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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru birtar niðurstöður rannsóknar sem gerð var til að varpa ljósi á 

ráðstefnumarkað á Íslandi með tilkomu Hörpunnar. Með tilkomu Hörpunnar mun að öllum 

líkindum verða miklar breytingar á ráðstefnu- og fundamarkaðinum á Íslandi. Leitast var 

við að svara tveimur rannsóknarspurningum sem myndu á einhvern hátt veita innsýn í 

ráðstefnu- og fundamarkaðinn á Íslandi. Í fyrsta lagi hvaða áhrif Harpan mun hafa á 

ráðstefnu og fundamarkað á Íslandi og í öðru lagi hvort þjóðhagslegur ávinningur muni 

verða af ráðstefnu- og fundahaldi með tilkomu Hörpunnar. Stuðst var við eiginlegar 

rannsóknaraðferðir í formi viðtala. 

 Helstu niðurstöður voru að með tilkomu Hörpunnar hafi Ísland gífurlega marga 

möguleika sem ráðstefnuland. Viðmælendur voru sammála um að ákveðin vakning hafi 

orðið hjá ráðstefnuskipuleggjendum í heiminum gagnvart Íslandi undanfarið sem skapar 

mikla möguleika fyrir Ísland á þessum markaði á komandi árum. Harpan mun að öllum 

líkindum gjörbreyta öllum forsendum sem fyrir voru á ráðstefnu- og fundamarkaðinum á 

Íslandi, nú hafa skapast meiri möguleikar til alþjóðlegs ráðstefnuhalds hérlendis en hafa 

verið undanfarin ár. Ýmis tækifæri þegar horft er til aukinnar ferðamennsku og 

gjaldeyristekna felast einnig í Hörpunni. Ráðstefnur hafa töluverð áhrif á eftirspurn í 

ferðaþjónustu og þá sérstaklega á jaðar- og lágannatímanum sem að mörgu leyti hefur 

verið erfiður tími fyrir Ísland í ferðaþjónustu.  

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Ferðamennska, ráðstefnumarkaður, fundamarkaður, ráðstefnuhald, Harpan, 

Ísland 



 

Abstract 

This essay publishes the results of a study investigating the conference market in Iceland in 

regards to the new Harpa Concert Hall and Conference Centre. The advent of Harpa will in 

all likelihood effect great change in Iceland's conference and meeting market. An attempt 

was made to answer two research questions which would in some way provide insight into 

the conference and meeting market in Iceland. Firstly, what effect will Harpa have on the 

conference and meeting market; and secondly, whether Iceland will reap macro-economic 

benefits from conferences held due to the presence of the Harpa Concert Hall and 

Conference Centre. Qualitative research methods were used, in the form of interviews. 

The study concludes that the advent of the Harpa Concert Hall and Conference 

Centre opens up a myriad possibilities for Iceland as a conference destination. Those 

interviewed agreed that there has recently been a growing awareness of Iceland among 

conference organisers throughout the world; creating a great opportunity for Iceland in 

coming years. Harpa will in all likelihood effect a sea change in conditions for the 

conference and meeting market in Iceland. More possibilities for international conferences 

have been created than in previous years; and Harpa provides opportunities for increased 

tourism and the accompanying influx of currency. Conferences have a significant influence 

on tourism demand, especially in marginal times or the low season; which in many 

respects have proven difficult periods for the Icelandic tourism industry. 
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1 Inngangur 
Ferðaþjónusta á Íslandi er ung atvinnugrein sem hefur vaxið hröðum skrefum undanfarin 

ár. Ráðstefnu- og fundahald er mikilvægur þáttur í íslenskri ferðaþjónustu. Þessi markaður 

er sérlega eftirsóknarverður, þar sem ferðaþjónustan á Íslandi á við miklar árstíðabundnar 

sveiflur að etja. Ráðstefnu- og fundahald skilar í dag miklum tekjum hér á landi og hefur í 

för með sér bæði hagfræðileg og félagsleg áhrif í þjóðfélaginu. Ávinningurinn getur verið 

margvíslegur og má þar helst nefna auknar útflutningstekjur, atvinnusköpun í þjóðfélaginu, 

aukin tækifæri fyrir bæjarfélög þar sem önnur ferðaþjónusta hentar ekki til uppbyggingar, 

aukin arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu vegna tækifæra til að bæta nýtingu utan 

háannatíma og á svo kölluðum jaðartímum, og síðast en ekki síst aukin arðsemi ýmissa 

annarra fyrirtækja á sviði viðskipta, menningar og verslunar (Birkir Hólm Guðnason, 

2009). 

 Með tilkomu Hörpunnar á Reykjavík eftir að komast enn ofar á lista með fremstu 

ráðstefnuborgum heims, einnig munu að öllum líkindum verða miklar breytingar á 

ráðstefnu- og fundamarkaðinum á Íslandi. Helst má sjá að breytingarnar eiga eftir að koma 

Íslandi á kortið sem áfangastaður fyrir ráðstefnur og stóra viðburði. Lágt gengi krónunnar í 

dag gerir Ísland að afar samkeppnishæfum áfangastað. Horfa verður til þess að ferðamenn 

sem koma hingað til lands í tengslum við slíka viðburði eru verðmætari en aðrir, því þeir 

koma yfirleitt utan háannatímans. Fjölgun þeirra mun hafa í för með sér betri nýtingu 

hótelgistingar og veitingastaða yfir árið.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi er henni ætlað að fá innsýn inn í 

komu Hörpunnar inn á ráðstefnumarkað á Íslandi og í öðru lagi að öðlast skilning á hvaða 

áhrif koma Hörpunnar mun hafa á ráðstefnumarkað á Íslandi. Leitast verður við því að 

svara rannsóknarspurningum: Hvaða áhrif mun Harpan hafa á ráðstefnu og fundamarkað á 

Íslandi og hvort þjóðhagslegur ávinningur muni verða af ráðstefnuhaldi með tilkomu 

Hörpunnar. 

  



2 

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Saga og þróun ráðstefnumarkaðsins 

Ráðstefnu og fundahald er ein þeirra greina innan ferðaþjónustunnar sem hefur verið í 

miklum vexti í hinum vestræna heimi undanfarin ár og hefur ráðstefnumarkaðurinn nær 

tvöfaldast að umfangi á síðustu 15 árum. Ný tækni, sem og aukin áhersla á 

alþjóðasamfélagið og alþjóðleg viðskipti, hafa haft áhrif á sviði ráðstefnuhalds sem og á 

öðrum sviðum samfélagsins. Áhrifin má fyrst og fremst sjá í aukningu í ráðstefnuhaldi, 

sem og auknum gæðum og skilvirkni í undirbúningi og skipulagningu slíkra viðburða. 

Aukning á sviði ráðstefnuhalds í heiminum má eflaust fyrst og fremst rekja til þeirrar 

staðreyndar að vöxtur er í alþjóðlegum viðskiptum og samskiptum á flestum sviðum 

atvinnu og þjóðlífsins. (Chon, Weber & Spiller, 2002) 

Viðskipti, umræður og ýmis konar samskipti í formi ráðstefnu- og fundahalda hafa 

átt sér stað sl. tvö þúsund ár. Formleg uppbygging aðstöðu til ráðstefnu- og fundahalds má 

þó fyrst og fremst rekja aftur um tvö hundruð ár, til evrópsku baðhúsanna og uppbyggingar 

samkomu og fundaaðstöðu í bæjum þar sem slík heilsubótaraðstaða var í boði. Upp úr 

1650 urðu kaffihús í Bretlandi mikilvægir fundastaðir fyrir ýmis viðskipti og 

upplýsingamiðlun og þá sérstaklega á sviði útgerðar, fjármálaviðskipta og 

lögfræðiráðgjafar. Það er þó ekki fyrr en á tuttugustu öldinni sem fyrst fer að verða vart við 

gífurlega aukningu í eftirspurn á fundasölum hjá fyrirtækjum. Aukinguna mátti fyrst og 

fremst rekja til aukinnar þarfar fyrirtækja í kjölfar iðnbyltingarinnar fyrir fundaaðstöðu s.s. 

fyrir starfsmannafundi og þjálfun starfsfólks. Í lok heimsstyrjaldanna beggja mátti merkja 

aukna þróun á sviði ráðstefnuhalds samfara þróun á sviði samgangna. Áhrif járnbrautanna 

komu í ljós eftir aldamótin, áhrif bílanna í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar og síðan ollu 

flugvélar gjörbyltingu á þessu sviði eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk. Í raun má segja að 

upphaf alþjóðlega ráðstefnumarkaðarins í dag megi rekja til upphafs reglulegra 

flugsamgangna, en með þeim jukust möguleikar fólks til ferðalaga fyrst til muna. Til marks 

um mikilvægi þessarar tengingar við samgöngutæki og þróun á því sviði má geta þess að á 

Viktóriutímabilinu voru það fyrst og fremst járnbrautarfyrirtæki sem stóðu fyrir 

uppbyggingu hótela með fundaaðstöðu við járnbrautarstöðvar. Upp úr heimsstyrjöldinni 

síðari voru það flugfélögin sem fóru að fjárfesta í hótelum með fundaaðstöðu við flugvelli. 

Sem dæmi má nefna Hótel Loftleiðir sem var til langs tíma í eigu Flugleiða og var byggt 

árið 1966 við Reykjavíkurflugvöll (Arney Einarsdóttir, 2005). 
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Miklar breytingar hafa átt sér stað á ráðstefnumarkaðnum frá því síðari 

heimsstyrjöld t.d. hafa verið byggð fullkomin ráðstefnu- og fundahótel sem og 

ráðstefnuhallir víðs vegar um heiminn. Á tuttugustu öldinni má segja að 

ráðstefnumarkaðurinn hafi breyst mikið þar sem ör tækniþróun hefur haft gífurleg áhrif á 

ráðstefnuhald. Aukin áhersla hefur verið lögð á tækni t.d. varpa tölvur myndum beint á 

tjald, atkvæðagreiðslur og skoðanakannanir eru framkvæmdar meðan á ráðstefnu stendur 

þar sem niðurstöður birtast jafnóðum, og fyrirlesarar nýta í auknum mæli internetið í 

fyrirlestrum sínum. Ráðstefnuhald er þó ekki á undanhaldi í heiminum, draga má þá 

ályktun að fjarfundabúnaðurinn og aðrar nýjungar í samskiptatækni, sem í raun hefur verið 

í notkun að einhverju marki frá því um 1960, ógni ekki ráðstefnuhaldi í þeirri mynd sem 

það er í dag. Ráðstefnugestir hafa ennþá mikinn áhuga að koma á vettvang og taka þátt. 

Þrátt fyrir tækninýjungar og örar breytingar á sviði alþjóðaviðskipta og samskipta, þá 

verður eitt af megin markmiðum með ráðstefnuhaldi eflaust ávallt það sama; að skapa 

félagslegan vettvang til skoðanaskipta, þekkingarmiðlunar og tenglsamyndurnar (Davidson 

& Cope, 2003). 

2.2 Alþjóðlegi ráðstefnumarkaðurinn og 
tegundir ráðstefna 

Samkeppni á alþjóðlega ráðstefnumarkaðnum er stöðugt að verða meiri á milli vinsælla 

áfangastaða, en þar gefast einnig sóknarfæri fyrir nýja staði. Skipuleggjendur ráðstefna eru 

alltaf að leita að framandi stöðum.  Framandi getur þýtt öðruvísi eða óvenjulegir staðir, 

ekki eingöngu staðir sem eru í hitabeltinu eða langt í burtu. Hins vegar verða nýir staðir að 

bjóða upp á nauðsynlega aðstöðu og þægindi, til viðbótar við það að vera framandi. Opnun 

hagkerfa landa í Mið-Evrópu hefur bætt talsvert við valkosti þeirra, sem skipuleggja 

ráðstefnur. Áhuginn er mikill á borgum sem áður voru lítt aðgengilegar. Flug til borga eins 

og Prag, Búdapest, Varsjár og Moskvu hefur aukist mikið. Stórar hótelkeðjur hafa haslað 

sér völl í þessum borgum og stórar ráðstefnumiðstöðvar eru þar fyrir hendi. Samgöngur og 

þjónusta hafa batnað til muna, auk þess sem innlendar deildir alþjóðlegra samtaka hafa 

verið stofnaðar. En nýjabrumið og framandleikinn við þessa staði fer minnkandi og gert er 

ráð fyrir að hin mikla aukning ráðstefna þar muni ná jafnvægi á komandi árum. Þessir nýju 

ráðstefnustaðir bjóða eitthvað annað en hefðbundnir áfangastaðir eins og París, London, 

Brussel og New York (Rogers, 2003). Hvað þetta snertir hefur Ísland einstaka kosti sem 

ættu að geta dregið einhverjar ráðstefnur frá hefðbundnum ráðstefnustöðum. 
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Alþjóðleg samtök fundaskipuleggjenda (e. International Congress and Convention 

Association – ICCA) hafa í gegnum árin aflað markaðssupplýsinga um alþjóðlegt 

fundahald félagasamtaka og fyrirtækja. ICCA aflar upplýsinga með gerð kannanna og 

upplýsingaöflunar frá bæði fyrirtækjum og félagasamtökum. Alþjóðlegir fundir 

félagasamtaka verða að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að vera skilgreindir sem alþjóðlegir 

fundir hjá ICCA. Þau skilirði eru að fundur / ráðstefna er haldin reglulega, fundur flyst á 

milli a.m.k. þriggja landa og að a.m.k. 50 þátttakendur sækja fundinn. Af alls 5.075 

alþjóðlegum samtökum ICCA, eru 65% með höfuðstöðvar í Evrópu það segir okkur að 

Evrópa er með stærstu markaðshlutdeildina eða það að 59% alþjóðlegra funda er haldinn 

þar. Tíu vinsælustu borgirnar fyrir alþjóðlega fundi árið 2009 voru Vín, Barcelona, París, 

Berlín, Singapore, Kaupmannahöfn, Stokkhólmur, Amsterdam, Beijing og Buenos Aires 

og eru flestar ráðstefnur í heiminum með á bilinu 250 - 500 þátttakendur (International 

Congress and Convention Association, 2011a).   

En þá má spyrja sig hvað gerir þessar 10 borgir að góðum ráðstefnu- og 

fundaborgum? Aðkoma að þessum borgum sé auðveld, fljótleg og reglubundin frá helstu 

borgum heims. Nægilegt framboð er af gistingu í nógu háum gæðaflokkum er fyrir hendi 

og einnig má finna hótel frá þekktum hótelkeðjum víðs vegar. Skipuleggjendur þekkja 

ákveðnar hótelkeðjur og vita, að þær tryggja viss gæði. Þekkt hótelnafn er oft skilyrði fyrir 

því að hægt sé að nota hótel sem aðalbækistöð fyrir þátttakendur í stórum viðburðum. 

Ráðstefnuhallir í þessum borgum hafa nýtískulega aðstöðu, sæti og borð sem löguð eru að 

líkamanum, ræðupúlt, hæfilegt burðarþol gólfs ef t.d. á að sýna þunga hluti, auðveldan 

aðgang fyrir fjölda ráðstefnugesta, aðstöðu fyrir fréttamenn, tækjageymslu o.s.frv. Einnig 

má finna nýjustu tækni fyrir mynd og hljóð, túlkun samstundis, nægilega margar símalínur 

o.fl. Ráðstefnugestir vilja helst vera á ráðstefnum sem eru í miðborgum eða næsta nágrenni 

þeirra. Auk þess er mikið lagt upp úr því að vera í grennd við verslanir, veitinga- og 

skemmtistaði. Því má segja að afþreying skiptir gífurlega miklu máli og í þessum tíu 

borgum er að finna marga skemmistaði, söfn, leikhús og aðra almenna afþreyingu 

(International Congress and Convention Association, 2011b). 

Til að skilja ráðstefnumarkaðinn betur er mjög nauðsynlegt að byrja á því að greina 

hverjir það eru sem halda ráðstefnur, þ.e.a.s. flokka ráðstefnuhaldara niður eftir því hverjir 

þeir eru. Algengast er að skilgreina eða flokka ráðstefnuhaldara sem annað hvort fyrirtæki 

eða félagasamtök. Þ.e.a.s. annars vegar fyrirtæki sem hefur hagnað að megin markmiði (e. 

for-profit) og hins vegar félagasamtök, sem hafa ekki hagnað að markmiði (e. non-profit). 
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Fyrirtæki sem vilja staðsetja sig á ráðstefnu- og fundamarkaðnum, s.s. eins og ráðstefnu- 

og fundahótel, eru í raun að selja sína þjónustu á fyrirtækjamarkaði en ekki 

neytendamarkaði (Rogers, 2003). Hótel sem eru á ráðstefnumarkaðnum hafa flest meiri 

tekjur af fyrirtækjum innanlands, þó svo að það séu félagasamtök sem standa fyrir flestum 

stærri alþjóðlegum ráðstefnum hér á landi. 

Notuð eru einnig ýmis fagheiti og skilgreiningar sem utanaðkomandi aðilar geta átt 

erfitt með að átta sig á. Mikilvægt er að allir sem starfa á þessu sviði noti fagheiti og 

hugtök á sambærilegan hátt þannig að upplýsingar skiljist á milli einstaklinga og 

fyrirtækja, og ekki síður á milli landa og heimsálfa, þar sem oftast er um að ræða alþjóðleg 

samskipti. Mjög mikilvægt er að markaðurinn þ.e.a.s. væntanlegir viðskiptavinir fái 

skilaboð og upplýsingar sem eru í samræmi við það sem er verið að bjóða upp á, sama 

hvort verið er að kynna viðburði innanlands eða utan. Er t.d. verið að halda fund, námskeið 

eða ráðstefnu? Væntingar þátttakenda eru mismunandi eftir því hvort þeir eru að sækja 

fund, námskeið eða ráðstefnu og því mikilvægt að viðkomandi viðburður fái rétt heiti á 

bæði móðurmálinu og því tungumáli sem ráðstefnan er kynnt á. Hér fyrir neðan má finna 

nokkrar skilgreiningar í ráðstefnuhaldi (Buhalis & Costa, 2006). 

Fundur (e. Meeting) 

Almennt hugtak sem er notað þegar fólk kemur saman á einum stað til að ræða um eða 

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

forskrift, s.s. eins og árlega, annað hvert ár, ársfundir, mánaðarlegir nefndarfundir o.s.frv. 

Fyrirlestur (e. Lecture) 

Ræða eða fyrirlestur fyrir þátttakendur, oft er megin markmiðið að uppfæra eða kynna 

ákveðnar hugmyndir, kenningar, reynslu, vöru eða þjónustu. 

Ráðstefna (e. Conference / Congress) 

Ráðstefnur eru vettvangur umræðna, faglegrar þekkingar- og upplýsingamiðlunar, 

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

með a.m.k. eitthundrað til þúsund þátttakendum, og fleiri en einum fyrirlesara. Í mörgum 

tilfellum eru haldnar sýningar í tengslum við ráðstefnur, aðalfundir og/eða ýmisskonar 

nefndarfundir. Ráðstefnur geta staðið í einn eða fleiri daga. 
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Vinnuhópar-vinnusmiðja (e. Workshop) 

Þegar hópur fólks kemur saman til að vinna sameiginlega að tilteknu úrlausnar- eða 

viðfangsefni. Vinsældir þessa forms hafa aukist á síðustu árum, þar sem þróunin hefur 

verið í þá átt að þátttakendur vilja frekar vera virkir við úrlausn verkefna í stað þess að 

horfa eða hlusta. 

Boðið er upp á mismunandi form af ráðstefnum af öllu tagi víðs vegar um heiminn í dag. 

Mikil gróska hefur verið í ráðstefnuhaldi á undanförnum 15-20 árum. Evrópskar borgir 

hafa markvisst sóst eftir erlendum fundum, ráðstefnum og mannamótum, enda skila þær 

mikilli framlegð inn í efnahagslíf viðkomandi borgar og lands. Því má segja að ekkert 

bendi til þess að það dragi úr fjölda alþjóðlegra ráðstefna á komandi árum og áratugum 

(Arney Einardóttir, 2005b) 

2.3 Ráðstefnumarkaðurinn á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi er ung atvinnugrein sem hefur vaxið hröðum skrefum undanfarin 

ár. Umfang ráðstefnu- og fundahalds telst frekar lítið ef við berum okkur saman við okkar 

helstu samkeppnislönd. Ef við hins vegar lítum á gjaldeyristekjur ferðaþjónustu á Íslandi er 

ráðstefnumarkaðurinn á Íslandi hlutfallslega stór partur af þeim tekjum. Á alþjóðlega vísu 

hefur aukning á sviði ráðstefnu- og fundahalds orðið síðustu þrjátíu árin en á Íslandi 

síðustu tíu til fimmtán árin. Árið 1992 var Ráðstefnuskrifstofu Íslands (RSÍ) stofnuð með 

það að markmiði að markaðssetja Ísland á erlendum vettvangi sem áfangastað fyrir fundi, 

ráðstefnur og hvatningaferðir. RSÍ var stofnað af Ferðamálaráði Íslands, Flugleiðum, 

Reykjavíkurborg, og öðrum leiðandi aðilum á sviði ráðstefnu- og fundahalds, s.s. hótelum, 

ferðaskrifstofum og veitingahúsum en Ferðamálastofa hefur yfirumsjón með starfsemi 

hennar. Auk þess að markaðssetja Ísland erlendis, er það hlutverk skrifstofunnar að hvetja 

Íslendinga, í alþjóðlegum samskiptum og viðskiptum sem sækja norrænar, evrópskar eða 

alþjóðlegar ráðstefnur eða fundi erlendis fyrir hönd sinna samtaka eða félaga hér heima, að 

bjóðast til að halda ráðstefnur eða fyrirtækjafundi á Íslandi. Einnig að hvetja menn í 

viðskiptalífinu til að kynna Ísland fyrir erlendum viðskiptavinum sínum með það að 

markmiði að kveikja áhuga þeirra á Íslandi sem mögulegum áfangastað fyrir hvataferðir. 

Ekki er  þó mikið til um opinberar tölur um fjölda ráðstefnugesta hér á landi nema frá árinu 

1993. Þær tölur eru þó langt frá því að gefa rétta mynd af markaðnum, þar sem upplýsingar 

um fjölda ráðstefna og fjölda rásðstefnugesta byggja að mestu leyti á upplýsingum frá 

ráðstefnuskrifstofum (ferðaþjónustufyrirtækjum) sem eru aðilar að RSÍ. Ekki eru allar 
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starfandi ráðstefnuskrifstofur aðilar að RSÍ. Þess má einnig geta að ráðstefnuskrifstofur 

skipuleggja fyrst og fremst alþjóðlegar ráðstefnur og hvataferðir fyrir erlend fyrirtæki. Því 

eru í raun ekki til upplýsingar um innanlandsmarkaðinn, né um allar ráðstefnur sem eru 

skipulagðar, annað hvort af fyrirtækjunum sjálfum eða ráðstefnuskrifstofum og öðrum sem 

ekki eru aðilar að Ráðstefnuskrifstofu Íslands (Ferðamálastofa, 2011). 

Það verður ekki fram hjá því litið að alþjóðlegt ráðstefnuhald er mikilvægur þáttur í 

íslenskri ferðaþjónustu. Þessi markaður er sérlega eftirsóknarverður, þar sem 

ferðaþjónustan á Íslandi á við miklar árstíðabundnar sveiflur að etja og eftirspurn eftir 

ráðstefnu- og fundaaðstöðu er fyrst og fremst yfir vetrartímann sem og á vorin og haustin. 

Því má segja að aukin viðskipti á þessu sviði gefi rekstraraðilum í ferðaþjónustu tækifæri 

til betri nýtingar eigna og auki arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu þegar á heildina er litið. 

Ráðstefnu- og fundahald skilar í dag miklum tekjum hér á landi og hefur í för með sér bæði 

hagfræðileg og félagsleg áhrif í þjóðfélaginu. Ávinningurinn getur verið margvíslegur og 

má þar helst nefna auknar útflutningstekjur, atvinnusköpun í þjóðfélaginu, aukin tækifæri 

fyrir bæjarfélög þar sem önnur ferðaþjónusta hentar ekki til uppbyggingar, aukin arðsemi 

fyrirtækja í ferðaþjónustu vegna tækifæra til að bæta nýtingu utan háannatíma og síðast en 

ekki síst aukin arðsemi ýmissa annarra fyrirtækja á sviði viðskipta, menningar og verslunar 

(Birkir Hólm Guðnason, 2009). 

Flestar stærri alþjóðlegar ráðstefnur- og fundir hér á landi hafa verið haldnar á 

ráðstefnu- og fundahótelum hér á landi. Helstu ráðstefnuhótelin í Reykjavík eru t.d. Hótel 

Saga, Hótel Loftleiðir, Hotel Hilton Nordica og Grand Hótel Reykjavík. Þessi hótel eru 

flest vel búin tæknilega og geta brugðist fljótt og örugglega við beiðnum ráðstefnuhaldara 

um tæknilegan aðbúnað. Enginn ráðstefnusalur á ráðstefnu og fundahótelum á Íslandi tekur 

yfir 500 manns í sæti. Sú ráðstefnuaðstaða sem hefur verið fyrir hendi hér á landi fyrir 

fleiri en 500 manns hefur aðallega verið í Háskólabíói, Borgarleikhúsi og Laugardalshöll. 

Allir þessir staðir þjóna hins vegar öðrum tilgangi og eru stóran hluta ársins í fullri notkun. 

Það hefur því ekki verið auðvelt fyrir ráðstefnuhaldara að fá afnot af þeim sölum sem 

staðirnir bjóða upp á. Háskólabíó hefur einna helst hentað til ráðstefnuhalds af þessum 

stöðum. Bíóið er búið fullkomnum tæknibúnaði og getur tekið frá 100 til um 1000 manns í 

sæti. Þess skal geta að salirnir eru bókaðir til kennslu yfir vetrarmánuðina og 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er með æfingaraðstöðu í húsinu. Þetta mun þó breytast með 

tilkomu Hörpunnar, þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands mun flytja starfsemi sína þangað. 

Miklir möguleikar eru fyrir ráðstefnumarkaðinn á Íslandi að vaxa. Ísland er í 50. sæti á 
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heimsvísu hvað varðar fjölda funda og einnig er Reykjavik í 69. sæti yfir vinsælustu 

ráðstefnuborgir heims. Ísland hefur í raun allt sem þarf til að fá margfalt fleiri fundi, 

ráðstefnur og sýningar. Hingað er auðvelt að komast, fundaaðstaða góð, úrval af 

gistimöguleikum á mismunandi verði, gott framboð afþreyingar, verslunarmöguleikar og 

góð tilfinning fyrir öryggi. Ráðstefnugestir, rétt eins og aðrir ferðamenn, laðast helst að 

náttúru Íslands og menningu. Þó svo að ráðstefnugestir sæki ráðstefnur aðallega, reyna 

ráðstefnuskipuleggjendur á Íslandi ávallt að leita að þeirri umgjörð sem hvað mest 

aðdráttarafl hefur. Þess má geta að kannanir Ferðamálastofu sýna að náttúra Íslands er ein 

af aðalástæðum þess að ráðstefnugestir koma til landsins, þó tilgangurinn með ferðinni sé 

fyrst og fremst að sækja ráðstefnu hér á landi (Helgi S. Gunnarsson og Davíð Freyr 

Albertssson, 1998). 

2.4 Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpan 

Veruleg áhersla er lögð á markaðs- og sölumál til þess að viðkomandi borgir og lönd nái til 

sín sem flestum ráðstefnum. Boðið er upp á heildarpakka, þ.e.a.s. fullkomna 

ráðstefnuaðstöðu, góð hótel, skoðunarferðir, veislur, skemmtanir og aðra nauðsynlega 

þjónustu til þess að mæta auknum kröfum viðskiptavina. 

Öld er liðin frá því farið var að tala um nauðsyn tónlistar- og ráðstefnuhúss í 

Reykjavík. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar kom fram tillgaga um að ráðist yrði í 

byggingu menningarhallar sem hýsti a.m.k. tvo tónlistarsali, en ekki varð af 

framkvæmdum. Áratugina á eftir voru uppi ýmis áform um byggingu tónlistar- og 

ráðstefnuhúss og lágu m.a. drög að aðaluppdrætti fyrir eftir arkitektasamkeppni á níunda 

áratugnum en það var ekki fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar þegar málið komst á 

dagskrá stjórnmálaafla sem skriður komu á áform um byggingu tónlistar- og ráðstefnuhúss. 

Í ársbyrjun 1999 tilkynntu ríki og borg að þau mundu í sameiningu beita sér fyrir byggingu 

tónlistar- og ráðstefnuhúss í miðborg Reykjavíkur en nánari staðsetning lá þá ekki fyrir. 

Ári seinna var samþykkt tillaga um afmörkun lóðar fyrir byggingu tónlistar- og 

ráðstefnuhúss og hótels við austurbakka Reykjavíkurhafnar. Í apríl 2002 var svo loks 

undirritaður samingur ríkis og borgar um byggingu tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar 

(Harpan, 2011a). 

Að innan er Harpan gríðalega stór, tónlistar- og ráðstefnuhúsið er um 28.000 

fermetrar að stærð og byggingarlóðin um 6 hektarar (60.000 fermetrar). Í húsinu má finna 
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1800 manna tónleikasal og annan sal sem tekur 750 manns sem er svokallaður 

ráðstefnusalur, þriðji sem kallaður er æfingasalur og rúmar 450 manns og loks sá sem 

kallaður er fjórði salurinn og rúmar hann tæp 200 manns. Í húsinu má finna eina 

glæsilegustu ráðstefnuaðstöðu á Íslandi, húsið er hannað með það fyrir augum að þar sé 

hægt að halda innlendar og alþjóðlegar ráðstefnur, þing, fundi, sýningar og ýmiss konar 

viðburði fyrir stóra og litla hópa. Gott sýningarsvæði verður í húsinu með tengibrunnum 

fyrir tölvur og rafmagn. Ótal ráðstefnuherbergi, eldhús, kaffihús, veitingastaðir, verslanir, 

útsýnisbar og stórt anddyri eins og þykir tilheyra í svona bygginginum. Í gegnum allt 

hönnunarferlið hefur verið lögð rík áhersla á það að í Hörpu geti farið fram á sama tíma 

stórir viðburðir og minni án þess að þeir hafi áhrif hvor á annan (Harpan, 2011b). 

Bygging Hörpunnar hefur þó verið gagnrýnd á marga vegu undanfarin ár eins og 

oft á sér stað þegar ráðist er í stórar framkvæmdir. Húsið er nærri tvöfalt stærra og verður 

ríflega þrefalt dýrara en gert var ráð fyrir í samkomulagi Reykjavíkurborgar og ríkisins um 

byggingu hússins árið 2002 en hækkunin er sögð stafa af verðbólgu og gengisfalli. 

Verktakar og eigendur fóru í þrot frá hálfnuðu verki, sem varð til þess að ríki og borg tóku 

yfir verkið og lögðu fram gríðarlegar upphæðir til að halda því gangandi. Umdeild 

ákvörðun var tekin að halda áfram með byggingu Hörpunnar á þeim tíma. Enginn virtist 

taka ábyrgð á því margföldunar umfangi og kostnaði til viðbótar og bera skattgreiðendur 

nú alla ábyrgð á kostnaði við byggingu og rekstri hússins. Harpan verður um 28 þúsund 

fermetrar en ekki 15 þúsund eins og gert hafði verið ráð fyrir í skipulagi árið 2002. Stóri 

salur hússins hafi upphaflega átt að rúma 1300 áhorfendur, en mun nú rúma allt að 1800 

gesti. Það eru fleiri sæti en tónlistarhúsin í Osló, Helsinki, Kaupmannahöfn og Stokkhólmi 

bjóða upp á. Því munu Íslendingar brátt eignast stærsta tónlistarhús Norðurlandanna, 

miðað við sætafjölda (Eyjan, 2010). 

Þrátt fyri mikla gagnrýni undanfarin misseri með tilkomu Hörpunnar, á Reykjavk 

þó að öllum líkindum eftir að komast enn ofar á lista með fremstu ráðstefnuborgum heims 

og með því má búast við miklum breytingum á ráðstefnu- og fundamarkaðinum á Íslandi. 

Helst má sjá að breytingarnar eiga eftir að koma Íslandi á kortið sem áfangastaður fyrir 

ráðstefnu og stóra viðburði. Lágt gengi krónunnar í dag gerir Ísland að afar 

samkeppnishæfum áfangastað. Horfa verður til þess að ferðamenn sem koma hingað til 

lands í tengslum við slíka viðburði eru verðmætari en aðrir, því þeir koma yfirleitt utan 

háannatímans. Fjölgun þeirra mun hafa í för með sér betri nýtingu hótelgistingar og 

veitingastaða yfir árið. Hingað til hafa Íslendingar ekki getað boðið nægilega hentugt 
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húsnæði undir stærri viðburði, alþjóðlega fundi og ráðstefnur. Tilkoma Hörpunnar er því 

bylting að þessu leyti.  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Aðferðafræði  

Markmið félagslegra rannsókna er að rannsaka og varpa ljósi á hvernig mannfólkið byggir 

upp félagslegan veruleika. Til eru mismunandi aðferðir til að framkvæma félagslegar 

rannsóknir og eru eigindlegar rannsókaraðferðir hluti þeirra. Ritgerðina framkvæmdi ég 

eingöngu með eigindlegum aðferðum. Með eigindlegum aðferðum leitast rannsakandi við 

það að skilja og fá innsýn í hinn félagslega heim. Ólíkt megindlegum aðferðum sem 

byggjast á afleiðslu þá byggjast eigindlegar aðferðir á aðleiðslu. Í því felst að rannsakandi 

byrjar með ákveðnar rannsóknarspurningar og út frá þeim er gögnum safnað aðallega til að 

sjá hvað hefur verið gert áður. Með aukinni vitneskju um viðfangsefnið eru spurningarnar 

að lokum þrengdar. Best er að nota eigindlegar aðferðir þegar rannsakendur vilja öðlast 

dýpri skilning en megindlegar aðferðir veita. Rannsakendur vilja ekki leggja mat á 

veruleika annarra eins og þeir upplifa hann heldur reyna að lýsa honum. Í því sjónarmiði 

má nefna að í eigindlegum aðferðum eiga öll sjónarhorn rétt á sér. Mikilvægt er fyrir 

rannsakendur að vera á varðbergi gagnvart þeim áhrifum sem þeir gætu haft á þann 

rannsakaða (Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þegar ekki er vitað 

fyrirfram hvað hugsanlega gæti fundist, dýpri skilnings krafist, þegar skoða á hlutina í sínu 

eðlilega umhverfi og einnig þegar úrtakið er lítið (Sigríður Halldórsdóttir & Kristján 

Kristjánsson, 2003).  

3.2 Framkvæmd rannsóknar  

Við upphaf rannsóknartímabilsins var rannsóknaráætlun sett saman þar sem markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar voru mótaðar. Því næst var fyrirliggjandi 

gögnum safnað sem voru í formi skýrslna, bóka og fræðigreina. Ákveðið var að nota 

aðleislu við rannsóknina sem felst í því að gögnum er safnað, því næst fer úrvinnsla 

gagnanna fram og að lokum eru settar fram ályktanir og túlkanir. Frumgögnum var safnað 

með hálf stöðluðum viðtölum. Viðtöl er góður kostur til að svara rannsóknarspunringum 

þegar rannsakandi vill læra af reynslu fólks og þau veita innsýn í hugsanir og tilfinningar 

viðmælenda. Í hálf stöðluðum viðtölum eða opnum viðtölum (e. semistructured interview)  

eru viðfangsefnin skoðuð opinskátt og viðmælendur fá að nota sín eigin orð til að tjá sig. 

Höfundur útbjó viðtalsramma sem hann studdist við í viðtölum en hann má sjá í viðauka. 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki vegna þekkingar þeirra eða reynslu af 
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viðfangsefninu. Segja má að hálfgert veltiúrtak hafi einnig átt sér stað þar sem 

viðmælendur bentu oft á aðra sem gætu varpað ljósi á viðfangsefnið (Esterberg, 2002). 

Viðtölin fóru fram 15 - 30 mars 2011 og voru allt frá 20 - 45 mínutur að lengd. 

Viðmælendur gátu svarað á opin hátt þó svo að rannsakandi hafi leitt viðtalið út frá 

viðtalsrammanum. Viðtölin voru tekin upp á MP3 spilara og afrituð og í kjölfarið voru 

greind þemu og kóðun gagnanna. Að því loknu voru viðtalsnótur greindar á ný út frá 

þemunum sem fundin voru (Esterberg, 2002). 

3.2 Þátttakendur 

Við val á viðmælendum var leitast við að fá samband við aðila sem hafa starfað á sviði 

ráðstefnu- og fundahalds til lengri tíma, en einnig fólk sem hefur ólíka aðkomu að 

ráðstefnuhaldi og skipulagningu ráðstefna. Í upphafi sendi ég viðmælendum mínum 

tölvupóst þar sem ég kynnti verkefnið mitt og ástæðuna fyrir því að ég óskaði eftir viðtali 

við þau og voru viðbrögðin mjög góð. Viðmælendur mínir gáfu allir aðspurðir, góðfúslegt 

leyfi til hljóðritunar viðtalanna og að upplýsingar úr þeim yrðu notaðar við vinnslu 

verkefnisins. Þeim var einnig sagt frá því að eftir úrvinnslu þeirra yrðu gögnunum eytt. 

Viðmælendur mínir voru: 

Anna K. Valdimarsdóttir, Verkefnastjóri hjá Ráðstefnuskrifstofu Íslands. 

Viðtal fór fram, 2. mars, kl: 10:00 

Karítas Kjartansdóttir, verkefnastjóri ráðstefnuhalds Hörpunnar 

Viðtal fór fram, 23. mars, kl: 10:00 

Lovísa Grétarsdóttir, Ráðstefnu og veislustjóri á Hótel Sögu 

Viðtal fór fram, 23. mars, kl 13:30 

Einn viðmælandi gat ekki komið í hljóðritað viðtal og var því spurningalisti sendur með 

tölvupósti.  Sá viðmælandi var: 

Rósbjörg Jónsdóttir, doktorsnemi á sviði viðskiptafræði og viðburðastjórnunar 

Spurningalisti sendur 29. mars  
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Það er mikilvægt í eigindlegum rannsóknaraðferðum að greina gögn eins fljótt og 

hægt er. Því afritaði ég öll viðtöl eins fljótt og auðið var eftir hvert viðtal en að afritun 

lokinni fer fram þemum og kóðun gagnanna. Eigindlegar aðferðir eru sveigjanlegar og með 

því að greina gögn sem fyrst er hægt að sjá rauðan þráð myndast og þá hvort nauðsynlegt 

sé að breyta rannsókninni og beina t.d. spurningum í aðrar áttir (Esterberg, 2002).  
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4 Niðurstöður 

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: Hvaða áhrif mun Harpan hafa á ráðstefnu og 

fundamarkað á Íslandi? Og hvort þjóðhagslegur ávinningur muni verða af ráðstefnuhaldi 

með tilkomu Hörpunnar? Við greiningu gagnanna sem aflað var, voru ákveðin þemu 

fundin.  

4.1 Ráðstefnuaðstaða á Íslandi 

Er viðtölum og greiningu var lokið lá fyrir ágætis mynd af ráðstefnuaðstöðunni á Íslandi. 

Framboð af góðri og frambærilegri aðstöðu er til fyrirmyndar, en framboðið er þó meiri en 

eftirspurnin. Rósbjörg Jónsdóttir hafði þetta að segja:  

Það þarf að skoða dæmið til lengdar, eitthvað er ekki að fúnkera rétt. 

Stórefla þarf markaðssetningu til að nýting þeirra fjárfestingakosta sem 

fyrir hendi eru sé ásættanleg. 

Sú ráðstefnuaðstaða sem er fyrir hendi hér á Íslandi eru þá helst ráðstefnuhótel, Háskólabíó og 

íþróttamannvirki. Það eru alls ekki allir sem vilja fara með sínar ráðstefnur inn í íþróttahallir og 

setja það sem skilirði (Karítast Kjartansdóttir, 2011).  Hótel á Íslandi hafa í vaxandi mæli 

boðið upp á sérhæfða og fullkomna aðstöðu fyrir ráðstefnuhaldara og gesti. Mjög mörg hótel á 

Íslandi í dag bjóða upp á ráðstefnu og fundaþjónustu og það má segja að það sé klárlega of 

mikið framboð og virk samkeppni ef eitthvað er  (Lovísa Grétarsdóttir, 2011). 

 Viðmælendur mínir voru allir sammála að með tilkomu Hörpu verði ein glæsilegasta 

aðstaða á Íslandi fyrir ráðstefnur, þing, fundi, sýningar og aðra viðburði. Og þegar litið er 

til fjölda ráðstefnugesta, fjölda ráðstefna og lengdar þeirra er augljóst að Harpan er 

nauðsynleg viðbót á markaðinn. Anna Valdimarsdóttir sagði þetta: 

Hér höfum við ráðstefnuhöll í hjarta borgarinnar og allt í göngufæri frá 

henni og það er einn helsti styrkleiki Hörpunnar. Ef allir myndu vinna 

saman og gera hlutina rétt á þessum markaði getur Harpa orðið fánaberi 

og þá munu allir græða.  

Ráðstefnuaðstaða á Íslandi er til fyrirmyndar og nóg framboð er af ráðstefnu- og 

fundasölum víðsvegar um landið. Með tilkomu Hörpunnar er þó í fyrsta skiptið 

möguleiki á að takast á við stórar alþjóðlegar ráðstefnur sem Ísland hefur ekki 

tekist að nálgast áður.  
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4.2 Möguleikar Íslands sem ráðstefnu- og 
fundaland 

Viðmælendur mínir voru spurðir hvaða möguleika Ísland hefði sem ráðstefnuland og voru 

allir sammála því að Ísland hefur gífurlega marga möguleika sem ráðstefnuland. Ákveðin 

vakning hefur verið hjá ráðstefnuskipuleggjendum í heiminum gagnvart Íslandi undanfarið 

sem skapar mikla möguleika fyrir Ísland á komandi árum. Það að Harpan sé að opna sem 

ráðstefnuhús hefur kveikt á perunni hjá ráðstefnuskipuleggjendum víðs vegar um heiminn. 

Sem dæmi má nefna að Ráðstefnuskrifstofa Íslands hefur sent út fréttatilkynningar til sinna 

aðila og hefur það að öllum líkindum ýtt undir áhuga á að koma og halda ráðstefnur á 

Íslandi. En þó svo að tækifærin séu mörg þá þarf að vera viss vakning hjá ríki og borg eins 

og kemur í ljós í viðtali við Önnu Valdimarsdóttur: 

Ef rétt er haldið á spilunum þá má sjá fyrir endalausum möguleikum sem 

í boði eru. En það þarf auðvitað að vera viss vitundarvakning hjá 

Reykjavíkurborg og ríkinu, þetta mun ekki koma sjálfkrafa það þarf að 

vinna vel og sinna ráðstefnumarkaðinum mun betur en gert hefur verið. 

Viðmælendur voru inntir eftir því hvort staðsetning Íslands hefði eitthvað að segja með 

mögueika Íslands á ráðstefnu- og fundamarkaði. Viðmælendur voru allir sammála um að 

staðsetning Íslands spili mikið inn í hversu mikla möguleika Ísland hafi sem ráðstefnu- og 

fundaland. Ísland er auðvitað staðsett mitt á milli Evrópu og Ameríku og er oftast 

markaðsett sem „Mid-Atlantic meeting point“ úti á hinum almenna markaði. Karítas 

Kjartansdóttir hafði þetta um staðsetningu Íslands að segja: 

Við markaðssetjum Ísland gjarnan sem „Mid-Atlantic meeting point“. 

Það má segja að það sé tilvalið fyrir alþjóðleg stórfyrirtæki að hittast á 

Íslandi sem eru jafnvel bæði með starfsemi sýna í Evrópu og 

Bandaríkjunum.  

Einnig benti Rósbjörg Jónsdóttir á að Ísland gæti nýtt sér ráðstefnu- og fundahald sem 

atvinnugrein til að byggja upp aðrar greinar og samfélagið í heild sinni. Möguleikarnir 

væru ótrúlegar miklir og fáir sem gera sér grein fyrir því hversu frábæra aðstöðu við höfum 

sem raun ber vitni.  



16 

Þetta er barningur og flestar þjóðir heims eru að horfa á þennan vinkil 

til að efla sína áfangastaði og það þýðir bara eitt, kaupendur geta valið 

úr frábærum áfangastöðum en aðgreiningin verður. 

Viðmælendur lögðu áherslu á að búið verði til gott stuðningsnet, góðir 

ráðstefnupakkar og að farið verði að vinna frekar með stórum samtökum á 

ráðstefnumarkaðnum í heiminum t.d. ICCA, þá munu skapast ennþá fleiri 

möguleikar fyrir Ísland. Eins og Anna Valdimarsdóttir bendir á:  

Þessi geiri kemur ekki sjálfkrafa það þarf að vinna mun meira í honum 

og sinna honum betur. Vinnan við ráðstefnu- og fundahald er allt 

öðruvísi en sú vinna sem lögð er í almenna ferðaþjónustu.  

Að lokum bera að nefna að það leynast mörg ónýtt tækifæri í tengslum við 

ráðstefnu- og fundahald á Íslandi og það virðist sem viðmælendur kvíði ekki 

framtíðinni.  

4.3 Áhrif Hörpunnar á ráðstefnumarkaðinn 

Viðmælendur voru spurðir hvaða áhrif þeir héldu að Harpan myndi hafa á ráðstefnu og 

fundamarkað á Íslandi. Allir voru sammála um að Harpan er og verður mikil lyftistöng 

fyrir íslenska ferðaþjónustu verði rétt haldið á spilunum. Rósbjörg Jónsdóttir bendir þó á 

markaðssetninguna. 

Til þessa hefur markaðssetning þessarar aðstöðu valdið miklum 

vonbrigðum, sækja þarf stíft inn á nýja markaði og ná í ný verkefni. En 

þessi verkefni hafa ekki verið sótt til þessa. Því má segja að ef ekkert er 

gert þá mun Harpan taka frá þeim sem fyrir eru á markaðnum t.d. 

ráðstefnuhótelunum. 

Tveir viðmælendur mínir voru sammála um að ábyrgð stjórnvalda sé mjög mikil þegar 

kemur að því að reisa hús að þessari stærð. Það verður að tilkynna markaðinum og það 

með öflugum hætti. Margar þjóðir eru nú í mjög svipuðum aðgerðum að byggja 

ráðstefnumiðstöðvar með það markmið að efla efnahag viðkomandi áfangastaðar, skapa 

tekjur, störf og stuðla að margföldunaráhrifum. Því þarf að passa upp á að hlutirnir séu 

gerðir rétt. Ég spurði viðmælendur mína hvort finna mætti fyrir ótta við það að Harpan 
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væri að koma á markað með nýtt og ferskt ráðstefnuhús. Lovísa Grétarsdóttir hafði þetta 

um málið að segja: 

Harpan hefur sína kosti og galla. Kosti fyrir Ísland og 

ráðstefnumarkaðinn hér en ókosti fyrir samkeppnisaðila á markaðnum. 

Helsti ókosturinn fyrir Hótel Sögu er að þar mun mjög líklega minnka 

ráðstefnuhald en aftur á móti munu margir erlendir gestir koma til 

Íslands og það er helsti kosturinn fyrir Hótel Sögu. Hótelið mun fá 

jafnvel litla fundi hingað og gisting mun aukast. 

Karítas Kjartansdóttir talaði um að alltaf mætti finna fyrir ótta á markaðinum en að 

markmið Hörpunnar væri skýrt: 

Markmið Hörpunnar er ekki að taka af því sem fyrir er heldur viljum við 

sjá að það verður að því að markaðurinn stækki og að Harpan verði 

meiri viðbót sem önnur fyrirtæki á þessum markaði koma til með að 

njóta góðs af í formi gistinga og þess háttar. 

Harpan er hönnuð að hluta til fyrir ráðstefnur með tækninýjungum, túlka boxum og með 

möguleika á mismunandi uppsetningu í sölum og öðru slíku. Ef allir vinna saman á þessum 

markaði er því möguleiki á að stækkað kökuna. Aðrir aðilar á markaðnum eins og t.d. 

ráðstefnuhótelin eru að vissu leyti hrædd um að missa sína sneið af kökunni. Það er auðvelt 

að átta sig á að fólk mun auðvitað gista á hótelunum ekki í Hörpunni og að gisting er partur 

af tekjum ráðstefnuhótelanna en einnig verður fólk að átta sig á því að stór þáttur tekna 

ráðstefnuhótelanna eru einnig hádegishélin, kaffiveitingu,, leiga á sölunum (Anna 

Valdimarsdóttir, 2011). 

4.4 Þjóðhagslegur ávinningur af ráðstefnuhaldi 

Viðmælendur mínir voru spurðir að lokum hvort þeir héldu að mikill þjóðhagslegur 

ávinningur væri af ráðstefnuhaldi á Íslandi. Mat margra varð að með tilkomu Hörpunna á 

markaðinn muni verða mikil fjölgun ferðamanna til landsins. Karítas Kjartansdóttir talaði 

um að Harpan mun að öllum líkindum halda ráðstefnur í flokknum 300 – 500 manns og að 

hennar mati mun sá markhópur fjölga gífurlega á næstum árum. Hún benti á að: 
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Þegar horft er á hóp af svona stórri stærðargráðu verður að hennar mati 

gífurlega mikil aukning á ferðamönnum sem munu leggja leið sína til 

Íslands.  

Einnig tók hún fram að öllum líkindum yrði gerð könnun eins og gerðar hafa verið erlendis 

þar sem skoðað verður nánar hvað húsið sjálft muni koma til með að skila til þjóðarbúsins, 

en það hefur sýnt sig að hver ráðstefnugestur skilar mun meiri en venjulegur ferðamaður til 

þjóðfélagsins. Rósbjörg benti á að ef ekki er fjárfest í markaðssetningu yrði ávinningurinn 

til þjóðarbúsins takmarkaður og segir: 

Það er stór ástæða af hverju ríkistjórnir og borgarstjórnir út um allan 

heim eru að taka ákvörðun um að byggja ráðstefnuhallir. Einna helst til 

að styrkja samfélög sín, með því að auka tekjur, hækka nýtingu 

fjárfestingakosta, auknum gjaldeyristekjum, búa til störf, auka skatttekjur 

o.s.frv. En hvort að þessi tekjustofn eigi eftir að hækka með tilkomu 

Hörpunnar er augljós.  

Anna Valdimarsdóttir talaði um að stöðugt væri þó verið að byggja ráðstefnuhallir um 

allan heim og fólk er endalaust að reyna að sækja í þennan markað. Ef allir innan 

ferðaþjónustunnar á Íslandi myndu taka sig saman og gera hlutina rétt þá gæti Harpan 

skilað miklu til þjóðarinnar. Anna benti þó á einn góðan punkt: 

Í upphafi mun Harpan laða að meiri viðskipti, en við verðum að passa 

okkur á því að stóla ekki á að hún muni gera það endalaust. Kannski 

fyrstu 2 – 3 árin munu við græða á því en svo verðum við innan 

ráðstefnugeirans að spíta í lófana og kýla á þetta og halda áfram til þess 

að hún haldi áfram að skila okkur viðskiptum. Því það er sífellt verið að 

opna nýjar ráðstefnuhallir út um allan heim  

Þar sem ráðstefnugestir eru þeir ferðamenn sem eyða mestum peningum á ferðum 

sínum og þeir fara í skipulagðar ferðir út í náttúruna. Hvoru tveggja eru sterk rök 

fyrir því að taka upp aukna áherslu á að markaðssetja Ísland betur sem 

ráðstefnuland til að þjóðhagslegur ávinningur eigi eftir að eiga sér stað til lengri 

tíma. 
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5 Umræður og ályktanir 

5.1. Tækifæri Hörpunnar  

Mikilvægi ráðstefnumarkaðsins og möguleikar hans hafa leitt til byggingar á stærri, 

fjölbreyttari og þróaðri funda- og ráðstefnumiðstöðva og sérhæfðari aðstöðu á hótelum 

víðs vegar um heiminn. Þeir aðilar sem sjá um kynningar  á ráðstefnumiðstöðvum hafa 

sameinast um að markaðssetja þær á  árangursríkastan hátt (Davidson & Cope, 2003).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að Harpan á eftir að skapa gífurleg tækifæri á 

ráðstenfu- og fundamarkaði hérlendis á komandi árum. Koma Hörpunnar á markaðinn mun 

að öllum líkindum gjörbreyta forsendum sem verið hafa og þá einna helst við tilkomu 

hússins eru fleiri möguleikar nú til alþjóðlegs ráðstefu- og fundahalds vegna stærðar og 

staðsetningar. 

 Um 20.000 manns komu til Íslands á árinu 2009 vegna ráðstefnuhalds eða tæplega 

4% erelendra ferðamanna hér á landi. Áætlað er að alþjóðlegur ráðstefnumarkaður velti 

jafnvirði yfir 1.500 milljörðum íslenskra króna á ári. Hlutur Íslands á þeim markaði er þó 

einungis 0,3%. Þegar tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpan verður tekin í notkun 

gjörbreytast forsendur Íslendinga til að sækja fram á þessum mikilvæga markaði og auka 

verulega hlut sinn (Morgunblaðið, 2011). Samkvæmt niðurstöðum leynast því ýmis 

tækifæri þegar horft er til aukinnar ferðamennsku og gjaldeyristekna sem einnig felast í 

Hörpunni. Ráðstefnur geta haft töluverð áhrif á eftirspurn í ferðaþjónustu og eru 

eftirsóttustu mánuðurnir fyrir ráðstefnu og fundahöld yfir jaðar- og lágannatímann sem að 

mörgu leyti hefur verið erfiður tími fyrir Ísland í ferðaþjónustu undanfarin ár. 

Ráðstefnugestir eru eftirsóknarverðustu ferðmenn sem völ er á, þar sem þeir eyða mest 

allra meðan á heimsókn þeirra stendur. Ekki aðeins eyða þeir í gistingu, heldur einnig 

veitingahús, minjagripi, ævintýraferðir, afþreyingu, verslun, og aðra þjónustu sem er mjög 

mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi á þessum jaðar- og lágannatímum.  

 Viðmælendur mínir voru allir sammála um að nú hafi skapast gífurlegt tækifæri og 

að algjör vitundarvakning hafi átt sér stað hjá ráðstefnuskipuleggjendum út í heimi. Harpan 

væri komin á framfæri erlendis sem áhugaverður ráðstefnustaður og vaxandi áhugi væri 

fyrir ráðstefnuhaldi í Hörpu. Þó þarf að vinna betur í því að koma Hörpunni á framfæri og 

voru ekki allir viðmælendur sammála um að ríki og borg væru að gera það á réttan hátt. 

Leggja þurfi verulega áherslu á markaðs- og sölumál til þess að Reykjavík nái til sín sem 
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flestum ráðstefnum- og fundum.  

5.2 Reykjavík ráðstefnuborg framtíðarinnar 

Samkeppni á alþjóðlega ráðstefnumarkaðnum er stöðugt að verða meiri á milli vinsælla 

áfangastaða, en þar gefast einnig sóknarfæri fyrir nýja staði. Skipuleggjendur ráðstefna- og 

funda eru alltaf að leita að „framandi“ stöðum (Rogers, 2003). Á síðustu árum hefur 

fjölgun alþjóðlegra funda verið mikil í heiminum. Nýjir staðir fyrir ráðstefnur- og fundi eru 

sífellt að koma sér inn á kortið og þegar litið er til framtíðar mun Reykjavík að öllum 

líkindum hasla sér völl á alþjóðlega ráðstefnu- og fundamarkaðinum með tilkomu 

Hörpunnar. Viðmælendur voru allir sammála um að Íslandi ætti að geta náð enn lengra í 

rásðtefnu- og fundahaldi, ef unnið yrði skipulega að því að markaðssetja Reykjavík og 

Hörpuna á réttan hátt. Ráðstefnuhús eins og Harpan býður upp á mikla sérhæfingu og er 

tæknilega fullkomin miðað við þarfir viðskiptavina og til þess að koma Reykjavík á kortið 

sem ráðstefnuborg framtíðarinnar. Viðmælendur voru einnig sammála um að mikil 

tækniþekking og fyrsta flokks aðstaða væri til staðar hér á landi fyrir stórar ráðstefnur, þá 

sérstaklega með tilkomu Hörpunnar á markaðinn.   

Það helsta sem viðmælendur bentu á að þyrfti að gerast í Reykjavík til að ná langt í 

framtíðinni í ráðstefnu- og fundahaldi væri að bjóða upp á betri þjónustu, úrvals hótel þar 

sem gisting er ein mikilvægasta viðbótarþjónusta fyrir ráðstefnugesti og eru því gæðahótel 

nauðsyn fyrir alþjóðlega fundi. Sem og að vera með gott framboð af skemmtunum og 

afþreyingarmöguleikum utan fundatíma. Allir voru sammála um að mikið af skemmtilegri 

afþreyingu væri í boði hér á landi og þyrftum við Íslendingar ekki að leita langt í þeim 

flokki. Skipuleggjendur ráðstefna leita stöðugt að nýjum stöðum, sem væntanlegum 

ráðstefnugestum finnast vera áhugaverðir og jafnvel stöðum sem þeir hafa sjaldan eða 

aldrei heimsótt áður (International Congress and Convention Association, 2011b). Einn 

viðmælandanna benti á að Reykjavik þyrfti að hafa trausta og góða ímynd til þess að ná 

árangri á þessu sviði og það hefur sýnt sig að Reykjavík þykir hafa góða ímynd innan raða 

ráðstefnuhaldara í Evrópu jafnvel þótt hér megi finna slæmt efnahagsástand. Einnig hefur 

verið unnið í því undanfarin misseri að gera Reykjavíkurborg að vinsælum áfangastað 

ferðamanna utan háannatíma samhliða því að setja ráðstefnuborgina Reykjavík í forgrunn. 

Eru þetta t.d. markmið Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar 2011 – 2020 sem hefur verið 

samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur. Samkvæmt þeirri stefnu á að efla nýsköpun og 

vöruþróun í ferðaþjónustu í Reykjavík í samstarfi við Ferðamálstofu, Íslandsstofu og 
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fyrirtæki í ferðaþjónustu í borginni. Því má segja að tónlistar og ráðstefnuhúsið Harpa geri 

borginni kleift að auglýsa sig sem kröftuga og áhugaverða ráðstefnuborg og verður aukin 

áhersla lögð á að laða alþjóðlega viðburði til borgarinnar (Tíminn, 2011). 

5.3 Framtíðarhorfur Ráðstefnumarkaðsins á 
Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi er ung atvinnugrein sem hefur vaxið hröðum skrefum undanfarin 

ár. Umfang ráðstefnu- og fundahalds telst þó frekar lítið ef við berum okkur saman við 

okkar helstu samkeppnislönd (Ferðamálastofa, 2011). Viðmælendur mínir voru allir von 

góðir um að bjartir tímar væru framundan í ferðaþjónustu á Íslandi þrátt fyrir erfitt ár, árið 

2010.  Þó voru allir sammála um að framtíð ráðstefnumarkaðsins byggist á því að bæði ríki 

og borg setji sér metnaðarfullt markmið og leggi meiri tíma, skilning og vitund í 

markaðssetningu í ráðstefnu- og fundahaldi til að tryggja ráðstefnur inn í Hörpuna til lengri 

tíma. Þeir möguleikar þegar til framtíðinnar er litið á sviði ferða- og ráðstefnuþjónustu eru 

miklir og munu að öllum líkindum vaxa mikið á næstum árum. Eftir að efnahagskreppan 

skall á eru ráðstefnur gjarnan haldnar í skemmri tíma en áður og eftir þær hremmingar sem 

Íslendingar hafa þurft að takast á við undanfarin ár eins og t.d. eldgosið í Eyjafjallajökli er 

Ísland öllum þekkt, sem hefur bætt stöðu okkar rétt eins og lágt gengi krónunnar.  

Styrkleiki Íslands á hinum alþjóðlega markaði er með ágætum að mörgu leyti, 

staðsetning landsins er góð og möguleikar til afþreyingar miklir. Þegar litið er til framtíðar 

eru tækifæri Íslands á ráðstefnu- og fundamarkaðnum mörg. Hér á landi eru tíðar 

flugsamgöngur og er landið staðsett á afar góðum punkti eða mitt á milli Evrópu og 

Bandaríkjanna. Einnig má bæta við að sérþekking Íslendinga á ýmsum sviðum er gífurleg 

t.d. búa Íslendingar yfir sérþekkingu á sviði sjávarútvegs, orkumála, umhverfismála og 

heilbrigðismála svo eitthvað sé nefnt. Auðveldlega ættum við að geta komið þekkingu 

okkar á framfæri og jafnvel búið til alþjóðlegar ráðstefnur um þessi málefni.  

Að mati viðmælenda minna mun bókunum vegna alþjóðlegra ráðstefna hér á landi 

fjölga að mun þegar ráðstefnu- og tónlistarhúsið Harpan verður opnað í maí 2011. Þá 

verður efnt til funda sem aldrei hefði áður komið til greina að halda hér.  
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5.4 Umræður 

Í þessum kafla vill höfundur koma á framfæri hugmyndum og hugleiðingum sem vöknuðu 

við rannsóknin. En eins og viðmælendur þá er höfundur sammála um að Ísland hefur í raun 

allt sem þarf til að fá margfalt fleiri fundi, ráðstefnur og sýningar. Auðvelt er að ferðast til 

Íslands, fundaaðstaða er til fyrirmyndar, úrval er af gistimöguleikum á mismunandi verði, 

gott framboð af afþreyingu, verslunar möguleikar og góð tilfinning fyrir öryggi. Það er þó 

einna helst veðrið sem ekki hefði sama aðdráttaraflið og t.d. Barcelona. Einnig tel ég það 

nokkuð ljóst að Harpan verði táknmynd Reykjavíkurborgar, á svipaðan hátt og óperuhúsið 

í Sydney og Branderburgarhliðið í Berlin. Með svona sterka táknmynd mun vera mun 

auðveldara að gera sig gildandi á alþjóðlega ráðstefnnu- og fundamarkaðinum. En ég er þó 

sammála viðmælendum mínum að til að ná árangri þarf viss vitundarvakning að eiga sér 

stað hjá ríki og borg og þarf mikið og árangursríkt markaðs- og sölustarf að fara fram.  

Leitað var víða fanga við gerð ritgerðarinnar og margt áhugavert kom upp úr 

krafsinu. Ef haldið væri áfram að rannsaka þetta efni gætu næstu skref verið að kafa dýpra 

í ákveðnar niðurstöður sem komu í ljós. Mjög áhugavert væri að skoða betur hvort 

þjóðhagslegur ávinningur fylgi ráðstefnu- og fundahaldi. Einnig væri gagnlegt að rannsaka 

betur eftir að Harpan hefur verið rekin í 5 til 10 ár, hvort hún hafi virkilega breytt 

ráðstefnu- og fundamarkaði Íslands og hvort fleiri alþjóðlegar ráðstefnur hafi aukist eftir 

tilkomu hússins. En hér verður látið staðar numið að sinni. 
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Viðaukar 
 

Hér má finna spurningar sem höfundur nýtti við viðtölin. Spurningarnar voru um sama efni 

en miðlar inn á mismunandi aðila. 

 Getur þú sagt mér aðeins frá þér og þínum bakgrunni? 

 Hvað finnst þér um ráðstefnumarkaðinn á Íslandi? 

 Hvernig hefur ráðstefnumarkaðurinn á Íslandi verið undanfarin ár að þínu 

mati?  

 Hverja eru helstu ráðstefnurnar sem haldnar eru hér á landi? Hvers konar 

hópar eru að koma? Hverjir eru keppinautar Íslands á alþjóðavísu? 

 Er mikið framboð á aðstöðu á ráðstefnu- og fundaaðstöðu á Íslandi?  

 Hvaða möguleikar hefur Ísland sem ráðstefnuland? 

 Getur þú nefnt styrkleika og veikleika Íslands sem ráðstefnulands? 

 Hvaða áhrif mun Harpan hafa á ráðstefnu og fundamarkað á Íslandi? Mun 

markaðurinn breytast? Hvaða breytingar verða á markaðinum? Meiri 

samkeppi milli ráðstefnuhaldara? 

 Heldurðu að Harpan sé forsenda til að ná árangri á sviði alþjóðlegs fundahalds 

hérlendis?  

 Er mikill þjóðhagslegur ávinningur af ráðstefnuhaldi á Íslandi? Býstu við því að 

hann verði meiri með tilkomu Hörpunar? 

 Nú þegar tala keppinautar um að Harpan eigi eftir að hrifsa til sín mikið af 

viðskiptavinum frá þeim sem fyrir eru hvað finnst þér um það? 

 Viltu segja eitthvað að lokum? 
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