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Útdráttur  

Mikil umræða hefur verið í samfélaginu um að Íslendingar sækist ekki lengur í miðborg 

Reykjavíkur til þess að versla sökum einsleitrar verslunar og þjónustu. Svokallaðar 

„lundabúðir“, eins og þær eru stundum nefndar, hafi breytt ásýnd miðborgarinnar og gert hana 

óspennandi fyrir almenning.  

Vörur skapandi greina eins og list og hönnunarvörur hafa ótvírætt menningarlegt, efnahagslegt 

og samfélagslegt gildi. Því er vert að skoða þau áhrif sem brotthvarf slíkra verslana hefur á 

miðborgina og að hvaða leyti þróun verslunar er bundin við framboð og eftirspurn. Markmið 

þessarar ritgerðar er að rannsaka að hvaða marki lundabúðir hafa tekið yfir helsta 

verslunarsvæði miðborgarinnar og rutt verslunum, sem selja afurðir skapandi greina, út af 

svæðinu.  

Frumgagna var aflað með eigindlegri og megindlegri rannsókn. Verslunareigendur og erlendir 

ferðamenn voru spurðir álits í þeim tilgangi að fá sem réttasta mynd af raunstöðu verslunar í 

miðborginni. Helstu niðurstöður gefa til kynna að lundaplágan sé raunveruleg: lundabúðum 

hefur fjölgað á meðan verslanir sem selja íslenskt handverk, list og hönnun, eiga í vök að verjast. 

Ástæðurnar eru flóknar. Spila markaðsöflin, framboð og eftirspurn, þar lykilhlutverk. Þau hafa 

áhrif á leiguverð sem og þróun þess hvernig verslanir koma inn á svæðið. Skipulagsmál og 

lokanir gatna í miðborginni hafa sín áhrif. Lokanir gatna takmarka ákveðinn hóp frá svæðinu. 

Borgarskipulag segir aðeins til um hvernig skipting milli verslunar, þjónustu og annarar 

starfsemi skal háttað en ekki hvernig tegund af smásölu skal vera á svæðinu. Aukið framboð og 

eftirspurn eftir ódýrri, innfluttri, fjöldaframleiddri minja- og gjafavöru hefur því eitt og sér ekki 

áhrif á ryðja í burtu list- og hönnunarvöru úr miðborg Reykjavíkur.  
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Abstract 

Tourism is Iceland’s fastest growing industry. Increased amount of tourist based shops in the 

city center of Reykjavík has become a social discussion and a debate among the locals. The aim 

of this research study was to find out if tourist shops (i. Lundabúðir) have a dominant market 

share in the city center and if they are pushing Icelandic creative art products out of the market 

zone.   

To reach a conclusion we briefly took a look at the history and pre-development of tourism in 

Iceland. We look at older studies in the field of tourism in Iceland and look up economic 

statistics as well. The research mixed using both qualities research method and quantitative 

research method. 

Our results suggest that tourist shops and cheap, mass produced souvenirs are not collectively 

pushing creative art products out of the market zone in the city center. How ever there are other 

factors that play a key role, such as competition over store fronts, urban and town planning, 

restriction in the area and increased amount of hotel buildings in the shopping area. Hence, the 

main challange is on political, social and economic terms. Our study offers insight and further 

understanding on the impact of increased toruism. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 (ECTS) eininga lokaritgerð til BA gráðu í hagfræði, heimspeki og 

stjórnmálafræði (HHS) við félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi er Magnús 

Sveinn Helgason.  

Eftir að hafa starfað í ferðaþjónustu síðustu ár hefur undirritaður fundið vel fyrir uppgangi 

greinarinnar og aukningu á fjölda ferðamanna sem koma til landsins. Í samskiptum við erlenda 

ferðamenn hafa samtöl oftar en ekki leitt til þess að erlendir ferðamenn vilja fræðast meira um 

hinn „raunverulega“ Íslending. Algengar spurningar sem sprottið hafa úr samtölum við 

ferðamenn eru spurningar á borð við; hvað borðið þið? Hvar verslið þið? Hvar get ég verslað 

eitthvað annað en hefðbundna minjavörur til að taka með mér heim? Slíkar spurningar ásamt 

þeirri samfélagslegu umræðu leiddi mig að viðfangsefni ritgerðarinnar, hvort miðbær 
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Morgensen, Sigurði Guðmundssyni, Lilju Dögg Óladóttur og Ingu Bryndísi Jónsdóttur fyrir 

þátttöku sína í rannsókninni. Sérstakar þakkir fá Pétur Fjeldsted Einarsson fyrir alla þá aðstoð 

sem hann lagði fram við framkvæmd rannsóknarinnar og Sigurður Guðjón Duret fyrir 
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1 Inngangur 

Ferðamannaiðnaðurinn á Íslandi er nýtilkominn. Hafur hann stækkað mikið síðustu ár með 

auknum straum ferðamanna til landsins. Vöxtur hans hefur haft miklar og afdrifaríkar 

afleiðingar, bæði jákvæðar og neikvæðar, ekki aðeins fyrir efnahagslífið, heldur líka fyrir 

sjálfsmynd Íslendinga og ásýnd íslensks samfélags. Egill Helgason kemst vel að orði um þessa 

„vaxtarverki“ á bloggsíðu sinni Silfur Egils. 

Við erum á byrjunarreit í ferðamennskunni og það eru ýmsir örðugleikar. Innviðirnir 

eru ónógir, við höfum ekki næg hótel til að taka á móti öllum ferðamönnunum, 

flugvöllurinn í Keflavík er orðinn of lítill, léleg tengsl milli innanlandsflugs og 

millilandaflugs eru vandamál og veldur því að ferðamenn dreifast síður um landið en 

hægt væri (Egill Helgason, 2016).  

Segja má að vörumerkið ,,Ísland“ hafi í hugum ferðamanna tengst ósnortinni náttúru, 

Norðurljósum, ýmsum viðburðum eins og skákmóti Fischer og Spassky, stórveldafundinum í 

Höfða 1986, snjó og kulda, Gullfoss og Geysi, Þorskastríðinu, Vigdísi Finnbogadóttur, Björk, 

sterkustu mönnum heims, fallegustu konum heims og fiskafurðum (Júlíus Einarsson, e.d). 

Sjálfsmynd Íslendinga hefur að nokkru mótast af þessum þáttum, ásamt tungumálinu, 

lýðræðishefðinni, sjálfstæðisbaráttunni, fornhandritum og sífellt bættum árangri íslenskra 

íþróttamanna á heimsvísu, svo nokkuð sé nefnt (Júlíus Einarsson, e.d).  

Áratugirnir fyrir efnahagshrunið 2008 einkenndust því af þessari ímynd smáþjóðar í þá veru að 

tíunda kosti lands og þjóðar á þessum grunni, með það að markmiði, að því er virtist, að bæta 

ásýnd Íslands og Íslendinga í augum útlendinga. Í viðskiptalífinu fóru menn mikinn og höfðu 

mikla trú á ágæti íslensks viðskiptalífs. Framtíðarnefnd Viðskiptaráðs lagði meðal annars fram 

tillögur þess efnis að markaðssetja þyrfti íslenskt viðskiptalíf á heimsvísu þar sem mikill 

meðbyr var með íslensku viðskiptalífi á þeim tíma. Sáu menn fyrir sér að Ísland gæti virkað 

sem miðstöð fjármála og þjónustu ásamt því að spila stórt hlutverk í alþjóðlegu viðskiptalífi 

(Viðskiptaráð Íslands, 2015). 

Þrátt fyrir að vera rísandi þjóð í alþjóðlegum viðskiptum og skarta fegurri náttúru, virtist það 

ekki hafa dugað til þess að draga til sín mikinn fjölda ferðamanna fyrir árið 2008. Alla 20. 

öldina var uppgangur í ferðaþjónustu fremur hægur. Árið 1970 komu 66.619 farþegar til 

landsins um Keflavíkurflugvöll. Árið 1990 hafði þeim fjölgað en þó ekki nema í 271.592. Um 

aldamót voru farþegar sem komu til landsins 539.639 (Hagstofa Íslands, 2015). Árið 2014 voru 

farþegar sem komu til landsins um Keflavíkurflugvöll hinsvegar orðnir 1.358.332 (Hagstofa 

Íslands, 2015). Aukning í íslenskri ferðaþjónustu hefur því verið um 20%-30% sé litið til 
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heildarumfangs og í komufjölda er aukning 18% frá árinu 2010 (Hagstofa Íslands, 2015). Sú 

aukning sem orðið hefur virðist ekki vera í samræmi við þróun í ferðaþjónustu á heimsvísu, þar 

sem aukningin er að meðaltali um 5% á milli ára, þó breytilegt eftir heimshlutum (UNWTO, 

2016). Ferðamannaiðnaðurinn hefur því vaxið gríðarlega undanfarin ár og þá kannski ekki síst 

vegna gengis íslenska gjaldmiðilsins, kynningarátaks íslenskra stjórnvalda erlendis og 

Eyjafjallajökuls (Íslandsstofa, 2011). Þessu fylgja ýmsir vaxtaverkir eins og Egill Helgason 

nefnir hér áður, en að auki má nefna ágengni ferðamanna á viðkvæmum náttúruperlum og 

fjölgun svokallaðra „lundabúða” í miðbæ Reykjavíkur. Lundabúðir eru verslanir sem selja 

ódýra, fjöldaframleidda gjafa- og minjavöru og höfða að lang mestu leiti til erlendra 

ferðamanna. Ásýnd miðbæjar Reykjavíkur hefur breyst með tilkomu þeirra. Ýmsir 

verslunareigendur telja að verslun í miðbænum verði einsleitari fyrir vikið á meðan aðrir segja 

að lundabúðirnar séu einungis aukning á fjölbreytileika, sem mæti kröfum ferðamanna. Á 

meðan sumir verslunareigendur telja að lundabúðirnar taki viðskipti af hefðbundinni verslun 

finnst öðrum verslunareigendum það engu breyta hvort þessar verslanir séu til staðar eða ekki 

varðandi viðskipti í verslun þeirra.  

Skiptar skoðanir eru á fyrr nefndum lundabúðum í miðborg Reykjavíkur í kjölfar mikillar 

aukningar á fjölda erlendra ferðamanna á Íslandi á undanförnum árum. Algengar vörur sem 

finna má í lundabúðum eru bollar, lyklakippur, lundadúkkur, merktir bolir, innfluttar ullarhúfur 

og vettlingar svo fátt eitt sé nefnt. Rekja má þetta verslunarmynstur til þekktra ferðamannastaða 

víða erlendis, sem um áratugaskeið hafa séð sér hag af verslun við ferðamenn á þessum nótum, 

sem gjarnir eru á að versla minjavörur sem sagðar eru einkenna viðkomandi land.  

1.1 Skiptar skoðanir á áhrifum ferðamanna á miðborgina 

Lundabúðir hafa kallað fram mismunandi álit og skoðanir fólks. Til eru þeir sem telja 

lundabúðir jákvæða þróun og beint svar við aukinni eftirspurn eftir vöru og þjónustu sem hefur 

myndast við aukningu í ferðaþjónustu. Svo eru það þeir sem telja fjölgun lundabúða og breytt 

verslunarmynstur hafa neikvæð áhrif og vera þess valdandi að Íslendingar sæki síður í 

miðbæinn vegna einsleitrar verslunar.  

Páll Vilhjálmsson skrifar á bloggsíðu sína að öll uppbygging í miðborginni sé á túrisma og að 

hótel og lundabúðir séu að ryðja burt verslun og þjónustu sem íbúar á svæðinu sækist eftir. 

Engin skýr stefna er hjá borgaryfirvöldum varðandi lundabúðir: „Borgaryfirvöld sýna 

andvaraleysi yfir þessari þróun og gefa út yfirlýsingar um bjargleysi gagnvart túristavæðingu 

miðborgarinnar“ (Páll Vilhjálmsson, 2015).  
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„Formaður Samtaka kaupmanna og fasteignaeigenda við Laugaveg segir umhverfið í 

miðbænum orðið fjandsamlegt öðrum rekstri“ (Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 2015). Þannig 

skrifar Áslaug Karen Jóhannsdóttir á fréttamiðlinum Stundin. Þar vitnar hún í ummæli formans 

Samtaka kaupmanna og fasteignaeigenda við Laugaveg, sem telur þróun verslunarmynsturs í 

miðborginni og fjölgun lundabúða bókstaflega vera að bola annari verslun út af svæðinu. Af 

þessum skrifum má dæma að neikvæð umfjöllun um þá þróun, sem átt hefur sér stað í 

miðborginni, sé nokkuð hávær. Slíka pistla má reglulega finna í ljósvaka- og netmiðlum 

landsins. Dreifing þeirra fer víða með öflugum samskiptamiðlum og hafa þeir því töluverð áhrif 

á samfélagsumræðuna.  

Eitt nýjasta dæmið er grein sem birt var á vef Morgunblaðsins um rekstur Arnars Svavarssonar 

í miðborginni. Örn bendir á að viðskiptahópurinn hafi breyst mikið á undanförnum árum í þá 

veru að færri Íslendingar og fleiri útlendingar versli hjá honum og bætir við að þróunin sé í þá 

veru að kaffihúsum og túristaverslunum fjölgi. Þetta sé ekki góð þróun fyrir Íslendinga, sem til 

dæmis hafi vanist því að versla í miðbænum fyrir jólin (Morgunblaðið, 2016). 

Þann 19. júlí 2016 lét Clive Stacy, hjá bresku ferðaskrifstofunni Discover the World, hafa eftir 

sér í frétt, sem birt var á Ríkisútvarpinu, að svokallaður „massatúrismi“ af verstu gerð væri 

stundaður í miðborg Reykjavíkur. Jafnframt segist Clive Stacy hafa áhyggjur af stöðu 

ferðaþjónustunar í landinu. Reykjavík er að missa einkenni sín vegna þess magns af 

ferðamönnum sem er í borginni. Ásýnd og ímynd borgarinnar breytist samhliða þeirri 

gríðarlegu aukningu af ferðamönnum sem hingað koma. Þetta séu helstu einkenni 

„massatúrisma“ og yfirvöld ferðamála verði að setja einhverjar takmarkanir og byggja upp 

markvissa stefnu í ferðamálum, ef ekki á illa að fara, segir Clive Stacy í viðtali við RÚV 

(Ríkisútvarpið, 2016). 

Ekki eru þó allir svartsýnir eða neikvæðir á þá þróun sem hefur átt sér stað í miðborginni. Jón 

Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri í Reykjavík, gerir lundabúðir að umfjöllunarefni í grein sem 

birtist í Fréttablaðinu og á vefnum visir.is þann 15. september 2015 og kallaðist hún hreinlega 

Lundabúðir. Þar fjallar hann um eðli lundabúðanna, vöruúrval þeirra og tilgang og telur að 

fordómar í þeirra garð lykti af kvenfyrirlitningu, enda bjóði lundabúðirnar upp á íslenska 

hönnun og handverk, sem að mestu sé sköpuð og unnin af konum. Hann telur í þessu sambandi 

að mikil eftirspurn sé eftir handunnum, íslenskum vörum, að lögmálið um framboð og 

eftirspurn sé í fullu gildi og að ferðamenn á Íslandi sækist eftir íslenskum vörum en ekki 

vönduðum, dönskum karlmannsnærbuxum. Skoðanir fólks þurfa ekki endilega að byggja á 

staðreyndum, en geta engu að síður verið nálægt því sem sannar reynist. Jón getur þess einnig 
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að í nokkrum gamalgrónum verslunum í miðbænum sé yfirleitt lítið framboð af íslenskum 

vörum og að flestar vörur þeirra séu innfluttar og jafnvel saumaðar í sömu verksmiðjunni í Asíu 

og saumar lundana og telur að engin þessara verslana virðast standa fyrir metnaðarfulla 

innlenda framleiðslu. Með þessu á Jón við að vörur skapandi greina, eins og íslensk list og 

hönnunarvara, teljist hafi meira samfélagslegt og efnahagslegt gildi en þær vörur sem eru 

fjöldaframleiddar og influttar. Jón bætir við að það sé vandamálið í hnotskurn og að alið sé á 

tortryggni og fordómum (Jón Gnarr, 2015). Í greininni bendir Jón einnig á að nokkrir kaupmenn 

hafi stofnað samtök til þess að berjast gegn þessari þróun. Það má túlka orð Jóns á þann veg að 

einstaklingar eigi það til að tala út frá tilfinningum fremur en staðreyndum. Bendir hann óbeint 

á þá staðreynd að eftirspurn sé eftir minja- og gjafavörum sem seldar eru í lundabúðum.  

Egill Helgason tekur í sama streng í pistli sínum Eru lundabúðir vandamál? Þar segir Egill að 

mikilvægt sé að horfa í sölutölur og hvernig verslun á svæðinu var farin að dala löngu áður en 

lundabúðir komu á svæðið. Lundabúðir eru því alls ekkert vandamál heldur eðlileg þróun sem 

fylgir þeirri aukningu sem hefur átt sér stað í túrisma á Íslandi (Egill Helgason, 2015). 

1.2 Markmið rannsóknar 

Helsta viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða þróun verslunarmynsturs og 

neytendahegðunar ferðamanna í miðborg Reykjavíkur og að rannsaka hvort fjölgun lundabúða 

megi rekja til fleiri þátta en eingöngu framboðs og eftirspurnar. Með þessar forsendur að 

leiðarljósi er markmiðið því einna helst að skoða hvort hvort innflutt, fjöldaframleidd, ódýr 

minja- og gjafavara sé að ryðja í burtu íslenskri hönnun og vörum skapandi greina og jafnframt 

að móta ásýnd miðborgarinnar með einsleitri verslun. Með umfjöllun, heimildarvinnu og 

frumgagnaöflun verður leitað svara og skoðað hvort gagnrýni á lundabúðir eigi við rök að 

styðjast eða hvort jákvæð viðhorf til lundabúða eins og Jón Gnarr og Egill Helgason skrifa um, 

eigi við rök að styðjast. 

Fjöldaframleidd, ódýr minja- og gjafavara er í þessari ritgerð skilgreind sem þær vörur sem 

finna má í svokölluðum lundabúðum. Íslensk list- og hönnunarvara eru vörur sem tilheyra 

skapandi greinum. Skapandi greinar skilgreinast sem „þær starfsstéttir sem byggja á 

sköpunargáfu einstaklingsins, kunnáttu hans og hæfileikum og þar sem möguleikar eru á auðsæld 

og atvinnusköpun með því að virkja og nýta fjárhagslegar eignir“ (Department for cultural, media 

and sport, 2011) og er list- og hönnunarvara hluti af þessari skilgreiningu.  
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Rannsóknarspurningunni „er breytt verslunarumhverfi og aukið framboð og eftirspurn eftir 

ódýrri innfluttri, fjöldaframleiddri minja- og gjafavöru að ryðja í burtu íslenskri hönnun og 

afurðum skapandi greina úr miðborg Reykjavíkur“, er ætlað að svara því hvort fjölgun 

lundabúða stýrist af framboði og eftirspurn eða hvort finna megi aðra áhrifaþætti.  

Til að svara rannsóknarspurningunni þarf að skoða hagfræðileg gögn sem segja til um fjölgun 

og það umfang sem fylgir auknum ferðamannastraumi til landsins. Framkvæmd var 

frumgagnaöflun í formi eigindlegrar og megindlegrar rannsóknar. Markmiðið var annars vegar 

að fá upplýsingar hjá ferðamönnum í sambandi við neysluhegðun þeirra varðandi minja- og 

gjafavöru, ásamt áætlaðri eyðslu í slíkar vörur og hins vegar að fanga álit verslunareigenda á 

svæðinu á þeirri þróun sem átt hefur sér stað. Þau viðmið af verslun sem horft er til er sú mynd 

sem almennt hefur þekkst á meðal Íslendinga um verslun í miðborginni. Þá er átt við að ekki er 

verið að bera saman minjagripaverslun eins og hún þekkist á þekktum ferðamannastöðum 

erlendis, eins og á Spáni eða öðrum vinsælum áfangastöðum Íslendinga. 

Til þess að geta skoðað og metið þróun í verslunarmynstri samhliða aukningu í ferðaþjónustu 

er nauðsynlegt að skoða hvernig staðið var að málefnum ferðaþjónustu á síðustu öld og fram til 

dagsins í dag. Einnig er mikilvægt að skoða þróun út frá hagtölum og hvernig hagtölur, sem 

varða ferðaþjónustu og verslun, hafa breyst milli ára og áratuga. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

Tvær áhugaverðar rannsóknir voru gerðar árið 1991 sem varpa ljósi á stöðu ferðaþjónustunar í 

lok 20. aldar en þá tók hún miklum breytingum í átt að því sem við þekkjum í dag. Opinberar 

hagtölur sem finna má hjá Hagstofu Íslands segja einnig sína sögu og lýsa vel þeirri þróun sem 

hefur verið í fjölgun erlendra ferðamana hingað til lands og áhrif þeirra á hagkerfið.  

2.1 Fyrstu fræðilegu úttektirnar og kannanir 

Ein fyrsta fræðilega athugunin á ferðaþjónustu á Íslandi var MS ritgerð Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur árið 1992, Hópferðir erlendra ferðamanna um Ísland við jarð- og landfræðiskor 

og var gefin út af Háskóla Íslands. Í ritgerðinni túlkar Anna Dóra og tekur saman upplýsingar 

um skipulagðar hópferðir erlendra ferðamanna á Íslandi í júlí árið 1991. Upplýsingarnar voru 

fengnar frá 17 innlendum ferðaskrifstofum. Mest sóttu ferðamannastaðir júlímánaðar árið 1991 

voru Mývatn, Gullfoss, Geysir og Þingvellir. Fóru þar um að meðatali 400 – 500 hópferðamenn 

um á dag. Dagssveiflur skýrðust með því hvort skemmtiferðaskip lágu við höfn en í þá daga gat 

hámarksfjöldi farið upp undir 1.100 til 1.300 manns á dag (Bjarni Reynarsson, 2006). 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði einnig viðamikla könnun á ferðavenjum erlendra 

ferðamanna árið 1991. Þátttakendur í henni voru 3.274 erlendir ferðamenn. Meðal þess sem þar 

kom fram var að um 36% þeirra sem svöruðu tóku þátt í skipulagðri ferð eða hópferð. Þeir sem 

ferðuðust á eigin vegum voru um 56% og um 8% tóku þátt í hvoru tveggja. Miðað við þá þróun 

sem átt hefur sér stað er það álit þeirra, sem nú sjá markvisst um mælingar í ferðamannaiðnaði, 

að hlutfall þeirra sem ferðast á eigin vegum fer hækkandi. Bílaleigubílar spila þar stóran þátt en 

eftirspurn eftir bílaleigubílum hefur stóraukist síðustu 15 ár.  Það sem helst heldur skipulögðum 

hópferðunum einna helst uppi er aukningin á skemmtiferðaskipum til landsins (Bjarni 

Reynarsson, 2006).  

Síðan að þessar tvær rannsóknir voru gerðar hefur mikið breyst. Í dag er ferðaþjónusta einn 

stærsti iðnaður landsins. Nýjar stofnanir og samtök hafa litið dagsins ljós ásamt auknu framboði 

á menntun í ferðamálum. Sem dæmi um samtök og stofnanir sem vinna að ferðamálum eru 

Íslandsstofa, Samtök iðnaðarins og Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Íslandsstofa og 

Rannsóknarmiðstöð ferðamála stunda jafnframt markvissa rannsóknarvinnu á ferðamálum sem 

og að halda utan um töluleg gögn í ferðaþjónustu. Einnig hefur utanumhald á hagtölum breyst. 

Sem dæmi má nefna að frá árinu 1949 til aldamóta hélt Útlendingastofnun utan um talningu á 

erlendum ferðamönnum. Með aðild að Schengen samkomulaginu var talningu hætt. Því eru 
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engar öruggar tölur til frá árinu 2001, aðeins áætlanir fyrir árið frá Hagstofu Íslands. Í dag má 

finna öll helstu gögn um fjölda ferðamanna og áhrif þeirra á hagkerfið hjá Hagstofu Íslands. 

2.2 Hagtölur úr íslenskri ferðaþjónustu  

Til margra ára hafa afurðir sjávarútvegs og álframleiðslu verið leiðandi útflutningsvörur 

Íslands. Ferðamannaiðnaðurinn hefur hin síðari ár skapað meiri verðmæti en álframleiðsla og 

sjávarútvegur og er því orðinn einn stærsti iðnaðurinn sé horft til verðmætasköpunar 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 2012-2013). Ferðaþjónustugreinar hafa þá sérstöðu að 

erfitt er að halda utan um umfang þeirra sem eina heild, ólíkt áliðnaði og sjávarútvegi, sem 

einfalt er að halda utan um. Ferðaþjónustugreinar eru margar hverjar samofnar öðrum 

atvinnugreinum. Þrívegis hefur Hagstofa Íslands gefið út svokallaða hliðarreikninga eða TSA 

reikninga (e. Tourism Satellite Accountants) fyrir ferðaþjónustuiðnað á Íslandi (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðherra, 2012-2013). TSA eru staðlaðir rammar sem mæla efnahagslegar 

breytingar í og vegna ferðaþjónustu (The World Tourism Organization, 2008) og eru þar birtar 

áætlanir og heildstætt yfirlit til eins eða tveggja ára í senn fram í tímann. Þar eru birtar hinar 

ýmsu hagtölur eins og framleiðsluvirði ferðaþjónustunar, neysla erlendra ferðamanna 

innanlands, skattar á ferðaþjónustu, störf í ferðaþjónustu og hlutur ferðaþjónustu í 

landsframleiðslu. „Hafnar eru viðræður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis um hagtölugerð 

Hagstofunnar fyrir atvinnulífið í heild og gert ráð fyrir áframhaldandi gerð 

ferðaþjónustureikninga“ (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 2012-2013). 

2.2.1 Fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsækir Ísland 

Ef skoðaðar eru hagtölur frá Hagstofu Íslands má greina og sjá þann vöxt og þróun sem hefur 

átt sér stað í auknum ferðamannastraumi hingað til lands. Sem dæmi má líta á árin 2004 og 

2005. Árið 2005 fóru 351.152 erlendir ferðamenn um flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í samanburði 

við árið áður (2004) fóru 348.533 erlendir ferðamenn um flugstöðina. Þetta er aukning upp á 

tæp 3%. Árið 2015 fóru 1.261.938 erlendir farþegar um flugstöðina og hefur fjöldi farþega því 

aukist um tæp 28% frá árinu 2004 (Hagstofa Íslands, 2016).  

Ef ferðamannaspá sem var gerð fyrir nóvember og desember (2014) stenst mun 

heildarfjöldi erlendra ferðamanna enda í 1.264 þúsund árið (2015) eða aukningu um 

30,4%. Miðað við þessar forsendur þá mun hlutfall erlendra ferðamanna af 

heildarfjölda brottfararfarþega verða 73,7%. Til samanburðar var þetta hlutfall 64,4% 

árið 2012 (Isavia, 2016). 

Áhugi erlendra ferðamanna á Íslandi fer vaxandi, ef marka má þær spár og áætlanir sem Isavia 

og Hagstofa Íslands gerðu fyrir næstu ár. Spila flugfélögin þar lykilhlutverk. Aukið 
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sætaframboð er ein stærsta forsenda fyrir þeirri aukningu á fjölda ferðamanna sem heimsækir 

Ísland (Isavia, 2016). Farþegaspá Isavia gerir ráð fyrir aukningu upp á 22,2% milli ára (2015-

2016). Gangi spáin eftir verður heildarfjöldi erlendra farþega, sem fóru um flugstöð Leifs 

Eiríkssonar, um 1.555 þúsund árið 2016, sem er 75,7% af heildar fjölda allra þeirra sem fóru 

um flugstöðina. (Isavia, 2016). Fyrstu 10 mánuði ársins 2015 sýndu tölur Ferðamálastofu að 

19,4% erlendra ferðamanna voru frá Bandaríkjunum og um 16,9% frá Bretlandi. Telur 

Ferðamálastofa að þessi hópur muni stækka hvað mest. Ekki fundust heimildir fyrir því á hverju 

Ferðamálastofa byggir þetta mat og áhugavert er að vita hvers vegna þessir hópar muni stækka 

hvað mest. Athygli vekur að niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að ferðamenn frá Kanada 

reyndust vera fleiri en ferðamenn frá Bretlandi. 

Árið 2015 gáfu Faxaflóahafnir út yfirlit yfir fjölda ferðamanna sem komu til Reykjavíkur með 

skemmtiferðaskipum. Frá árinu 2005 til ársins 2015 hefur fjöldi ferðamanna sem koma með 

skemmtiferðaskipum til Reykjavíkur tvöfaldast (Faxaflóahafnir, 2015). Ef þessi mikla aukning 

ferðamanna er sett í samhengi við niðurstöður rannsóknar, sem Edward H. Huijbens og Kristinn 

Berg Gunnarsson gerðu, sem fjallar um aukna sölu á minja- og gjafavörum á Akureyri vegna 

komu skemmtiferðaskipa, má setja fram þá kenningu að eftirspurn og sala á minjavöru og 

ferðum hafi tvöfaldast á höfuðborgarsvæðinu og þá helst miðsvæðis, sé tekið mið af 

niðurstöðum rannsóknar Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson. Nánar verður 

fjallað um rannsókn Edward H. Huijbens og Kristins Bergs Gunnarsson í kafla 2.2.4. Árið 2005 

komu um 56 þúsund erlendir ferðamenn til landsins með skemmtiferðaskipum (Isavia, 2016). 

Árið 2013 komu 226.820 farþegar með skemmtiferðaskipum til Íslands. Þar af voru rúm 90 

þúsund sem höfðu viðkomu í Reykjavík (Hagstofa Íslands, 2015).  
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Mynd 1- Fjöldi farþega um Keflavíkurflugvöll árin 2003 – 2015 (Hagstofa Íslands, 2016) 
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Sé fjölgun ferðamanna skoðuð í sögulegu samhengi má sjá að árið 1950 komu til landsins 4.383 

erlendir ferðamenn. Árið 1964 voru þeir orðnir 22.969 og nam aukningin um 30% milli ára. 

Árið 1986 fór fjöldinn í fyrsta skipti yfir 100 þúsund eða í 113.528. Á 10 árum tvöfaldaðist 

þessi fjöldi og árið 1996 voru erlendir ferðamenn orðnir 200.835. 10 árum síðar var 

ferðamannastraumurinn búinn að tvöfalda sig aftur en árið 2006 var fjöldinn orðinn 422.280. 

Árið 2010 var fjöldinn 488.622 og því hafði erlendum ferðamönnum ekki fjölgað um nema 

66.342. Svo má segja að sprenging hafi orðið sem ekki er séð fyrir endan á en á aðeins 5 árum 

tvöfaldaðist talan frá árinu 2010 og gott betur en það því að á aðeins 5 árum rúmlega tvöfaldaðist 

sá fjöldi. Árið 2015 voru erlendir ferðamenn sem heimsóttu Ísland orðnir 1.289.140 talsins 

(Ferðamálastofa, 2015). 

Á mynd 2 má glöggt sjá þá þróun sem hefur verið frá 1949. Árin 2006 til 2010 voru nokkuð 

stöðug og jöfn en síðan verður sprenging í komu erlendra ferðamanna til landsins. 

2.2.2 Gistinætur og þolmörk  

Síðasta áratug hefur gestakoma á allar tegundir gististaða nær tvöfaldast. Árið 2011 náði 

heildarfjöldi gesta 1,9 milljónum. Árleg meðalfjölgun frá 2011 var um 7,8% á alla gististaði en 

fyrir þann tíma var hún örlítið minni og má rekja það til efnahagshrunsins. Á 

höfuðborgarsvæðinu hefur aukning gistinótta á hótelum verið 27% frá árinu 2000 til ársins 2015 

eða úr 456.141 í 1.716.916 gistinætur. Þessar tölur eiga þó aðeins við um hótel sem opin eru 

allt árið og yfir nætur erlendra ferðamanna (Hagstofa Íslands, 2016). Þær sýna þá gríðarlegu 

aukningu sem orðið hefur á fjölda og eftirspurn eftir hótelagistingu í Reykjavík. Sú uppbygging 

Mynd 2- Fjölgun erlendra ferðamanna árin 1949 – 2015 (Ferðamálastofa, 2015) 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1
9

4
9

1
9

5
2

1
9

5
7

1
9

5
8

1
9

6
1

1
9

6
4

1
9

6
7

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
7

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2

2
0

1
5

Fj
ö

ld
i

Ár

Fjölgun erlendra ferðamanna



 

18 

 

og aukning á hótelum sem á sér stað er því beint svar við þessari eftirspurn. Aukningu má sjá á 

mynd 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Með auknum ferðamannastraumi fylgja vaxtaverkir. Þolmörk ferðamannastaða er háð þeim 

fjölda sem þá sækir. Ekki eru til neinar skýringar á því hvernig ferðamannastaðir þróast eða 

breytast. Þó hafa verið á lofti hinar ýmsu hugmyndir í þeim efnum og hinar ýmsu kenningar og 

líkön verið sett fram í gegnum tíðina án þess þó að skýra breytingar á fullnægjandi hátt. Richard 

Butler setti árið 1980 fram eitt vinsælasta líkanið til að mæla breytingar á fjölda (e. The concept 

of a tourist area cycle of evolution). Líkanið bendir á að breytingar séu háðar fjölda ferðamanna, 

það er að segja, ef ferðamönnum fjölgar breytast ferðamannastaðir, þá sérstaklega þegar kemur 

að uppbyggingu þar sem aukinn fjöldi kallar á aukna uppbyggingu (Butler, 2008). Slíka þróun 

og uppbyggingu má sjá víðsvegar miðsvæðis í Reykjavík og er það í samræmi við þann aukna 

straum ferðamanna sem hingað kemur. Nú rísa hótel og þjónustubyggingar til að anna eftirspurn 

og er það oft á kostnað verslunarhúsnæðis (2016). Í rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur, 

Þolmörk Ferðamanna, sem birt var árið 2014 í Þjóðspeglinum, segir:  

Með vaxandi fjölda ferðamanna fer neikvæðra áhrifa að gæta á náttúrulegt umhverfi 

og skerðir það upplifun ferðamanna. Staðurinn hættir þá að höfða til upprunalega 

markhópsins en í stað hans birtist annar notendahópur með aðrar þarfir og önnur 

viðhorf sem hefur það í för með sér að staðurinn færist ofar í lífsferlinu. 

Fjöldaferðamennska verður að lokum einkennandi á staðnum en ævintýragjarnir 

ferðamenn hætta að koma. Að lokum hefur aðdráttarafl staðarins rýrnað það mikið að 

ferðamenn missa áhugann á að heimsækja staðinn (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014). 
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Mynd 3- Gistinætur á hótelum í Reykjavík (Hagstofa Íslands, 2016) 

https://www.researchgate.net/publication/228003384_The_Concept_of_A_Tourist_Area_Cycle_of_Evolution_Implications_for_Management_of_Resources
https://www.researchgate.net/publication/228003384_The_Concept_of_A_Tourist_Area_Cycle_of_Evolution_Implications_for_Management_of_Resources
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Þetta mætti jafnvel yfirfæra fyrir önnur svæði eins og miðbæ Reykjavíkur þar sem rótgróin 

verslun og þjónusta hefur verið árum saman en er að breytast með breyttri neysluhegðun og 

markhópum. 

Þegar þolmörk eru skoðuð með viðhorf ferðamanna að leiðarljósi nægir því ekki að meta aðeins 

fjöldann heldur þarf að skoða hversu ánægðir ferðamenn eru. Þegar ferðamannastaður breytist 

og þróast þá breytist markhópurinn og þróast á sama tíma. Þeir sem hingað koma í leit að 

ævintýrum og til að sjá íslenska menningu í sinni hreinustu mynd þegar staðurinn var lítt 

þróaður, missa áhugann og hætta að koma. Þegar það gerist má segja að þolmörkum hafi verið 

náð (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014). Nýr markhópur leysir því þann markhóp sem hingað kom 

upphaflega sem þolir meiri frávik frá þeirri mynd sem upphaflega var. Þessi þróun heldur síðan 

áfram koll af kolli og nýir markhópar myndast, sem þola meiri og meiri frávik frá upprunalegu 

myndinni. 

Til aðgreiningar og skiptingu ferðamanna í hópa má greina þá með viðhorfskvarðanum (e. 

purist scale model) (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014). Kvarðinn skiptir ferðamönnum í hópa: 

mikla náttúrusinna (e. strong purists), náttúrusinna (e. moderate purists), almenna ferðamenn 

(e. neutralists) og þjónustusinna (e. non purists). Kvarðarnir taka svo hliðsjón af því hvaða 

væntingar þeir hafa um þjónustu og uppbyggingu og hversu viðkvæmir þeir eru fyrir 

umhverfisröskun. 

Þrátt fyrir þá miklu fjölgun ferðamanna, sem orðið hefur hin síðari ár, virðist fjölgunin ekki 

vera farin að hafa neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna. Samkvæmt rannsókn Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur telja aðspurðir að ferðamenn séu hæfilega margir á þeim stöðum sem rannsóknin 

fór fram á (nokkrir þekktir og fjölsóttir ferðamannastaðir til að mynda Gullfoss og Geysir).  

2.2.3 Hagvöxtur og landsframleiðsla  

Vöxtur ferðaþjónustu hefur ótvírætt haft jákvæð áhrif á þjóðarbúið. Frá því að gerð 

þjóðhagsreikninga hófst árið 1945 hefur hlutfall útflutnings af hagvexti sjaldan eða aldrei verið 

jafn hátt. Árið 2015 var hlutfall útflutnings um 53,3% af landsframleiðslu og árin þar áður vel 

rúm 50% (Hagstofa Íslands, 2016). Til samanburðar má nefna að hlutfall útflutnings var um 

30% árin 2000 til 2005. Þetta aukna hlutfall útflutnings má meðal annars rekja til aukinna 

umsvifa í ferðaþjónustu og tekna sem rekja má beint til ferðamanna á Íslandi. 

Hlutur ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu hefur farið ört vaxandi frá aldamótum. Árin 2000 

til 2009 var meðaltalsaukning á hagvexti um 2,8% og umfang ferðaþjónustunnar óx um allt að 

4,6% að meðaltali á sama tímabili. Ferðaþjónustan jók hlutdeild sína í landsframleiðslu um 0,8 
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prósentustig á sama tímabili, eða úr 5,1% í 5,9% (Hagstofa Íslands, 2015). Á þensluárunum 

fyrir efnahagshrun, 2005 til 2008, lækkaði hlutdeildin hins vegar örlítið. Var hlutfallið um 4,4% 

til 4,8%. Aukin innlend einka- og samneysla er einn af þeim þáttum sem dregur úr hlutfalli 

ferðaþjónustu í landsframleiðslu. Hlutfall ferðaþjónustu tók svo aftur stökk árið 2009 þegar 

dregið hafði verulega úr einka- og samneyslu (Hagstofa Íslands, 2016). 

Árið 2009 jókst beint hlutfall ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu (VLF) úr 3,6% í 4,6% 

árið 2013. Fyrir sama tímabil fór hlutur ferðaþjónustu í VLF úr 56,3 milljörðum ISK (2009) í 

87,3 milljarða ISK (2013). Það er því aukning að nafnvirði um 55% (Hagstofa Íslands, 2015). 

Hlutur ferðaþjónustunnar af VLF hefur því aukist að jafnaði þrefalt hraðar en VLF, sem óx um 

18,6% fyrir sama tímabil. Á þessum árum 2009 til 2013 hefur vöxtur vinnsluvirðis á nafnvirði 

í ferðaþjónustu verið um 54%. Fór hann úr 49,7 milljörðum ISK árið 2009 í 76,4 milljarða ISK 

árið 2013 (Hagstofa Íslands, 2015). Vinnsluvirði reiknast með sköttum en að frádregnum 

styrkjum og tekið saman sem hlutur af vergri landsframleiðslu.  

Útgjöld erlendra ferðamanna hér á landi hækkuðu um tæpa 19 milljarða ISK frá árinu 2008 til 

ársins 2009, en árið 2008 námu heildar útgjöld erlendra ferðamanna tæpum 94 milljörðum ISK 

en jukust í 113 milljarða ISK árið 2009. Þetta er því aukning um 19% milli ára á verðlagi hvers 

árs (Hagstofa Íslands, 2015). Útgjöld ferðamanna er því einn af þeim þáttum sem skýra stærri 

hlutdeild ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu Íslands. 

2.2.4 Neysla og verslun ferðamanna 

Umtalsverðar breytingar hafa orðið á neysluhegðun erlendra ferðamanna. Þróunin hefur verið 

á þá leið að ferðamenn leitast við í auknum mæli að skipuleggja sínar eigin ferðir og hafa 

hópferðir verið á undanhaldi. Hópferðir hafa þó ekki lagst af. Eins og fram kom í kaflanum hér 

á undan skipa komur skemmtiferðaskipa stóran þátt í því að skipulagðar hópferðir ferðamanna 

eru enn hátt hlutfall af heildarveltu ferðaþjónustunnar. Árið 2012 og 2013 var gerð 

rannsóknaráætlun og skýrsla á efnahagslegum áhrifum á 8 farþegaskipum sem hingað komu. 

Rannsóknina framkvæmdu Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson fyrir 

Rannsóknarmiðstöð ferðamála.  

Í skýrslunni beina rannsakendur kastljósinu að hagsmunum ýmissa fyrirtækja, bæði beinum og 

óbeinum hagsmunum. Einnig skoðuðu þeir hagsmuni sveitarfélaga vegna komu 

skemmtiferðaskipanna. Bættur skilningur og áhrif á samfélagið og bættur skilningur á 

umhverfislegum áhrifum voru einnig markmið sem lögð var töluverð áhersla á. 



 

21 

 

Helstu efnahagslegu áhrifin sem komu fram í skýrslunni og þau sem nýtast hvað best við 

framsetningu á niðurstöðum þessarar rannsóknar, voru helst þau að útgjöld ferðamanna numu 

að meðaltali 12.250 ISK við komu í höfn. Þó var aðeins um áætlun að ræða. Þar segir jafnframt: 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar G.P. Wild, sem gerð var meðal farþega 

skemmtiferðaskipa árið 2013 og hluta árs 2014, eyddi hver farþegi að meðaltali 12.250 

ISK við komu í höfn. Áhöfn eyddi um 1.700 ISK við komu í höfn. Taka ber þessum 

upphæðum með fyrirvara um ofmat. Samanburður 12 útgjalda farþega 

skemmtiferðaskipa úr könnun frá árinu 2009 eyðsla farþega hefur dregist saman um 

27,4% (Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). 

Hið opinbera hefur einnig tekjur af komu skemmtiferðaskipa. Þá er oftast um að ræða 

hafnargjöld en sem dæmi er nefnt að um 30% af heildartekjum Akureyrarhafnar koma frá 

skemmtiferðaskipum. Tollafgreiðsla og vitagjald fer beint til ríkissjóðs. 

Í skýrslunni er varpað fram rannsóknarspurningunni „hvaða áhrif hefur koma 

skemmtiferðaskipa á þjónustuveitendur og verslunareigendur í landi og eru áhrifin mismunandi 

eftir tegund ferðaþjónustu og staðsetningu?“ (Edward H. Huijbens og Kristinn Berg 

Gunnarsson, 2014). Áhugavert er að skoða þær niðurstöður sem fengust við þessari spurningu. 

Þar er dregið fram að þeir sem selja minjagripi, list- og hönnunarvöru og ferðir í landi, geta 

hvað helst átt von á viðskiptum frá ferðamönnum sem koma með skemmtiferðaskipum. Segir í 

skýrslunni: 

Þeir sem bjóða upp á ferðir í landi eða selja varning á borð við minjagripi geta helst átt 

von á viðskiptum við farþega skemmtiferðaskipa. Ef farþegar fara í skipulagðar ferðir í 

landi fylgja þeir fyrirfram ákveðinni dagskrá þar sem aðgangseyrir og fæði er innifalið 

í verði. Reynslan sýnir að lítil gróðarvon er fyrir önnur fyrirtæki og söfn (óháð 

staðsetningu) nema þau komist inn í skipulag skipulagðra ferða. Ef farþegar fara í land 

fara þeir yfirleitt ekki langt frá skipinu og halda sér að mestu innan tiltekins gönguradíus 

frá skipinu. Þeir eyða yfirleitt ekki miklu en versla þó einna helst minjagripi (Edward 

H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). 

Niðurstöður úr skýrslu Edward H. Huijbens og Kristins Bergs Gunnarsson eru áhugaverðar 

fyrir þær sakir að verslun með minjagripi á Akureyri virðist geta treyst á viðskipti frá farþegum 

skemmtiferðaskipa. Þær eru einnig áhugaverðar í samanburði við skýrslu Rannsóknarseturs 

verslunarinnar frá árinu 2015. Þar greina rannsakendur andstæðar niðurstöður af verslun 

farþega skemmtiferðaskipa á minja- og gjafavöru í Reykjavík. Í Reykjavík annast Iceland 

Travel og Atlantik móttöku gesta af skemmtiferðaskipum. Farþegum er boðin mismunandi 
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þjónusta og langflestir kjósa að fara í skipulagðar hópferðir í Haukdal á svæði eins og Gullfoss 

og Geysi. Samkvæmt skýrslunni versla farþegar skemmtiferðaskipa lítið í verslunum í 

Reykjavík. 

Að sögn rekstraraðila verslana sem selja varning sem er sérstaklega ætlaður erlendum 

ferðamönnum í miðborginni koma farþegar af skemmtiferðaskipum í mjög litlum mæli 

í verslanir í miðborginni. Svo virtist sem flestir færu í rútum í skipulegar 

skoðunarferðir út fyrir höfuðborgarsvæðið. Sem dæmi var nefnt að reynt hefði verið 

að breyta afgreiðslutíma verslana þegar von væri á fjölmennum hópum úr 

skemmtiferðaskipum, en árangurinn væri ekki teljandi (Emil B. Karlsson og Pálmar 

Þorsteinsson, 2015).  

Af þessu má draga þá ályktun að mesta minjagripaverslun farþega skemmtiferðaskipa sem 

koma til Reykjavíkur sé á Geysi en þar er starfrækt stór og mikil minja- og gjafavöruverslun. 

Einnig má draga af þessu þá ályktun að aukin koma skemmtiferðaskipa og fjölgun gesta með 

þeim hafi ekki bein áhrif á eftirspurn eftir gjafa- og minjavöru í Reykjavík. Farþegar 

skemmtiferðaskipa skilja hins vegar eftir sig gjaldeyristekjur þó þær komi inn á öðrum stöðum 

en í Reykjavíku. 

Greining hagfræðideildar Landsbankans telur efnislegt mikilvægi ferðaþjónustunnar koma 

skýrast í ljós út frá þeim gjaldeyristekjum sem ferðamenn koma með til landsins.  

Efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustunnar kemur skýrt í ljós þegar vægi 

gjaldeyristekna hennar af heildarútflutningi er skoðað, en það nam á síðasta ári um 

28%. Til samanburðar er meðaltalið yfir heiminn 6%, eða tæplega fimmfalt minna. 

Ísland er einnig meðal efstu þjóða í heiminum þegar fjöldi ferðamanna er borinn saman 

við íbúafjölda, en þetta hlutfall hefur vaxið verulega á síðustu árum (Ari Skúlason ofl, 

2015). 

Frá árinu 2008 til ársins 2010 hefur hlutur ferðaþjónustunnar í gjaldeyristekjum hækkað 

umtalsvert. Sé miðað við heildarneyslu erlendra ferðamanna innanlands jukust útflutningstekjur 

af ferðaþjónustu um 23,6 milljarða króna ISK frá árinu 2008 til ársins 2010. Námu þær um 

117,6 milljörðum ISK  árið 2010. Ef tekjur og umsvif íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja erlendis 

eru reiknuð með námu gjaldeyristekjur um 160,8 milljörðum ISK fyrir árið 2010 (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðherra, 2012-2013). 

Með auknum fjölda ferðamanna hefur neysla þeirra aukist í íslensku hagkerfi. Frá árinu 2009 

hefur neysla erlendra ferðamanna aukist úr rúmlega 92 milljörðum ISK í 165 milljarða ISK árið 

2013. Þetta er um 79% vöxtur á nafnvirði (Hagstofa Íslands, 2015). Tafla 1 er fengin af vef 
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Hagstofu Íslands og sýnir neyslu ferðamanna, innlendra og erlendra. Sést vel sú aukning á 

neyslu sem hefur átt sér stað frá árinu 2009 til ársins 2013.  

Á töflu 1 má sjá að aukning hefur einnig verið á neyslu íslenskra ferðamanna. Aukningin nemur 

um 47% á nafnvirði og fór úr 60 milljörðum ISK í tæpa 88 milljarða ISK (Hagstofa Íslands, 

2015). Aukning á neyslu íslenskra ferðamanna er því töluvert minni en aukning á neyslu 

erlendra ferðamanna. Þrátt fyrir hlutfallslega minni aukningu hjá íslenskum ferðamönnum þá 

eru innlendir ferðamenn engu að síður gríðarlega mikilvægir fyrir íslenska ferðaþjónustu. 

Neysla innlendra ferðamanna nær til allra landssvæða og á við um neyslu jafnt á ferðum 

innanlands og hluta af utanlandsferðum þeirra. Þar telja helst seldir farmiðar íslensku 

flugfélaganna. 

Neysla í ferðaþjónustu á Íslandi 2009-2013 á verðlagi hvers árs (milljarðar ISK) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Neysla í ferðaþjónustu, alls 167,7 174,0 208,4 245,0 275,9 

Neysla erlendra ferðamanna 92,3 90,1 115,1 136,8 165,1 

Neysla innlendra ferðamanna 59,6 66,7 73,6 86,5 87,8 

Önnur neysla í 

ferðaþjónustu* 

15,8 17,2 19,7 21,7 23,0 

Tafla 1- Neysla í ferðaþjónustu á Íslandi 2009-2013. (Hagstofa Íslands, 2015) 

Mynd 4- Neysla í ferðaþjónustu á Íslandi 2009-2013 (Hagstofa Íslands, 2015) 
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Á mynd 4 má sjá hvernig neysla í ferðaþjónustu skiptist á milli innlendra og erlendra 

ferðamanna. Sjá má hvernig hlutfall af neyslu erlendra ferðamanna hefur aukist frá árinu 2010 

og hlutfall innlendra ferðamanna minnkar frá árinu 2010 (Bjarni Reynarsson, 2006).  

Mikil aukning hefur verið í kortaveltu erlendra ferðamanna. Velta af greiðslukortum erlendra 

ferðamanna nam 91,3 milljörðum ISK árið 2013 (Árni Sverrir Hafsteinsson og Emil B. 

Karlsson, 2015) og náði síðan nýjum hæðum þegar kortavelta erlendra ferðamanna nam 154,4 

milljörðum ISK árið 2015. Raunaukning á milli tímabila er því um 59% þegar tekið er mið af 

verðþróun (Árni Sverrir Hafsteinsson og Emil B. Karlsson, 2015). Erlendir ferðamenn greiddu 

hver að meðaltali um 122 þúsund ISK á hvert greiðslukort, sem er aukning um 6% frá fyrra ári 

(Árni Sverrir Hafsteinsson og Emil B. Karlsson, 2015). Skýra má stærstan hluta kortaveltu 

erlendra ferðamanna með auknum útgjöldum þeirra í gistingu og er gisting stærsti 

útgjaldaliðurinn en þar á eftir er velta af verslun.  

Tölur um kortaveltu tala sínu máli. Arðsemiskrafa er eðli viðskipta en verslanir og ríkið sjá sér 

hag í því að bjóða upp á framboð sem mætir eftirspurn ferðamanna. Árið 2015 hafði velta 

lundabúða til dæmis nærri tvöfaldast frá árinu 2012. Erlend kortavelta í júní 2015 var 18,4 

milljarðar ISK og hafði aukist um 30% frá sama tíma árinu áður og um 65% miðað við sama 

tíma 2013 (Ríkisútvarpið, 2015). Til samanburðar nam kortavelta erlendra ferðamanna 65,5 

milljörðum ISK fyrstu 6 mánuði ársins 2015, sem er svipuð tala og hagnaður þriggja stærstu 

banka Íslands samanlagt allt árið 2013 (Ríkisútvarpið, 2015) 

Í Árbók verslunarinnar, sem gefin er út af Rannsóknarsetri verslunarinnar, má finna 

greinargóðar upplýsingar um kortaveltu erlendra ferðamanna fyrir hvert ár. Ef verslun er 

skoðuð sérstaklega segir þar að dagvöruverslun hafi verið stærsti þáttur kortaveltu árið 2014 og 

hefur dagvöruverslun þar með tekið fram úr fataverslun sem hingað til hefur verið efst (Árni 

Sverrir Hafsteinsson og Emil B. Karlsson, 2015). Þær verslanir sem skipta hvað mestu máli 

fyrir þetta rannsóknarverkefni eru að sjálfsögðu gjafa- og minjagripaverslanir. Velta gjafa- og 

minjagripaverslana nam 2,3 milljörðum ISK árið 2014. Samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem 

Rannsóknarsetur verslunarinnar gerði árið 2015 um verslun og þjónustu í Reykjavík er 

umtalsvert minni vöxtur í verslun með minja- og gjafavöru samanborið við aðrar tegundir 

verslunar. Aðeins 3% aukning var milli áranna 2013 og 2014 og er því ekki alveg í samræmi 

við aðra aukningu í ferðaþjónustu (Emil B. Karlsson og Pálmar Þorsteinsson, 2015). Þrátt fyrir 

að aukning milli áranna 2013 og 2014 hafi verið lítil hefur heildaraukning í sölu á gjafa- og 

minjavöru verið um 68% frá árinu 2012 til ársins 2015. Sem dæmi var kortavelta vegna erlendra 

ferðamanna í september 2015 um 326 milljónir ISK (Emil B. Karlsson, 2015). Einnig er 
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athyglisvert að skoða veltu fyrir flokk verslunar eins og úr og skartgripaverslanna en velta af 

slíkri verslun er tiltölulega lágt hlutfall af verslun í ljósi þess hversu margar slíkar verslanir eru 

starfræktar, þá sérstaklega í miðborg Reykjavíkur. Nýjustu tölur benda til að kortavelta erlendra 

ferðamanna séu tæpir 26 milljarðar ISK í júní 2016. Þetta er um 40% aukning frá sama mánuði 

árið 2015. Í dagvöru nemur kortavelta í júní 2016 um 1 milljarði ISK og það sem af er ári 2016 

tæpum 11,6 milljörðum ISK í sama flokki (Hagstofa Íslands, 2016). 

Ferðaþjónustureikningar Hagstofu Íslands greindu 8.500 störf í ferðaþjónustu árið 2009 sem er 

um 5,2% af heildarfjölda starfa á Íslandi. Það hafa verið litlar breytingar á þessu hlutfalli frá 

árinu 2003 en þá var það 5,1% (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 2012-2013). Um það bil 

5.350 störf voru í einkennandi ferðaþjónustugreinum, farþegaflutningum, gisti- og 

veitingaþjónustu og ferðaskrifstofustörfum árið 2009 á móti 3.200 störfum í tengdum greinum, 

s.s. verslun, smásölu, tómstundum, menningu, afþreyingu og þjónustu tengdri 

farþegaflutningum (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 2012-2013) (Sjá mynd 5). 

Ef skoðaðir eru þrír stærstu flokkarnir; ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur 

bókunarþjónusta, rekstur gististaða og veitingarekstur og heild- og smásöluverslun frá árinu 

2008 til 2015, má sjá þá aukningu og þróun sem hefur verið í atvinnu. Aukning ferðamanna til 

Íslands spilar án efa stóran þátt í þessari þróun með auknum tækifærum og aukinni eftirspurn 

eftir þjónustu við ferðamenn. Vert er að taka fram að flokkurinn heild- og smásöluverslun á við 

um alla verslun á Íslandi en ekki bara um þá sem snýr að ferðaþjónustu.  
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2.3 Hvers vegna kaupum við minjagripi? 

Verslun minjagripa, ferðalög og heimsóknir til framandi landa eru að mörgu leyti nátengd og 

samofin. Flest okkar kannast við það að hafa einhvern tíma keypt minjavöru á ferðalagi án þess 

þó að gera okkur virkilega grein fyrir því hvers vegna. Fjöldaframleiddir ódýrir og einfaldir 

minjagripir geta haft mikla persónulega þýðingu fyrir einstaklinga, þar sem minjagripir eru oft 

á tíðum minning um ferðalag, áþreifanleg staðfesting á ferðareynslu og upplifun sem ekki 

verður metin til fjár eða endurtekin (Hume, 2013). Cave, Jolliffe og De Coteau (2012) fjalla um 

hvers vegna minjagripir eru oftar en ekki ódýrir. Því er jafnframt haldið fram að minjagripir séu 

ódýr vara vegna eiginleika eins og stærðar og hentuleika í flutningi milli landa.  
International tourists prefer souvenirs that are inexpensive, easy to clean and are able 

to be used when they return home. Size restrictions, fragility and manageability as well 

as ease of transport are known to be the main concerns of travelers (Cave, 2012). 

Verð er þó ekki eini þátturinn sem hefur áhrif við val á minjagripum. Þættir eins og aðlaðandi 

útlit, þyngd og falsleysi virðast hafa áhrif á val ferðamanna (Cave, 2012) og falla afurðir 

skapandi greina hvað best undir þá lýsingu. Í grein Cave, Jolliffe og De Coteau vitna þau einnig 

í Love og Sheldon (1998) þar sem útskýrð er neysluhegðun ferðamanna. Er hún breytileg og 

getur verið mismunandi eftir því hvort ferðamaður er að heimsækja í fyrsta skipti eða ekki. Við 

fyrstu heimsókn velja ferðamenn jafnan ódýrari vöru, oftar en ekki merkta landi eða áfangastað. 

Slíkar vörur má helst til finna í lundabúðum. Í annari heimsókn eru meiri líkur á að ferðamenn 

velji ekta minjavöru. Ekta minjavöru má skilgreina sem þjóðlega vöru, listmuni eða afurðir 

skapandi greina. Þetta má rekja til þess að við tíðari heimsóknir verða ferðamenn staðkunnugri 

og betur tengdir umhverfinu. Eftir því sem ferðum og heimsóknum á sama stað fjölgar verður 

neysluhegðun ferðamanna líkari neysluhegðun heimamanna og alls óvíst hvort ferðamenn 

kaupi ódýra minjavöru. Þeir eru líklegri til að kaupa vörur sem byggja á samböndum, fólki og 

einstaka viðburði (Cave, 2012).  

The more experienced the tourists are with a destination, the more likely they are to 

purchase souvenirs based on relationships, people, or special events at the destination, 

allocating meanings that represent the destination to the objects purchased (Cave, 

2012). 

Samkvæmt Hugh Wilkins (2009) kaupa ferðamenn minjagripi til að minna á þá upplifun sem 

átt hefur sér stað og eru kaup á minjagripum hluti af ferðalaginu. Minjagripir hafa oftar en ekki 

þann tilgang að vera fyrir allra augum sem minning og til upprifjunar (Wilkins, 2009). Beverly 

Gordin (1986) setti fram þá kenningu að einstaklingar kaupi minjagripi fyrir þá sem urðu eftir 
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heima, ekki ósvipað því sem stríðsmenn til forna gerðu eftir að þeir snéru heim úr stríði frá 

framandi löndum (Gordin, 1986). Að mörgu leyti má túlka verslun minjagripa sem tilfærslu á 

menningu, þar sem ferðamenn taka hluta af framandi menningu og minningum með sér heim 

(Hume, 2013).   

Af þessu má draga þá ályktun að verð, útlit og falsleysi hafi þó nokkuð með það að gera hvers 

konar minjagripir séu keyptir. Því má halda fram að afurðir skapandi greina og vandaðrar vöru 

sé best til þess fallin að þjóna tilgangi minjagripa. Ódýr lundabúðavara þjónar þó sínum tilgangi 

og er nauðsynleg sé horft til tilgangs minjavöru. Fjöldi heimsókna á sama stað spilar þar stóran 

þátt þar sem neysluhegðun er breytileg eftir fjölda heimsókna. Ferðamenn vilja minnast 

ferðalaga og eiga áþreifanlega sönnun fyrir þeim ásamt því að færa þeim gjafir, sem eftir voru 

heima.  
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3 Skapandi greinar, íslensk list og hönnun 

Nokkrar umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum tíðina á list og skapandi greinum 

á Íslandi. Í þessum kafla verður fjallað um þær helstu skýrslur og rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á Íslandi. Tilgangurinn er að draga fram hvernig skapandi greinar hafa verið skilgreindar 

og hvernig hefur verið staðið að málefnum þeirra innan hagkerfisins. Skapandi greinar geta 

verið margar og mismunandi eins og síðar verður fjallað um. Sá flokkur skapandi greina, sem 

lögð er áhersla á hér, eru list og hönnun sem seld er sem minja- og gjafavara.  

Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir ásamt Tómasi Young gáfu út skýrsluna Kortlagning á 

hagrænum áhrifum skapandi greina í maí 2011 og var það tímamótaskýrsla í sögu skapandi 

greina á Íslandi. Ástæða skýrslu Margrétar var vöntun á þekkingu á umfangi skapandi greina 

hér á Íslandi. Hún innihélt kortlagningu á hagrænum áhrifum skapandi greina og var 

framkvæmd í samvinnu við Samráðsvettvang skapandi greina,  Íslandsstofu, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, utanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið,   iðnaðarráðuneytið og 

efnahags- og viðskiptaráðuneytið. 

Einnig var gefin út skýrslan Sýn til framtíðar sem kom út árið 2012 og var unnin af starfshóp á 

vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Sú skýrsla var eins konar framhald af  

Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina. Saman hafa þessar skýrslur gert það að 

verkum að vörur, sköpun og hönnun skapandi greina hafa verið gerðar skilgreinanlegri og 

sýnilegri í hagkerfinu. Tilgangur skýrslunnar Sýn til framtíðar var að meta hvort möguleiki væri 

á að bæta aðstæður og starfsumhverfi, nýta tækifæri sem til staðar eru, efla rannsóknir, 

stefnumótun, menntun og styrkja útflutning á skapandi greinum. Þörf fyrir greiningu á þessu 

sviði var uppsöfnuð. Íslendingar höfðu verið þátttakendur í hinum ýmsu verkefnum tengdum 

skapandi greinum á vegum Norræna nýsköpunarsjóðsins. Niðurstaðan var alltaf sú sama, 

vöntun á gögnum frá Íslandi og kemur þetta sérstaklega fram í Grænbók sem gefin var út árið 

2007 af  Norrænu nýsköpunarmiðstöðinni (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 

2011).  

Kortlagningu á hagrænum áhrifum skapandi greina er í grunninn ítarleg úttekt, sem 

framkvæmd var af iðnaðarráðuneytinu á stoðkerfi skapandi greina til að gefa réttari mynd af 

rekstrarskilyrðum fyrirtækja og einyrkja í greinunum. Rannsakaðar voru virðisaukatölur og 

skilgreint hverjir féllu undir skil á honum og hverjir ekki. Svo mögulegt reynist að fá niðurstöðu 

úr kortlagningu af þessu tagi þarf að skilgreina hvað fellur undir hugtakið skapandi greinar. Til 
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að geta skilgreint þetta töldu þau Margrét og Tómas að skoða þyrfti þrjú hugtök. Þau eru 

menning, sköpun og atvinnugreinar/iðnaður. 

3.1 Kortlagning skapandi greina 

Margt er hægt að telja til skapandi atvinnugreina. Sem dæmi má nefna arkitektúr, handverk, 

tölvuleiki, hönnun, kvikmyndir, sviðslistir og verslanir með list og fornmuni (Ágúst Einarsson, 

2012, bls. 22). Einnig getur skilgreiningin verið þær atvinnugreinar sem framleiða 

menningarlegt gildi með vöru og þjónustu og þar með talin er minjavara, sem ekki er 

fjöldaframleidd og hefur þjóðlegt gildi. Einnig er hægt að horfa á einstaklingana sjálfa og þeirra 

störf. Því geta skapandi greinar eins og list og hönnun ekki aðeins skilað tekjum með sölu, 

heldur eru þær atvinnuskapandi og hafa menningarlegt gildi fyrir Ísland. Skapandi 

atvinnugreinum er að fjölga með tímanum vegna þess að fólk er farið að eyða meiri hluta af 

tekjum sínum en áður í afþreyingu og upplifun.  

Algengust er skilgreining UNESCO og breska menningarmálaráðuneytisins (e. Department of 

Culture, Media and Sport) á skapandi greinum og FCSramminn  (e. Framework for Cultural 

Statistics) frá UNESCO (2010). Flokkar hans innihalda, allar atvinnugreinar, athafnir og 

venjur, sem eiga það sameiginlegt að flokkast undir menningu og skapandi greinar 

(Department for cultural, media and sport, 2011). Flokkarnir eru:   

 Menningar og náttúruarfleifð  

 Sviðslistir og hátíðarhöld  

 Sjónræn list og handverk 

 Bækur og fjölmiðlun  

 Hljóð, mynd og gagnvirkir miðlar 

 Hönnun og skapandi þjónustugreinar  

 Óáþreifanleg menningararfleifð  
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Eins og sjá má á mynd 6 eru hönnunarvörur sem staðsettar eru í dálki F aðeins lítið brot af 

skapandi greinum. Því lýsa heildartölur, sem fjallað er um, mun stærra sviði en það sem hér er 

til skoðunar. Sjá má að ferðaþjónusta, sem er dálkur G á mynd 6, er merkt stoðsvið og styður 

það við dálka A-F og afurðir skapandi greina. Sá hluti sem tilheyrir þessari rannsókn er hluti F. 

Kortlagning skapandi greina á Íslandi er framleiðsluskilgreind og byggir á ÍSAT 

atvinnugreinaflokkun. Nokkuð misræmi er á milli landa um hvaða atvinnugreinar falla innan 

skapandi greina en misræmið hefur veruleg áhrif á það hver útkoma kortlagningar verður þar 

sem utanumhaldi um þessar greinar hefur verið mjög ábótavant (Margrét Sigrún Sigurðardóttir 

og Tómas Young, 2011). Sé litið til vinsælla ferðamannastaða má álykta að Ísland standi sig 

vel þegar kemur að vöruframboði af list- og hönnunarvörum.  

Með þessari kortlagningu hafa skapandi greinar verið dregnar fram í dagsljósið. Þeim fylgja um 

10.000 störf. Að þessu sögðu má sjá umfang greinanna og að skapandi greinar eru með stærri 

atvinnugreinum þjóðarinnar. Ættu þeir aðilar, er málið varðar, því að veita þessum greinum 

verðskuldaða athygli.  

Helstu niðurstöður Margrétar Sigurðardóttur og Tómasar Young eru að greinarnar velta 189 

milljörðum ISK árið 2009. Hlutur hins opinbera var um 12,5% af heildarveltu greinanna. Á 

Íslandi er 5,29% hlutfall af heildaratvinnustigi í skapandi greinum. Þetta hlutfall er fundið með 

því að skoða atvinnustig á Íslandi árið 2009 í samanburði við fjölda starfandi í greininni sama 

ár (Hagstofa Íslands, 2009).  

Mynd 6- Svið skapandi greina (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011) 
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Útflutningstekjur skapandi greina voru um 24 milljarðar ISK árið 2009 eða um 3% af 

heildarútflutningstekjum íslensku þjóðarinnar (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 

2011).  

Skapandi greinar hafa haldið nokkuð stöðugri veltu burtséð frá þeirri efnahagslegu lægð sem 

átti sér stað hér á landi. Skapandi greinar hafa ótvírætt hagrænt gildi, en einnig er vert að minna 

á að þær hafa jafnframt menningarlegt gildi, auka áhuga á ferðamennsku og bæta lífsgæði 

landsmanna (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011, bls. 5). Hagræn áhrif 

þessarar starfsemi hefur hins vegar aldrei verið tekin saman fyrr en með skýrslu Margrétar og 

Tómasar Young. Enn er ekki búið að skapa heildarmynd af virði skapandi greina í hagkerfinu.  

Ritinu Sýn til framtíðar var ætlað að vera stefnumótandi varðandi um það hvernig samfélagið 

vill halda utan um og leiða skapandi greinar inn í framtíðina. Þar er farið í gegnum helstu skref, 

allt frá því hver staðan er, skilgreining greinanna og hvert þær eru að stefna. Í skýrslunni er gerð 

tillaga til úrbóta sem felst meðal annars í því að aukið verði við utanumhald og kortlagningu á 

veltu af afurðum sem bera virðisaukaskatt eða ekki. Breyta þarf skattkerfinu þannig að afurðir 

skapandi greina beri svipaðan virðisaukaskatt og á Norðurlöndunum (Starfshópur um skapandi 

greinar, 2012). Verði sú tillaga einhvern tímann að veruleika þýðir það að minja- og gjafavörur, 

sem unnar eru hérlendis af hönnuðum og listamönnum, verði samkeppnishæfari í söluverði við 

innflutta minja- og gjafavöru.  

Því má sjá að opinber afskipti geta haft áhrif á mótun landslags verslunar á Íslandi. Opin afskipti 

geta breytt leikreglum og jafnað samkeppni. Opinberir aðilar hafa í gegnum tíðina einnig haft 

áhrif á og verið stór þáttur í sögu ferðaþjónustu á Íslandi. Ferðaþjónusta og verslun eru á margan 

hátt samofin, nátengd og bundin leikreglum, sem hið opinbera setur þeim. 
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4 Opinber afskipti af ferða- og skipulagsmálum 

Ríkið hefur í eðli sínu þann tilgang að standa vörð um og gæta hagsmuna borgara landsins. 

Afskipti ríkisins eru því nauðsynleg þegar kemur að stefnumótun á hinum ýmsu sviðum í 

samfélaginu. Ferðaþjónusta er þar engin undantekning og hefur ríkið haft afskipti af 

ferðaþjónustu frá því snemma á síðustu öld. Það er þó eitthvað sem ekki margir vita en 

nauðsynlegar upplýsingar engu að síður til þess að sjá hvernig afskipti ríkisins hafa spilað stóran 

þátt í ferðaþjónustu. Ríkið eða hið opinbera sér einnig um skipulagsmál. Eins og stjórnskipanin 

er í dag fara sveitarfélögin með skipulagsmál síns sveitarfélags. Segja má að með auknum 

túrisma hafi skipulagsmál og ferðaþjónusta samtvinnast. Víða um land eru vegir og þjónusta 

komin að þolmörkum vegna aukins álags (Morgunblaðið, 2016). Í miðborg Reykjavíkur hefur 

aukning í ferðaþjónustu sérstök áhrif á skipulagsmál, framtíðarsýn og verslun í miðborginni.  

4.1 Opinber afskipti af ferðamálum 

Segja má að ferðamannaiðnaðurinn hafi farið á flug um og eftir efnahagshrunið mikla á Íslandi 

árið 2008. Fjölgun gesta hefur margfaldast og benda spár til þess að aukning verði á fjölda gesta 

næstu árin. Þrátt fyrir mikinn uppgang síðustu ár er „ferðamannabransinn“ og uppbygging í 

kringum hann ekki nýtt á Íslandi. Ríkið hefur lengi haft aðkomu að ferðamálum og hefur í 

gegnum tíðina stuðlað markvisst að landkynningu og upplýsingagjöf til ferðamanna. Mikilvægt 

er að skoða forsögu ferðamannaiðnaðarins, rannsóknir, talningu og hvernig umfang 

ferðamannaþjónustu var rannsakað hér á árum áður. Einnig er vert að skoða hvernig ríkið hefur 

verið leiðandi í stefnumótun og átt þátt í því að stuðla að landkynningu sem og sinnt 

utanumhaldi varðandi ferðamannaiðnaðinum.  

Árið 1936 stofnaði ríkið Ferðaskrifstofu ríkisins. Í miðri Heimskreppunni (1929-1939) hafði 

Ferðaskrifstofa ríkisins einkaleyfi til reksturs á ferðaskrifstofu fyrir ferðamenn sem komu 

erlendis frá (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 2012-2013). Einkaleyfinu var þó ekki beitt 

eins og einkaleyfum nútímans og var raunar meira í orði en á borði. Aðrir aðilar gátu hæglega 

rekið ferðaskrifstofur með sama hætti og einkaleyfi Ferðaskrifsofu ríkisins sagði til um. Helstu 

markmið Ferðaskrifstofu ríkisins var að kynna Ísland erlendis sem vænlegan ferðakost og að 

sjá um móttöku, upplýsingaveitu um ferðalög og þjónustu við erlenda ferðamenn sem hingað 

komu. Einnig sá Ferðaskrifstofan um eftirlit með verðlagi og gæðamálum hjá hótelum og 

veitingahúsum. Ferðaskrifstofa ríkisins var opinber stofnun og því fjármögnuð með sérstakri 

skattheimtu sem sett var á selda farmiða sérleyfishafa áætlanabifreiða. Árið 1939 var hún svo 

lögð niður, en eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk var hún endurvakin með nokkrum 
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áherslubreytingum. Ásamt því að sinna því hlutverki sem hún hafði áður haft voru orlofsferðir 

stéttarfélaga felldar undir hana. Fljótlega eftir að Ferðaskrifstofa ríkisins var endurvakin varð 

hún einnig mjög áberandi í hótel- og gistihúsarekstri um allt land. 

Ferðamálaráð var stofnað árið 1964 og féll samtímis einkaleyfi Ferðaskrifstofu ríkisins úr gildi. 

Gat þá hver sem er starfað formlega í ferðamálum. Ráðið skipaði níu einstaklinga til þriggja ára 

í senn. Ráðherra fór með skipan formanns en aðrir sem skipuðu ráðið voru helstu 

hagsmunaaðilar í greininni, svo sem  Félag sérleyfishafa, Eimskipafélag Íslands, Ferðafélag 

Íslands, Flugfélag Íslands, Loftleiðir, Ferðaskrifstofa ríkisins, Samband veitinga- og 

gistihúsaeigenda og Samtök íslenzkra ferðaskrifstofa (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 

2012-2013). Hlutverk Ferðamálaráðs var ívið víðtækara en hlutverk Ferðaskrifstofu ríkisins. 

Ferðamálaráði var ætlað að sjá um víðtæka landkynningu, þjónustu og umsjón upplýsingamála.  

Hlutverk ráðsins var að vera Alþingi og ríkisstjórn ráðgefandi um allt það, er að 

ferðamálum í landinu lýtur. Skal ráðið bera fram tillögur um þær framkvæmdir og 

umbætur, sem það telur nauðsynlegar hverju sinni. Einnig skyldi ráðið gera áætlanir 

og tillögur um skipan gistihúsamála í landinu. Hlutverk ráðsins var þannig fyrst og 

fremst ráðgefandi en einnig var ráðinu falin umsjón með Ferðamálasjóði, sem var 

stofnsettur með þessum sömu lögum. Hlutverk hans var að stuðla að byggingu gisti- 

og veitingahúsa í landinu og bæta þannig skilyrði til að veita innlendu og erlendu 

ferðafólki sem beztar móttökur og aðbúð (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, 2012-

2013).  

Við breytingu á lögum um ferðamál árið 1976 var Ferðaskrifstofu ríkisins breytt úr ríkisstofnun 

í ríkiseign. Verkefnin voru sem áður landkynning og upplýsingagjöf til ferðamanna. Fyrsta 

skrefið í átt að einkavæðingu var tekið árið 1988 þegar Ferðaskrifstofu ríkisins var breytt í 

hlutafélag. Hið nýja hlutafélag fékk nafnið Ferðaskrifstofa Íslands. Seld voru 2/3 hlutanna og 

voru kaupendur starfsmenn ferðaskrifstofunnar. Einkavæðingunni lauk svo að fullu árið 1992 

þegar ríkið seldi hlut sinn.  

4.2 Aðalskipulag og starfsemiskvóti  

Kristín Soffía Jónsdóttir, fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar, segir að ekki 

sé vilji fyrir því hjá Reykjavíkurborg að stýra vöruúrvali í verslunum og telur að umræðan sem 

þessu tengist hafi oft verið farsakennd (Vísir, 2015). Bendir Kristín á að þeir sem þekki vel til 

segi að verslun í miðborginni sé ekki einsleit og að þjónusta og skemmtilegar verslanir í 

miðborginni séu áberandi. Ágúst Reynisson (2015), einn eigenda Grillmarkaðarins, bendir á að 

ferðamenn hafi bjargað miðbænum, að háannatímabilið sé ekki lengur yfir sumartíma heldur 
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allt árið og að fyrir nokkrum árum hafi verið mikið þar um tóm verslunarrými. Lundabúðirnar 

hafi nú að minnsta kosti bætt úr því (Vísir, 2015). 

Breytt neytendahegðun hefur einnig kallað á viðbrögð verslana. Eins og fram kom í frétt á 

hringbraut.is í ágúst 2015 hefur sala á minjagripum, listmunum og ýmsu því tengt aukist mikið 

á seinustu árum (Hringbraut, 2015). Það hefur haft þau áhrif að sala á bókum, ætlaðar erlendum 

ferðamönnum, hefur ekki haldið í við aukningu ferðamanna og hafa bókabúðir því brugðið til 

þess ráðs að bjóða fjölbreyttari flóru vara en tíðkaðist á seinustu öld og aukið framboð sitt á 

svokölluðum lundavörum (Hringbraut, 2015). Í fréttinni kemur fram að bókabúðir séu farnar 

að minna á minjagripaverslanir, sem selji alls kyns glingur og lopapeysur, sem taki pláss í 

verslunum á kostnað bóka. 

Áður hefur verið minnst á Örn Svavarsson en Örn stofnaði Heilsuhúsið árið 1973 og hefur 

stundað verslunarrekstur í fjörtíu ár. Það fyrirtæki seldi hann árið 2005 en opnaði verslunina 

Minju árið 2009. Örn segist ósáttur við stefnu og viðbrögð Reykjavíkurborgar varðandi aðgengi 

fólks að miðbænum og umgjörð hans. Hann hafi því tekið þá ákvörðun í sumar (2016) að loka 

versluninni. Örn bendir á að lokanir fyrir umferð í miðbænum sé ein helsta ástæða þess að hann 

hafi tekið þessa ákvörðun, enda séu hans viðskiptavinir helst fólk sem er á leið í athafnir og 

komi við til þess að kaupa gjöfina í leiðinni. Samskipti hans við fulltrúa borgarinnar höfðu 

einnig haft áhrif á þessa ákvörðun. Nefnir Örn í því sambandi að ábendingu varðandi peruskipti 

í tveimur ljósastaurum hafi ekki verið tekið vel og að hann hafi mætt hroka. Á endanum var 

honum sagt að ekki yrði skipt um perur vegna sparnaðaraðgerða borgarinnar. 

Sá rammi sem nær utan um staðsetningu verslana er að öllu jöfnu í höndum skipulagsyfirvalda. 

Þegar teknar eru ákvarðanir um staðsetningu verslana er tenging íbúa við þjónustu og verslun 

höfð að leiðarljósi (Emil B. Karlsson og Pálmar Þorsteinsson, 2015). Ytri þættir geta haft áhrif 

á neysluhegðun og þá þróun sem á sér stað á svæði eins og miðbæ Reykjavíkur, sem 

skipulagsyfirvöld sáu ef til vill ekki fyrir eða ráða hreinlega ekki við. Því getur reynst erfitt að 

spá fyrir um hvernig verslun á ákveðnu svæði þróast. Þessir ytri þættir geta verið aukin 

ferðamennska á svæðinu, sem getur haft mikil áhrif á neysluhegðun, samkeppni frá 

nágrannasveitarfélögum og aukin tækni eins og netverslanir og heimsendingaþjónusta á vörum. 

Þetta er alls ekki tæmandi listi af ytri áhrifaþáttum, en þeir hafa það mikil áhrif að ákveðinn 

sveigjanleiki þarf að vera til staðar svo verslun geti þróast. 

Þau markmið sem sett eru um aðalskipulag miðborgarinnar eru eftir atvikum tekin til 

endurskoðunar. Þetta er gert til þess að stefna borgaryfirvalda um þróun ferðaþjónustu og 
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uppbyggingu í miðborginni sé endurspegluð á skilvirkan hátt. Í aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar kemur fram að miðborgin skuli þjóna landinu í heild og skal miðborgin 

mynda meginkjarna smásöluverslunar. 

Í miðborginni fer fram starfsemi sem þjónar landinu í heild, svo sem á sviði stjórnsýslu, 

viðskipta og menningar. Einnig myndar miðborgin meginkjarna smásöluverslunar, 

sértækrar þjónustu, afþreyingar og ferðaþjónustu. Efla skal miðborgina sem kjarna 

stjórnsýslu, menningar, ferðaþjónustu, verslunar og þjónustu auk fjölbreyttrar 

íbúðarbyggðar. Miðborgin verði ávallt fyrsti valkostur við staðarval stjórnsýslu- og 

menningarstofnana ríkis og borgar. Á jaðarsvæðum miðborgar, til austurs og vesturs, 

verði lögð sérstök áhersla á fjölbreytta starfsemi, s.s. á sviði nýsköpunar, hönnunar, 

lista, matarmenningar og menningartengdrar ferðaþjónustu auk hótela og gistiheimila. 

Tryggð verði vaxtarskilyrði fyrir kjarnastarfsemi miðborgarinnar og þar með fjölgun 

starfa og íbúa í miðborginni (Umhverfis- og skipulagsvið Reykjavíkurborgar, 2014). 

Af þessu má draga þær ályktanir að aðalskipulagi miðborgarinnar sé ætlað að byggja upp 

ferðamennsku sem og að auka starfsemi á sviði nýsköpunar, hönnunar, lista- og 

matarmenningar. Því liggur það nokkuð ljóst fyrir að aðalskipulag miðborgarinnar stuðlar ekki 

í auknum mæli að fjölgun verslana sem selja gjafa- og minjavöru til ferðamanna frekar en 

verslunar sem selur íslenska hönnun og list.  

Í aðalskipulagi miðborgarinnar má finna svokallaðan starfsemiskvóta. Starfsemiskvóti segir til 

um þá samsetningu af verslun, þjónustu og starfsemi sem eigi að vera á svæðinu. Kvótinn er 

tvenns konar: Annars vegar til að vernda smásöluverslun á svæðinu og hins vegar til að tryggja 

fjölbreytta starfsemi. Farið er eftir þremur viðmiðum og skilgreinir hvert viðmið þá 

samsetningu af verslun og þjónustu sem heimiluð er á svæði (oftast götum) hverju sinni. Svæðin 

eru skilgreind eftir götum, hliðargötur, aðalgötur og svo framvegis. Getur eitt svæði verið 

nokkrar hliðargötur eða ein aðalgata eins og Laugavegur og Skólavörðustígur.  

Hið svokallaða 70% viðmið er þegar smásöluverslanir eru að minsta kosti 70% af þeirri 

starfsemi sem er á svæðinu. Því getur önnur starfsemi aldrei verið meiri en 30%. Því er öll 

breyting á starfsemi á jarðhæð á slíku svæði háð því að smásöluverslun fari ekki niður fyrir 

70% við skilgreinda götuhlið. Við 50% viðmið þurfa smásöluverslanir að vera að minsta kosti 

50% af þeirri starfsemi sem er á svæðinu. Því getur önnur starfsemi aldrei verið meiri en 50%. 

Því er öll breyting á starfsemi á jarðhæð á slíku svæði háð því að smásöluverslun fari ekki niður 

fyrir 70% við skilgreinda götuhlið. Við 50% hámarksviðmið gildir hið gagnstæða. 

Smásöluverslanir geta aðeins verið 50% af starfsemi á svæðinu hið mesta.  



 

36 

 

Athygli vekur að í aðalskipulagi miðborgarinnar og starfsemiskvóta er ekki gerður frekari 

greinamunur á þeirri verslun sem flokkast sem smásöluverslun. Því geta lundabúðir, eða aðrar 

búðir, mögulega verið hátt hlutfall af þeirri verslun sem er á svæðinu án þess að það hafi áhrif 

á aðalskipulag miðborgarinnar. Af því má draga þá ályktun að aðalskipulag miðborgarinnar 

komi ekki veg fyrir að verslun geti þróast í þá átt að vera einsleit. 

4.3 Kortlagning verslana 

Til að fá skýra mynd af verslunarmynstri í miðborg Reykjavíkur var leitað til Rannsóknarseturs 

verslunarinnar um upplýsingar og heimildir. Með þær heimildir og upplýsingar var ráðist í að 

kortleggja og telja verslanir í miðbænum út frá þeim gögnum sem fengin voru. Markmiðið var 

að kanna þær breytingar sem átt hafa sér stað. Stuðst var við gögn frá árinu 2013 og því mátti 

greina nokkrar breytingar á verslunarmynstri og samsetningu í miðborginni. 

Samkvæmt gögnum Rannsóknarseturs verslunarinnar sem fengin voru með viðamikilli talningu 

á verslun í miðborg Reykjavíkur árið 2013 var blönduð smásala í miklum meirihluta og skiluðu 

matvöruverslanir stærstum rekstrartekjum af þeim verslunum. Heildar verslun matvöruverslana 

nam 2,3 milljörðum ISK. Önnur smásöluverslun eins og apótek, skartgripaverslun og verslun 

með listmuni nam 2 milljörðum ISK á sama tímabili og nemur veltuaukning frá 2008 allt að 

28% að nafnvirði (Emil B. Karlsson og Pálmar Þorsteinsson, 2015). Þrátt fyrir að sala hafi 

aukist til muna í flokki smásöluverslana eins og apóteka, skartgripaverslana og verslana með 

listmuni, hefur salan þó vaxið hlutfallslega minnst miðað við aðra smásöluverslun á svæðinu 

(Emil B. Karlsson og Pálmar Þorsteinsson, 2015). Árið 2008 var þessi flokkur verslunar 

veltuhæstur í miðborginni. 

Sú talning sem Rannsóknarsetur verslunarinnar framkvæmdi fólst meðal annars í því að 

kortleggja og skrá niður fjölda og tegundir verslana og þjónustu í miðborginni að stofnunum 

undanskildum, þar með talið lögfræði- og tannlæknastofur. Verslun og þjónusta, sem hefur það 

megin markmið að þjónusta íslenska og erlenda viðskiptavini, var skipt niður í flokka eins og 

veitingahús, verslun og menningartengda starfsemi eins og bíó, gallerí og leikhús. Skráningin 

leiddi það í ljós að óhætt er að setja fram þá staðhæfingu að Laugavegur frá Hlemmi niður að 

Bankastræti sé aðal verslunar- og veitingahúsagata Reykjavíkur. Við Laugaveg voru 122 

verslanir sem er rúmur helmingur af öllum töldum verslunum í miðborginni og taldar voru 

samtals 241 verslun. Við Skólavörðustíg standa 43 verslanir og er Skólavörðustígur því næst 

stærsta einstaka verslunargatan í Reykjavík. Í Aðalstræti og Bankastræti eru svo 24 verslanir 

samtals. Fata- og skóverslanir voru í miklum meirihluta af þeim verslunum sem taldar voru og 
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voru það 95 af 241 verslun. Talningin sýndi að verslanir sem selja minja- og gjafavöru voru 

ekki í meirihluta þó svo að umræðan um að lundabúðum hafi fjölgað sé hávær. 

Þó umræða um fjölda minjagripaverslana (svokallaðra lundabúða) í miðborginni sé 

áberandi sýna niðurstöður talningar okkar að úra- og skartgripaverslanir séu fleiri en 

fjöldi gjafa- og minjagripaverslana. Úra- og skartgripaverslanir töldust vera 29 en 

gjafa- og minjagripaverslanir voru 25. Þá voru 6 verslanir flokkaðar sem 

hannyrðaverslanir. Verslanir sem selja bækur og tónlist voru 13, sem er nokkuð fleiri 

verslanir en þær sem selja matvöru, en þær voru 12 (Emil B. Karlsson og Pálmar 

Þorsteinsson, 2015). 

Til að fá skýra mynd af samsetningu verslunar var leitað til Rannsóknarseturs verslunarinnar 

og upplýsingar fengnar um þær verslanir sem um ræðir. Framkvæmd var önnur talning dagana 

1.- 6. júní 2016 og notast við þau gögn sem fengust frá Rannsóknarsetri verslunarinnar. Sú 

talning studdi að mestu þá talningu sem Rannsóknarsetur verslunarinnar hafði framkvæmt, þó 

með nokkrum breytingum, sem getur haft áhrif á þá umræðu sem hefur verið um fjölgun 

lundabúða.  

Helstu niðurstöður talningarinnar voru að fjöldi fataverslana er enn stærsti flokkur verslunar á 

svæðinu. Einhverjar verslanir sem skráðar voru árið 2013 eru hættar og því fækkar í flokknum. 

Minni verslanir hafa vikið fyrir stórum „keðjum“ sem selja útivistarfatnað. Því er um færri 

fataverslanir að ræða en margar hverjar stærri en áður var. Ein sýnileg ástæða þess að miklar 

breytingar eru á svæðinu er meðal annars að mikið af verslunarhúsnæði er undir framkvæmdum. 

Ef marka má munnlegar heimildir stendur til að reisa þar hótel eða aðra gistiaðstöðu fyrir 

erlenda ferðamenn þar sem áður var verslun. Lundabúðum hefur fjölgað og liggur fjölgunin 

helst í því að verslanir, sem taldar voru í talningunni árið 2013, hafa opnað fleiri útibú á 

svæðinu. Sem dæmi eru verslanir eins og The Viking sem er ein af lundabúðum miðborgarinnar, 

sem áður hafði eina verslun á svæðinu en er nú með þrjár verslanir. Sömu sögu má segja um 

verslunina Lundann, sem áður hafði eina verslun en rekur nú þrjár á svæðinu. Því er hægt að 

segja að lundabúðum hafi fjölgað og að hlutfall og samsetning verslunar hafi breyst en gjafa-

og minjagripaverslanir eru ekki stærsti flokkur verslunar á svæðinu. Eina verslunin í þessum 

flokki, sem vitað er til þess að hafi lokað á tímabilinu 2013 til þess dags, er gjafavöruverslunin 

Minja, sem áður hefur verið fjallað um. Önnur breyta sem greina mátti var að verslanir sem 

ekki eru skilgreindar sem gjafa- og minjagripaverslanir, hafa tekið upp vöruúrval sem svipar til 

vöruúrvals lundabúða. Áður hefur verið nefnt að fyrirtæki eins og Eymundsson, sem rekur 

fjórar verslanir á svæðinu, skilgreindar sem bókaverslanir (tvær á Laugavegi, eina á 
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Skólavörðustíg og eina í Bankastræti), selja allar að einhverju leyti gjafa- og minjavöru fyrir 

erlenda ferðamenn. Fleiri verslanir hafa tekið slíkar vörur í sölu og nefna má sem dæmi 

matvöruverslunina Kvosin, sem staðsett er við Ingólfstorg. Hluti matvöruverslunarinnar 

Kvosarinnar selur gjafa- og minjavöru fyrir erlenda ferðamenn en er skilgreind sem 

matvöruverslun.  

Lundabúðir hafa án efa breytt ásýnd miðborgarinnar og á umræðan um fjölgun þeirra fullan rétt 

á sér miðað við þá talningu sem Rannsóknarsetur verslunarinnar framkvæmdi og þá talningu 

sem ráðist var í, í þessari rannsókn. Spilar staðsetning lundabúða eflaust stóran þátt í 

umræðunni. Flestar lundabúðir eru staðsettar í mjög góðu verslunarhúsnæði. Má þar nefna 

gatnamót Skólavörðustígs og Laugavegs, efri hluti Laugavegs frá Hlemm að Bankastræti, sem 

og svæðið í Kvosinni við Ingólfstorg. Flestar lundabúðir eru staðsettar á þessu svæði og eru því 

töluvert áberandi í landslagi miðborgarinnar. Þessa staðsetningu lundabúða má eflaust rekja til 

þess að lundabúðir eru margar hverjar reknar af sömu, fáu rekstraraðilunum, sem hafa bolmagn 

til að keppa um besta verslunarhúsnæðið. Því má segja að stærð fyrirtækis eða verslunarkeðju 

sigri minni verslanir þegar kemur að samkeppni um gott verslunarhúsnæði. Því er óhætt að setja 

fram þá vangaveltu að þó svo að lundabúðum hafi fjölgað, þá hafa aðrir þættir eins og 

staðsetning og aukið framboð af sambærilegri vöru hjá hinum ýmsu verslunum sitt að segja. 

Slík þróun ýtir undir aukna umræðu um einsleita verslun þar sem vöruúrval á svæðinu er 

einsleitara af þeim sökum. 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var ráðist í frumgagnaöflun. Frumgagnaöfluninni var 

ætlað að svara því að hvaða leyti framboð og eftirspurn stýrði þróun verslunarmynsturs og 

neysluhegðun ferðamanna í miðborginni og hvaða aðrir þættir eins og nefndir hafa verið geta 

haft áhrif. 
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5 Aðferðafræði 

Í þessum kafla og næstu köflum er fjallað um þá rannsókn sem framkvæmd var. Í þeim er fjallað 

um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við öflun gagna, framkvæmd, og úrvinnslu 

rannsóknarinnar.   

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við blandaða aðferð sem samanstóð af 

heimildavinnu og frumgagnaöflun, sem skipta má í tvo þætti. Þessir þættir skilgreinast sem 

eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods) og megindleg rannsóknaraðferð 

(e. quantitative research methods). Sá grundvallarmunur, sem liggur á milli eigindlegra og 

megindlegra rannsóknaraðferða, er að megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á tölulegum 

gögnum og framsetningu þeirra. Töluleg gögn eru mælanleg og þau er hægt að setja fram í 

tölfræði, sem lýsandi- eða ályktunartölfræði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á reynslu, 

þekkingu og upplifun viðmælenda. 

Rannsóknarvinna byggir á fjórum megin þáttum 

 Heimildaöflun úr eldri skýrslum og rannsóknum 

 Eigindleg gagnaöflun – hálfopin viðtöl 

 Megindleg gagnaöflun – lokuð viðtöl 

5.1 Þátttakendur  

Skipta má úrtaki og þáttakendum í tvo flokka. Annars vegar er viðmælendur eigindlegrar 

rannsóknar þar sem úrtakið er markmiðs úrtak og eru viðmælendur 6 talsins og hins vegar 

viðmælendur megindlegrar rannsóknar þar sem úrtakið er hentugleikaúrtak og voru 

viðmælendur 390 talsins.  

5.1.1 Viðmælendur eigindlegrar rannsóknar 

Viðmælendur eigindlegrar rannsóknar voru 6 talsins. Þýðið er skilgreint sem verslunareigendur, 

rekstraraðilar og stjórnendur sem hafa reynslu og þekkingu af rekstri í miðborg Reykjavíkur. 

Úrtakið er markmiðsúrtak og var valið eftir tegundum af verslunum, starfsreynslu og 

staðsetningu verslunar. Úrtakið var valið með það í huga að hafa það sem fjölbreyttast til þess 

að reyna forðast einsleitar skoðanir. Markmiðsúrtak felur í sér að úrtak er valið sérstaklega með 

það að leiðarljósi að fanga eins ítarleg svör frá viðmælenda eins og kostur er (Marshall, 1996). 

Því er helsta markmið og tilgangur eigindlegra rannsókna að öðlast djúpstæðan skilning á 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). Kostur eigindlegra rannsókna er meðal annars 
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að rannsakendur geta áttað sig betur á því hvað liggur að baki hverju svari. Þessi aðferð getur 

hins vegar verið tímafrek ef um marga viðmælendur er að ræða (Wisker, 2001). 

Eins og áður sagði voru viðmælendur valdir eftir því hvernig tegund af verslun þeir starfa við 

og valdir eftir hentuleika. Einnig var horft til starfsreynslu og aldurs verslunar. Allir 

viðmælendur gáfu skriflegt leyfi fyrir viðtölum og notkun á upplýsingum úr þeim. 

Viðmælendur voru:  

 Jón Sigurjónsson eigandi og framkvæmdarstjóri úr- og skartgripaverslunarinnar Jón 

  og Óskar 

 Anna María Jónsdóttir framkvæmdarstjóri hönnunarverslunarinnar Kraum 

 Helga Morgensen rekstrarstjóri gjafa- og hönnunarverslunarinnar Kirsuberjatréð  

 Sigurður Guðmundsson eigandi og framkvæmdarstjóri minjagripaverslunarinnar The 

Viking 

 Lilja Dögg Óladóttir verslunarstjóri barnafataverslunarinnar Dimmalimm  

 Inga Bryndís Jónsdóttir eigandi lífsstíllsverslunarinnar Magnolia.  

5.1.2 Þátttakendur megindlegrar rannsóknar 

Þáttakendur megindlegrar rannsóknar voru 390 talsins. Þýðið er skilgreint sem almennir 

ferðamenn sem staddir eru miðsvæðis í Reykjavík. Úrtakið er 390 einstaklingar og skilgreinist 

úrtakið sem hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) þar sem auðveldast var að ná í 

Tafla 2- Úrtaksstærð með öryggismörk 95%. (Anna Dóra Sæþórsdóttir ofl, 2014) 
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viðmælendur sem fóru um miðsvæði Reykjavíkur. Gagnasöfnun var framkvæmd á þremur 

dögum þann 16. júní 2016 til og með 18. júní 2016. 

Við mat á úrtaksstærð megindlegrar rannsóknar var stuðst við aðferðafræði sem gefin er út í 

rannsókn unninni af Rannsóknarmiðstöð ferðamanna. Rannsóknin nefnist Aðferðir við að meta 

fjölda og taka úrtak meðal ferðamanna og var unnin af Önnu Dóru Sæþórsdóttur, Gyðu 

Þórhallsdóttur og Rögnvaldi Ólafssyni (2014). Við mat á úrtaksramma á ferðamannastöðum 

þarf að reikna með að þýðið er óþekkt og getur verið síbreytilegt. Af þeim sökum þarf að huga 

sérstaklega að úrtökuaðferðinni. Úrtaksstærð getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknar og 

nákvæmni (Anna Dóra Sæþórsdóttir ofl, 2014). Við mat á þessari rannsókn og til áætlunar á 

úrtaksstærð var beitt 95% öryggisbili þar sem staðalfrávik er 12.164 og N=390. Með því er 

hægt að segja með 95% vissu að úrtakið endurspegli þýðið (Anna Dóra Sæþórsdóttir ofl, 2014), 

sjá töflu 2. Gögn og niðurstöður eru settar fram með lýsandi tölfræði með myndrænni aðferð 

(e. Graphical methods).  

5.2 Rannsóknaraðferðir, gagnaöflun  

Eigindlega gagnaöflunin var í formi hálfopins viðtals við valda einstaklinga sem hafa þekkingu 

og reynslu af verslun og þjónustu í miðborg Reykjavíkur. Gagnaöflunin var framkvæmd þann 

16. júní 2016 og voru viðtölin tekin upp á stafrænt hljóð. Viðmælendum voru fengin í hendurnar 

samþykkisskjal með skilmálum og kynningu á rannsókninni. Með undirskrift gáfu allir 

viðmælendur leyfi fyrir nafnbirtingu sem og allri notkun á upplýsingum sem fengust úr 

viðtölunum. Viðmælendur voru fundnir og valdir með því að velja verslanir eftir tegundum. 

Gerður var listi þar sem verslunum var skipt niður eftir tegund og valið út frá þeim lista. Reynt 

var að hafa val á viðmælendum eins fjölbreytt og hægt var. Erfitt reyndist að ná í forsvarsmenn 

lundabúða en á endanum náðist í einn aðila, sem á og rekur þrjár slíkar verslanir í Reykjavík og 

tvær á Akureyri. Spurningarnar voru settar upp á þann hátt að upplifun, reynsla og skoðun 

viðmælanda fengi að njóta sín (e. Open ended interviews). 

Megindleg gagnaöflun var í formi lokaðra viðtala, þar sem viðmælendur voru spurðir fyrirfram 

ákveðinna spurninga og gefnir svarmöguleikar. Gagnaöflunin fór fram 16. júní 2016 til og með 

18. júní 2016 þar sem tveir aðilar söfnuðu öllum gögnum með því að ganga um miðbæ 

Reykjavíkur og spyrja erlenda ferðamenn á svæðinu staðlaðra spurninga. Tilgangurinn var að 

ná til marktæks úrtaks til þess að áætla meðaleyðslu ferðamanna í gjafa- og minjavöru og 

hvernig vöru ferðamenn kjósa að versla. Fjárhæðir eru umreiknaðar í íslenskar krónur (ISK) og 

tekið var mið af gengi gjaldmiðla þess dags sem gögnin voru fengin. Stuðst var við opinbera 
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gengisskráningu Seðlabankans á viðmiðunargengi. Öllum viðmælendum voru kynnt markmið 

rannsóknarinnar og að hún væri nafnlaus. Sem dæmi um spurningu, þá var spurt um hvort 

viðmælandi kysi frekar, vörur sem seldar eru í lundabúðum eða list- og hönnunarvöru. 

Spurningalista má sjá í viðauka 2. 

5.3  Úrvinnsla gagna 

Við greiningu gagna úr eigindlegri rannsókn var beitt öxulkóðun og þemagreiningu. Greind 

þemu voru: neikvæð áhrif, jákvæð áhrif og tillögur að úrbótum.  

Við greiningu gagna úr megindlegri rannsókn var notast við lýsandi tölfræði þar sem gögnin 

eru sett fram á einfaldan hátt. Gögnin voru metin og þau sett fram með lýsandi tölfræði með 

myndrænni aðferð (e. graphical methods).  

5.4 Staða rannsakanda  

Þeir sem komu að rannsókninni höfðu engra hagsmuna að gæta og eru ekki tengdir neinum 

hagsmunaraðilum sem rannsóknin náði til. Rannsakandi hefur reynslu af ferðaþjónustu en á 

öðru sviði en því sem var til rannsóknar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því ekki litaðar af 

fyrirfram mótuðum skoðunum.  

5.5 Annmarkar 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að aðeins er um áætlun að ræða. Þáttakendur 

megindlegrar rannsóknar eru eingöngu beðnir um að áætla þá fjárhæð sem þeir telja að þeir hafi 

eytt eða ætli að eyða í minja- og gjafavöru Því ber að taka framsetningu á tölulegum gögnum 

með fyrirvara, enda aðeins um áætlun að ræða. Úrtakið endurspeglar nær eingöngu þá 

ferðamenn sem koma til landsins með flugvél og eru að ferðast á eigin vegum. Innan við 5% 

aðspurðra komu hingað með skemmtiferðaskipi og því er ekki hægt að setja fram marktækan 

mun milli þeirra sem koma með skemmtiferðaskipi eða þeirra sem ferðast á eigin vegum. Úrtak 

eigindlegrar rannsóknar endurspeglar einnig aðeins þekkingu, skoðun og álit verslunareigenda 

á svæðinu. Því geta svör við spurningum sem snúa að skipulagi miðborgarinnar verið einsleit, 

þar sem verslunareigendur eru aðeins einn hluti af mörgum sem koma að slíkum málum. 
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6 Niðurstöður  

Umræðan um aukinn fjölda lundabúða hefur farið út um víðan völl. Heyra má samræður um 

ferðamenn og lundabúðir á kaffistofum, á hinum ýmsu vinnustöðum, sem og lesa um hana í 

fjölmiðlum eins og sýnt hefur verið fram á. Til þess að fá betri sýn á þá þróun sem hefur átt sér 

stað á verslun í miðborginni var leitað til verslunareigenda og rekstraraðila í miðborginni. 

Einnig voru erlendir ferðamenn spurðir álits á minja- og gjafavöru og hvað þeir áætla að hafa 

eða ætli sér að eyða í slíka vöru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru tvíþættar. Annars vegar eru niðurstöður úr eigindlegri 

rannsókn og hins vegar niðurstöður úr megindlegri rannsókn. Þeim er skipt niður í áðurnefnda 

þætti og síðar dregnar saman heildarniðurstöður.  

6.1 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar  

Í þessum hluta verður greint frá niðurstöðum viðtala við verslunareigendur og rekstraraðila í 

miðborginni. Viðmælendur voru sex talsins með mismikla reynslu af verslunarrekstri í miðborg 

Reykjavíkur. Viðmælendur voru hvattir til að tjá sig opinskátt um málefnið og miðla reynslu, 

þekkingu og skoðun á málefninu. Til þess að setja fram sem skýrasta mynd af niðurstöðum 

viðtalanna verður í einhverjum tilfellum vitnað orðrétt með tilvísunum í viðmælendur til að 

fanga álit og skoðun þeirra.  

Eftir að gögnin höfðu verið greind með öxulkóðun mátti skipta þeim í þrjú megin þemu. 

1. Neikvæð áhrif  

2. Jákvæð áhrif 

3. Tillögur að úrbótum  

6.1.1 Neikvæð áhrif 

Allir viðmælendur töluðu um þá þróun og breytingar sem átt hafa sér stað síðustu ár. 

Viðmælendur nálguðust þróunina á mismunandi hátt og greina mátti áherslumun eftir því 

hvernig tegund af smásölu viðmælendur reka eða starfa við. Neikvæðri þróun á 

verslunarmynstri í miðborginni má skipta í þrjá flokka eftir orsökum og umræðu. 

Fyrsti orsakavaldurinn eru vaxtarverkir vegna aukins ferðamannastraums. Neikvæð þróun sem 

viðmælendur telja að megi rekja til erlendra ferðamanna snýr fyrst og fremst að því hvernig 

verslun í miðborginni hefur breyst frá því að vera fjölbreytt í það að vera einsleit. Anna María 

hjá Kraum sem hefur fjölbreyttan viðskiptavinahóp, um 60% útlendinga og 40% Íslendinga, 



 

44 

 

talar um að eitt helsta vandamálið sé hækkandi leiguverð á verslunarhúsnæði. Þar á hún við að 

minni verslanir hafi ekki lengur bolmagn til að keppa við stærri fyrirtæki og keðjur um húsnæði 

og verða minni fyrirtæki því undir í baráttunni. Þá er það tvennt í stöðunni hjá minni 

verslunareigendum, að verða yfirboðnir af stærri aðilum og missa þar af leiðandi húsnæðið eða 

þeir neyðist til þess að hækka hjá sér vöruverðið til þess að standa straum af hækkandi 

leiguverðinu. Þetta er vítahringur sem sífellt er að stækka. Hún talar um að það sé sorgleg 

staðreynd að með þessu sé verið að hrekja í burtu litlu verslanirnar sem setja lit á miðbæinn en 

eftir sitja einsleitar túristabúðir og hótel. Undir þetta tekur Helga Mogensen hjá Kirsuberjatrénu, 

og bætir við að henni þyki það mjög miður að sjá hverja lundabúðina á fætur annarar taka yfir 

helstu verslunarsvæðin, en Kirsuberjatréð hefur stóran, fastan íslenskan viðskiptavinahóp. Jón 

Sigurjónsson hjá Jóni og Óskari, sem hefur verið með verslun við Laugaveginn í 45 ár og nær 

eingöngu með íslenskan viðskiptavinahóp, talaði sérstaklega um lundabúðir og lagði áherslu á 

að lundabúðir væru ekki einstaka verslanir heldur oftast stórar keðjur. Sér hann því engan mun 

á lundabúðum eða stórum verslunarkeðjum. Jón hefur áhyggjur af því að Íslendingar hætti að 

koma í miðbæinn til þess að versla ef rótgrónu fyrirtækin hverfa á braut sem hafa verið til staðar 

í gegnum árin og í stað þeirra kæmu eintómar túristaverslanir. „Þegar Íslendingurinn hefur 

ekkert að sækja nema örfáar búðir þá kemur hann ekkert hingað nema kannski til að skemmta 

sér! Við erum þá að sjá að svæðið er að verða skemmtanasvæði frekar en verslunarsvæði” segir 

Jón (Jón Sigurjónsson, munnleg heimild, 2016). 

Sigurður Guðmundsson sem á og rekur þrjár verslanir undir nafninu The Viking í miðborginni, 

sem skilgreindar eru sem lundabúðir með 98% hlutfall af erlendum ferðamönnun sem 

viðskiptavini, var síðasti viðmælandinn í þessum hluta rannsóknarinnar. Sigurður hefur aðra 

nálgun en hinir viðmælendurnir. Áherslur í hans rekstri eru aðrar þar sem vörur The Viking eru 

beint stílaðar og markaðsettar fyrir erlenda ferðamenn. Hann er þó sammála öðrum 

viðmælendum að vissu leyti, þrátt fyrir að hann hagnist kannski hvað mest á þeirri þróun sem 

nefnd hefur verið. Hann segir: „Ég held að þetta sé jákvæð þróun, jákvæð fyrir erlenda 

ferðamenn en neikvæð fyrir Íslendinginn“. Skilja má svar hans þannig að verslunin sé að vissu 

leyti einsleitari en hún var og sé neikvæð fyrir íslenska neytendur.  

Annan neikvæðan þátt í þróun verslunar í miðborginni má samkvæmt viðmælendum rekja til 

skipulagsmála. Viðmælendur telja að skipulagsmál hafi haft þau neikvæðu áhrif að verslun eigi 

erfiðar uppdráttar. Sigurður Guðmundsson nefnir þær lokanir sem hafa verið á svæðinu þar sem 

hluta af Laugavegi og Skólavörðustíg er breytt í göngugötur, svokallaðar „Sumargötur“. 

Sigurður er alfarið fylgjandi því að hafa sem fjölbreyttast mannlíf í miðborginni og telur það 
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miður að skipulagsmál hafi þau áhrif að fæla Íslendinga frá miðbænum, sem eru stærstu 

viðskiptavinir minni og einstaka verslana. 

…eins og á Akureyri þá eru opnanir og lokanir sem að stjórnast af veðri og umferð. 

Eins og þetta er lagt upp hérna [miðborgin] þá er þetta bara heimska! Borgin þarf að 

hlusta á verslunareigendur! Þetta skiptir engu máli fyrir ferðamannaverslanir en ef þú 

villt hafa miðbæinn blöndu af hvoru þá gengur þetta ekki upp (Sigurður Guðmundsson, 

munnleg heimild, 2016).  

Anna María hjá Kraum tekur undir það að lokanir hafi neikvæð áhrif en þó í öðru samhengi. 

Hún segir: „Borgin vinnur á móti rekstraraðilum í miðborginni endalaust, bæði með því að hefta 

aðgengi aðfanga, þannig það er ekki verið að vinna með rekstraraðilum í borginni“. 

Barnafataverslunin Dimmalimm hefur verið starfrækt í miðborginni frá árinu 1987. Hún hefur 

verið fyrir miðju Laugavegs frá árinu 2001. Skipulagsmál hafa gert það að verkum að 

verslunareigendur hafa hugsað sér að færa verslunina. Lilja Dögg Óladóttir verslunarstjóri 

nefnir lokanir og bílastæðaskort sem helstu vandamálin. Viðskiptavinir Dimmalimm eru að 

langmestu leyti Íslendingar sem koma í miðbæinn á bíl. Lilja segir jafnframt að það hafi marg 

oft komið til tals að færa verslunina af svæðinu sökum þess að bílastæði og aðgengi er að 

skornum skammti. Jón Sigurjónsson telur skipulagsmál vera helsta vandamál miðborgarinnar. 

Fjölgun lundabúða sé í raun afleiða af því að minni einstöku verslanirnar flykkist frá 

miðbænum. Jón nefnir einnig sérstaklega þær framkvæmdir sem eru við Laugaveginn og að sú 

þróun ein og sér sé slæm. Mikil fjölgun stórhýsa og hótela er á og við Laugaveginn en ekki er 

gert ráð fyrir bílaumferð og stæðum. Jón er alfarið á móti lokun gatna að fullu eða hluta til, þar 

sem með því er verið að halda hans stærsta viðskiptavinahópi frá, sem eru í 85% tilvika 

Íslendingar. “Ef viðskiptavinir komast ekki að okkur hér í miðborginni þá erum við í vondum 

málum” segir Jón. Hann segist nú þegar vera farinn að finna fyrir þessum breytingum með 

breyttu verslunarmynstri. 

Þriðji neikvæði áhrifaþátturinn sem greindist voru vaxtarverkir. Viðmælendur voru meðal 

annars spurðir hvaða áhrif það hefði fyrir rekstur þeirra ef ferðamannastraumur til Íslands 

myndi minnka eða jafnvel hætta. Til útskýringar á því hvers vegna fækkun ferðamanna teljist 

sem neikvæður þáttur, svöruðu allir viðmælendur nema einn að fækkun ferðamanna hefði engin 

sérstök áhrif á þeirra rekstur. Það þýðir að allir þeir vaxtarverkir sem fylgja auknum 

ferðamannastraum til landsins eru óþarfir fyrir þær verslanir, þar sem viðskipti þeirra byggja 

fyrst og fremst á vöru og þjónustu við Íslendinga. Sigurður Guðmundsson hjá The Viking segir 

hins vegar, „Ég myndi  bara loka, skella í lás og fara á sjóinn aftur“, sem væri því neikvæð 
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þróun fyrir hann. Viðmælendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu hugleitt að breyta 

vöruúrvali sínu til þess að mæta mögulegri eftirspurn eftir ódýrri minjavöru. Allir viðmælendur 

nema einn svöruðu því neitandi og lýsir svar Önnu Maríu hjá Kraum best skoðun þeirra sem 

voru andvígir því að breyta vöruúrvali sínu, segir hún: 

Aldrei, aldrei, aldrei! Við erum fyrst og fremst hönnunarverslun! Við seljum 

gæðavörur, við erum ekki að selja túristavörur. Ef einhver álítur vörurnar okkar sem 

minjagripi þá er þetta falleg íslensk vara sem minnir þá á Ísland á einhvern hátt af því 

að varan var keypt hér. En lyklakippur og svoleiðis drasl og einhverjar lundadúkkur 

og annað slíkt drasl kemur aldrei inn í Kraum! (Anna María Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 2016). 

Viðmælendur, að undanskildum einum, voru nokkuð sammála því að erlendir ferðamenn hafi 

upp til hópa meiri áhuga á íslenskri hönnunarvöru fremur en innfluttri, ódýrri og 

fjöldaframleiddri minjavöru. Byggja viðmælendur það mat sitt á þeim ummælum og 

samskiptum sem þeir eiga og hafa átt við viðskiptavini sína. Því er ekki ólíklegt að mat þeirra 

endurspegli aðeins þá viðskiptavini sem leita frekar að hönnunarvöru og voru viðmælendur 

meðvitaðir um það. Svar Sigurðar Guðmundssonar hjá The Viking reyndist hins vegar gjörólíkt 

öðrum svörum. Sigurður hefur víðtæka reynslu af fjölbreyttri verslun og þar á meðal með list 

og hönnun. Sigurður segir meðal annars að hann haldi að ferðamaðurinn kaupi bæði 

lundavöruna og hönnunarvöruna, þar sem verðið spili stórt hlutverk. Oft á tíðum reynist 

íslenska hönnunar- og listvaran einfaldlega of dýr fyrir hinn almenna ferðamann. “Miðað við 

samsetningu af ferðamönnum sem við erum að fá er aðeins lítið prósent í efri endanum. „Hitt 

er bara venjulegt fólk eins og við og er að kaupa sama draslið og allir aðrir”, bætir Sigurður við. 

Af þessu svari má draga þá ályktun að Sigurður telji að ferðamönnum finnist list- og 

hönnunarvara vera of dýr. Ef viðskiptavinahópur Kraum, Kirsuberjatrésins og Jóns og Óskars 

er skoðaður, sést að hlutfall erlendra ferðmanna er ekki eins hátt og ætla mætti miðað við þann 

fjölda sem er á svæðinu. Verð er því mögulega áhrifaþáttur, sem getur hafa valdið þeirri þróun 

sem átt hefur sér stað. 

Greina má óánægju verslunareigenda. Ef skoðanir þeirra eru dregnar saman má draga þá 

ályktun að skipulagsmál séu að vinna gegn verslunareigendum og að samstarf og 

upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila sé ekki nægilega gott. Einnig má draga þá ályktun að 

verslunareigendum finnist að fjöldi lundabúða sé kominn að þolmörkum. Miðbærinn þarf að 

vera samblanda af fjölbreyttri verslun og þjónustu og til þess að tryggja að svo megi vera þurfi 

að grípa til aðgerða. Ekki sé endalaust hægt að byggja hótelbyggingar og takmarka aðgengi að 
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svæðinu fyrir bílaumferð. Því má segja að verslunareigendur telji aðgengi og skipulagsmál spili 

jafn stóran þátt í brotthvarfi einstaka verslana sem selja vörur skapandi greina, sem og 

markaðslögmálið um framboð og eftirspurn.   

6.1.2 Jákvæð áhrif 

Viðmælendur voru allir sammála um að aukinn ferðamannastraumur til landsins hafi ýmis 

jákvæð áhrif á miðborgina. Viðmælendur voru einnig samhljóma um að ferðamaðurinn sem 

slíkur hefði almennt jákvæð áhrif á miðborgina. Önnu Maríu í Kraum finnst gaman að sjá 

fjölbreytt mannlífið í miðbænum sem ferðamaðurinn kemur með og finnst vöruúrvalið hjá sér 

og öðrum einstaka verslunum bara hafa jákvæð áhrif á ferðamannin, að hann geti valið úr öðru 

en bara þessu týpíska „lundabúðaúrvali“. Vonar hún að miðbærinn fái að blómstra áfram með 

öllum þeim sem þangað leggja leið sína. Undir þetta tekur Jón Sigurjónsson í Jóni og Óskari, 

sem segir: „Þeir [ferðamaðamennirnir] hafa jákvæð áhrif á umhverfið, þeir mynda stemningu, 

en það er ekki nóg fyrir verslun að það sé stemning úti á götu“ (Jón Sigurjónsson, munnleg 

heimild, 2016). Jón nefnir einnig að þrátt fyrir neikvæða umræðu um lundabúðir þá sé ljósi 

punkturinn þó sá að lundabúð er betri en engin búð. Jón talar um að áður hafi verslunarhúsnæði 

staðið autt en nú séu þó þar verslanir sem er jákvætt. Sigurður Guðmundsson hjá The Viking 

nefnir Skólavörðustíginn sem dæmi um verslunargötu sem áður var dauð og lítil verslun við. 

Segir hann að Skólavörðustígurinn sé í dag orðin ein af helstu verslunargötum miðborgarinnar, 

ólíkt því sem var fyrir aldamót þegar aðeins var verslun neðst á Skólavörðustíg. Inga Bryndís í 

Magnoliu tekur í sama streng og finnur hún mun á veltu og fjölda gesta eftir að verslunin 

Magnolia flutti á Skólavörðustíginn fyrir um tveimur og hálfu ári. Finnur hún sérstaklega fyrir 

auknum straumi erlendra ferðamanna. 

Þær verslanir sem selja list, hönnunar- og lífstílsvörur eins og Kraum, Magnolia og 

Kirsuberjatréið, hafa fengið góð og jákvæð viðbrögð frá viðskiptavinum sínum. Helga 

Mogensen talar um þá viðskiptavild sem Kirsuberjatréð hafi hjá íslenskum viðskiptavinum: 

„Við höfum verið það lengi hérna og fólk er að koma aftur og aftur til að heimsækja okkur, við 

erum sáttar hér“ (Helga Mogensen, munnleg heimild, 2016). Um erlenda viðskiptavini segir 

hún að þeir sem komi í Kirsuberjatréð séu að leita að einhverju sérstöku: „Fólki finnst gaman 

að koma hingað, það er allt unique (i. einstakt) allt handgert, við höfum fengið fólk sem vill fá 

eitthvað svona unique, eitthvað sem er gert hér, fólk sækist í það“ (Helga Mogensen, munnleg 

heimild, 2016). Sama segir Anna María í Kraum og segir erlenda ferðamenn mjög ánægða með 

vöruúrval sitt og þá einstöku hönnun sem seld er í Kraum. Að sögn allra viðmælenda hefur 
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velta þeirra aukist, viðskiptin hafa ekki dalað, viðskiptavinahópurinn hefur hins vegar breyst 

hjá þeim flestum, færri Íslendingar og fleiri útlendingar. 

Úra- og skartgripaverslunin Jón og Óskar er eina verslunin, af þeim verslunum sem selja 

íslenska hönnun, sem hefur markvisst hannað vöru og markaðssett hana fyrir ferðamenn. Jón 

Sigurjónsson segir að ferðamenn séu mikilvægir fyrir svæðið og að höfða þurfi sérstaklega til 

þeirra að einhverju leyti. Hann dregur þó mörk um hvernig vöru hann vill selja í verslun sinni. 

Hann ásamt samstarfsfélögum sínum ákváðu um aldamótin, þegar ferðamannastraumurinn tók 

að aukast til Íslands, að þeir þyrftu að gera eitthvað til þess að ná ferðamanninum til sín. Því 

hönnuðu þau skartgripalínuna Ice Cold. Sú lína er fyrir þá ferðamenn sem vilja vandaða og 

fallega íslenska hönnun. Aðspurður sagði Jón að ástæðan fyrir því að þeir tóku þá ákvörðun að 

vera með dýrari vöru var sú að þeir vildu ekki detta inn í lundabúðaumræðuna og vera með 

áþekka vöru og hægt er að versla í slíkum verslunum. Verslunin Jón og Óskar er þekkt fyrir 

hágæða vöru og vill Jón aðgreina vöruúrval sitt frá öðrum með þessum hætti. Þetta segir Jón að 

hafi tekist vel til og að sala í þessum vörum hafi verið vonum framar. 

Verslunareigendur eru almennt jákvæðir í garð erlendra ferðamanna og fjölgun þeirra. Af 

svörum þeirra má draga þá ályktun að útlendingar hafi almennt mikinn áhuga á vörum þeirra 

og séu mikilvæg viðbót við innlenda viðskiptavini. Því má segja að framboð og eftirspurn eftir 

vörum þeirra sé alls ekki minni en eftir gjafa- og minjavöru sem seld er í lundabúðum. 

Lundabúðir fylla nú verslunarhúsnæði sem áður var tómt og eru verslunareigendur almennt 

ánægðir með að full verslunarstarfsemi sé á svæðinu og fylla ferðamenn bæinn lífi.  

6.1.3 Tillögur að breytingum 

Viðmælendur höfðu allir eitthvað til málanna að leggja þegar umræðan kom að því að breyta 

og bæta verslun í miðborginni. Greina mátti mismunandi áherslur hjá viðmælendum þar sem 

sumir lögðu áherslu á umbætur sem varða skipulag og samsetningu verslunar í miðborginni á 

meðan aðrir lögðu áherslu á breytingar sem varða aðkomu og aðgengi. Anna María hjá Kraum 

talar um þá kvótaskiptingu sem ekki er að finna í aðalskipulagi miðborgarinnar. Til upprifjunar 

segir aðalskipulag miðborgarinnar til um hlutfall smásöluverslunar á móti annari starfsemi en 

tilgreinir ekki sérstaklega smásöluverslun eftir tegundum. 

Ég mundi vilja sjá kvóta setta á vissar tegundir verslana. Það er settur kvóti á 

veitingastaði og tel það gríðarlega mikilvægt að þetta verði keyrt í gegn! Við erum 

hérna nokkur sem erum að ýta á að þetta verði gert. (Anna María Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 2016).  
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Hér vitnar Anna María hjá Kraum í kvótaskiptingu aðalskipulags miðborgarinnar þar sem fjöldi 

veitingastaða getur ekki verið meiri en sú prósentutala sem leyfð er á svæðinu. Túlka má 

ummæli hennar þannig að ef gata er 70% viðmið þar sem smásöluverslanir þurfa að vera að 

minsta kosti 70%, þá þarf að skilgreina og skipta enn frekar þeim 70% af smásöluverslunum 

sem eru á svæðinu. Eins og áður hefur komið fram birtist grein á vefnum vísi.is þann 3. 

september 2015 þar sem Kristín Soffía Jónsdóttir, fulltrúi í Umhverfis- og skipulagsráði 

Reykjavíkurborgar, segir að ekki sé vilji fyrir því hjá Reykjavíkurborg að stýra vöruúrvali í 

verslunum og telur að umræðan sem þessu tengist hafi oft verið farsakennd (Vísir, 2015). Hún 

bendir á að þeir sem þekki vel til segi að verslun í miðborginni sé ekki einsleit og að 

skemmtilegar verslanir og þjónusta í miðborginni sé áberandi. Aðspurð sagði Anna María hjá 

Kraum að slíkt skipulag lægi ekki hjá einum aðila og að sem flestir sem málið varðar þurfi að 

koma að málefninu. 

…þetta þarf að vera samblanda af bæði. Alþingi þarf að setja lög svo borgin geti gert 

eitthvað. En ég held að það þurfi að vera samblanda af þrýstihóp sem kemur að þessu, 

Samtök verslunar og þjónustu, miðborgin, litlir hópar eins og Miðborgin okkar, þar 

sem fulltrúi hverrar verslunar hvers svæðis situr. Svæðin eru 8 talsins, fulltrúar þeirra 

hópa, borgin og einhver hæstráðandi (Anna María Jónsdóttir, munnleg heimild, 2016).  

Inga Bryndís Jónsdóttir hjá Magnolia talar um að verslun hennar verði ekki fyrir neinum 

neikvæðum áhrifum af auknum ferðamannastraumi til landsins. Ferðamenn sem slíkir séu góðir 

fyrir hennar rekstur. Hins vegar telur hún aukningu á lundabúðum vera neikvæða og vill sjá 

breytingar á þeirri þróun. 

Já vil endilega sjá breytingar. Mér finnst komið nóg af lundabúðum! Minn rekstur 

hefur ekkert með lundabúðir að gera og hlýtur engan skaða en það er komið nóg af 

þeim. (Inga Bryndís Jónsdóttir, munnleg heimild, 2016) 

Þær breytingartillögur sem viðmælendur nefndu og snéru að aðgengi, uppsetningu og aðkomu 

má í flestum tilvikum beina til aðalskipulags miðborgarinnar. Helga Mogensen talar um að það 

svæði sem hafi fengið hvað mesta athygli og uppbyggingu sé Laugavegur, Skólavörðustígur, 

Bankastræti og svæðið að Kvosinni við Ingólfstorg. Hún telur að með aukinni ferðamennsku sé 

miðbærinn að teygja úr sér og allur sá fjöldi sem þar er rúmist ekki lengur á svo litlu svæði. Því 

sé verslun farin að teygja sig í átt að gömlu höfninni og byggja þurfi það svæði betur upp. 

Verslunin Kirsuberjatréð stendur við Vesturgötu 3 og hefur verið þar í áraraðir. Hún og 

meðeigendur hennar myndu vilja sjá borgaryfirvöld koma Ingólfstorgi og svæðið að gömlu 

höfninni betur á kort, leggja meiri áherslu á að byggja svæðið upp, líkt og gert er með 

Laugaveginn og Skólavörðustíginn, sem hluta af heildarmynd miðbæjarins. 
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Sigurður Guðmundsson hjá The Viking og Jón Sigurjónsson hjá Jóni og Óskari tala báðir um 

þær lokanir sem eru á Laugavegi og Bankastræti og telja þeir báðir að lokanirnar hafi neikvæð 

áhrif á verslun á svæðinu. Sigurður nefnir sem dæmi að á Akureyri stýrist lokanir eftir veðri og 

vindum og skili það mun betri árangri. Ef miðborgin ætti að vera góð samblanda af erlendum 

ferðamönnum og Íslendingum, þyrfti að endurskoða þessar lokanir. Jón er hins vegar alfarið á 

móti þessum lokunum og segir að það sé ekki nóg að það sé stemning á götunum, verslun þurfi 

viðskiptavini sem versla svo reksturinn gangi. Nefna Jón og Lilja Dögg hjá Dimmalimm 

sérstaklega bílastæðavandamálið sem fylgir þessum lokunum. Segja þau bæði að þar sem 

viðskiptavinahópur þeirra sé að stóru leyti Íslendingar, komi þeir síður í miðbæinn vegna 

bílastæðaleysis og lokana. Íslendingar fara frekar í verslunarkjarna eins og Kringluna eða 

Smáralind. Þetta fullyrðir Jón Sigurjónsson hjá Jóni og Óskari, sem rekur einnig verslanir í 

Kringlunni og Smáralind.  

Allir viðmælendur eru samhljóma því að borgaryfirvöld vinni ekki nægilega mikið með 

verslunareigendum og skiptir þar engu hvort um sé að ræða lundabúð, fatabúð, úr og skart eða 

hönnun. Verslunareigendur og rekstraraðilar upplifa það að borgaryfirvöld hlusti ekki á óskir 

og þarfir verslunarinnar. Slíkt getur haft þær afleiðingar að verslunareigendur gefist upp og 

hætti rekstri á svæðinu. Nýlegt dæmi er verslunin Minja, sem fjallað hefur verið um 

(Morgunblaðið, 2016). Þar segist Örn Svavarsson í viðtali við Morgunblaðið ósáttur við stefnu 

og viðbrögð Reykjavíkurborgar varðandi aðgengi fólks og umgjörð í miðbænum 

(Morgunblaðið, 2016). Örn er því sömu skoðunar og viðmælendur rannsóknarinnar. Örn tók þá 

ákvörðun að loka versluninni. Örn bendir á að lokanir fyrir umferð í miðbænum séu ein helsta 

ástæða þess að hann hafi tekið þessa ákvörðun, enda séu hans viðskiptavinir helst fólk sem er á 

leið í athafnir og komi við til þess að kaupa gjöfina í leiðinni, ekki ósvipuð samsetning af 

viðskiptavinahópi og hjá öðrum viðmælendum þessarar rannsóknar. Samskipti hans við fulltrúa 

borgarinnar höfðu einnig áhrif á þessa ákvörðun. Nefnir Örn í því sambandi að ábendingum til 

borgaryfirvalda hafi ekki verið tekið vel og að hann hafi mætt hroka (Morgunblaðið, 2016). 

Af þessu má draga sterkar ályktanir, að borgaryfirvöld sem fari með skipulagsmál þurfi að auka 

samstarf sitt við verslunareigendur á svæðinu. Því má halda fram að borgarskipulagið sé að 

einhverju leyti ekki nægilega skilvirkt þar sem sýnt hefur verið fram á að það tekur ekki til 

skilgreininga eða flokkun verslunar eða þjónustu  á svæðinu eftir tegundum. Þetta þýðir í raun 

að verslunarmynstur á svæðinu getur stjórnast alfarið af framboði og eftirspurn. Þetta hafa 

verslunareigendur bent á, þó við litlar undirtektir frá borgaryfirvöldum. 
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6.2 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar – Ferðamenn 

Aukin umsvif í ferðaþjónustu hefur haft ótvíræð jákvæð áhrif á íslenskt hagkerfi. Með auknum 

straumi ferðamanna koma auknar gjaldeyristekjur og aukinn hagvöxtur. Þó hefur umræða þess 

efnis að ferðamenn eyði litlu sem engu, á meðan á dvöl þeirra stendur á Íslandi stendur, sprottið 

upp stöku sinnum. Slíkar umræður eru þó oftar en ekki byggðar á innihaldslausum skoðunum 

fremur en staðreyndum. Sömuleiðis má segja að fjölgun lundabúða í miðborg Reykjavíkur er 

við fyrstu sýn bein afleiðing af aukinni eftirspurn eftir ódýrri, fjöldaframleiddri minjavöru. Það 

er þó er ekki hægt að fullyrða um slíkt nema að spyrja ferðamennina sjálfa að því hvernig gjafa- 

og minjavöru þeir kjósi að kaupa og hvað þeir áætla að eyða í slíka verslun. Markmið 

megindlegrar rannsóknar var því bókstaflega að spyrja ferðamennina hvað þeir telji að þeir ætli 

að eyða í slíka verslun og hvernig gjafa- og minjavöru þeir kjósa að kaupa. Þannig er hægt að 

segja með nokkurri vissu hvort sú aukning á lundabúðum sem hefur átt sér stað í miðborginni 

sé bein afleiðing af aukinni eftirspurn eftir vörum sem þar eru seldar. 

Við mat og framsetningu á gögnum úr megindlegri rannsókn er notast við lýsandi tölfræði og 

þau sett fram með myndrænni aðferð (e. graphical methods). Rannsókninni er ætlað að sýna 

áætlað meðaltal þess sem ferðamenn eyða eða segjast eyða í gjafa- og minjavöru og til að svara 

rannsóknarspurningunni að hluta. Þar er rannsókninni ætlað að skoða hvort eftirspurn erlendra 

ferðamanna sé meiri eða minni í lundabúðavörur á móti íslenskri hönnunar- og listvöru sem 

flokkast sem afurðir skapandi greina. 

Alls voru 390 ferðamenn frá 27 löndum spurðir. Upphaflegt markmið var að ná 384 

viðmælendum sem tryggja að úrtakið endurspegli þýðið með 95% vissu. Langflestir ferðamenn 

komu frá Bandaríkjunum eða 34% viðmælenda. Mesta athygli vakti að næst flestir ferðamenn 
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komu frá Kanada eða 11% og fylgdi Bretland þar í kjölfarið eftir með 10% ferðamenn. 

Bandaríkjamenn eru því langstærsti hópur viðmælenda og styður það við tölur og áætlanir 

Ferðamálastofu frá árinu 2015 um að Bretar og Bandaríkjamenn verði um helmingur þeirra 

gesta sem heimsæki Ísland á næstu árum. Fjöldi Kanadamanna er þó óvænt breyta í þessari 

rannsókn. 

Ekki reyndist hægt að setja fram áreiðanleg töluleg gögn eftir þjóðerni vegna mikillar skekkju 

og dreifni úrtaksins og sömuleiðis reyndist ekki hægt að setja fram áreiðanleg gögn sem sýna 

mun á þeim sem ferðast með skemmtiferðaskipum eða þeim sem koma hingað með öðrum 

leiðum þar sem aðeins 3% aðspurðra komu með skemmtiferðaskipum.  

6.2.1 Meðaltalseyðsla erlendra ferðamanna í gjafa- og minjavörur  

Skipting úrtaks var nokkuð jöfn eftir kyni en 56% viðmælenda voru konur og 44% karlar. Konur 

eru líklegri til að kaupa gjafa- og minjavöru og sögðust 82% aðspurðra kvenna hafa keypt eða 

ætla að kaupa eða gjafa- og minjavöru á meðan 73% karla sögðust hafa keypt eða ætla að kaupa 

gjafa- og minjavöru. Sé horft yfir heildarmeðaltal kynjanna þá eyða konur að meðaltali meira 

en karlar eða um 11.334 ISK. Karlar segjast hafa eytt um 9.585 ISK að meðaltali. Sjá má að sú 

meðaltalseyðsla sem karlar og konur segjast eyða í gjafa og minjavöru er í nokkuð góðu 

samræmi við þá umræðu sem er í samfélaginu um meðaleyðslu ferðamanna í þessum flokki. 

Meðaleyðsla ferðamanna er því um 10.567 ISK á mann sé tekið einfalt meðaltal alls úrtaksins. 
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Hlutfall viðmælenda eftir kyni
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Mynd 8- Hlutfall viðmælenda eftir kyni 
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Séu þessar niðurstöður skoðaðar má draga þá ályktun að ferðamenn séu líklegri til þess að versla 

ódýrari gjafa- og minjavöru. Eins og fram hefur komið þá framleiðir Jón Sigurjónsson aðeins 

gjafa- og minjavöru sem kostar umtalsvert meira en það meðaltal sem hér er fengið. Einnig 

styðja þessar niðurstöður við frásögn Sigurðar í The Viking sem segir að list- og hönnunarvara 

sé of dýr. Ekki var gerð formleg verðkönnun hjá þeim verslunum sem selja vörur skapandi 

greina. En gera má ráð fyrir því að sú vara sé eitthvað dýrari og getur verð því spilað stóran þátt 

í framboði og eftirspurn eftir gjafa- og minjavöru. 

Sé meðaltalseyðsla í gjafa- og minjavöru skoðuð eftir aldri þá eyða þeir að meðaltali mest sem 

eru á aldrinum 35 til 44 ára. Þeir sem eyða að meðaltali minnst eru þeir sem eru á aldrinum 22-

34 ára. Þó ber að nefna að staðalfrávik aldurshópanna er aðeins 1.302 ISK og því er munurinn 

ekki mikill. Án marktektarprófunar er ekki hægt að draga ályktun um að aldur hafi ekki 

afgerandi áhrif á það hvað ferðamenn eyða hárri fjárhæð í gjafa- og minjavöru, en 

niðurstöðurnar benda þó í þá átt. Athygli vekur að þeir sem segjast ætla að kaupa gjafa- og 

minjavöru áætla að eyða um 10.828 ISK að meðaltali en þeir sem segjast hafa keypt gjafa- og 

minjavöru áætla að hafa eytt um 8.724 ISK. Því má segja að ferðamenn segist ætla að eyða 

meira í gjafa- og minjavöru en þeir gera. Þar munar um 20%. 
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Þeir ferðamenn sem dvelja í 1-2 vikur á Íslandi segjast eyða hvað mestu eða um 12.724 ISK að 

meðaltali. Þeir sem dvelja í viku eða styttra og þeir sem dvelja í 2-3 vikur virðast eyða að 

meðaltali svipaðri fjárhæð í gjafa- og minjavöru. Greinanlegur munur er á þeim sem dvelja 

lengur en 3 vikur en þeir eyða að meðaltali minnstum fjármunum í gjafa- og minjavöru. Draga 

má þá ályktun að svipaðar ástæður búi að baki og þeim sem hafa heimsótt landið oft. Eins og 

áður hefur hefur verið bent á, eftir því sem ferðum og heimsóknum á sama stað fjölgar, verður 

neysluhegðun ferðamanna líkari neysluhegðun heimamanna og alls óvíst hvort ferðamenn 

kaupi ódýra minjavöru (Cave, 2012).  

6.2.2 Hlutfall þeirra sem kaupa lundabúðavöru og þeirra sem kaupa hönnun og list 
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Þeir sem sögðust vera búnir að versla gjafa- og minjavöru voru spurðir að því hvernig minjavöru 

þeir versluðu. Til útskýringar höfðu rannsakendur útskýringamynd sem sjá má í viðauka 3 til 

þess að tryggja að viðmælandi skildi greinarmuninn á ódýrri gjafa- og minjavöru 

(fjöldaframleiddri, innfluttri vöru) eða íslenskri hönnun og listvöru (afurðum skapandi greina). 

56% segjast hafa valið íslenska hönnun og listvöru en 36% segjast hafa valið lundabúðavöru. 

Því má sjá að þeir sem nú þegar höfðu verslað minja- og gjafavöru kusu í meiri mæli íslenska 

hönnun og listvöru fram yfir lundabúðavörur.  

Af þessu má draga þá ályktun að lundabúðir eru ekki að bola íslenskri hönnunar- og listvöru út 

af markaðinum með framboði eða eftirspurn. Þetta styður ummæli verslunareigenda sem segjast 

ekki finna fyrir aukinni samkeppni af lundabúðum. Erlendir ferðamenn sé góð viðbót við 

rekstur þeirra, enda reksturinn ekki byggður á því að selja vörur til erlendra ferðamanna.  

Þeir ferðamenn, sem sögðust ekki ætla að versla neina minja- og gjafavöru, voru spurðir hvort 

þeir kysu frekar lundabúðavörur eða hönnun og list, óháð því hvort þeir ætluðu sér að kaupa 

eða ekki. Yfirgnæfandi meirihluti hefði kosið íslenska hönnun og listvöru eða um 63% á meðan 

31% hefði kosið lundabúðavöru. Um 6% hefði kosið annað. 
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Þeir sem sögðust ætla að kaupa minja- og gjafavöru voru spurðir að því hvernig minjavöru þeir 

ætluðu sér að versla. Til útskýringar höfðu rannsakendur útskýringamynd sem sjá má í viðauka 

3 til þess að tryggja að viðmælandi skildi greinarmuninn á lundabúðavöru (fjöldaframleiddri, 

innfluttri vöru) eða íslenskri hönnun og listvöru (afurðum skapandi greina). Greina mátti mun 

á þeim sem búnir voru að versla minja- og gjafavöru og þeirra sem áttu eftir að versla. 64% 

þeirra sem ætluðu sér að versla minja- og gjafavöru sögðust ætla að versla lundabúðavöru á 

meðan aðeins 33% sögðust ætla að versla íslenska hönnun og listvöru. Því er greinilegur munur 

á þessum tveimur hópum. Ef meðaltalseyðsla þessara tveggja hópa er skoðuð þá áætla þeir sem 

búnir voru að versla minja- og gjafavöru að þeir hafi eytt um 12.863 ISK að meðaltali. Þeir sem 

ætluðu sér að versla en áttu það eftir segjast aðeins ætla að eyða um 8.434 ISK að meðaltali.  

46%
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3% 2%

Heildarskipting eftir vali á minja- og gjafavöru

Lundabúðavara hönnun og list Annað Bæði

Mynd 13- Skipting þeirra sem segjast ætla að kaupa minja- og gjafavöru  
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Séu gögnin sett fram þannig að þau sýni hlutfall eftir því hvernig minja- og gjafavöru ferðamenn 

kjósa, óháð því hvort þeir kaupi minja- og gjafavöru eða ekki, má sjá að hlutfall þeirra sem 

kjósa lundabúðavöru og þeirra sem kjósa íslenska hönnun og listvöru er nokkuð jafnt. Þeir sem 

kjósa frekar lundabúðavörur eru 46% á móti 48% þeirra sem kjósa íslenska hönnun og listvöru. 

Því er ekki hægt að halda því fram að um sé að ræða marktækan, mælanlegan mun á þessum 

tveimur hópum, sé beitt lýsandi tölfræði.  

Þessi niðurstaða styður því fyrri ályktanir um að framboð og eftirspurn eftir íslenskri hönnun 

og listvöru sé í nokkuð jöfnu hlutfalli við eftirspurn eftir ódýrri gjafa- og minjavöru. Því má 

segja að markaðslögmál framboðs og eftirspurnar sé nokkuð jafnt þegar litið er til fjölda 

verslana sem selja íslenska hönnun og listvöru og fjölda lundabúða. Því má einnig segja að 

ákveðið jafnvægi ríki á markaðnum eins og hann er í dag, þó með fyrirvara um að geta breyst 

snögglega. Þetta styður einnig þá tilgátu um að fleiri þættir hafi áhrif á það að verslunum sem 

selja íslenska hönnun og listvöru hefur fækkað og eiga erfiðara uppdráttar.  
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6.2.3 Aðgengi að minja- og gjafavöru 

Ferðamenn voru spurðir hversu erfitt eða auðvelt þeim finnist að finna verslanir og vörur sem 

flokkast sem lundabúðavörur. Almennt fannst viðmælendum auðvelt að finna verslanir sem 

selja lundabúðavörur. Um 87% taldi að það væri auðvelt og mjög auðvelt að nálgast slíkar vörur 

og verslanir. Aðeins um 2% fannst það erfitt og um 15% fannst það hvorki erfitt né auðvelt. 

Sýnir þessi niðurstaða nokkuð skýrt að lundabúðir eru mjög sýnilegar í miðborginni. 

Niðurstöðurnar eru því alls ekki óvæntar og fyrirfram eru þær ef til vill nokkuð augljósar séu 

þær bornar saman við þær heimildir ásamt samfélagsumræðu, sem vitnað hefur verið til. 

 

 

 

 

 

 

Ferðamenn voru jafnframt spurðir hversu erfitt eða auðvelt þeir teldu það vera að nálgast vörur 

og verslanir sem selja íslenska hönnun og listvöru. Um 67% fannst auðvelt eða mjög auðvelt 

að finna verslanir eða vörur með íslenskri hönnun eða list. Þetta er örlítið minna hlutfall en hjá 
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Mynd 15- Hversu erfitt fannst ferðamönnum að nálgast lundabúðavöru 

Mynd 16- Hversu erfitt fannst ferðamönnum að nálgast íslenska hönnunar og listvörur 
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lundabúðunum en engu að síður er óhætt að fullyrða að erlendum ferðamönnum finnist almennt 

ekki erfitt að nálgast íslenska hönnun eða list. Hærra hlutfalli af viðmælendum fannst þó 

erfiðara að finna slíkar vörur samanborið við lundabúðir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurningarlistinn var settur upp með það að markmiði að skoða hversu aðgengilega ferðamenn 

teldu gjafa- og minjavöru vera. Flokkarnir sem spurt var um eru annars vegar hefðbundin gjafa- 

og minjavara, eins og finna má í lundabúðum, og hins vegar list- og hönnunarvara eins og finna 

má í Kraum og Kirsuberjatrénu. Af svörum viðmælenda að dæma má draga þá ályktun að 

almennt telji erlendir ferðamenn erfiðara að nálgast list og hönnunarvöru. Af þessu má svo 

draga aðra ályktun, að lundabúðir sé að öllu jafna í betra og aðgengilegra verslunarrými en 

verslanir með list- og hönnunarvöru. Styður þessi niðurstaða því fyrri umræðu um að lundabúðir 

og stærri verslunarkeðjur séu samkeppnishæfari um betra verslunarhúsnæði. Sem dæmi má 

nefna að Kraum flutti úr elsta húsi Reykjavíkur þar sem verslunin var yfirboðin af fjársterkari 

aðilum. Verslunin er í dag staðsett inn af versluninni Cintamani í Bankastrætinu. Staðsetning 

Kraum er því þess eðlis að ganga þarf í gegnum aðra verslun til að komast í Kraum. Sömuleiðis 

er Kirsuberjatréð staðsett neðst á Vesturgötu á svæði sem ekki hefur verið talið sem helsta 

verslunarsvæði miðborgarinnar. Eins og fram hefur komið telur Helga Mogensen að borgin 

þurfi að leggja meiri áherslu á það svæði og byggja upp sem verslunarsvæði jafnt sem Laugaveg 

og Skólavörðustíg. 
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6.2.4 Áhrifavaldar á sölu list- og hönnunarvöru  

 

 

 

 

 

 

Til þess að skoða hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á kauphegðun ferðamanna voru þeir 

ferðamenn sem ekki keyptu list- og hönnunarvöru spurðir hvort þeir hefðu ekki keypt slíka vöru 

að gefnum forsendum. Lang flestir eða um 60% segja að ef list- og hönnunarvara væri ódýrari 

þá hefðu þeir keypt slíka vöru. Því má draga þá ályktun að list- og hönnunarvara sé að jafnaði 

dýrari en einfalt meðaltal úrtaksins, sem er 10.567 ISK. Um 20% sögðust myndu hafa keypt 

list- og hönnunarvöru ef þeir hefðu meiri og betri upplýsingar um hvað þeir væru að kaupa. 

List- og hönnunarvara er oftar en ekki einstök og töldu ferðamenn að upplýsingaskortur hefði 

haft áhrif á val þeirra. Segjast þeir munu hafa verslað list- og hönnunarvöru ef þeir hefðu meiri 

upplýsingar um vöruna. Um 7% töldu að ef auðveldara væri að finna list- og hönnunarvöru 

hefðu þeir keypt hana og um 13% töldu það engu máli skipta, þeir hefðu að öllu jöfnu ekki 

keypt slíka vöru. 
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6.3 Niðurstöður samantekt 

Séu niðurstöður beggja rannsókna skoðaðar má sjá að þær eru á margan hátt í samræmi við 

aðrar rannsóknir. Ferðamenn eyða að meðaltali 10.567 ISK (með fyrirvara um ofmat eða 

vanmat). Þetta er álíka fjárhæð og aðrar rannsóknir hafa sýnt. Nefna má rannsókn sem Edward 

H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson gerðu 2013-2014 á Akureyri, þar sem eyðsla farþega 

skemmtiferðaskipa var að meðaltali 12.250 ISK. Aldur virðist ekki hafa mikil áhrif á 

neysluhegðun ferðamanna. Þótt greina megi þar mun er ekki öruggt að fullyrða að eitt aldursbil 

eyði að meðaltali meira en annað. Sé meðaleyðsla skoðuð eftir lengd dvalar má sjá svipaða 

hegðun og hjá þeim sem koma oft til landsins þ.e að ferðamenn sem koma oft eða dvelja lengur 

og breyta neysluhegðun sinni og verður hún líkari neysluhegðun heimamanna. Einnig eru þeir 

ólíklegri til að versla ódýra minjavöru.  

Til þess að svara „er breytt verslunarumhverfi og aukið framboð og eftirspurn eftir ódýrri 

innfluttri, fjöldaframleiddri minja- og gjafavöru að ryðja í burtu íslenskri hönnun og afurðum 

skapandi greina úr miðborg Reykjavíkur“, þarf að líta á nokkra lykilþætti. Verslunarmynstur í 

miðborginni hefur breyst á skömmum tíma. Greina má breytingar frá árinu 2013 sé kortlagning 

verslunar í þessari rannsókn borin saman við rannsókn sem Rannsóknarsetur verslunarinnar 

framkvæmdi árið 2013. Lundabúðum hefur fjölgað en þær eru ekki í meirihluta. Þær eru þó 

margar hverjar vel staðsettar og mjög sýnilegar. Þessi þáttur virðist hafa áhrif ef marka má 

niðurstöður rannsóknarinnar og draga má þá ályktun að ferðamönnum finnist erfiðara að nálgast 

íslenska list- og hönnunarvöru.  Sé litið til eftirspurnar má sjá að ferðamenn sækjast að jafnaði 

jafn mikið í lundabúðavörur og íslenska list- og hönnunarvöru. Af þessu má draga þá ályktun 

að hlutfallið milli framboðs og eftirspurnar sé nokkuð jafnt sé tekið tillit til fjölda verslana og 

eftirspurnar hjá ferðamönnum. Það á bæði við um lundabúðir sem og list- og hönnunarverslanir. 

Frekari fjölgun lundabúða mun að öllum líkindum skekkja nokkuð jafnt hlutfall eins og það 

mælist í þessari rannsókn. Það sem skekkir þessa mynd eru þær verslanir sem ekki eru 

skilgreindar sem lundabúðir en hafa tekið lundabúðavörur til sölu. Má þar nefna Eymundsson 

og matvöruverslunina Kvosina.  

Aukning ferðamanna hefur alla jafna jákvæð áhrif á miðborgina. Aukið framboð af ódýrri, 

innfluttri minjavöru er beint svar við aukinni eftirspurn eftir slíkri vöru og hefur sú þróun ekki 

bein áhrif á verslun með list- og hönnunarvöru. Niðurstöður benda á að ferðamenn kjósa að 

jafnaði ódýrari vöru. Sigurður Guðmundsson hjá The Viking hefur reynslu af rekstri með list 

og hönnun sem og lundavörum. Nefnir hann sérstaklega að ferðamenn kjósi ódýrari vöru. 

Verslunareigendur list- og hönnunarverslana eru ekki að elta erlenda ferðamenn sérstaklega. 
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Mark- og viðskiptahópur þeirra er að stærstu leyti Íslendingar. Hins vegar hefur þessi þróun 

þau áhrif að aukin samkeppni er um gott verslunarhúsnæði og þar finna minni einstaka fyrirtæki 

fyrir áhrifum af auknum fjölda lundabúða. Þetta sést á þeim tölum sem fengust úr rannsókninni 

en af þeim má draga þá ályktun, eins og áður hefur komið fram, að lundabúðir eru mun sýnilegri 

en list- og hönnunarverslanir. Niðurstöður benda einnig til þess að list- og hönnunarvara er að 

jafnaði dýrari vara og henti ferðamönnum því síður. Það hefur þó ekki afgerandi áhrif, þar sem 

stærsti viðskiptavinahópur list- og hönnunarverslana eru Íslendingar. Segjast verslunareigendur 

og rekstraraðilar, að Sigurði Guðmundssyni undanskildum sem rekur lundabúðir, myndu lifa af 

og vera fljótir að jafna sig ef ferðamannastraumur til Íslands minnkaði eða jafnvel hyrfi. 

Íslendingar sækja minna í miðborgina og spila þar nokkrir þættir saman. Viðmælendur 

rannsóknarinnar eru sammála um að skipulagsmál spili þar stóran þátt. Skipulagsmál og aukinn 

fjöldi lundabúða gerir það að verkum að  miðbærinn hefur verið fráhrindandi fyrir Íslendinga. 

Bærin virðist að vísu einsleitari, að sögn þeirra sem til þekkja í verslun í miðborginni og þessi 

rannsókn styður það. Segja má að einsleitur miðbær sé bæði orsök og afleiðing þess að íslenskri 

hönnun og afurðum skapandi greina sé rutt í burtu úr miðborginni þar sem helsti 

viðskiptavinahópur þessara verslana fer síður í miðbæinn.  

Stutt hnitmiðað svar við rannsóknarspurningunni er því: Aukið framboð og eftirspurn eftir 

ódýrri innfluttri, fjöldaframleiddri minja- og gjafavöru hefur ekki eitt og sér áhrif á það að ryðja 

í burtu list- og hönnunarvöru (vörum skapandi greina) úr miðborg Reykjavíkur, en hefur þó sín 

áhrif með því að mála einsleitari mynd af verslun með gjafavörur í miðborginni. Slík mynd 

fælir frá helsta viðskiptavinahóp list- og hönnunarverslunar. Fleiri þættir spila lykilhlutverk í 

þessari þróun verslunar í miðborginni, sem er neikvæð fyrir list- og hönnunarverslanir. Má þar 

nefna sérstaklega aukna samkeppni um verslunarhúsnæði, skipulagsmál, lokanir á svæðinu og 

aðgengi, hótelbyggingar við Laugaveg og fækkun einstaka verslana sem bjóða upp á gjafavörur 

almennt. Þessi niðurstaða kallar á frekari skoðun og rannsóknir á orsök og afleiðingu fyrir þróun 

verslunar í miðborginni. Því má segja að fjölgun lundabúða sé svar við eftirspurn og jafnframt 

orsök sem og afleiðing við aukinni samkeppni og skorti á skipulagi og stefnumótun í 

miðborginni. Einsleit miðborg er því pólitískt, samfélagslegt og hagfræðilegt viðfangsefni og 

til að leysa slíkt verkefni þarf aðkomu margra ólíkra aðila. 
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7 Umræður og ályktanir 

Við framkvæmd rannsóknarinnar ræddi rannsakandi og aðstoðarmaður við fjöldan allan af fólki 

í miðborg Reykjavíkur, bæði erlenda ferðamenn sem og Íslendinga. Því má segja að rannsóknin 

hafi skilið eftir sig fjöldan allan af eigindlegum gögnum, sem gefa hugmyndir að frekari 

rannsóknum á þessu sviði. Skoðanir verslunareigenda og Íslendinga almennt á lokunum gatna 

í miðborginni vakti mikinn áhuga rannsakanda. Sumir ganga svo langt að segja að fjölgun 

lundabúða sé bein afleiðing af lokunum í miðborginni og að miðborgin eigi aðeins eftir að verða 

einsleitari með tímanum. Þeir sem eru þessarar skoðunar benda jafnframt á að Reykjavík sé 

farin að sýna merki „massatúrisma“. Skoðun þeirra fékk svo byr í segl þegar fréttir birtust í 

fjölmiðlum um „massatúrisma“ í Reykjavík. Vitna má í grein eftir Kristján Sigurjónsson (2016) 

sem birtist á ruv.is þann 18. júlí undir heitinu „Massatúrismi af verstu gerð í Reykjavík“. 

Rannsakandi getur að miklu leiti tekið undir þær skoðanir, að miðborgin sé að þróast í þá átt að 

verða einsleit. Þó er ekki hægt að skella skuldinni á lundabúðir einar og sér. Jón Sigurjónsson 

hjá Jóni og Óskari nefnir að mikil uppbygging hótel- og gistiþjónustu sé nú í gangi við 

Laugaveg. Rætt var við þrjá verslunareigendur sem sögðu að verslanir þeirra muni flytja í lok 

árs þar sem húsnæðinu, sem verslanirnar eru í, eigi að breyta í hótel. Umrætt hús stendur við 

Laugaveg 55 og nefnist Vonarhúsið. Fleiri framkvæmdir eru á svæðinu og er Vonarhúsið því 

ekki einsdæmi. Uppbygging hótela í miðborginni er því ógn við verslun á svæðinu þar sem 

uppbygging hótela gerir ekkert annað en að taka verslunarhúsnæðis. Ekki fengust heimildir eða 

upplýsingar fyrir því hvernig skipting og samsetning á þjónustu er nákvæmlega, eða hvort sú 

uppbygging á hótelum, sem nú á sér stað, fara umfram þann kvóta sem skilgreindur er fyrir 

tegund af rekstri á svæðinu. 

Sá tími sem fór í rannsóknina og framkvæmdur var miðsvæðis var skemmtilegur og líkist 

menning miðborgarinnar því sem Íslendingar eiga að þekkja erlendis frá og eru þeir sem komu 

að rannsókninni sammála um að miborgin sé lífleg og skemmtileg. Telur rannsakandi 

lundabúðir sem slíkar ekki vera neikvæðar, hins vegar þarf að hlúa betur að annari verslun á 

svæðinu. Borgaryfirvöld þurfa í samráði við verslunareigendur að byggja upp miðborg sem 

hentar öllum hópum. Því er rannsakandi sammála verslunareigendum að Íslendingar komi í 

miðborgina til að njóta menningar frekar en að versla. Sú þróun er ekki góð fyrir verslunina 

sem slíka og kallar aðeins á að verslunarmynstur miðborgarinnar verður einsleitt. 

Ferðamennska á Íslandi stendur frammi fyrir erfiðum verkefnum. Verði ekkert að gert mun 

ferðamennska í heild sinni dala með tilheyrandi efnahagslegum kostnaði og rýrnun.



 

64 

 

8 Heimildaskrá 

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2014). Þolmörk ferðamanna: Eru ferðamenn ónæmir fyrir vaxandi 

ferðamennsku? Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir ofl. (2014). Aðferðir við að meta fjölda og taka úrtak meðal 

ferðamanna. Reykjavík: Rannsóknamiðstöð ferðamála. Sótt 2. júlí 2016 frá 

http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/adferdir_vid_a_meta_fjolda_og_urta

k_medal_ferdamanna-pdf 

Ari Skúlason ofl. (2015 2015). Ferðaþjónusta - Greining Hagfræðideildar. Reykjavík: 

Landsbankinn hf. Sótt 1. júní 2016 frá Landsbankinn: 

http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/landsbankinn_ferdathjonusta-2015-

pdf 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. (2012-2013). Skýrsla atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðherra um stöðu ferðaþjónustunnar. Reykjavík: Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti Íslands. Sótt 25. maí 

https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Skyrsla-Atvinnuvega--og-

nyskopunarradherra.pdf 

Ágúst Einarsson. (2012). Hagræn áhrif kvikmyndalistar. Bifröst: Háskólinn á Bifröst. Sótt 28. 

mars 2016 frá http://starfsmenn.bifrost.is/Files/Skra_0057269.pdf 

Árni Sverrir Hafsteinsson og Emil B. Karlsson. (2015). Árbók verslunarinnar 2015 - 

Hagtölur um íslenska verslun. Bifröst: Rannsóknasetur verslunarinnar og 

Kaupmannasamtök Íslands. Sótt 20. júní 2016 frá 

http://www.rsv.is/files/Skra_0071798.pdf 

Áslaug Karen Jóhannsdóttir. (21. júní 2015). Lundabúðir og hótel. Sótt 10. ágúst 2016 frá 

Stundin.is: http://stundin.is/frett/lundabudir-og-hotel/ 

Bjarni Reynarsson. (2006). Erlendir ferðamenn á Íslandi, Þróun á ferðavenjum og áhrif á 

samgöngukerfi. Reykjavík: Land-ráð sf. Sótt 26. maí 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrsla/Greinarg___erl_ferdamenn__endanl

eg.pdf 

Butler, R. (28. júní 2008). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for 

management of resources. Sótt 22. júní 2016 frá Wiley online library - John Wiley & 

Sons: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x/abstract 

Cave, J. L. (2012). Momentos of place: Souvenier purchases at the bridgetown crauise 

terminal in Barbados. Tourism, Culture & Communication, Vol. 12, 39-50. Sótt 5. júlí 

2016 frá 

https://www.researchgate.net/publication/272145482_Mementos_of_Place_Souvenir_

Purchases_at_the_Bridgetown_Cruise_Terminal_in_Barbados 

Department for cultural, media and sport. (2011). Creative Industries Economic Estimates - 

Full Statistical Release. London: Department for cultural, media and sport. Sótt apríl. 



 

65 

 

29 2016 frá 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77959/

Creative-Industries-Economic-Estimates-Report-2011-update.pdf 

Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson. (2014). Skemmtiferðaskip við Ísland, 

Úttekt á áhrifum. Reykjavík: Rannsóknarmistöð ferðamála. Sótt 2. júní 2016 frá 

http://www.rmf.is/static/research/files/skyrsla-skemmtiferdskip-2014-vefutgafapdf 

Egill Helgason. (3. september 2015). Eru lundabúðir vandamál? Sótt 10. ágúst 2016 frá 

eyjan.pressan.is: http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2015/09/03/eru-lundabudir-

vandamal/ 

Egill Helgason. (9. júlí 2016). Óþarfa bölsýni. Sótt 10. ágúst 2016 frá Silfur Egils, Eyjan.is: 

http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2016/07/09/otharfa-bolsyni/ 

Emil B. Karlsson. (2015). Kortavelta erlendra ferðamanna í september. Bifröst: 

Rannsóknarsetur verslunarinnar. Sótt 20. júní 2016 frá 

http://rsv.is/Files/Skra_0072710.pdf 

Emil B. Karlsson og Pálmar Þorsteinsson. (2015). Verslun og þjónusta í Reykjavík, greining á 

stöðu og þróun. Reykjavík: Rannsóknarsetur verslunarinnar. Sótt 20. júní 2016 frá 

http://rsv.is/Files/Skra_0073461.pdf 

Esterberg, K. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill. 

Faxaflóahafnir. (2015). Heildarfjöldi farþega og ferðatíðni. Sótt 2. júní 2016 frá 

Ferðamálastofa: 

http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/tolur_utgafur/talningar/skem

mtiferdaskip.pdf 

Ferðamálastofa. (2015). Heildarfjöldi erlendra ferðamanna 1949-2015. Sótt 10. ágúst 2016 

frá Ferðamálastofa: http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-

ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna-1949-2015 

Gordin, B. (1986). The Souvenier: Messenger of the Extraorinary. Journal of popular Culture 

, bls 135-146. 

Hagstofa Íslands. (17. apríl 2009). Vinnumarkaður á 1. ársfjórðungi 2009. Sótt 12. maí 2016 

frá Hagstofa Íslands: 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/vinnumarkadur/vinnumarkadur-a-1-arsfjordungi-

2009/ 

Hagstofa Íslands. (20. ágúst 2015). Ferðaþjónusta 4,6% af vergri landsframleiðslu árið 2013. 

Sótt 1. júní 2016 frá Hagstofa Íslands: 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/ferdathjonusta/ferdathjonusta-46-af-vergri-

landsframleidslu-arid-2013/ 

Hagstofa Íslands. (26. júní 2015). Ferðaþjónustureikningar staðfesta mikinn vöxt í 

ferðaþjónustu á Íslandi. Sótt 1. júní 2016 frá Hagstof Íslands: 



 

66 

 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/ferdathjonusta/ferdathjonustureikningar-stadfesta-

mikinn-voxt-i-ferdathjonustu-a-islandi/ 

Hagstofa Íslands. (2015). Flutningar um Keflavíkurflugvöll 1960-2003. Sótt 10. ágúst 2016 

frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__samgongur__Flug/S

AM04202.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b6c47ca6-2129-4f59-b78d-a00652bffcba 

Hagstofa Íslands. (2015). Flutningar um Keflavíkurflugvöll 2004-2014. Sótt 10. ágúst 2016 

frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__samgongur__Flug/S

AM04203.px/table/tableViewLayout1/?rxid=16e37944-7f59-4d2e-ace1-4cc8a5dc1ea0 

Hagstofa Íslands. (20. nóvember 2015). Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu 2000-2009. 

Sótt 1. júní 2016 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__ferda

idnadur__ferdaidnadureldra/SAM08101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=342fe3a1-

b3c1-4880-a44c-b5b87fbb0664 

Hagstofa Íslands. (20. ágúst 2015). Komur farþega eftir tegund ferða, 2009-2013. Sótt 20. 

júní 2016 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__ferda

idnadur__ferdaidnadur/SAM08006.px/table/tableViewLayout1/?rxid=7b83363a-

1687-4551-b9bd-807b5a26b6de 

Hagstofa Íslands. (2016). Einkaneysla 1990-2015. Sótt 1. júní 2016 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__eink

aneysla/THJ02103.px/ 

Hagstofa Íslands. (2016). Farþegar um Keflavíkurflugvöll eftir ríkisfangi og mánuðum 2002-

2016. Sótt 12. júní 2016 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__farth

egar/SAM02001.px/?rxid=2c98d05d-e0a7-4550-ab76-227b474a3ea3 

Hagstofa Íslands. (18. febrúar 2016). Fjöldi í aðalstarfi eftir atvinnugreinum 2008-2015. Sótt 

15. júlí 2016 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarka

dur/VIN01105.px/table/tableViewLayout1/?rxid=7a67ca37-c29e-4684-b37e-

a1d8dd87850d 

Hagstofa Íslands. (28. apríl 2016). Gistinætur á hótelum 1997-2016. Sótt 17. júní 2016 frá 

Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisti

ng__1_hotelgistiheimili/SAM01102.px/?rxid=efa611f5-5bfc-4a0e-9e2a-

4b140121f384 

Hagstofa Íslands. (10. mars 2016). Landsframleiðsla og þjóðartekjur 1980-2015. Sótt 1. júní 

2016 frá Hagstofa Íslands: 



 

67 

 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__lands

framl__1_landsframleidsla/THJ01102.px/ 

Hagstofa Íslands. (30. júní 2016). Mánaðarleg kortavelta erlendra ferðamanna eftir 

útgjaldaliðum. Sótt 22. júlí 2016 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.rsv.is/PXWeb/pxweb/is/Kortavelta%20fer%C3%B0amanna/-

/tourist_shopping_foreign.px/?rxid=0b6e36d0-3b81-45b4-9332-c6762dbdad24 

Hringbraut. (8. ágúst 2015). Bókabúðir breytast í lundabúðir. Sótt 22. júní 2016 frá 

hringbraut.is: http://www.hringbraut.is/zetan/bokabudir-ad-breytast-i-skrantorg 

Hume, D. (2013). Tourism Art and Souvenirs: The Material Culture of Tourism. Londin: 

Routledge. Sótt . frá  

Isavia. (2016). Farþegaspá Isavia fyrir Keflavíkurflugvöll 2016. Reykjavík. Sótt 12. júní 2016 

frá http://www.isavia.is/files/farthegaspaisavia2016_kef.pdf 

Íslandsstofa. (2011). Come and be inspired by Iceland - Skýrsla samstarfsaðila. Reykjavík: 

Íslandsstofa. Sótt 10. ágúst 2016 frá 

https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Skyrslan-Inspired-by-iceland-

2010-2011.pdf 

Jón Gnarr. (5. september 2015). Lundabúðir. Sótt 22. júní 2016 frá Fréttablaðið - vísir.is: 

http://www.visir.is/lundabudir-/article/2015150909273 

Júlíus Einarsson. (e.d). Hvað er séríslenskt? Sótt 5. ágúst 2016 frá icesave.org: 

https://icesave.org/hvad-er-serislenskt/ 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young. (2011). Kortlagning á hagrænum áhrifum 

skapandi greina. Reykjavík: Hönnunarmiðstöðin. Sótt 28. mars 2016 

Marshall, M. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice vol.13 No, 6, 522-

525. Sótt 10. júlí 2016 frá 

http://fampra.oxfordjournals.org/content/13/6/522.full.pdf+html 

Morgunblaðið. (5. júní 2016). Komið að þolmörkum yfir hásumarið. Sótt 11. ágúst 2016 frá 

mbl.is: 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/06/05/komid_ad_tholmorkum_yfir_hasumarid/ 

Morgunblaðið. (21. júní 2016). Ósáttur við borgina og lokar Minju. Sótt 22. júní 2016 frá 

mbl.is: 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/06/21/osattur_vid_borgina_og_lokar_minju_3 

Páll Vilhjálmsson. (14. júlí 2015). Túrismi heltekur miðbæinn - engin stefnumótun. Sótt 10. 

ágúst 2016 frá Blogsíða Páls Vilhjálmssonar: 

http://pallvil.blog.is/blog/pall_vilhjalmsson/day/2015/7/14/ 

Ríkisútvarpið. (17. júlí 2015). Hafa eytt meira en milljarði í lundabúðum. Sótt 20. júní 2016 

frá rúv.is: http://www.ruv.is/frett/hafa-eytt-meira-en-milljardi-i-lundabudum 



 

68 

 

Ríkisútvarpið. (18. júlí 2016). Massatúrismi af verstu gerð í Reykjavík. Sótt 19. júlí 2016 frá 

ruv.is: http://www.ruv.is/frett/massaturismi-af-verstu-gerd-i-reykjavik 

Starfshópur um skapandi greinar. (2012). Skapandi greinar sýn til framtíðar. (Á. 

Richardsdóttir, Ritstjóri) Sótt 10. maí 2016 frá Hönnurnarmiðstöðin. 

The World Tourism Organization. (2008). The conceptual framework for TSA - Tourism 

Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA:RMF 2008). Sótt 

29. maí 2016 frá Statistics and Tourism Satellite Account: 

http://statistics.unwto.org/content/conceptual-framework-tsa-tourism-satellite-account-

recommended-methodological-framework-tsar 

Umhverfis- og skipulagsvið Reykjavíkurborgar. (2014). Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. 

Reykjavík: Umhverfis- og skipulagsvið Reykjavíkurborgar. Sótt 28. júní 2016 frá 

http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/ar2010-2030_a-hluti_20140224.pdf 

UNWTO. (18. janúar 2016). International tourist arrivals up 4% reach a record 1.2 billion in 

2015. Sótt 10. ágúst 2016 frá The World Tourism Organization: 

http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-

record-12-billion-2015 

Viðskiptaráð Íslands. (2015). Ímundunarafl er yfirsterkara þekkingu. Reykjavík: Viðskiptaráð 

Íslands. Sótt 10. ágúst 2016 frá 

http://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/2006_02_08%20Island_2015.pd

f 

Vísir. (3. september 2015). Borgin ætlar ekki að fækka lundabúðum. Sótt 20. júní 2016 frá 

vísir.is: http://www.visir.is/borgin-aetlar-ekki-ad-faekka-

lundabudum/article/2015150909646 

Wilkins, H. (2009). Souvenirs: What and why we buy. Queensland: Griffith University. Sótt 2. 

júlí 2016 frá 

http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/41195/71210_1.pdf?sequ

ence=1 

Wisker, G. (2001). The postgraduate research handbook. Basingstoke: Palgrave. 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

9 Viðauki 

9.1 Viðauki 1 – Viðtalsrammi og listi viðmælenda 

1. Hvað hefur reksturinn sem þú starfrækir eða starfar við, verið lengi starfræktur í þeirri mynd 

sem hann er nú? 

2. Teluru að það hafa verið breytingar í verslunarmynstri á svæðinu síðan þú hófst rekstur eða 

störf, ef svo er, hverjar eru þessar breytingar og af hverju telur þú að þær stafi? 

3. Hefur verið íhugað að færa reksturinn, ef já, hvers vegna eða ef nei, hvers vegna ekki? 

4. Hvernig er samsetning af þínum viðskiptavinahóp? 

5. Teluru ferðamenn sem slíka hafa einhver áhrif á þinn rekstur, ef svo er, hvernig þá? 

6. Er eitthvað annað sem þú telur hafa áhrif á þinn rekstur, hvað þá ? 

7. Hefur þú íhugað eða teluru það möguleika að taka vörur í sölu sem eru sérstaklega stílaðar 

inná ferðamenn og geta flokkast sem „classic soveniers, lundabúðavöru“? Þá er átt við 

lyklakippur, lundadúkkur og svo framvegis, Ef já, hvers vegna eða ef nei, hvers vegna ekki? 

8. Hefur þú íhugað eða teluru það möguleika að taka vörur í sölu sem er Icelandic Art design, 

svo sem listaverk, skúlptúra eða hönnun af einhverju tagi ? 

9. Teluru að ferðamenn sækist meira í „classic soveniers, lundabúðavöru“ en aðra vöru, svo sem 

þína vöru eða íslenska hönnnunarvöru? Ef já, hvers vegna eða ef nei, hversvegna ekki? 

10. Hvaða áhrif myndi það hafa á þinn rekstur ef ferðamannastraumur til Íslands myndi minnka 

eða jafnvel hætta ? 

11. Myndir þú vilja sjá einhverjar breytingar á svæðinu, þá hverjar og af hverju ? 
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9.2 Viðauki 2 – Spurningalisti ferðamanna 
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9.3 Vikauki 3 – Útskýringarmynd 
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9.4 Viðauki 4 – Samþykkisskjal 

Allir viðmælendur eigindlegrar rannsóknar undirrituðu eftirfarandi staðfestingsarskjal til 

samþykkis um þátttöku sína í rannsókninni.



 

 

 

 


