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Ágrip 

Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu er þekkt fyrirbæri í heiminum og  þá sérstaklega á 

norðurhveli jarðar. Ísland er engin undantekning hvað það varðar en samkvæmt könnunum 

Ferðamálastofu koma flestir ferðamenn til Íslands yfir sumartímann. Náttúra Íslands hefur 

verið aðalaðdráttarafl erlendra ferðamanna sem heimsækja landið en lítill hluti ferðast  

vegna menningar og sögu landsins. Markmið með rannsókn þessari er að kanna hvort 

möguleiki sé að dreifa árstíðabundinni eftirspurn ferðaþjónustunnar með 

menningarviðburðum í Reykjavík. Markmið er einnig að skoða hversu mikil áhersla er 

lögð á markaðssetningu menningarviðburða erlendis og hvort að grundvöllur sé fyrir því að 

auka menningarviðburði á veturna. Niðurstöðurnar byggjast á viðtölum við sjö aðila sem 

koma með einum eða öðrum hætti að menningu, menningarviðburðum eða ferðaþjónustu.  

Helstu niðurstöður sýna að almennt er framboð menningarviðburða gott í Reykjavík. 

Þó eru flestir menningarviðburðir á háanna- og jaðartímanum og því grundvöllur að efla 

framboð yfir vetrartímann. Markaðssetningu menningarviðburða er markvisst komið til 

skila erlendis en áhersla hefur verið að kynna þá fyrst og fremst fyrir heimamönnum. Það 

hefur sýnt sig að þátttaka heimamanna sé lykillinn að velgengni menningarviðburða og því 

ekki raunhæft að fara af stað með menningarviðburði einungis með því markmiði að laða 

að ferðamenn. Það gæti hinsvegar haft áhrif á komur ferðamanna og að þeir velji 

ferðalagið á öðrum tíma ef eitthvað er um að vera. Það er því möguleiki að fara þessa leið 

til að lengja ferðamannatímabilið en það þarf að vera í góðri samvinnu við aðila innan 

menningar,  og ferðaþjónustu og lykilaðila í markaðssetningu. 

 

 

 

 

Lykilorð: Ferðaþjónusta, árstíðabundin ferðaþjónusta, menningarviðburðir, Reykjavík 

  



vi 

 

 

Abstract 

 

The possibilities to extend the main tourism season  

with cultural events 

Seasonal demand in the tourism industry is a well-known phenomenon in the world, 

especially in the peripheral areas. Iceland is no exception for that matter but according to 

the Icelandic Tourism Board most visitors travel to Iceland during the summertime. 

Icelandic nature has been the main tourism attraction for foreign tourists but a small 

amount of visitors travel to Iceland for the history and culture. The main goal of this 

research is to find out if there is possibility to distribute seasonal demand in tourism with 

cultural events in Reykjavík. As well to see how much emphasis are put in marketing 

cultural events abroad and if there is basis to increase cultural events in the low season. 

The results are based on seven interviews with people that are involved in one way or 

another in culture, cultural events or the tourism industry. 

 The main results indicate that the supply of cultural events is very good in Reykjavík.  

Although most of the cultural events are within the high- and shoulder season, therefore 

there is good basis to increase cultural events in the winter. Emphasis is put in marketing  

cultural events abroad although the cultural events are mainly held for the local 

community. It has been shown that the local participation has a great impact on the success 

of cultural events and it is not practical to create cultural events only to attract tourists. 

However, it can possibly influence tourist to come, if something is going on in Reykjavík. 

By increasing cultural events in the low season it is possible to attract more tourist and 

conceivably lengthen the tourist season if it’s properly done, but it has to be in good 

cooperation with people within the culture, tourism industry and prominent marketing 

talent. 

 

Keywords: Tourism industry, seasonal demand in tourism, cultural events, Reykjavík 
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta er sú grein sem er í hvað örustum vexti allra greina í heiminum og  þar er 

Ísland engin undantekning hvað það varðar. Ekki hefur verið eins mikill vöxtur í 

ferðamennsku á mörgum stöðum í heiminum og á Íslandi (Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2007) en samkvæmt könnun Ferðamálastofu (2011) hefur að jafnaði verið um 5,3% 

aukning erlendra ferðamanna síðastliðin tíu ár. Þrátt fyrir mikla aukningu einkennist 

ferðaþjónustan á Íslandi af árstíðasveiflum í eftirspurn, en það er þekkt fyrirbæri 

sérstaklega hjá löndum á norðurhveli jarðar. Samkvæmt könnunum Ferðamálastofu má 

sjá að flestir erlendir ferðamenn nýta sumartímann til ferðalaga en þegar fer að líða að 

vetri þá minnkar eftirspurnin verulega. Aðalaðdráttarafl erlendra ferðamanna hefur falist 

í náttúru Íslands en árið 2010 komu um 82% gesta vegna náttúrunnar og aðeins 32% 

komu hingað vegna menningar og sögu þjóðarinnar (Ferðamálastofa, 2011). Þó má sjá 

að menning sem aðdráttarafl óx um rúm 18% frá 2004 – 2007 (Ferðamálastofa, 2009). 

Til að yfirstíga árstíðabundna eftirspurn ferðaþjónustu hafa margar leiðir verið farnar 

meðal annars með því að efla menningartengda afþreyingu. Menningartengd 

ferðaþjónusta hefur vaxið hratt og með henni er átt við sérgreinda ferðaþjónustu þar sem 

að menning er vörumerkið og er skilgreind sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þessi grein 

ferðaþjónustunnar hefur vaxandi vægi með auknu menntunarstigi og áhuga á menningu 

og menningarviðburðum (Tómas I. Olrich , 2001).  

Markmið með ritgerð þessari er að kanna hvort möguleiki sé að dreifa 

árstíðabundinni eftirspurn ferðaþjónustunnar með menningarviðburðum í Reykjavík. 

Markmið er að skoða framboð menningarviðburða og skoða hversu mikil áhersla er 

lögð á markaðssetningu menningarviðburða erlendis og hvort grundvöllur sé fyrir því að 

efla menningartengda ferðaþjónustu á veturna í Reykjavík. Til að ná þessum  

markmiðum verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

• Er grundvöllur fyrir því að auka framboð menningarviðburða á veturna? 

• Er unnið markvisst að markaðssetningu menningarviðburða allan ársins hring? 

• Er hægt dreifa árstíðabundinni eftirspurn ferðaþjónustunnar með 

menningarviðburðum?  
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Tekin voru viðtöl við sjö aðila sem koma að einhverjum hætti að menningu, 

menningarviðburðum og ferðaþjónustunni. Ritgerðin skiptist í sex hluta, í byrjun er 

þessi inngangskafli þar sem markmið eru kynnt. Í öðrum hluta verður farið í fræðilega 

umfjöllun, þar verður fjallað um árstíðabundnar sveiflur í ferðaþjónustu, hvað orsakar 

þær og leiðir til að yfirstíga þær. Auk þess eru viðburðir skilgreindir, tegundir viðburða, 

viðburðaferðamennska skilgreind og að lokum fjallað um eitt af algengustu formum 

viðburða; hátíðir. Í þriðja hluta verður Reykjavík stuttlega kynnt sem menningarborg. Í 

fjórða hluta verður greint frá þeim gögnum og aðferðum sem notast var við í 

rannsókninni og einnig eru viðmælendur kynntir í þeim hluta. Í fimmta hluta eru 

niðurstöður kynntar eftir þemum sem komu út úr greiningu viðtalanna og að lokum í 

sjötta kafla verða umræður og niðurstöður ályktaðar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Árstíðabundnar sveiflur í ferðaþjónustu 

Árstíðabundin eftirspurn í ferðaþjónustu er viðurkennt fyrirbæri á heimsvísu (Getz & 

Nilsson, 2004; Koening & Bischoff, 2005) og hefur lengi verið talin vera eitt af aðal 

sérkennum hnattrænnar ferðamennsku (Baum & Lundtrop, 2001). Árstíðabundin 

eftirspurn er skilgreind sem tímabundið ójafnvægi í ferðamennsku sem hægt er að mæla 

með fjölda gesta, eyðslu ferðamanna, umferð vegna samgangna, atvinnu og aðsókn að 

aðdráttaröflum (Butler, 2001).          

 Vandamál vegna árstíðabundinnar eftirspurnar í ferðaþjónustu er þekkt um allan 

heim, sérstaklega í jaðarlöndum þar sem kalt loftslag er eins og í Norður-Evrópu og 

Norður-Ameríku (Baum & Lundtop, 2001; Baum & Hagen, 1999). Áætlanir 

ferðaþjónustu í slíkum löndum leggja mikla áherslu á að lengja ferðamannatímabilið og 

þróa nýja markaði fyrir það tímabil sem ekki dregur eins marga ferðamenn til sín eins 

og háannatíminn gerir (Baum & Lundtop, 2001). Sem dæmi hefur verið lögð vaxandi 

áhersla á markaðssetningu Reykjavíkurborgar sem áhugaverðan stað utan háannatímans. 

Lögð er áhersla á að auglýsa Reykjavík þar sem hægt er að finna allt sem borgir hafa 

upp á að bjóða í lítilli fjarlægð frá náttúrunni (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Anna 

Karlsdóttir, 2009). Árstíðabundin eftirspurn er ekki einungis bundin við kaldtempruð 

lönd (Baum & Hagen, 1999) og á því þetta fyrirbæri við flest lönd í heiminum og eru 

aðeins fá lönd þar sem eftirspurn er jöfn allt árið (Baum & Lundtrop, 2001). 

Ferðaþjónustu hefur verið skipt niður í þrjár annir eftir umsvifum en þær eru:  

 Háönn (e. high season): en það er sá tími þar sem umsvif eru mest í 

ferðaþjónustunni. Þetta á við tímabilið frá júní til ágúst. 

 Jaðartími (e. shoulder season): Það eru mánuðirnir sem eru hvort sínu megin 

við háannatímann. Á Íslandi eru þetta maí og september mánuðir. 

 Lágönn (e. low season): Það er sá tími þar sem umsvif eru í lágmarki í 

ferðaþjónustunni. Þetta á við tímabilið frá nóvember til apríl.  

        (Samgönguráðuneytið, 1996). 
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2.1.1 Orsök árstíðabundna sveiflna 

Orsök árstíðabundna sveiflna í ferðaþjónustu felst í tveimur grunnþáttum en þessir 

þættir eru náttúrubundnir (e. natural) og stofnanabundnir (e. institutional) (Baum & 

Lundtrop, 2001; Butler, 2001; Getz & Nilsson, 2004).      

 Með náttúrutengdum sveiflum er átt við þær breytingar sem verða á náttúrulegum 

fyrirbærum, þá sérstaklega tengt loftslagi og veðráttu. Dæmigerðar breytingar eru í 

hitastigi, regnfalli, snjókomu, sólarljósi og dagsbirtu. Árstíðabundin eftirspurn sem 

tengist náttúrunni, eykst með aukinni fjarlægð frá miðbaugi og er því meira vandamál 

hjá þeim löndum sem eru nálægt pólunum tveimur (Baum & Lundtrop, 2001; Butler, 

2001). Það má því ætla að fjarlæg og útlæg lönd líkt og Ísland séu líklegri til að upplifa 

meiri árstíðabundnar sveiflur en þau lönd sem eru staðsett nær miðbaug, meðal annars 

vegna þess að aðgengi er erfiðara á afskekktum stöðum og þarfnast ferðalagið lengri 

tíma, en ferðamenn hafa almennt takmarkaðan frítíma. Fjarlægir staðir fá yfirhöfuð 

töluvert færri gesti og er því oft takmörkun á samgöngum og annarri þjónustu. Þjónusta 

er oft aðeins aðgengileg á ákveðnum tíma ársins og það er þegar eftirspurn er jöfn 

framboði (Butler, 2001).   

Með árstíðabundnum stofnununum er átt við afleiðingar mannlegra ákvarðana. 

Þessi orsakir eru víðtækari og skapa minni stöðugleika en árstíðabundnar 

náttúrusveiflur. Árstíðasveiflur í stofnunum verða vegna samspils trúar, menningar, 

þjóðernis og félagslegra þátta (Baum & Lundtrop, 2001; Butler, 2001). Algengasta form 

í árstíðasveiflum hjá stofnunum eru opinberir frídagar og á það við flest lönd þó svo að 

frí vari mismunandi lengi og sé á mismunandi dagsetningum eftir löndum. 

Mikilvægustu þættirnir í árstíðasveiflum í stofnunum eru skóla- og almennir frídagar. 

Skólar fara í frí á sumrin og eru þetta einu dagarnir þar sem fjölskyldur geta farið í 

ferðalag án þess að fá frí úr skóla. Ekki er þetta einungis eini tíminn þar sem fjölskyldur 

geta farið saman heldur býður veðráttan upp á það að flesta langi til að fara á þeim tíma. 

Sumarfrí skóla er stærsta hindrunin til þess að draga úr árstíðabundnum ferðum fólks. 

Þó svo að þau yrðu fjarlægð eða breytt, eins og hefur verið stungið upp á í ýmsum 

löndum, myndi ferðaþjónustan enn einkennast af árstíðabundnum sveiflum. Mörgum 

myndi ekki detta í hug að fara á öðrum tíma, t.d. vegna þess að veðrið á lágannatíma er 

oft ekki aðlaðandi og það er oft þá sem að þjónusta og það sem dregur að á 

áfangastöðum er ekki til staðar (Butler, 2001). 
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Frecthling setti fram fjórar meginorsakir árstíðabundinnar eftirspurnar í ferðaþjónustu 

en fimmtu orsökinni í töflunni hér við neðan bættu Baum og Hagen (1999) við sem 

einni af meginorsökum: 

 

Árstíðabundin eftirspurn hefur oft verið skilgreind sem vandamál fyrir ferðaþjónustu og 

hefur það verið ástæðan fyrir ýmsum erfiðleikum sem blasa við í greininni, meðal 

annars aðgengi að fjármagni, erfiðleikum við að viðhalda fullu starfi, lítil fjárfesting 

hefur valdið mikilli áhættu í rekstri og ýmis vandamál tengd því að ofnota auðlindir og 

aðstöðu, þ.e. á háannatíma (Butler, 2001). Getz og Nilsson (2004) sögðu að vandamál 

geta verið þrengsli eða skortur á rými á meðan háannatímanum stendur, árstíðabundið 

atvinnuleysi sem leiðir til hærri kostnaðar og tímabundins vinnuafls. Verð á háannatíma 

er í hámarki sem veldur því að neikvætt viðhorf er til gildis vörunnar meðal neytenda, 

samfélagið er félagslega óvirkt þegar eftirspurn er lítil, atvinnuleysi getur risið á 

lágannatíma og aðstaða og þjónusta er ekki í boði fyrir gesti og íbúa. Árstíðabundin 

eftirspurn í ferðaþjónustu er þó fyrirsjáanleg og gerir fyrirtækjum, fjárfestum og 

lánveitendum kleift til að sjá fyrir áhrif þess (Getz & Nilsson, 2004). 

Orsök Dæmi 

1 ) Loftslag og veður  Sumarfrí, skíðaferðir, haustferðir, vinsældir 

hitabeltisferða á veturna, skemmtiferðaskipaferðir, 

aðgengi að samgöngum o.s.frv. 

2) Félagslegir 

siðir/frídagar 

Jól/áramót og aðrir almennir frídagar, skólafrí, frí 

starfsmanna, ferðalög til fjölskyldu og vina, sýningar 

og hátíðir, trúarlegar ferðir o.fl. 

3) Viðskiptasiðir Ráðstefnur og verslunarsýningar, stjórnarfundir, 

pólitískar kynningarherferðir og íþróttaviðburðir o.fl. 

4) Áhrif dagatals: Fjöldi daga í mánuði, fjöldi helga í mánuði, árstíð eða 

ár o.fl. 

5) Hömlur eftirspurnar: Framboð vinnuafls, nýting að aðstöðu o.fl. 

Tafla 1:  Orsök árstíðabundinnar ferðaþjónustu (Baum & Hagen, 1999) 
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2.1.2 Leiðir til að auka eftirspurn á lágannatíma 

Eins og áður kom fram eru árstíðasveiflur í ferðaþjónustu almennt skilgreint sem 

vandamál og reyna áfangastaðir því að vinna að því að yfirstíga þær eða minnka þær 

(Getz & Nilsson, 2004). Bæði hafa opinberir aðilar og einkaaðilar í ferðaþjónustu reynt 

að finna leiðir til lausna á þeim vandamálum sem fylgja árstíðabundinni eftirspurn 

(Baum & Lundtrop, 2001). Í mörgum tilvikum er ómögulegt að yfirstíga árstíðasveiflur 

og er því reynt að finna leiðir til að lengja ferðamannatímabilið beggja megin við 

háannatímann inn á jaðartímann. Það byggist fyrst og fremst á sömu auðlindum og 

háannir byggja á nema að miðað er að öðrum markaði. Það er ljóst að spurn er eftir 

ferðamennsku utan háannatíma á jaðarlöndum líkt og á Íslandi og er hægt að sjá það 

með sífelldum vexti ferðamanna utan háannatíma til Íslands (Baum & Hagen, 1999). 

Nokkrar leiðir hafa verið farnar til að yfirstíga árstíðabundna eftirspurn í 

ferðaþjónustu, meðal annars með því að lengja háannatímabilið enn frekar út í 

jaðartímabilin og búa til ný tímabil á því tímabili sem að eftirspurn er annars lítil. Þetta 

er gert með því að auka fjölbreytni á markaði, hvetja innlenda ferðaþjónustu áfram á 

lágannatímanum og skapa aukið aðdráttarafl á lágannatíma líkt og hátíðir, viðburði og 

ráðstefnur (Butler, 2001). Sköpun viðburða og hátíða er ein mest notaða leiðin til þess 

að yfirstíga árstíðabundna eftirspurn í ferðaþjónustu (Baum & Hagen, 1999; Koening & 

Bischoff, 2005). Þessir viðburðir geta bæði verið hefðbundnir eða viðburðir sem 

hannaðir eru sérstaklega til að markaðsetja svæði og laða að gesti á lágannatíma. Sú leið 

hefur verið farin að festa viðburði í sessi og gera þá vinsæla með því að halda þá á 

háannatímabilinu og færa þá síðan á jaðartímann eða lágannatímann þegar þeir eru 

orðnir vinsælir (Koening & Bischoff, 2005). Að nota viðburði og hátíðir sem leið til að 

minnka árstíðasveiflur í ferðaþjónustu er aðferð sem hægt er að þróa með þá innviði og 

samfélagslegu starfsemi sem er þegar til staðar og þarfnast takmarkaðrar staðbundinnar 

fjárfestingar (Baum & Hagen, 1999). 
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2.2 Viðburðir 

,,Viðburðir er atburður á gefnum tíma; sérstakar aðstæður;  

athyglisverður atburður” (Getz, 2007, 18). 

Viðburðir eru tímabundnir hvort sem þeir eru skipulagðir eður ei og væntir fólk þess að 

viðburðir endi (Getz, 1997). Viðburðir lúta bæði að rúmi og tíma og er sérstaðan við 

viðburði sá að þeir eru aldrei þeir sömu og þú þarft að vera á staðnum til að njóta 

upplifunarinnar til fulls. Ef þú missir af viðburði þá er það töpuð upplifun (Getz, 2008). 

Þó svo að sumir viðburðir séu endurteknir þá er hver og einn viðburður sérstakur vegna 

samspils umgjarðar hans. Hér er meðal annars um að ræða hönnunarþætti og dagskrá, 

lengd, stjórnun og fólkið sem mæta á viðburðinn (Getz, 1997, 2008). Viðburðir eru 

mikilvægir og sívaxandi hvatar í ferðaþjónustunni og hafa orðið áberandi hluti af þróun 

og markaðssetningu hjá flestum áfangastöðum. Viðburðir verða því sífellt mikilvægari 

þegar kemur að samkeppni milli áfangastaða (Getz, 2008). 

2.2.1 Tegundir viðburða 

Mikilvægi sérstakra viðburða hefur farið vaxandi innan ferðaþjónustunnar sem 

ómissandi vara á mörgum áfangastöðum (Dimanche, 2002). Ekki er hægt að koma með 

eina staðlaða skilgreiningu eða flokkun á hvað sérstakir viðburðir eru, en þar inn í spilar 

sjónarmið og val viðskiptavinarins (ferðamannsins). Sérstakir viðburðir eru skilgreindir 

sem viðburðir sem eiga sér stað einu sinni eða eru ekki tíðir, þeir eru sérstakir vegna 

þess að þeir eru utan venjulegrar dagskrár og starfsemi skipuleggjanda. Fyrir gesti og 

viðskiptavini eru sérstakir viðburðir tækifæri til frístundar, félagslegra – og 

menningarlegra upplifana utan hversdagslegra venja (Getz, 1997; Dimanche, 2002). 

Sérstakir viðburðir eru alltaf skipulagðir, þeir kveikja alltaf væntingar og hvetja til 

fagnaðar. Þessir viðburðir geta verið hátíðir, sýningar, vörusýningar, fundir og 

ráðstefnur, íþróttaviðburðir, listviðburðir svo eitthvað sé nefnt (Dimanche, 2002).  

Getz (1997) hefur flokkað viðburði í þrennt en það eru aðalsmerkiviðburðir (e. hallmark 

events), stórviðburðir (e. mega events) og staðbundnir viðburðir (e. local/regional 

events).  

Aðalsmerkiviðburðir eru stórir viðburðir sem oft eru haldnir aðeins einu sinni en 

einnig endurteknir viðburðir sem standa yfir í takmarkaðan tíma.  Þeir eru þróaðir fyrst 
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og fremst til að töfra fram vitund, áhuga og arðsemi í ferðaþjónustu á áfangastað, bæði 

fyrir skammtíma og langtíma sjónarhorn. Aðalsmerkisviðburðir eru viðburðir sem búa 

yfir mikilvægi, hvað varðar hefð, aðdráttarafl, gæði og kynningu sem getur fært 

staðnum, samfélaginu eða áfangastaðnum samkeppnisforskot (Getz, 1997, 2008). Oft er 

gott fyrir samfélög og áfangastaði að hafa einn eða fleiri aðalsmerkiviðburði til að veita 

þeim mikið magn af fjölmiðlaupplýsingum og jákvæða ímynd sem hjálpar við að búa til 

samkeppnishæfan áfangastað. Þó verður að hafa í huga að viðburðir sem einungis eru 

haldnir einu sinni geta ekki auðveldlega verið aðalsmerkisviðburðir þó svo að það geti 

styrkt ímynd og upplýsingar um staðinn (Getz, 1997). Þeir viðburðir sem teljast vera 

aðalsmerkiviðburðir hafa orðið það nánir í tengslum við áfangastað að þeir mynda 

mikilvægan part af ímynd og vörumerki staðarins. Aðalsmerkiviðburðir eru 

viðburðatákn staðarins eins og Edinborg í Skotlandi er fræg fyrir sína Tattoohátíð og má 

því segja að tákn viðburða á áfangastöðum sé svipað og segja að Effeil turninn sé tákn 

fyrir París (Getz, 2007).   

Stórviðburðir eru þeir viðburðir sem eru risastórir, sem að minnsta kosti ein 

milljón manns sækir. Þetta geta sem dæmi verið Heimssýningar (e. World’s fair) og 

Ólympíuleikarnir. Stórviðburðir gefa mikið af sér, þá sérstaklega stóran fjölda 

ferðamanna, fjölmiðlaumfjöllun, orðstír og hafa góð efnahagsleg áhrif á samfélagið eða 

áfangastaðinn (Getz, 1997).   

Litlar staðbundnar hátíðir og viðburðir eru ólíkir stórum alþjóðlegum viðburðum. 

Stærðin er ekki eina víddin en allt skipulag og þátttaka er öðruvísi hvað varðar 

samfélagsþátttöku (Molley, 2002). Skipuleggjendur staðbundna viðburða hafa oft ekki í 

huga að laða að ferðamenn á svæðið heldur eru þeir oftast skipulagðir fyrst og fremst 

fyrir heimamenn. Sumir staðbundnir viðburðir hafa ferðaþjónustumöguleika sem hægt 

er að þróa og sumir þarfnast fjárfestingar (Getz, 2008). Litlir viðburðir eru oft 

mikilvægir í þróun ferðaþjónustu, þó svo að viðburðirnir sjálfir séu ekki hvati til 

ferðalaga erlendra gesta en þeir geta fullnægt löngunum þeirra til að upplifa ekta (e. 

authentic) menningarumhverfi og til að hitta heimamenn (Getz, 1989). Viðburðir eru 

misjafnir eftir aðstæðum og tilgangi og geta viðburðir fallið í fleiri en einn flokk (Getz, 

1997). 

 Getz (1997, 2008) hefur formgert almenna viðburði og skipt þeim í  flokka, þessi 

viðburðir eru byggðir aðallega á formi þeirra og mismuninum í tilgangi og dagskrá. 

Þessir viðburðir eru: 
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Viðburðir geta verið hvatning fyrir fólk til að heimsækja stað oftar en einu sinni og með 

því að bjóða upp á marga mismunandi viðburði geta borgir sótt til sín fullt af 

mögulegum mörkuðum (Richard & Wilson, 2004). Þetta hefur verið gert með allt frá 

litlum bæjar- og menningarhátíðum til stórra viðburða eins og heimsýninga eða 

Ólympíuleika (Dimanche, 2002). Menningarviðburðir hafa sérstaklega gert það að 

verkum að bæta ímynd borga, að bæta við fjöri í borgarlífið og hafa endurvakið stolt 

íbúa í þeirra heimaborg  (Richard & Wilson, 2004).  

  

Formgerðir: Dæmi: 

Menningarfagnaðir Hátíðir, kjötkveðjuhátíðir, minningarhátíðir og 

trúarlegir viðburðir 

Listir og skemmtun Tónleikar, verðlaunaafhendingar 

Stjórnmála- og 

ríkisviðburðir 

Ríkisfundir, konunglegir viðburðir, pólitískir 

viðburðir og VIP heimsóknir 

Viðskipti og verslun Fundir, ráðstefnur, neytenda- og viðskiptasýningar, 

kaupstefnur og markaðir 

Menntun og vísindi Ráðstefnur og málstofur 

Íþróttaviðburðir Áhuga/atvinnu tengdir, áhorf/ þátttöku tengt 

Afþreyingarviðburðir Íþróttir eða leikir 

Einkaviðburðir Brúðkaup, gleðskapur og félagslegir viðburðir 

Tafla 2: Formgerðir viðburða (Getz, 1997, 2008) 



 10 

2.2.2 Viðburðaferðamennska 

Ekki er langt síðan að viðburðaferðamennska varð til en sífelldur vöxtur hefur verið í 

viðburðum. Viðburðir eru mikilvægir til að vekja áhuga í ferðamennsku og gegnir 

mikilvægu hlutverki í þróun og markaðssetningu á flestum áfangastöðum. Hlutverk og 

áhrif skipulagðra viðburða er mikilvæg í samkeppni milli áfangastaða (Getz, 2008). 

Viðburðaferðamennska hefur verið skilgreind sem skipulagning, þróun og 

markaðssetning á viðburðum sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hún getur verið hvati 

fyrir aðra þróun svo sem breytingu á ímynd áfangastaðar og getur blásið lífi í 

aðdráttarafl áfangastaðarins. Viðburðaferðamennska hefur einnig verið skilgreind sem 

markaðshlutun þar sem áherslan er á fólk sem ferðast til að mæta á viðburði og það fólk 

sem hægt er að hvetja til að mæta á viðburði á meðan ferðalagi stendur (Getz, 1997). 

Frá árinu 1987 hefur viðburðaferðamennska verið í stanslausum vexti en hugtakið var 

ekki notað mikið fyrir þann tíma. Í dag er talað um viðburðaferðamennsku sem 

inniheldur alla skipulagða viðburði í samþættri aðferð við þróun og markaðssetningu 

(Getz, 2008).  

Viðburðaferðamennska er skoðuð út frá eftirspurn og framboði líkt og aðrar 

tegundir ferðamennsku. Sjónarhorn neytandans krefst þess að ákvarða hver fer á 

viðburði og hvers vegna og einnig hver mætir á viðburði á meðan ferðalagi stendur. Það 

er einnig mikilvægt að skoða hvað viðburðaferðamenn gera og hverju þeir eyða. 

Eftirspurnarhliðin inniheldur einnig aðferð til að meta gildi viðburðanna í að 

markaðsetja jákvæða ímynd áfangastaðar og staðsetja markað (Getz, 2008). 

Framboðshliðin krefst þess að þróa áfangastaði, greiða fyrir og auglýsa viðburði af 

öllum gerðum til að mæta markmiðum. Þessi markmið geta verið: að laða að ferðamenn 

og þá sérstaklega á lágannatíma, til að auka innviði og rými innan áfangastaðar og til að 

hlúa að jákvæðri ímynd á áfangastað. Lítt heimsóttir áfangastaðir sem reyna að koma 

viðburðaferðamennsku á geta fengið mikinn ávinning með því að nota viðburði til að 

koma áfangastöðum sínum á kortið og laða að fleiri ferðamenn (Dimanche, 2002). 

Árstíðabundin eftirspurn hefur verið mikilvægt þema í umræðu um 

viðburðaferðamennsku og eru viðburðir séðir sem mikilvægt verkfæri á áfangastöðum 

til að berjast við litla eftirspurn ferðaþjónustunnar (Getz, 2008).  
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2.2.3 Hátíðir 

Síðastliðin ár hafa hátíðir og viðburðir verið ein af mest vaxandi aðdráttaröflum fyrir 

ferðamenn (Gursoy, Kim & Uysal, 2004; Crompton & McKey, 1997) og er þáttur 

listahátíða og annarra tegunda hátíða hluti af ferðamennsku um allan heim (Prentice & 

Andersen, 2003). Hátíðir eru skilgreindar sem almenningsviðburðir sem tengjast 

ákveðnum athöfnum eða í ákveðnum tilgangi (Wehmeier, 2000). Menningarhátíðir og 

menningarviðburðir innihalda ekki einungis þá menningu sem hægt er að flokka sem 

hefðbundið menningaraðdráttarafl, líkt og söfn, leikhús og tónlistarhús heldur einnig 

eiginleika vinsællar menningar eins og popptónlist, tísku og íþróttir (Richards & 

Wilson, 2004).  

Hátíðir og menning eiga mikinn hlut í því að byggja upp ímynd samfélagsins 

(Gursoy, Kim & Uysal, 2004; Richards & Wilson, 2004) og þar af leiðandi getur vel 

heppnuð hátíð sett staði á ferðamannakortið (Felsenstein & Fleischer, 2003). Velgengni 

viðburða og hátíða veltur mikið á krafti samfélagsins og skipuleggjanda viðburða og 

krefjast þá lítils fjármagns og nýting á þeim innviðum sem fyrir eru (Gursoy, Kim & 

Uysal, 2004). Vel heppnaðar hátíðir geta gefið vel af mörkum til staðbundinna hagkerfa 

því þær laða að gesti frá öðrum svæðum og auknar tekjur skapast og þær geta skapað 

samfélagslega ímynd sem getur verið svæðisbundin, þjóðleg og í sumum tilfellum 

alþjóðleg (Kim, Prideaux & Chon, 2010).  

Undanfarin ár hafa hátíðir verið notaðar sem verkfæri í ferðamennsku um allan 

heim í þeim tilgangi til að laða að ferðamenn til borga eða svæða. Þær hafa verið 

haldnar til að auka spurn eftir ferðamennsku innanlands og einnig til að lengja 

ferðamannatímabilið (Felsenstein & Fleischer, 2003). Hátíðir skapa eftirspurn í 

ferðaþjónustu ekki aðeins á sérstökum stað heldur einnig á sérstökum tíma. Hátíðir eru 

einnig einstakar þar sem þær eru oft skapaðar án þess að þær séu gerðar sérstaklega með 

ferðaþjónustuna í huga, þó hægt sé að markaðsetja þær sem aðdráttarafl og nota til að 

efla ímynd (Andersson & Getz, 2009). Ekki er einungis tekið mið af erlendum gestum 

þegar hátíðir eru haldnar heldur er einnig markmiðið að skemmta heimamönnum og 

bjóða upp á afþreyingu bæði innan og utan ferðamannatímans (Derrett, 2004). Þar að 

auki geta hátíðar einnig verið hvati til að styrkja tengsl heimamanna og geta veitt aukna 

fjölskyldutengda afþreyingu, sem oft er skortur á (Gursoy, Kim & Uysal, 2004). 
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3 Menningarborgin Reykjavík 

Reykjavík er líklega þekktasti staðurinn á Íslandi og hefur aðdráttarafl Reykjavíkur sem 

höfuðborgar vaxið hratt síðastliðin ár (Höfuðborgarstofa, 2004). Reykjavík hefur mikla 

möguleika sem áfangastaður fyrir ferðamenn þar sem hún er ung, kraftmikil og 

fjölbreytt og hefur mikla sérstöðu (Reykjavíkurborg, 2009a), en borgin er ekki enn 

orðin nógu þekkt vörumerki. Reykjavík er mikilvæg til að laða ferðamenn utan 

háannatímans og er að auki lykillinn að vexti menningartengdrar ferðaþjónustu 

(Höfuðborgarstofa, 2004). Með menningartengdri ferðaþjónustu er átt við sérgreinda 

ferðaþjónustu sem gerir menningu að vörumerki, hún leggur áherslu á menningu og 

skilgreinir hana sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Tómas I. Olrich, 2001).  

 Reykjavíkurborg hefur unnið að þróun menningar í Reykjavík en það má sjá með 

þeim skýrslum og stefnum sem hafa komið út undanfarin ár. Árið 2004 gaf 

Höfuðborgarstofa út Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar 2004 – 2010 og árið 2009 gaf 

Reykjavíkurborg út menningarstefnuna Menning er mannrækt og starfsáætlunina Litrík 

menning- lifandi borg. Samkvæmt starfsáætlun Reykjavíkurborgar (2009b) er haft að 

leiðarljósi að: 

 

,,Reykjavík eflist sem höfuðborg menningar í landinu; alþjóðleg borg 

með frjóu listalífi, fjölbreyttu mannlífi og öflugri ferðaþjónustu. 

Menningarbragur borgarinnar styrki sjálfsvirðingu og treysti 

samkennd allra landsmanna og laði til sín gesti allt árið um kring. 

Sérstaða Reykjavíkur sem hreinnar náttúrulegrar menningarborgar í 

nábýli við einstæða náttúru sé þekkt og virt” (Reykjavíkurborg, 

2009b, 19). 

Öflugt og fjörugt menningarlíf er forsenda þess að Reykjavík sé eftirminnileg borg og 

vinsæll áfangastaður allt árið um kring (Höfuðborgarstofa, 2004). Reykjavík býr yfir 

mikilli sérstöðu sem felst í samspili menningar og náttúru og á sér stað mikil listræn 

sköpun í Reykjavík á sviði tónlistar, bókmennta og myndlistar. Kannanir hafa þó sýnt 

að einungis þriðjungur ferðamanna komi til Íslands vegna sögu og menningar 

(Höfuðborgarstofa, 2004). Samkvæmt skýrslu Ferðamálaráðs (2011) hefur náttúra 
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Íslands verið langstærsti þátturinn í ákvörðun flestra ferðamanna að koma til Íslands, 

eða 82% en aðeins 32% nefna menningu.  

Menningartengd ferðaþjónusta hefur notið meira vægi með vaxandi 

menntunarstigi og meiri áhuga á menningu og menningarviðburðum (Tómas I. Olrich, 

2001). Viðburðir eru lykill að því að blása lífi í borgina og gera dvölina í Reykjavík 

ógleymanlega (Höfuðborgarstofa, 2004), auk þess að viðburðir og hátíðir veita tækifæri 

til alþjóðlegrar samvinnu og laða að erlenda gesti (Reykjavíkurborg, 2009a). Nokkrir 

viðburðir sem eiga sér stað í Reykjavík laða þegar að marga gesti og eru það viðburðir 

eins og Menningarnótt, Reykjavíkurmaraþon, Hinsegin dagar og Iceland Airwaves svo 

eitthvað sé nefnt. Margar aðrar hátíðir má efla og nýta enn frekar og með tilkomu 

tónlistar– og ráðstefnuhúss munu skapast mikil tækifæri á sviði menningar. Tónlistar- 

og ráðstefnuhúsið er stærsta verkefnið á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu í 

Reykjavík og eru því bundnar miklar vonir að menningarlíf muni eflast með tilkomu 

hússins. Það sem hins vegar vantar er skortur á markaðssetningu þeirra viðburða sem 

fyrir eru og eru menningarviðburðir oft skipulagðir með stuttum fyrirvara og 

upplýsingar skila sér oft ekki til almennings. Það er því ljóst að það vantar meira 

samstarf á milli menningarstofnana, ferðaþjónustunnar og skipuleggjenda 

menningarviðburða (Höfuðborgarstofa, 2004). 
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókn þessari var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Ákveðið var að styðjast 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að öðlast dýpri sýn á viðfangsefnið. Eigindleg 

rannsóknaraðferð er samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð þar sem rannsakandinn er 

aðal verkfærið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir beinast að því að afla gagna um það 

hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

oftast notast við aðleiðslu en þá safnar rannsakandinn gögnum, næsta skref er úrvinnsla 

gagna og eftir það eru settar fram ályktanir og túlkanir (Esterberg, 2002).  

 Algengasta eigindlega rannsóknaraðferðin eru viðtöl og og eru þau ýmist 

hálfstöðluð, óstöðluð og stöðluð viðtöl. Notast var við hálfstöðluð viðtöl en þau bjóða 

upp á dýpri skilning á upplifun og skoðunum viðmælenda. Spurt er opinnar spurningar 

sem gefa viðmælendum möguleika að tjá sig með sínum eigin orðum. Oft er 

spurningarlisti hafður meðferðis til viðmiðunar en viðtölin geta þróast þegar líður á 

samtalið og þarf því rannsakandi að hlusta vel á viðmælendur og fylgja þeim eftir. Þessi 

aðferð var valin til að fá tækifæri til að grafa dýpra í viðfangsefnið en stöðluðu viðtölin 

höfðu leyft (Esterberg, 2002). 

4.2 Framkvæmd rannsóknar  

Undirbúningur að rannsókninni hófst í janúar 2011 og hófst gagnaöflun í febrúar. Stuðst 

var við heimildaöflun í formi ritrýndra heimilda og bóka til að fá betri skilning á 

viðfangsefninu. Alls voru sjö viðtöl tekin og fóru þau fram á tímabilinu 23. mars – 8. 

apríl 2011. Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst og voru 

viðmælendur jákvæðir og tóku vel í rannsóknina. Stuðst var við spurningarlista og var 

með bestu getu reynt að hafa spurningarnar opnar en spurningaramma má sjá í viðauka. 

Viðtölin voru öll tekin á vinnustöðum viðmælenda og tóku viðtölin 25 – 40 mínútur. 

Viðtölin voru hljóðrituð á diktafón með samþykki viðmælenda og afrituð til þess að 

auðvelda alla úrvinnslu. Leyfi fékkst til að birta nöfn allra viðmælenda í ritgerðinni.  

 



 15 

4.3 Viðmælendur 

Viðmælendur voru valdir í markvissu úrtaki og bjuggu yfir ákveðinni reynslu og 

þekkingu sem rannsakandi taldi að gæti nýst í rannsókninni. Allir viðmælendur koma á 

einn eða annan hátt að menningu, menningarviðburðum eða ferðaþjónustu. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru eftirfarandi eftir stafrófsröð: 

• Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdarstjóri Útflutningsskrifstofu 

íslenskrar tónlistar.  

Anna Hildur er með BA gráðu í íslenskum fræðum og tók einnig kennsluréttindi 

við Háskóla Íslands. Að námi loknu lá leiðin í mastersnám og útskrifaðist hún 

með MA gráðu í útvarpsvinnslu og blaðamennsku. Hún hefur einnig tekið Music 

Managers Forum námskeið í samningargerð og tónlistarviðskiptum. 

Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar er markaðs- og viðskiptaskrifstofa fyrir 

íslenska tónlist og er markmið hennar að auka tækifæri höfunda og framleiðenda 

á íslenskri tónlist. Skrifstofan var stofnuð í nóvember 2006 og hefur Anna 

Hildur starfað þar síðan í febrúar 2007. 

• Greipur Gíslason, verkefnastjóri Hönnunarmars 2011.  

Greipur Gíslason nam sænsku við Uppsalaháskóla að loknu stúdentsprófi frá 

Menntaskólanum á Ísafirði og síðar viðskipta- og markaðsfræði við Háskóla 

Íslands. Greipur hefur komið að skipulagningu fjölda menningarviðburða og 

verkefna í gegnum árin. Meðal annars var hann einn af þeim sem kom á fót 

hátíðinni Aldrei fór ég suður og starfaði sem verkefnastjóri hátíðarinnar fyrstu 

tvö árin. Hann stýrði Hönnunarmars árin 2009, 2010 og 2011. Hann var 

framleiðandi Alþjóðlegrar kvikmyndarhátíðar í Reykjavík (RIFF) árið 2009, 

vann sem verkefnastjóri við Listahátíð í Reykjavík árið 2010 og var stjórnandi 

Ting, norrænar listahátíðar í Reykjavík árið 2010. Greipur hefur skipulagt 

tónlistarhátíðina Djúpið frá 2006 og starfaði sem tónleikastjóri 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands starfsárið 2009 – 10.  

• Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Iceland Airwaves.  

Grímur er menntaður  þroskaþjálfi og vann lengi við það bæði á Íslandi og í 

Danmörku. Grímur  er mikill tónlistaráhugamaður og hefur staðið að mörgum 

tónleikum erlendra og innlendra listamanna. Grímur var bæjarstjóri í 2 ár á 
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Bolungarvík og sveitarstjóri í 2 ár í Dalabyggð. Árið 2010 tók hann við 

framkvæmdastjórastöðu Iceland Airwaves hátíðarinnar. 

• Gunnar Valur Sveinsson, verkefnastjóri hjá Samtökum ferðaþjónustunnar.  

Hans starf felst í því að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart málum sem koma 

upp og finna lausnir á því. Gunnar Valur starfaði áður sem fjármálastjóri hjá 

Hive, var framkvæmdastjóri matvælasviðs Varnarliðins, hann vann einnig við 

ráðgjöf og rak sitt eigið fyrirtæki í Stokkhólmi á sviði veitingareksturs. Gunnar 

Valur er menntaður í hótelrekstrarfræði frá IHTTI í Sviss og er með 

meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum á Bifröst. 

• Hrönn Marínósdóttir, stjórnandi Reykjavík Film Festival (RIFF).  

Hrönn er stjórnandi og einn af stofnendum Riff hátíðarinnar. Hún starfaði lengi 

sem blaðamaður hjá Morgunblaðinu og kynntist þar kvikmyndahátíðum. Hún er 

menntaður stjórnmálafræðingur frá Háskóla Íslands og tók MBA gráðu í 

Háskólanum í Reykjavík og var stefnumótunarverkefnið hennar í því námi, 

hvernig og hvort hægt væri að reka alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. 

• Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður Höfuðborgarstofu. 

Sif hefur unnið hjá Reykjavíkurborg frá árinu 1998. Hún vann hjá 

Menningarmiðstöðinni í Gerðubergi sem menningarfulltrúi og seinna sem 

aðstoðarforstöðumaður þangað til að Höfuðborgarstofa var stofnuð árið 2002. Þá 

tók hún við starfi verkefnastjóra viðburða til ársins 2007 en þá tók hún við stöðu 

forstöðumanns Höfuðborgarstofu. Sif er menntuð í menningarmiðlun og 

menningarstjórnun. Meðal þeirra menningarviðburða sem Höfuðborgarstofa 

kemur að eru: Vetrarhátíð, Barnamenningarhátíð, Hátíð Hafsins, Menningarnótt, 

allt sem tengist tendrun friðarsúlunnar og hátíðarhöldin í kringum jólatréð á 

Austurvelli. 

 



 17 

• Soffía Karlsdóttir, deildarstjóri kynningar- og markaðsmála hjá Listasafni 

Reykjavíkur.  

Soffía hefur starfað á Listasafni Reykjavíkur í rúm 11 ár og hefur starfað mjög 

víða á menningarsviðinu. Soffía hefur unnið hjá Reykjavík menningarborg, 

Íslensku Óperunni, Söngskólanum í Reykjavík og hefur því lengi verið 

viðloðandi menninguna. Soffía er menntuð sem söngvari, hún er með 

diplómunám í viðskipta- og rekstrarfræði úr endurmenntun Háskóla Íslands og 

er með MA gráðu í mennta- og menningarstjórnun frá Háskólanum á Bifröst. 
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5 Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna komu út þrjú þemu og verða niðurstöður kynntar út frá þeim. 

Fyrsta þemað er viðhorf viðmælenda um Reykjavík sem menningarborg og mikilvægi 

menningar í ferðaþjónustu í Reykjavík. Annað þemað er um menningarviðburði í 

Reykjavík. Í því kemur álit viðmælenda á markmiði menningarviðburða, um framboð 

menningarviðburða og hvernig markaðssetningu þessara aðila er komið til skila erlendis 

og hérlendis. Þriðja og seinasta þemað fjallar um árstíðabundna ferðaþjónustu hér á 

landi og hvort að möguleiki sé að minnka árstíðasveiflurnar með menningarviðburðum. 

5.1 Reykjavík sem menningarborg 

Viðmælendur voru spurðir um þeirra skoðun á Reykjavík sem menningarborg og þróun 

menningartengdrar ferðaþjónustu og töldu flestir hana vera góða. Sif Gunnarsdóttir telur 

að þróun ferðaþjónustu haldist í hendur við menningartengda ferðaþjónustu, því  þegar 

erlendir ferðamenn komi til Reykjavíkur þá vilji þeir upplifa menninguna. Sif talar um 

að þó að náttúran sé í fyrsta sæti hvað varðar aðdráttarafl Íslands þá hafi Reykjavík upp 

á gríðarlega mikið að bjóða fyrir ferðamenn og telur það fyrst og fremst vera 

menningin: 

Það er bæði menningin hér í hinum ýmsu söfnum, bæði í 

listasöfnum og byggðasöfnum og líka menningin sem liggur til 

dæmis í okkar sundlaugakúltur sem er algjörlega sérstakur. 

Hún talar jafnframt um að menningin spili lykilhlutverk í því að gera áfangastað 

aðlaðandi og í tilviki Reykjavíkur telur hún að kúrfa menningartengdrar ferðaþjónustu 

sé hægt og rólega á leiðinni upp. Hrönn Marínósdóttir telur einnig að mikil sóknarfæri 

séu í menningartengdri ferðaþjónustu en telur að það sé svolítið vannýtt hjá 

Íslendingum. Hrönn telur hana þó vera að þróast í rétta átt en hún telur að það þurfi að 

vera markvissari stýring af hendi yfirvalda. Gunnar Valur Sveinsson telur að Íslendingar 

eigi mikið af óuppbyggðu menningarefni og það þurfi að sýna meira arfleifðina. Soffía 

Karlsdóttir telur þróunina vera nokkuð góða en henni finnst vanta meiri skilning á því 

að menning selur líka. Henni finnst mikil tilhneiging til þess að halda á lofti því sem 
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tengist náttúrunni þegar verið er að kynna Ísland sem áfangastað: ,,Menningu er alltaf 

haldið í aukahlutverki nema þegar henni er teflt fram á hátíðar- og tyllidögum”. Soffía 

gagnrýnir jafnframt að aðilar í menningarmálum sé sjaldan hafðir með í samráði og að 

það vanti gott samstarf milli aðila innan ferðaþjónustunnar og í menningunni. 

Sömuleiðis telur Gunnar Valur að það þurfi að vera gott net til að efla menningartengda 

ferðaþjónustu og að það þurfi að vera góð samvinna á milli aðila, þ.e. á milli 

ferðaþjónustunnar og yfirvalda í Reykjavík.   

Þegar rannsakandi spurði hvort að möguleiki væri á að ferðamenn kæmu til 

Reykjavíkur gagngert til að skoða menningu var því svarað neitandi. Gunnar Valur og 

Soffía telja að ferðamenn komi í fyrsta lagi til að upplifa náttúru, ekki nema fólk sé að 

koma til að taka þátt eða upplifa einhverja menningarviðburði. Þau telja að ferðamenn 

komi ekki beint vegna menningar en þeir upplifi hana um leið og þeir upplifa náttúruna. 

Gunnar Valur segir þó að menningarviðburðir eins og Iceland Airwaves, Food and Fun 

og Reykjavík Fashion Festival séu vaxandi í þeirri menningu sem viðkomandi atburðir 

vísa til:  

Þessir ferðamenn sem koma á þessa viðburði koma til að upplifa þá 

menningu sem á sér stað á þeim tíma, en ég held að hinn einstaki 

ferðamaður sem kemur erlendis frá komi ekki til Íslands til að fara á 

söfn.  

Hrönn telur að ferðmáti ferðamanna hafi breyst og fólk vilji oft slá margar flugur í einu 

höggi, skoða landið og kynnast menningunni í leiðinni. Þó telja viðmælendur menningu 

vera mikilvæga fyrir ferðamennsku. Soffía telur það vera algjört grundvallaratriði að 

menning sé mikilvæg fyrir ferðamennsku og segir að ferðamenn nenni ekki að fara á 

stað þar sem engin menning er. Hún telur mikilvægt fyrir ímynd borga að vera með 

sterkan menningarprófíl og telur að sterk menning sé til staðar í Reykjavík en henni sé 

ekki nógu vel hampað: ,,Ef að ferðamálayfirvöld spiluðu meira með og styrktu okkar 

stöðu betur með því að segja frá okkur, þá gæti þetta samspil verið miklu betra”. Anna 

Hildur Hildibrandsdóttir telur menningu vera mikilvæga fyrir ferðamennsku í Reykjavík 

en fyrst og fremst sé hún mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan fólks: ,,Borg án menningar 

er ekki mjög skemmtileg. Ef maður finnur borgir þar sem ekkert er að gerast þá eru það 

ekkert endilega borgir sem maður hugsar sér að fara til aftur”. Anna Hildur telur 

einnig að Reykjavík sé fyrst og fremst áfangastaður af því að hún tengist mjög sterkt og 

þá sérstaklega við tónlistarsenuna en í auknum mæli við aðra menningu líka: 
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Ég held að við sjáum það bæði á Kvikmyndahátíðinni í Reykjavík, það 

er að koma mikil athygli að utan, fanfest sem CCP stendur fyrir, 

Iceland Airwaves og fleiri viðburðum, að þetta er það sem gerir 

Reykjavík að spennandi áfangastað. 

Grímur Atlason telur menningu vera eina af undirstöðum ferðamennsku og á hann 

sérstaklega við um árstíðabundna ferðamennsku sem er utan háannatímann. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að Reykjavík ætti í samkeppni við 

aðrar menningarborgir í kring. Misjafnar skoðanir voru á því máli. Hrönn, Gunnar Valur 

og Sif segja að það sé alveg klárlega samkeppni til staðar. Sif segir að það sé ekki 

spurning að skandinavísku höfuðborgirnar og aðrar borgir í Norður-Evrópu séu 

samkeppnisaðilar og telur að þess vegna þurfi að spýta í lófanna. Gunnar Valur telur 

mikilvægt að vera á tánum við að bjóða upp á vissa hluti og þróa menningarviðburði 

sem fela í sér samkeppnisforskot. Grímur telur Reykjavík standa að mörgu leyti 

ágætlega hvað varðar samkeppni og segir Reykjavík hafa mikið upp á að bjóða t.d 

tónlist, myndlist og í rithöfundum okkar og þar með hafi Reykjavík upp á mjög 

samkeppnishæfa hluti að bjóða. Grímur telur þó að of miklum menningarpeningum hafi 

verið eytt í Hörpuna og hefur hann áhyggjur að það muni hefta alla menningu í 

Reykjavík. Hins vegar telja Greipur Gíslason og Soffía að Reykjavík sé ekki í 

samkeppni við önnur nágrannalönd hvað varðar menningu. Greipur telur að Reykjavík 

sé bara sterkt vörumerki en heldur að fólk komi ekki til Reykjavíkur til að fara á 

menningarviðburði. Soffía segir hins vegar: 

 

Við reynum að vera samkeppnishæf en ég held að við verðum ekki 

fyrir valinu sem áfangastaður út af menningu. En menningin sjálf 

hjálpar til við að taka ákvörðun um að koma hingað en ég held að 

flestar aðrar nágrannaborgir skáki okkur þar hvað varðar menningu. 

Anna Hildur telur að Reykjavík þurfi kannski ekki endilega að vera í einhverri 

samkeppni við aðrar borgir. Hún telur að það hafa frekar opnað tækifæri en að það sé 

einhver spurning um samkeppni.  

Yngri kynslóðin núna sem er 20-40 ára, það er með meiri pening en 

áður og það hefur meiri áhuga á að dreifa fríunum sínum í margar 

stuttar ferðir heldur en að fara í mánuð og vera einhversstaðar. Ég 
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mundi frekar segja en að ég geti lagt mat á það hvort að Reykjavík sé 

í einhverri mikilli samkeppni við aðrar borgir, en þá eru mikil 

tækifæri þarna. En það þarf að nýta þessi tækifæri betur.  

5.2 Menningarviðburðir í Reykjavík 

Flestir viðmælendur voru sammála um það að menningarviðburðir væru mikilvægir 

fyrir ferðamennsku í Reykjavík. Viðmælendur voru spurðir að því hver þeirra skoðun 

væri á markmiði menningarviðburða. Soffía talar um að markmið menningarviðburða 

gagnvart erlendum ferðamönnum sé að sýna þá menningu sem við byggjum á, landið 

okkar og okkar listamenningu. Þannig fari fólk heim ríkara af þekkingu um það sem 

þjóðin stendur fyrir, fyrir utan það þá sé það líka ákveðinn hluti af afþreyingu. Hún telur 

jafnframt að það geti engin þjóð staðið undir því að vera þjóð ef að hún sé ekki með 

menningu eða bjóði ekki upp á menningarviðburði. Sif segir að markmið 

menningarviðburða sé alltaf fyrst og fremst til að gæða borgina lífi og gefa borgarbúum 

kost á að upplifa eitthvað öðruvísi og óvenjulegt: 

Ég held að það sé alveg fatalt að fara af stað með einhvern viðburð og 

segja: þennan viðburð ætlum við að búa til handa ferðamönnum. Ef 

að fólkið á staðnum hefur ekki áhuga þá hefur að mínu mati sá 

viðburður ekki vænlegan líftíma og vænlega möguleika til vaxtar. 

Greipur talar einnig um það markmið að vekja áhuga innanlands á efniviðnum og segir 

að það sé ekki endilega markmið að búa til viðburð fyrir ferðaþjónustuna en að það 

haldist hins vegar í hendur. Hrönn tekur dæmi um Riff, en hlutverk þess er að bæta 

kvikmyndamenninguna á Íslandi og vekja athygli á Reykjavík sem kvikmynda-

hátíðarborg, að lokka ferðamenn til landsins og að hátíðin sé þekkingarsmiðja, bæði 

fyrir börn og fullorðna. Hún segir þó að hátíðin sé fyrst og fremst fyrir almenning og að 

það skapist hátíðarstemning í borginni. Gunnar Valur talar um að markmiðið sé í sjálfu 

sér að fá fólk til að upplifa á jákvæðan hátt það sem verið að færa fram, hvort sem að 

það eru ferðamenn eða heimamenn sem nýta sér það. Hann telur menningarviðburði 

góða leið til að koma íslenskri menningu á framfæri:  

Í fyrsta lagi bara til þess að við sjálf skiljum okkar eigin menningu og 

skynjum hana, í öðru lagi til þess að bjóða upp á hana fyrir 
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útlendingana. Um leið og við förum að njóta þess að menningin okkar 

er góð, þá fara erlendir ferðamenn að segja, heyrðu, það er eitthvað 

skemmtilegt að gerast á Íslandi, eigum við ekki að fara þangað. 

Anna Hildur telur ekki bara menningarviðburðina vera mikilvæga, heldur sé það líka 

listafólkið sem stuðlar að jákvæðri ímynd Íslands og Reykjavíkur: ,,Þarna er það Björk, 

SigurRós, Sykurmolarnir, Múm og GusGus. Þeir eru búnir að túra um allan heim og 

eru stanslaust að fá umfjallanir um sig og það tengist alltaf við Ísland”. Grímur talar 

um að markmið Iceland Airwaves hátíðarinnar sé þríþætt: 

 Í fyrsta lagi að halda góða hátíð þar sem er gaman og skemmtilegt, 

síðan erum við að flytja út íslenska tónlist….svo er aftur á móti 

Icelandair og Reykjavíkurborg, og við tökum þátt í því markmiði og 

það er að fjölga ferðamönnum og auka þá veltuna á gjaldeyri í 

landinu. 

5.2.1 Framboð menningarviðburða  

Viðmælendum finnst framboð menningarviðburða vera almennt fínt en að það þurfi að 

íhuga meira varðandi umgjörð þeirra og það megi vera meiri fjölbreytni. Sif talar um að 

framboð sé gott og segir að það sé hátíð í hverjum einasta mánuði og oft margar í 

mánuði og talar hún til dæmis um marsmánuð sem skapandi mánuð í Reykjavík. Hún 

talar um að í september, október, mars og ágúst sé nóg um að vera og að borgin iði af 

lífi.  

Að fara í menningardagatal Reykjavíkurborg fyrir 15 árum síðan og 

að bera það saman við menningardagatal Reykjavíkurborgar í dag 

eru þetta eins og tvær ólíkar borgir þegar horft er á hvað er um að 

vera á hverjum tíma. 

Hrönn telur að það megi auka framboð menningarviðburða á veturna. En hún telur að 

það þurfi að vanda valið þegar kemur að því að veita fjármagni í menningarviðburði. 

Það þarf að styrkja þá viðburði sem fólk hefur trú á og séu að skila einhverju tilbaka til 

samfélagsins. Greipur telur framboð menningarviðburða vera yfirdrifið: 

Það er mjög mikið um að vera í Reykjavík, hvort sem það eru hátíðir, 

leikhús eða tónleikar, það er mjög mikið áreiti. Það sem vantar, ef 



 23 

það á að gera þetta að einhverju viti fyrir ferðamenn, þá vantar 

algjörlega einhvern kanal til þess að kynna þetta almennilega fyrir 

erlendum ferðamönnum. 

Soffía og Gunnar Valur telja framboð vera frekar einhæft að sumu leiti. Þau nefna bæði 

að það þurfi að tengja viðburði betur við fjölskyldur og telja það vanti vettvang fyrir 

fjölskylduna að geta farið saman og upplifa einhverja menningarviðburði. Gunnar Valur 

telur að það mætti vera meira framboð og að það mætti tengja það betur 

ferðaþjónustunni og að borgin þurfi að vera með gott viðburðadagatal og presentera 

viðburðadagatalið í góðum tíma: ,,Það sem vantar svolítið uppá, er að skipuleggja 

þessa viðburði þannig að aðilar í ferðaþjónustu viti af því með töluverðum fyrirvara til 

að geta selt þessa viðburði”. Gunnar Valur kom þó inn á það að Reykjavíkurborg sé að 

vinna að nýrri ferðamálastefnu og með henni er meðal annars markmið að efla 

viðburðadagatal Reykjavíkur. Anna Hildur telur að það megi koma á framfæri fleiri 

viðburðum: ,,Ég kem hingað einu sinni viku, ég bý í Bretlandi, það er ekki eins og 

göturnar iði af lífi hérna”. Hún telur að það yrði verulega til bóta ef það væri farið 

markvisst í að koma á framfæri fleirum tónlistarhátíðum og fleiri menningarviðburðum. 

Anna Hildur telur þó að það þurfi að vera meiri fjárfesting og skipulagðari vinnubrögð 

um hvernig eigi að koma þeim á framfæri:  

Til þess að bjóða upp á svona viðburði, þá þarf að koma þeim á 

framfæri í gegnum rétta kanala. Ég held að þessi tengsl hafi verið 

vannýtt sem við kynningarskrifstofurnar í menningu höfum til þess að 

koma þessu á framfæri.  

Hún tekur dæmi með Iceland Airwaves en segir að það sé talandi dæmi um hvernig var 

unnið með jákvæðum hætti að koma einhverju á framfæri og segir að það hafi verið 

unnið með tónlistargeiranum sjálfum. Hún telur að það þurfi að gera þetta í meira mæli 

og fjárfesta í þeim aðgerðum og aðferðarfræði sem skapandi geirinn getur komið með 

inn í þetta. Grímur telur að framboðið sé gott í Reykjavík en finnst hátíðirnar í 

Reykjavík oft koma úr ákveðinni átt og honum finnst vanta pínulítið pönk í hátíðarnar.  
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5.2.2 Markaðssetning menningarviðburða 

Viðmælendur voru spurðir um hvort einblínt væri á sérstakan hóp þegar væri verið að 

markaðsetja. Sif sagði að markaðssetning væri aðeins erlendis, hlutverk 

Höfuðborgarstofu er að markaðssetja og kynna borgina fyrir erlendum ferðamönnum og 

hefur verið leiðarljós þeirra frá upphafi. Sif segir þó að einnig sé mikilvægt að kynna 

Reykjavík fyrir landsmönnum og minna það á þau verðmæti sem við búum að en segir 

að Höfuðborgarstofa hafi í allt of litlum mæli horft á innanlandsmarkað. Hún talar um 

að það hafi verið draumur lengi að hafa jafn virka kynningu innanlands en það sé 

fjármagn og mannafli sem hindri það. Sif segir að Höfuðborgarstofa leggi mismunandi 

áherslur á markaðssetningu á láganna og háannatíma: ,,Við gerum voða lítið á háönn, 

okkar markaðssetning er eiginlega miklu meira gíruð á lágannatímann...við algjörlega 

hugsum um tímabilið september til maí”. Hún segir ferðaþjónustufyrirtækin leggi 

áherslu í að selja landið á háannatíma þannig að þau haldi svolítið að sér höndunum því 

þau séu með lítið fjármagn og þurfi að vanda sig vel. Greipur segir að gott tengslanet sé 

lykillinn í markaðssetningu á Hönnunarmars erlendis. Hann segir Hönnunarmars vera 

með stóran póstlista erlendra fjölmiðla og sendar séu fréttir og kynningar en segir að 

ekki sé fjárfest í neinum auglýsingum. Hann segir mikilvægara sé að einblína á 

heimamenn:  

Það sem er sérstakt á Íslandi og það sem að hefur tekist vel, er að 

Íslendingar eru mikið festivalfólk… og það er góður grunnur…. 

Sérstaða okkar hér til að búa til flotta og skemmtilega viðburði er 

þátttaka heimamanna, þannig að það má í raun segja að í allri 

markaðsvinnu okkar séum við að vinna út frá að þetta sé stór 

borgarhátíð í Reykjavík. Það smitast svo frá sér… það myndast cult af 

því að þetta er eitthvað sem locallinn gerir. 

Anna Hildur segir að Útón styðji við marga tónlistarviðburði og segja frá ótrúlegum 

fjölda af tónlistarferðalögum íslenskra banda. Hún telur að það séu tónleikar á hverjum 

einasta degi ársins með íslenskum listamanni ef ekki margir á dag. Íslenskri tónlist er 

komið á framfæri bæði með því að taka þátt í erlendum hátíðum og ráðstefnum þar sem 

kaupendur að tónlist eru á og unnið sé markvisst kynningarstarf hjá þeim. Útón notar 

einnig markvisst hátíðir á Íslandi til að koma íslenskum tónlistarmönnum á framfæri: 
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Við finnum lykilaðila, kaupendur á ákveðnum hátíðum eða í ákveðnum 

fyrirtækjum til að koma hingað og skoða íslenska tónlist. Þetta gerum 

við t.d. á Myrkum músíkdögum, Jazzhátíð Reykjavíkur, Iceland 

Airwaves, Eistnaflug og fleirum. Þetta er bæði  til að stuðla að 

aukinni umfjöllun og til þess að ýta undir þar sem er áhugi, að koma 

verkefnum hraðar áfram.  

En hún telur að það þurfi að vera skilningur hjá þeim sem eru að vinna í að markaðsetja 

landið, hvernig það er gert, og segir að það sé ekki nóg að hafa blaðamenn sem fjalla 

um landið og auglýsingar. Hún segir að það þurfi líka listræna stjórnendur sem hafa 

mikil ítök og geta komið á framfæri svona viðburðum. Hrönn tók fram að meðal þeirra 

markaðssetningarleiða sem farin er, er að bjóða erlendum blaðamönnum á hátíðina, og 

leikstjórum sem eru þekktir og virtir ,,Við teljum að orðsporið kannski skili jafnvel ekki 

síður en svona beinar auglýsingar. Ef þeir eru hrifnir af hátíðinni þá tala þeir um 

hana”.  

5.3 Árstíðasveiflur í eftirspurn ferðaþjónustu í 

Reykjavík  

Almennt er þekkt í heiminum að áfangastöðum fylgi árstíðasveiflur, þá sérstaklega hér á 

norðurhveli jarðar. Almennt voru viðmælendur sammála um að mikilvægt sé að íhuga 

lengingu ferðamannatímabilsins og finna leiðir til að minnka árstíðasveiflur í 

ferðaþjónustu. Sif telur að þrátt fyrir að markaðssetning sé góð á veturna og að herferðir 

og tilboð virki þá muni alltaf fylgja fleiri gestakomur yfir sumartímann. Hún telur það 

vera sama hvort horft sé á Reykjavík eða einhverja aðra staði, því fólk ferðist frekar á 

sumrin og það sé hið eðlilega ferðamynstur. Einnig spilar þarna inn í að 

ferðaþjónustufyrirtæki loka á haustin og opna aftur þegar fer að vora og það er 

vandamál að vita hvenær eftirspurn sé orðin nægilega mikil til að hægt sé að svara 

henni. Hún segir þó að með tilkomu góðra samgangna þá sérstaklega til London allt árið 

um kring þá er búið að opna þessa gátt og er ekkert mál að skreppa yfir í nokkra daga. 

Anna Hildur segist ekki hafa mikla skoðun á málinu en telur það vera gott fyrir 

efnahagslíf Íslendinga að íhuga að lengingu ferðamannatímabilsins. Grímur telur það 

vera mikilvægt og segir einnig að tækifærin séu í skapandi greinum. Hann segir að það 
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þurfi að dreifa ferðamönnum svolítið yfir árið og nýta það að Ísland er mjög spennandi 

á veturna:  

Það eru margir sem ég hef komið með hingað, þeir hafa verið mjög 

hrifnir af Íslandi á veturna. Það er oft brjálæðislegt að koma hingað á 

veturna og baða sig í heitu baði í snjó, þetta er tækifæri og ég held að 

við þurfum á svona tækifærum að halda og þetta er auðvitað 

útflutningur [þ.e. menningarviðburðir].  

Gunnar Valur segir að dreifing ferðamanna sé alveg skelfileg í einu orði sagt og segir að 

mikilvægt sé að dreifa henni og finna lausnir sem gera það að verkum að ferðamenn 

færist meira yfir á jaðartímann. Hann bindur vonir við að ferðamannatímabilið muni 

lengjast og segir mikilvægt að halda vel á spöðunum og auglýsa landið vel til að fá fólk 

yfir á þessa jaðartíma. Hann telur að margt sé hægt að gera á þeim tímum og það þurfi 

að sýna fólki fram á hvað sé til staðar. Viðmælendur telja flestir að möguleiki sé á að 

lengja ferðamannatímabilið með menningarviðburðum. Grímur og Anna Hildur tala 

bæði um að Iceland Airwaves sé talandi dæmi um það og segja að það sé engin 

spurning um að þetta sé hægt. Grímur segir að þegar Iceland Airwaves byrjaði þá hafi 

þetta verið lágannatími, ,,núna er þetta bara season, þetta er bara næstum því high 

season. Það hafa verið óskir um að færa hátíðina því fólki finnst hún bara vera að trufla 

flugsætin sko”. Grímur segist einnig sjá þetta yfir jól og áramót til dæmis:  

Alveg eins og fyrir 30 árum, þegar ég var 10 ára, þegar ég var að 

horfa á brennurnar þá voru engir ferðamenn hér að horfa á brennur, 

Núna eru áramótin alveg dekkuð, við eigum svona hluti og þarf að 

fjölga þeim. 

Hann telur mikilvægt að gerðar verði svona nokkrar eyjur yfir árið sem gerir það að 

verkum að fleiri ferðamenn koma og það hafi alveg sýnt sig að það er að gerast. Sif 

segir að það sé ekki spurning að það sé hægt og talaði um þá mánuði sem eru algjörlega 

mettaðir og þá sem mætti alveg gera meira á veturna:  

Í janúar og febrúar mætti gera meira, mars og apríl eru dekkaðir... 

september er alveg rosalega mettaður, október er líka fínn en 

nóvember og desember, þar má alveg gera eitthvað… Þannig að þetta 

eru svona svörtustu mánuðir ársins, nóvember, desember, janúar og 
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febrúar. Ef einhver kæmi með brjálæðislega góða hugmynd þá myndi 

ég með fyllstu auðmýkt reyna að stýra honum inn á þetta svæði þar 

sem minna er um að vera.  

Sif talar þó um að það sé mjög mikilvægt að þegar sé verið að hugsa um að fjölga 

viðburðum í Reykjavík, verði að skoða hvað er til, hvað er verið að gera og hver væri 

mesta nýsköpunin. Það má ekki bara taka hátíð sem gengur vel og gera aðra alveg eins á 

öðrum tíma, það þarf að skapa eitthvað sem ekki er til staðar fyrir. Sif telur að það liggi 

algjörlega í hlutarins eðli að aukin tækifæri muni bjóðast með tilkomu Hörpunnar, bæði 

hvað varðar menningu og ráðstefnur. Harpan búi til nýtt svið fyrir Reykjavík og þar 

með Ísland. Soffía telur að vel sé hægt að lengja ferðamannatímann með 

menningarviðburðum ef vel er af því staðið og sé á alþjóðlegum mælikvarða. Hún segir 

þó að það krefjist þolinmæði því hún telur að allt of oft byrji fólk á einhverjum 

viðburðum og gefist svo upp: 

Það tekur alltaf ákveðinn tíma að kom einhverju algerlega fast á 

koppinn eins og t.d. Iceland Aiwaves… Ég veit að Jón Ólafsson ætlar 

sér að búa til nýjan topp í íslenskri ferðamennsku og það er í apríl 

með Reykjavík Fashion Festival…hann talaði um að það yrði hinn 

þyngdarpunkturinn á móti Airwaves í október. 

Greipur telur að það þurfi ekki að fjölga viðburðum því þeir eru til staðar en hann telur 

að borgin þurfi að standa sig betur í því að hlúa að því sem til er: ,,Ég held að okkur 

vanti ekki fleiri viðburði, við þurfum hins vegar að gera meira úr þeim sem fyrir eru og 

eru þeir margir hverjir mjög flottir”. Hann telur að þó framboð myndi aukast á 

menningarviðburðum þá myndi fólk samt ekki koma bara útaf menningarviðburðum. 

Hann telur hins vegar að hægt sé að stýra hvenær ferðamenn koma með 

menningarviðburðum og telur að hugsanlega gætu ferðamenn valið tíma til að koma ef 

þeir viti að eitthvað sé um að vera. Hann telur að fyrst og fremst þurfi þá kanal til að 

kynna það fyrir ferðamönnum og telur viðburðadagatal Reykjavíkurborgar þurfa að vera 

sterkara. Greipur er þeirrar trúar að með tilkomu nýja tónlistar- og ráðstefnuhússins fari 

fólk að horfa meira til dagskrárinnar. Hann telur að ef að almennilegar erlendar 

hljómsveitir færu að koma gætu ferðmenn farið að koma bara út af einhverju sem er að 

gerast þar. Grímur telur að með tilkomu Hörpunnar að aukin tækifæri eigi að geta orðið, 

en hann telur að það þurfi að halda vel að því og að það megi ekki hleypa hverjum sem 
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er þar inn ,,svona hús á ekki að standa í brúðkaupum eða árshátíðum, ég verð mjög 

ósáttur ef það er að fara að gerast fyrir ótrúlega mikla skattpeninga”. Grímur telur að 

það séu gríðarleg tækifæri fyrir Iceland Airwaves hátíðarinnar þegar hátíðin verður færð 

núna yfir í Hörpuna, meðal annars telur hann að markhópur hátíðarinnar verði dreifðari 

og fleiri fari á hátíðina.  
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6 Túlkun niðurstaðna og ályktanir 

Lagt var upp með þrjár rannsóknarspurningar: hvort að grundvöllur sé fyrir því að auka 

framboð menningartengdra viðburða á veturna, hvort unnið sé markvisst að 

markaðssetningu menningarviðburða allan ársins hring, og hvort hægt sé að dreifa 

árstíðabundinni eftirspurn ferðaþjónustunnar með menningarviðburðum.  

 Niðurstöður sýna að menningartengdri ferðaþjónustu eru ekki gerð eins góð skil 

og ætla mætti. Viðmælendur telja að það þurfi að vera meiri samvinna meðal aðila 

innan menningargeirans, ferðaþjónustu og yfirvalda. Viðmælendur eru sammála um það 

að menning sé mikilvæg í ferðaþjónustu í Reykjavík en það þarf að gera henni betri skil 

því samkvæmt Ferðamálastefnu sem Höfuðborgarstofa gaf út (2009) er Reykjavík ekki 

nógu þekkt sem menningarborg. Niðurstöður sýndu að viðmælendum finnst framboð 

almennt vera gott í Reykjavík en það mætti hiklaust efla það á veturna þegar lítið er um 

að vera og auka fjölbreytni í þá flóru sem er til staðar. Á mörgum áfangastöðum hafa 

menningarviðburðir verið notaðir til að minnka árstíðabundna eftirspurn (Baum & 

Hagen, 1999; Koening & Bischoff, 2005) og telja viðmælendur að það sé hægt að gera 

það með því að þróa og halda betur um þá viðburði sem eru til staðar. Ljóst er að ekki er 

grundvöllur til að sníða menningarviðburði að erlendum ferðamönnum en það geti 

haldist í hendur við aðalmarkmið menningarviðburða sem er að blása lífi í heimamenn 

og bjóða upp á afþreyingu. Það er því í grunninn ekki hægt að einblína á ferðamenn 

þegar verið er að skipuleggja menningarviðburði því lykilinn að velgengni 

menningarviðburða er þátttaka heimamanna. Það styður við grein Gursoy, Kim og 

Uysal (2004) en í henni kemur fram að velgengni viðburða og hátíða velti á krafti 

samfélagsins, þar með talið heimamanna.  

Helstu viðburðir sem eru haldnir árlega í Reykjavík eru 25 talsins og eru flestir 

þessara viðburða á háanna- og jaðartíma svo það vantar að blása lífi í dimmustu, köldu 

mánuðina þar sem lítið er að gerast og umsvif í ferðaþjónustu lítil. Menningarviðburðir 

er góð leið til að sýna menningu en Getz (2008) hefur sýnt fram á að slíkir viðburðir eða 

hátíðir auki samkeppni milli áfangastaða og hafi orðið hvati fyrir ferðamenn. 
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Niðurstöður sýna að unnið er markvisst að markaðssetningu menningarviðburða 

erlendis á veturna. Höfuðborgarstofa vinnur markvisst að markaðssetningu erlendis á 

veturna og  Útflutningskrifstofa íslenskrar tónlistar vinnur markvisst kynningarstarf alla 

daga ársins. Það hefur sýnt sig að viðburðir og hátíðir hérlendis draga að sér mikla 

athygli að utan og má sjá það með viðburðum eins og Iceland Airwaves og sífellt fleiri 

ferðamenn koma á þá hátíð. Því sé raunhæft að auka slíka sambærilega 

menningarviðburði en samkvæmt Felsenstein og Felcher (2003) geta vel heppnaðar 

hátíðir sett staði á ferðamannakortið.  

Þó markaðssetning skili sér erlendis og nóg sé um að vera á veturna þá muni fleiri 

gestakomur alltaf  fylgja sumrinu og styður það við kenningar Butlers (2001). Líklega 

er það blanda af tveimur grunnþáttum sem orsaka árstíðasveifluna í ferðaþjónustu en 

þær eru samkvæmt Butler (2001) náttúrubundnar og stofnanabundnar sveiflur. Í tilviki 

náttúrubundna sveiflna er vont veðurfar líklega ástæðan að ferðamennskan dalar á 

veturna á Íslandi og í tilviki stofnanabundinna sveiflna er það sumarfrí starfsmanna og 

skólafrí sem er þekkt í heiminum (Butler, 2001). Það er þó möguleiki að dreifa aðeins úr 

ferðamönnum á veturna og kynna það sem við höfum en samkvæmt stefnu 

Höfuðborgarstofu (2004) hefur það sýnt sig að menningarviðburðir eru nú þegar farnir 

að laða að ferðamenn.  

Rannsakanda fannst áhugavert að heyra að þegar Iceland Airwaves hátíðin var 

stofnuð var það markmið að setja hátíð á þann tíma þegar umsvif í ferðaþjónstunni væri 

lítil. Grímur talaði um að ekki fyrir svo löngu hafi verið lágannatími sé í raun orðinn 

háannatími núna og talaði um að óskir hafi verið um að færa hátíðina til vegna það sé að 

trufla framboð flugsæta. Það hefur verið gert erlendis að halda hátíðir á tíma sem umsvif 

eru mikil í ferðaþjónustunni og færa hana síðan þegar þeir eru orðnir vinsælir á jaðar- 

eða lágannatímann (Koening & Bischoff, 2005). Þó svo að markmiðið verði aldrei að 

hér verði stórviðburðir þá er mikill möguleiki líka í staðbundnum menningarviðburðum. 

Flestir menningarviðburðir í Reykjavík myndu flokkast undir staðbundna viðburði. 

Flokka má þó Iceland Airwaves í tvo flokka samkvæmt Getz (2008) og vissulega er 

þetta staðbundin hátíð en það má segja að hátíðin sé að færast í aðalsmerkisviðburð því 

mikil aðsókn er meðal erlendra ferðamanna og fer hún fjölgandi. Þessi aðferð sem 

Iceland Airwaves hátíðin hefur farið má heimfæra þeirrar aðferðir á fleiri viðburði. 

Ljóst er að það þarf að vera meira bakland við minni viðburði í Reykjavík en eins og 

Greipur tók fram er mjög mikið af flottum menningarviðburðum til staðar.  
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Rannsakandi telur að mikil sóknarfæri séu í menningarviðburðum í Reykjavík og telur 

hiklaust að hægt sé að laða ferðamenn hingað vegna þeirra. Það er mikið til af efni til að 

bjóða upp á og ekki skemmir fyrir að mikið er til af hæfileikaríku listafólki. Það hefur 

sýnt sig eins og með Iceland Airwaves að mögulegt er að nota menningarviðburði til að 

laða að ferðamenn. Gaman verður að sjá hvernig Jóni Ólafssyni tekst með Reykjavík 

Fashion Festival. Það þarf að vinna í því að auka umgjörð þeirra menningarviðburða 

sem til eru og fyrst og fremst efla samstarf meðal hagsmunaðila menningarviðburða. 

Rannsakandi bindur miklar vonir við að tónlistarhúsið muni koma með aukin tækifæri í 

menningarviðburðum og verður spennandi að sjá hvað gerist. Fyrir utan það að laða að 

ferðamenn á veturna telur rannsakandi menningarviðburða vera nauðsynlega fyrir 

heimamenn þegar lítið er um að vera og kaldir myrkir dagar bíða þeirra.  
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Viðauki 

 

Spurningarammi: Gunnar Valur Sveinsson, Sif Gunnarsdóttir og Soffía Karlsdóttir 

• Starf, nafn, menntun 

Menning í Reykjavík: 

• Þróun menningartengdrar ferðaþjónustu 

• Telur þú að erlendir ferðamenn komi til Reykjavíkur einungis til að upplifa 

menningu? 

• Hvað telur þú þurfa að vera til staðar til að efla menningartengda ferðamennsku í 

Reykjavík? 

• Telur þú að menningartengd ferðaþjónusta geti orðið vaxandi 

aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn með eflingu menningarviðburða? 

• Hvað telur þú vera markmið menningarviðburða? 

• Telur þú menningarviðburði vera mikilvæga fyrir ferðamennsku í Reykjavík? 

• Hver er þín skoðun á framboði menningarviðburða í Reykjavík á veturna? 

• Telur þú framboð menningarviðburða vera fjölbreytt á veturna? 

• Telur þú að Reykjavík eigi í samkeppni við aðrar menningarborgir í kringum 

okkur sem menningarborg? 

• Telur þú ef að framboð menningarviðburða myndi aukast í Reykjavík að 

aukin samkeppni gæti skapast við aðrar menningarborgir?  

• Telur þú menningarviðburðir vera góð leið til að miðla íslenskri menningu? 

Hvernig þá? 

Árstíðabundin ferðaþjónusta 

• Hvað finnst þér um dreifingu ferðamanna yfir árið? 

• Hvað er að þínu mati orsök þess að ferðamannastraumur minnki yfir 

vetrartímann? 

• Hvað telur þú vera það sem laði að ferðamenn til Reykjavíkur á lágannatíma? 
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• Telur þú að með tilkomu nýja ráðstefnu og tónlistarhússins að aukin tækifæri 

muni bjóðast í menningarviðburðum á veturna? 

• Finnst þér mikilvægt að unnið sé markvisst að lengingu ferðamannatímabilsins? 

Af hverju, af hverju ekki? 

• Telur þú að með auknu framboði menningarviðburða að hægt sé að lengja 

háannatíma ferðaþjónustunnar?  

• Er verið að vinna markvisst að lengingu ferðamannatímabilsins?  

• Ef svo er með hvaða hætti? 

 

Spurningarammi: Grímur Atlason, Greipur Gíslason, Hrönn Marínósdóttir 

• Starf, nafn, menntun 

• Almennt um hátíðina? 

• Hvert er markmið með hátíðinnii? 

• Hver er framtíðarsýn hátíðarinnar? 

• Telur þú að þessi viðburður muni stækka enn meira í framtíðinni? 

• Hver er ástæðan fyrir því að þessi viðburður er haldinn á þessum tíma? 

Menningarviðburðir: 

• Hverja telur þú þróun menningartengdrar ferðaþjónustu hafa verið hingað til? 

• Hvað telur þú þurfa að vera til staðar til að efla menningartengda ferðamennsku í 

Reykjavík? 

• Hvert telur þú vera markmið með menningarviðburðum? 

• Telur þú menningarviðburði vera mikilvæga fyrir ferðamennsku í Reykjavík? 

• Hver er þín skoðun á framboði menningarviðburða í Reykjavík á veturna?  

• Telur þú framboð menningarviðburða vera fjölbreytt á veturna? 

• Telur þú að Reykjavík eigi í samkeppni við aðrar menningarborgir? 
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• Telur þú ef að framboð menningarviðburða myndi aukast í Reykjavík að 

aukin samkeppni gæti skapast við aðrar menningarborgir? Af hverju, af 

hverju ekki? 

• Hvað telur þú þurfa að vera til staðar til að efla menningartengda ferðamennsku í 

Reykjavík?  

• Telur þú menningarviðburðir vera góð leið til að miðla íslenskri menningu? 

Markaðssetning: 

• Hvernig er markaðssetningu menningarviðburða komið til skila erlendis? 

• Er höfðað til sérstaks markhóps? 

• Má markaðsetja fleiri menningarviðburði í Reykjavík yfir vetrartímann að þínu 

mati? Hvernig þá?  

Árstíðabundinn ferðaþjónusta: 

• Hvað finnst þér um dreifingu ferðamanna yfir árið? 

• Hvað er að þínu mati orsök þess að ferðamannastraumur minnki yfir 

vetrartímann? 

• Hvað telur þú vera það sem laði að ferðamenn á lágannatíma? 

• Finnst þér mikilvægt að unnið sé markvisst að lengingu ferðamannatímabilsins? 

Af hverju, af hverju ekki? 

• Telur þú að með auknu framboði menningarviðburða að hægt sé að lengja 

háannatíma ferðaþjónustunnar?  

• Telur þú að með tilkomu nýja ráðstefnu og tónlistarhússins að tækifæri munu 

aukast í íslenskum menningarviðburðum á veturna? 

 

Spurningarrammi: Anna Hildur Hildibrandsdóttir 

• Nafn, starf, menntun 

Almennt: 

• Hvert er hlutverk Útón? 

• Hvernig er íslenskri tónlist komið á framfæri erlendis? 
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Markaðssetning: 

• Hversu margir tónlistar viðburðir markaðssetur Útón erlendis? 

• Hvernig er markaðssetningu tónlistaviðburða komið til skila erlendis? 

• Má markaðsetja fleiri menningarviðburði í Reykjavík yfir vetrartímann að þínu 

mati? Hvernig þá?  

Menningarviðburðir: 

• Telur þú menningarviðburði vera mikilvæga fyrir ferðamennsku í Reykjavík? 

• Hvert er þitt álit á framboði menningarviðburða í Reykjavík á veturna? 

• Telur þú framboð menningarviðburða vera fjölbreytt á veturna? 

• Telur þú að menningartengd ferðaþjónusta geti orðið vaxandi aðdráttarafl fyrir 

erlenda ferðamenn með eflinu menningarviðburða? 

• Telur þú að Reykjavík eigi í samkeppni við aðrar menningarborgir? 

• Telur þú ef að framboð menningarviðburða myndi aukast í Reykjavík að 

aukin samkeppni gæti skapast við aðrar menningarborgir? Af hverju, af 

hverju ekki? 

• Hvað telur þú þurfa að vera til staðar til að efla menningartengda ferðaþjónustu? 

• Telur þú menningarviðburðir (t.d tónlistaviðburði) vera góð leið til að miðla 

íslenskri menningu? Hvernig þá? 

• Telur þú að menningarviðburðir stuðli að jákvæðri ímynd? Hvernig þá? 

Árstíðabundin ferðaþjónusta 

• Hvað finnst þér um dreifingu ferðamanna yfir árið? 

• Finnst þér mikilvægt að unnið sé markvissst að lengingu ferðamannatímabilsins? 

Af hverju, af hverju ekki? 

• Telur þú að með auknu framboði menningarviðburða að hægt sé að lengja 

háannatíma ferðaþjónustunnar? Hvernig þá? 

• Telur þú að með tilkomu nýja ráðstefnu og tónlistarhússins að tækifæri munu 

aukast í íslenskum menningarviðburðum á veturna? 

 


