir hafa þó kosið að sitja á hliðarlínunni fyrsta 

árið en aðrir hoppuðu strax inn. Verkefnið var sett upp þannig að það er unnið mikið með 

Íslandsstofu, og fókusinn á þetta ákveðna „segment“. Allir voru sammála að það þarf stórt 

átak í „meeting“ markaðinum sagði Ingibjörg.  

Sem dæmi um markmið verkefnisins:     

• Gera Reykjavík að eftirsóttri ráðstefnu og viðburðarborg. 

• Skilvirk stýring á sameiginlegu markaðsfé á MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions, and Exhibitions) markaði og aukningu um a.m.k 5% á ári. 

• Öflugt og gott samstarf innan aðila innan Rástefnuborgar Reykjavíkur. 

• Öflug markaðssetning með nýtingu á alþjóðlegu samstafi. 

• Tölulegar upplýsingar um virði gesta og hlutfall MICE af heildargestafjölda. 

• Þétt net „ambassadora“ sem nýta sín alþjóðlegu tengsl til að kynna Rástefnuborgina 

Reykjavík.44 

Ráðstefnuborgin Reykjavík gerði einnig þriggja ára markmið og eru þau meðal annars:  

• Að árleg fjölgun ráðstefnu- og viðburðagesta til landsins verði 20%. 

• Að árlegur tekjuauki vegna vaxtar í greininni verði að lágmarki milljarður. 

• Að alþjóðlegar ráðstefnur í Reykjavík verði a.m.k. 30 á ári.45 

8 Ráðstefnu- og tónlistarhúsið Harpa 

Talið er að fyrsta áskorunin um byggingu tónlistarhús sé að finna í blaðinu Þjóðólfi frá árinu 

1881 og kom þar meðal annars fram að þó að húsið ætti aðalega vera til „söngs- og sjónleiks 

skemtana eða æfinga“ þá gæti það komið að góðum notum til sýninga, funda og fyrirlestra. 46 

Áætlaður kostnaður hússins var 10.000 kr. Í kjölfarið litu ýmsar menningarstofnarnir ljós s.s. 

Þjóðleikhúsið og Sinfóníuhjómsveit Íslands. Árið 1950 og hélt Sinfóníuhljómsveit Íslands 

sína fyrstu tónleika fyrir fullu húsi í Austurbæjarbíó. Samtök um tónlistarhús voru stofnuð 

1983. En það er ekki fyrr en um 1990 að verkefnið komst á skrið með aðkomu íslenska 

                                                 
44 Ráðstefnuborgin Reykjavik. (e.d) Tækifæri til aukinnar verðmætasköpunar 
45 Ráðstefnuborgin Reykjavík stofnuð 27. janúar 2012 (e.d) 
46 Um hús til sönglegar skemtana, gleðileika o.fl. handa bæarbúum. (1881) 
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ríkisins og Reykjavíkurborgar. Árið 1997 skipaði þáverandi menntamálaráðherra nefnd um 

málið og ári seinna komu fram þrjár hugmyndir um staðsetningu hússins og hugmyndin um 

að sameina ráðstefnur og tónlist í einu húsi, Ráðstefnu- og tónlistarhús. Árið 1999 tilkynnti 

borgarstjóri Reykjavíkur og ríkisstjórnin áætlun um að byggja ráðstefnu og tónlistarhús í 

miðborginni. Staðsetning á húsinu var kynnt árið 2000 þar sem Austurbugt og Ingólfsgarðar 

mætast og ári síðar var haldin hugmyndasamkeppni um skipulag Austurhafnarinnar. Í byrjun 

árs 2002 voru niðurstöður samkeppninnar kynntar. Síðla árs 2002 undirrituðu íslenska ríkið 

og Reykjavíkurborg samkomulag um verkefnið. Austurhöfn – TR var stofnað árið 2003 til að 

hafa umsjón með verkefninu, og var efnt til hugmyndasamkeppni um hönnun og teikningu 

nýs ráðstefnu og tónlistarhúss sem og heildarskipulag fyrir svæðið og áætlun um að fjármagna 

og reka húsið ásamt nærliggjandi hóteli. Árið 2004 var efnt til samningskaupaferils innan 

ramma svokallaðrar einkaframkvæmdar (PPP – Public Private Partnership). Fjögur félög 

lögðu fram tilboð. Þar á meðal var Eignarhaldsfélagið Portus. Komst matsnefnd Austurhafnar 

– TR að þeirri niðurstöðu síðla árs 2005 að Eignarhaldsfélagið Portus væri með vænlegasta 

tilboðið í hönnun, byggingu og rekstur á húsinu og 9. mars 2006 var undirritaður samningur á 

milli íslenska ríkisins, Reykjavíkurborgar og Eignarhaldsfélagsins Portus vegna byggingar 

tónlistar- og ráðstefnuhúss. Þann 12. janúar 2007 hófust loks framkvæmdir við húsið og átti 

þeim að ljúka í desember 2009. Framkvæmdir stöðvuðust í október 2008 (í hruninu) en hófust 

að nýju í mars 2009. Húsið opnaði 4. maí 2011 þegar Vladimir Ashkenazy stjórnaði 

Sinfóníuhljómsveit Íslands. Formleg opnun var síðan 13. maí 2011 og byggingin var vígð 20. 

ágúst og glerhjúpurinn tendraður í fyrsta sinn.47   

Húsið hefur fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlum bæði vegna kostnaðar og hönnunar. Misjafnt 

er hvernig fólk horfir á Hörpu. Allt frá því að vera minnisvarði um mikilmennskubrjálæði 

vissra einstaklinga í þjóðfélaginu í það að Harpa sé tákn um uppgang þjóðarinnar. 

Upphaflegur áætlaður byggingakostnaður Hörpu var um 10 milljarðar en síðustu tölur segja 

að heildarbyggingarkostnaður nemi 28 milljörðum.48 Hönnun Hörpu var í höndum Henning 

Larsen Arkitekta í Kaupmannahöfn og Batterí Arkitekta. Glerhjúpurinn var hannaður af Ólafi 

Elíassyni í samvinnu við Henning Larsen og er eitt af megineinkennum hjúpsins tilvísun í 

ýmis fyrirbæri úr náttúrunni. Harpa var valin bygging ársins af sænska hönnunarblaðinu Form 

árið 2011. Harpa hefur líka verið valið eitt af 15 fallegustu tónlistarhúsum heims af 

                                                 
47 Harpa 
48 Átti við um kostnað frá gjaldþrotinu. (2010) 
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byggingarfyrirtækinu Emporis í Hamborg49. Hlutverk Hörpu er að vera vettvangur fyrir 

tónlistar-og menningarlíf sem og hvers konar ráðstefnur, fundi og samkomur. Einnig að vera 

miðstöð mannlífs fyrir landsmenn og áfangastaður ferðamanna sem vilja kynna sér 

bygginguna, þjónustu, arkitektúr og listaverk í húsinu. Markmið eiganda þ.e.a.s. ríkis og 

borgar er að efla íslenskt tónlistar- og menningarlíf og styrkja stöðu Íslands á sviði 

ráðstefnuhalds og ferðaþjónustu.50  

Halldór Guðmundsson núverandi forstjóri Hörpu segir í viðtali við RÚV þann 14 okt. 2014 að 

hátt í 6.000 ferðamenn komi í Hörpu á dag í júní og júlí. Hann sagði einnig að 15 alþjóðlegar 

ráðstefnur hafi verið haldnar í Hörpu árið 2013. Bendir Halldór einnig á að Harpa er nánast 

uppbókuð fram að árámótum 2015 – 2016, þ.e.a.s. Eldborgarsalurinn 51 

.Það er samt ljóst að Harpa ein og sér nær ekki ráðstefnum til landsins, heldur er það samstarf 

ýmissa aðila og gæti Ráðstefnuborgin Reykjavík, skipað stóran sess í því að ná alþjóðlegum 

og norrænum ráðstefnum til landsins. 

8.1  Notagildi og gagnrýni 
Harpa hefur bæði fengið lof og last. Það höfðu margir beðið eftir því að húsið yrði að 

veruleika. Harpa er fjölnota hús í eigu „almennings“ en komið hefur gagnrýni frá 

ráðstefnuskipuleggjendum um að húsið stjórnist meira af listrænum gildum og listrænu 

sjónarspili frekar en notagildi. Spurningar hafa vaknað um hver á húsið, er þetta tónlistarhús 

eða er þetta ráðstefnuhús og hver hefur forgang í húsið. Það lítur út fyrir að húsið sé að þjóna 

tónleikum ágætlega en er það að gefa nóg af sér ? 

Mikið hefur verið rætt um það að með nýrri ráðstefnuaðstöðu gætu Íslendingar haldið stærri 

ráðstefnur sem annars gætu ekki fengið aðstöðu hér á landi. Harpa getur tekið hátt í 3.000 

ráðstefnugesti í einu en þá er miðað við fulla nýtinga á öllum þeim sölum sem eru í boði. 

Hægt er að vera með ráðstefnu sem þjónustar vel hátt í 1.500 manns. Fyrir byggingu Hörpu þá 

sá Háskólabíó um stærri ráðstefnur en þar eru salir fyrir 1794 þátttakendur miða við fulla 

nýtingu. En Háskólabíó getur þjónað ráðstefnum vel með allt að 1200 þátttakendur. Því er 

hægt að segja að það sé ekki um neina byltingu að ræða í þeirri stærðargráðu af ráðstefnum 

sem hægt er að halda, en það er ljóst að það er kominn meiri fjölbreytileiki og úrval í 

staðarvali. 

                                                 
49 World‘s 15 most beautiful concert halls. (2014) 
50 Eigendastefna. (e.d). 
51 Harpa nánast uppbókuð út árið 2015. (2014) 
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 Fyrsta stóra ráðstefnan í Hörpu var haldin á haustmánuðum 2011 og voru þátttakendur um 

1300 talsins, það sem vakti óánægju var að ekki voru nógu margir auka salir (break out 

rooms), en á stærri ráðstefnum er gjarnan skipt upp í marga minni hópa. Salirnir í Hörpu voru 

í óhentugum stærðum og ekki nógu margir. Því þurfti að hýsa marga samhliða fundi víðsvegar 

um bæinn. Ráðstefnuskipuleggjendur vona samt með byggingu nýs hótels við ráðstefnuhúsið 

komi fleiri fundarsalir. Ef nýja hótelið við Hörpu, verður með 2-4 fundarsölum þar sem 

aðstaða er fyrir um 100-300 gesti, (í hverjum sal) myndi það gjörbreyta aðstæðum og auka 

nýtingu á Hörpu til muna. EOS ráðstefnan var einnig haldin í Hörpu og eins og áður hefur 

komið fram er það stærsta ráðstefna er haldin hefur verið á landinu með um 2500 gesti. Sú 

ráðstefna gekk vonum framar og almenn ánægja var með ráðstefnuhúsið. En á þeirri ráðstefnu 

var ekki þörf fyrir marga auka sali eins og árið 2011. 

9 Niðurstöður 
Tilgangur þessa verkefnisins var að skoða erlenda ráðstefnugestinn og hversu verðmætur hann 

væri í efnahagslegu samhengi. Einnig að skoða sögu ferðþjónustu í grófum dráttum og tengja 

hana við sögu ráðstefnuhalds á Íslandi.  

Það kom fljótt í ljós að ekki var mikið til um tölulegar upplýsingar um ráðstefnuferðamenn og 

eyðslu þeirra hér á landi þó að margt hafi bent til að þessir ferðamenn væru mun verðmætari 

gestir en hinn almenni ferðamaður í efnahagslegum skilningi. 

Útreikningar úr tölulegum upplýsingum sem fengust hjá ráðstefnuskipuleggjanda frá árunum 

2005-2013 sýndu að ráðstefnugesturinn skilur mun meiri gjaldeyri eftir sig á dag en hinn 

almenni ferðamaður eða um helmingi meira. Ráðstefnugesturinn dvelur nokkuð færri daga á 

landinu en hinn almenni ferðamaður enda er hann í öðrum erindagjörðum. Ráðstefnugesturinn 

kemur venjulega til landsins utan hins almenna ferðamannatíma eða utan háannatíma 

ferðaþjónustunnar. Þarna eru því gríðaleg sóknarfæri fyrir Ísland að ná inn fleiri alþjóðlegum 

ráðstefnum á jaðartímum eða lágannartímum. Með lítilli aukningu af markaðshlutdeild af 

heildarráðstefnumarkaðinum í heiminum þá gæti það fært þjóðarbúinu auknar 

gjaldeyristekjur. Ráðstefnuferðamaður er helmingi verðmætari í fjárhagslegu samhengi en 

hinn almenni ferðamaður, því er eftir miklu að slægjast. En ráðstefnugestir eru líka verðmætir 

á öðrum sviðum, s.s. til að skapa sameiginlega grunn þekkingar og gildismats á ýmsum 

sviðum sem er ekki síður mikilvægt. 
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Mikil aukning hefur orðið á ferðamönnum á Íslandi síðastliðin ár og þá einnig af 

ráðstefnuferðamönnum, sérstaklega frá árinu 2011. Samfara þessari aukningu þá er 

ferðaþjónustan núna sú grein sem skilar mestum gjaldeyri í þjóðarbúið og þessi aukning  

styrkir innviði ferðaþjónustunnar. En  með þessari miklu aukningu ferðamanna þarf einnig að 

sjá til þess að styrkja innviði samfélagsins t.d. í bættu vegakerfi og þjónustu á mikilvægum 

ferðamannastöðum, hugsa þarf fram á veginn. Það er mikið talað um að lengja þurfi 

ferðamannatímabilið en samfara því hefur t.d ekki verið séð til þess að halda helstu vegum 

landsins opnum yfir vetramánuðina. Þá vakna líka spurningar um heilbrigðisþjónustuna utan 

höfuðborgarsvæðisins, en með aukningu ferðamanna verða þættir eins og almenn 

heilbrigðisþjónusta að vera til staðar utan höfuðborgarsvæðisins. Svona spurningar og fleiri 

koma upp þegar hugsað er um lengingu ferðamannatímabilsins. Til að lengja 

ferðamannatímabilið þá þarf að sjá til þess að allur innviður samfélagsins sé að virka alla daga 

ársins. Saga ferðaþjónustunnar hefur einkennst af endurtekningum, skýrslur eru gerðar og 

markaðsherferðum hrundið af stað. Lagt er til að lengja ferðamannatímabilið og horfa betur á 

einstaka þætti ferðaþjónustunnar eins og ráðstefnuferðaþjónustu. Benda má á í þessu 

sambandi skýrslur frá árunum 1969, 1972 og 2013. Sama niðurstaðan er gegnumgangandi 

sem er að lengja ferðamannatímabilið. Skýrslur frá 1972 og 2013 benda á að 

ráðstefnuferðamaðurinn sé sá ferðamannahópur sem vert væri að leggja áherslu á. Spurning 

hvort ekki sé hægt að nota betur niðurstöðurnar úr svo umfangsmiklum skýrslum og vinna úr 

þeim í staðinn fyrir að byrja aftur á nýrri skýrslu með tilheyrandi kostnaði. Einnig kom í ljós 

að það sama á við um markaðsherferðirnar sem farið hefur verið í til að kynna Ísland s.s. 

„Iceland Naturally“, „Inspired by Iceland“, „Ísland allt árið“ en fleiri slagorð komu fram 

þegar sagan var skoðuð og spurning hvort allar þessar herferðir skapi ekki frekar glundroða, 

því allar hafa herferðirnar sameiginlegt markmið að kynna landið og lengja 

ferðamannatímabilið. 

Auðvitað er líka nauðsynlegt að fjármagn fáist til að halda áfram að vinna úr tölulegum 

upplýsingum fyrir ferðaþjónustuna, þ.e.a.s. vinna að gerð ferðaþjónustureikninga. Á slíkum 

upplýsingum og rannsóknum á greininni er líklegra að ferðaþjónustan skili þjóðarbúinu 

auknum tekjum, innviðir verði efldir og ferðaþjónustan fái viðurkenningu sem ein 

mikilvægasta atvinnugrein landsins. 
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Fylgiskjöl 
 

Tölvupóstur sendur á innanríkisráðuneytið 27. apríl 2014 

 

Ég óska hér með eftir aðgang að könnun um stöðu og framtíð íslenskra ferðamála er gerð var 
árið 1972-1973 á vegum Samgönguráðuneytis og þróunadeildar Sameinuðu þjóðanna. 
Þáverandi samgönguráðherra Björn Jónsson kynnti skýrsluna opinberlega á 
ferðamálaráðstefnu 1973. 
 
Aðgangur að könnuninni er vegna BS verkefnis sem ég er að gera í viðskiptafræði er varðar 
ferðamál. 
 
Bestu kveðjur 
Ingibjörg Hjálmfríðardóttir 
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Útreikningar 

Ath.útreikningar á meðalgistiverði. Tekið er tillit til hvers verðflokks fyrir sig á hverju hóteli 
fyrir sig. Hver ráðstefna tekin út og upplýsingar fengnar hversu margar nætur í hverri gistingu 

Dæmi 

Ráðstefna 1 

Hótel 1 

15 gistinætur í verðflokki 10.000 

15*10000= 150.000 

12 gistinætur í verðflokki 15.000  

12 * 15000 = 180.000 

Meðalverð gistingar á hóteli 1 er þá ( 180000+150000)/27 = 12,222 

Hótel 2 

7 gistinætur í verðflokki 7.000 

7*7000=70000 

8 gistinætur í verðflokki 6000 

8*6000 = 48000 

Meðalverð gistingar á hóteli 2 er þá (48000+70000)/15= 7.867 

Meðalverð gistingar á Ráðstefnu 1 

180.000+150.000+48.000+70.000/42 = 10.667 

Síðan er hver ráðstefna gerð upp 

Ráðstefna I  

27 gistinætur á meðalverði 10.667 

Ráðstefna II 

40 gistinætur á meðalverði 12.668 
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Meðalverð á gistingu á þessum 2 ráðstefnum er: 

27*10,667= 288.009 

40*12.668= 506.720 

=(506720+288009)/67 = 11862 er þá meðalverðið fyrir þessar 2 ráðstefnur. 

Hvert ár tekið svona fyrir, hvert ár með 10 – 20 ráðstefnur og hótel innan hverrar ráðstefnu 
geta verið frá 3 til 30, innan hvers hótel geta síðan verið allt að 6 mismunandi verð. 

Það sama á við ráðstefnugjöldin, það er tekið tillit til fjölda skráðra þátttakenda á hverju gjaldi 
fyrir sig til að fá rétt meðaltal á greiddu ráðstefnugjaldi á hverri ráðstefnu fyrir sig. Nokkur 
gjöld geta verið í gangi á hverri ráðstefnu s.s almennt gjald, nema gjald, meðlimagjald og frv. 

Allar tölur taka einungis til erlendra þátttakenda sem eru greiðendur, þ.e.a.s ekki til þeirra sem 
eru boðsgestir eða fyrirlesarar sem ekki greiða hótel eða þátttökugjöld  

 


