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Útdráttur 

Uppgangur ferðaþjónustunnar á Íslandi síðastliðin ár hefur haft mikil áhrif á náttúru 

landsins, íslenskt efnahagslíf og samfélagið sjálft. Miðborg Reykjavíkur er 

fjölsóttasti ferðamannastaður landsins sem hefur leitt til mikilla breytinga meðal 

annars á byggð, verslun og þjónustu sem og breytinga fyrir sjálfa íbúa 

miðborgarinnar. Þrátt fyrir miklar breytingar á tiltölulega stuttum tíma, hefur lítið 

verið kannað hvert viðhorf íbúa svæðisins er til aukinnar ferðaþjónustu og hvort hún 

hafi haft afgerandi áhrif á daglegt líf þeirra. Kannað var viðhorf íbúa miðborgarinnar 

og verslunarrekenda (sem einnig eru íbúar miðborgarinnar) til aukinnar 

ferðaþjónustu á svæðinu með opnum viðtölum þar sem viðmælendur gátu komið 

viðhorfum sínum á framfæri. Til hliðsjónar var viðhorf ferðamanna einnig kannað 

eða hvernig þeir upplifa miðborgina bæði sem rými og ferðamannastað. Einnig voru 

tekin viðtöl við tvo fulltrúa Reykjavíkurborgar til að fá frekari innsýn í stefnu, 

hlutverk og aðkomu borgaryfirvalda í tengslum við samþættingu ferðaþjónustunnar 

og íbúðahverfisins 101. Rannsóknin leiddi það í ljós að afgerandi meirihluta íbúa 

finnst ferðamenn auðga mannlíf miðborgarinnar en eru óánægðir með ýmsa 

fylgifiska aukinnar ferðaþjónustu í hverfinu sem oft má tengja slæmri skipulagningu 

og að ekki hafi verið tekið mið af hagsmunum þeirra og viðhorfum. Viðhorf íbúa 

eru í samræmi við niðurstöður fjölmargra rannsókna á áhrifum fjöldaferðaþjónustu á 

gestgjafasamfélög og kenningar sem fela það í sér að slæm skipulagning 

greinarinnar, þar sem ekki er tekið tillit til viðhorfa og hagsmuna íbúa 

gestgjafasamfélagsins, geti leitt til óánægju íbúa vegna hins „dulda kostnaðar“ sem 

fellur á þá og getur leitt til árekstra milli þeirra og ferðamanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The rise of tourism in Iceland in recent years has made quite an impact on its nature, 

the economy and the society. Reykjavik‘s city centre is the most visited tourist 

destination in Iceland which has led to a lot of changes in the area, its commerce 

and services and also changes for its residents. Despite those changes little has been 

done to explore the views of the residents in relation to increased tourism in the 

area. In this research, those views are explored through „open ended interviews“ 

where the local residents and shop owners (that are also residents of the city centre) 

get a chance to voice their opinion on increased tourism in the city centre. In 

contrast, tourist‘s views were also explored and how they sense the city centre both 

as a space and a tourist destination. In addition, the views of two members from the 

city council were explored to shed further light on its policy, role and approach to 

the integration between tourism and the city centre as a residential area. The 

conclusion was that the residents welcome tourists but are tired of the side effects 

increased tourism has had on the area, mainly because of poor planning and that 

their views and interests have not been taken into consideration plus they have to 

face the „hidden costs“ of increased tourism, which corresponds with most tourism 

theories today and host community researches. This development can then lead to 

conflicts between locals and tourists. 
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Þakkir 

Ég kann leiðbeinendum mínum bestu þakkir fyrir góða tilsögn og þolinmæði. Einnig vil ég 

sérstaklega þakka viðmælendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma til þátttöku og um 

leið að sýna mér traust til að koma viðhorfum þeirra á framfæri. Ég kann Halldóri Auðari 

Svanssyni bestu þakkir fyrir aðstoðina. Einnig vil ég sérstaklega þakka unnustu minni, 

Þóreyju Svönu Þórisdóttur fyrir ómældan stuðning, yfirlestur og einstakt viðhorf og baráttu 

við erfið veikindi. Þá fá foreldrar mínir sérstakar þakkir fyrir að leggja grunninn að 

menntun minni og fyrir fullan stuðning í gegnum tíðina. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu 

minni og síðast enn ekki síst, hundinum og mesta vini mínum, honum Lappa fyrir að halda 

mér-gangandi. 
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1. Inngangur  

Áhrif aukinnar ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög eru einkum þríþætt, efnahagsleg, 

umhverfistengd  og félags- og menningarleg. Helst skortir skilning á félags- og 

menningarlega þættinum innan ferðamálafræðinnar sem má rekja til þess að meiri áhersla 

hefur verið lögð á að rannsaka efnahagsleg og umhverfistengt áhrif fjöldaferðaþjónustu 

(Cartier & Lowrey, 2016). Sama gildir um rannsóknir á ferðaþjónustunni á Íslandi en 

félags- og menningartengd áhrif hennar á íslenskt samfélag eru lítt rannsókuð 

(Ferðamálastofa, 2013). Almennt hefur vöxtur ferðaþjónustu verið mikill á heimsvísu 

undanfarin ár og er hún orðin einn mikilvægasti þáttur hagkerfa heimsins þar sem hún bæði 

gefur af sér miklar tekjur og er um leið atvinnuskapandi (Paul, 2012). Uppgangur íslenskrar 

ferðaþjónustu hefur verið mjög mikill á skömmum tíma og hefur fjöldi ferðamanna sem 

heimsækja landið margfaldast á fáeinum árum og bendir flest til þess að sú þróun haldi 

áfram (Íslandsbanki, 2017). Þessi núverandi uppsveifla í komum ferðamanna til landsins 

hófst árið 2011 (Ferðamálastofa, 2017b) og þrátt fyrir að spáð sé áframhaldandi vexti er 

talið að hægja muni á honum á komandi árum (Arion banki, 2016).    

Efnahagslegur ávinningur af ferðaþjónustunni hefur verið mikill undanfarin ár en frá árinu 

2013 hefur hún verið sú grein sem aflar mestra gjaldeyristekna fyrir íslenskt hagkerfi, meiri 

tekna en bæði sjávarútvegurinn og álframleiðslan (Íslandsbanki, 2017; Landsbankinn, 

2015). Efnahagslegur ávinningur og þáttur greinarinnar í atvinnusköpun er ótvíræður en auk 

þess er nokkuð ljóst að aukinn fjöldi ferðamanna hafi haft ýmis jákvæð samfélags- og 

menningarleg áhrif (Ferðamálastofa, 2017b; Ferðamáladeild Háskólans á Hólum, 2016; 

Höfuðborgarstofa, 2015; 2016; 2017). Þessi mikli vöxtur greinarinnar hefur einnig haft í för 

með sér aukið álag á bæði náttúruna og innviði samfélagsins og þar af leiðandi samfélagið 

sjálft.  

Flestar rannsóknir á áhrifum ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög benda til þess að mikill 

vöxtur greinarinnar geti haft mikil og mótandi áhirf á íbúa gestgjafasamfélaga (Kim et al., 

2013; Stylidis et. al., 2014) sem oft bera hitann og þungann af þeim vexti (Paul, 2012). 

Jákvæð samfélags- og menningarleg áhrif geta snúist upp í andhverfu sína þegar íbúar 

gestgjafasamfélagsins fara að finna fyrir „ferðaþjónustuþreytu“ sem getur leitt til núnings 

milli þeirra og ferðamanna (Paul, 2012; Kim et al., 2013; Stylidis et. al., 2014) eins og 

dæmi eru um á fjölsóttum ferðamannastöðum víðsvegar (Füller & Michel, 2014; Yáñez, 

2013). 

Flestir erlendir ferðamenn dvelja í miðborg Reykjavíkur er þeir sækja landið heim eða allt 

að 97% þeirra, hvort sem það er til lengri eða skemmri tíma (Landsbankinn, 2015; 

Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar, 2016; Samtök ferðaþjónustunnar, 2016a). 

Miðað við þetta háa hlutfall er alveg ljóst að mikið álag hefur skapast á miðborgarsvæðið 

og þar af leiðandi á íbúa þess. Þá bendir ýmislegt til að lítið mið hafi verið tekið af 

viðhorfum og hagsmunum íbúa svæðisins við hvers kyns ákvarðanatöku tengda 

samþættingu ferðaþjónustunnar við miðborgina sem íbúðahverfi (Íbúasamtök miðborgar 

Reykjavíkur, 2016).  
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Ef skoðaðar eru rannsóknir síðastliðinna ára á ferðaþjónustunni á Íslandi og áhrifum hennar 

er aðeins sárafáar úttektir eða rannsóknir að finna þar sem áhrif greinarinnar á íslenskt 

samfélag eru metin. Sama gildir um miðborg Reykjavíkur en ef miðað er við niðurstöður 

erlendra rannsókna sem leiða það í ljós að fjöldaferðaþjónusta hefur mjög mótandi áhrif á 

gestgjafasamfélög (Deery et al., 2012; Kim et al., 2013; Sharpley, 2014) sætir það furðu að 

ekki hafi verið lögð meiri áhersla á að rannsaka þau áhrif sem ferðaþjónustan hefur haft á 

íbúa miðborgarinnar. Segja má að þessi rannsókn sé svar við þeirri þörf þar sem viðtöl við 

íbúa (auk viðtala við ferðamenn) gefa vísbendingar um almennt viðhorf íbúa 

miðborgarinnar til þeirra breytinga sem ferðaþjónustan hefur haft á miðborgina sem 

íbúðahverfi. Mikilvægt er að varpa ljósi á viðhorf íbúa því að mörgu leyti eru það þeir sem 

bera þungan af aukinni ferðaþjónustu á svæðinu (Paul, 2012). Spurningin er sú hvort hröð 

uppbygging ferðaþjónustunnar í miðborg Reykjavíkur geti í raun leitt til hnignunar 

svæðisins bæði sem íbúðahverfis og ferðamannastaðar eins og dæmi eru um víða erlendis 

(Bimonte & Punzo, 2016) þar sem íbúarnir sitja svo uppi með hinn dulda kostnað (Paul, 

2012) eins og hækkandi fasteigna- og leiguverð, takmarkaða þjónustu, færri verslanir, aukið 

álag og svo framvegis (Füller & Michel, 2014; Kim et al., 2013). Sú staðreynd að íbúum fer 

fækkandi í miðborginni (Hagstofa Íslands, 2017) er helsta vísbendingin um að 

ferðaþjónustan hafi haft afgerandi áhrif á íbúa miðborgarinnar. 

1.1 Uppbygging og markmið rannsóknar: 
rannsóknarspurning 

Rannsóknin er byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum (Qualitative Research Methods) og 

unnin út frá einstaklingsviðtölum sem eru undirstaða rannsóknarinnar. Megin áhersla og 

markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að kanna viðhorf íbúa til aukinnar ferðaþjónustu í 

nærumhverfi þeirra, miðborg Reykjavíkur. Sérstök áhersla er lögð á að leiða í ljós viðhorf 

þeirra með því að kanna hvort, og þá hvernig, ferðaþjónustan hefur mótað daglegt líf þeirra og 

umhverfi í víðum skilningi. Þá skiptast íbúar í tvo hópa, íbúa og íbúa sem einnig reka verslun 

í miðborginni en einnig er mikilvægt að leiða í ljós viðhorf þeirra þar sem þeir hafa mögulega 

aðra sýn og viðhorf til aukinnar ferðaþjónustu í miðborginni sökum stöðu sinnar. Til 

samanburðar verður viðhorf og upplifun ferðamanna könnað og hvernig þeir skynja 

miðborgina sem ferðamannarými. Viðhorf beggja hópa (íbúa og ferðamanna) verða svo 

skoðuð í samræmi við helstu kenningar, fræðilega umræðu og rannsóknir á 

gestgjafasamfélögum og hvernig mismunandi hópar skynja, upplifa og nýta miðborgarrýmið. 

Því tengt verða hugmyndir um „samsköpun“ íbúa og ferðamanna skoðaðar eða hvernig rýmið 

er skapað út frá forsendum þessara mismunandi hópa og hvernig forsendurnar geta skarast. 

Borgaryfirvöld spila einnig stórt hlutverk þegar kemur að samþættingu ferðaþjónustunnar við 

miðborgina og íbúa hennar og því var leitað eftir sjónarmiðum tveggja fulltrúa þeirra til að 

varpa frekara ljósi á stefnu, hlutverk og aðkomu þeirra í þessu samþættingarferli. 

Rannsóknin byggir á undirstöðuspurningum sem leitast er við að svara í samræmi við 

viðhorf viðmælenda til ferðaþjónustunnar og þau mótandi áhrif sem hún hefur haft á 

miðborgina, íbúa og ferðamenn. Í forgrunni verða íbúar og lykilspurning rannsóknarinnar: 

„Hver eru viðhorf íbúa miðborgarinnar gagnvart aukinni ferðaþjónustu og auknum fjölda 

ferðamanna á svæðinu?“ Þá verður lögð áhersla á þætti eins og áhrif þessarar aukningar á 

miðborgina sem íbúðahverfi og daglegt líf íbúa, verslun og þjónustu og hótel- og 

gistirýmauppbyggingu. Til mótvægis og hliðsjónar verður kannað og rýnt í viðhorf 

ferðamanna og leitast við að svara: „Hvernig þeir upplifa miðborgina sem ferðamannastað út 
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frá þáttum eins og heildarupplifun, skynjun, verslun og þjónustu?“ Viðhorf fulltrúa 

borgaryfirvalda verða svo skoðuð í samhengi við viðhorf íbúa, ferðamanna og gagnrýni sem 

beinst hefur að núverandi borgaryfirvöldum í tengslum við uppbyggingu ferðaþjónustunnar í 

miðborginni (Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur, 2016) eða: „Hver er stefna, hlutverk og 

aðkoma borgaryfirvalda?“. Önnur gegnumgangandi lykilspurning rannsóknarinnar er: „Er 

miðborgin fyrir alla?“ Svar hennar felst í þverskurði viðhorfa viðmælenda og verður leitast 

við að svara spurningunni í samræmi við þau.  

2. Fræðileg nálgun 

Þrátt fyrir efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu getur hún haft í för með sér miklar afleiðingar 

fyrir gestgjafasamfélög sem oft virðast vera hunsaðar af hagsmunaaðilum og skipuleggjendum 

greinarinnar. Samfélags- og menningartengd áhrif ferðaþjónustu hafa hlotið tiltölulega litla 

athygli skipuleggjenda og hagsmunaaðila greinarinnar víðsvegar en einnig hefur visst áhuga- 

og þekkingarleysi ríkt innan fræðasamfélagsins í garð þessara áhrifa þar sem meiri áhersla 

hefur verið lögð á að rannsaka upplifun og ánægju ferðamanna (Sharpley, 2014). Áhrif 

ferðaþjónustu, og þá sérstaklega fjöldaferðaþjónustu hafa því verið vanmetin (Deery et al., 

2012) þrátt fyrir augljós mótandi áhrif sem þessi ört vaxandi grein getur haft á samfélög. Það 

er ljóst að til að bæði meta, og sporna gegn neikvæðum samfélagslegum áhrifum sem geta 

hlotist af ferðaþjónustu verður að rannsaka orsök og afleiðingu slíkra áhrifa en ekki einblína á 

efnahagslegan ávinning greinarinnar eins og vöxtur og þróun íslenskrar ferðaþjónustu ber vott 

um. Rannsóknir á slíkum áhrifum er öllum hagsmunaaðilum mikilvægar þar sem 

gestgjafasamfélag viðkomandi staðar er einn grunnstólpa greinarinnar (Deery et al., 2012).  

Hér á eftir verður lögð áhersla á kenningar er varða áhrif ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög 

auk þess sem tekin verða dæmi um nýlegar rannsóknir þar sem áhrif ferðaþjónustu innan 

borga eru metin útfrá hinum ýmsu þáttum eins og áhrifum á íbúa, skynjun ferðamanna, öðlun 

og samsköpun íbúa og ferðamanna. Einnig verður skoðað hver staða fræðanna er í dag og 

hverjir eru helstu veikleikar og styrkleikar þess fræðilega grunns er þau byggja á. 

2.1 Kenningar 

Samkvæmt Lowry et al. (2015) er mikil þörf fyrir nýjar kenningar í ferðamálafræði þar sem 

lítið hefur komið fram af nýjum kenningum síðastliðin ár. Þá hafa fræðimenn frekar sóst í að 

aðlaga kenningar að fræðunum sem eiga rætur að rekja til annara fræðigreina. Þennan skort á 

nýjum kenningum má rekja til þess að almennt samkomulag vanti innan fræðanna á því hver 

skilgreiningin á kenningu sé eða ætti að vera og hvað geti talist gilt kenningafræðilegt framlag 

og hvað ekki  (Lowry et al., 2015). 

Frá því um 1970 hafa margar rannsóknir verið framkvæmdar með það að markmiði að kanna 

og greina viðhorf íbúa gestgjafasamfélaga gagnvart þróun frekari ferðaþjónustu á því svæði 

sem þeir búa á (Vargas-Sánchez et al., 2015). Ákveðin straumhvörf urðu á þessum tíma þegar 

farið var að rannsaka að einhverju marki hvaða áhrif ferðaþjónusta gæti haft á 
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gestgjafasamfélög (Butler, 2011; Vargas-Sánchez et al., 2015) og spruttu margar kenningar 

fram á þessum tíma um tengsl ferðaþjónustu og gestgjafasamfélaga, eða hvernig ferðaþjónusta 

getur mótað gestgjafasamfélög. Ein áhrifamesta „frumkenningin“ sem var mótuð á þessum 

tíma er líkan Doxey frá árinu 1975 (Okulicz-Kozaryn & Strzelecka, 2016). Sú kenning felur í 

sér að þegar ferðaþjónusta eykst hratt á ákveðnum svæðum þá gangi gestgjafasamfélagið í 

gegnum stigskipt ferli (4 stig) sem hefst á því að almennt er ferðamönnum fagnað en þróast 

svo yfir í pirring í garð ferðaþjónustunnar sem svo verður að alsherjar ferðamannaþreytu 

meðal íbúa (Okulicz-Kozaryn & Strzelecka, 2016). Líkan Doxey hefur verið töluvert gagnrýnt 

og ekki talist fullnægjandi til að byggja á meðal annars vegna þess að sem kenninu skortir 

hana fræðilegan grunn sem takmarkar gildi hennar (Butler, 2011). Sharpley (2014) bendir 

aftur á móti á að þrátt fyrir að fræðamannasamfélagið hafni almennt líkani Doxey eða þeirri 

staðhæfingu að ferðaþjónusta snúist upp í andhverfu sína vaxi hún of hratt, þá sé sá eiginleiki 

ferðaþjónustu að gegnsýra samfélög, ólíkt öðrum greinum, almennt viðurkenndur (Sharpley, 

2014). Butler (2011) talar um að margar aðrar „frum-kenningar“ innan fræðanna sem komu á 

undan og eftir kenningu Doxey sem ekki voru byggðar á rannsóknum njóti heldur ekki 

samþykkis fræðanna í dag vegna þess að þær skorti, líkt og kenning Doxey, fræðilegann grunn 

(Butler, 2011). Sú kenning sem orðið hefur hvað lífseigust af hinum eldri kenningum er 

kenning Butlers um „Lífsferil ferðamannastaða“ frá árinu 1980 „Tourism Area Life Cycle 

Model“ eða „TALC“ en hún felur það í sér (í sinni einföldustu mynd) að um leið og 

ferðaþjónusta vex á ákveðnu svæði þá aukist einnig þau áhrif sem hún hefur á svæðið og 

samfélag þess (Diedrich & García-Buades, 2009). Nánar tilkekið þá gerir „TALC“ líkanið ráð 

fyrir stigskiptu ferli eða „þróunarstigum“ sem vinsælir ferðamannastaðir fari í gegnum (líkt og 

líkan Doxey) þar sem lokastigið einkennist af hröðum og illstýranlegum breytingum og 

neikvæð áhrif verða þeim jákvæðu yfirsterkari og þá dregur sjálfkrafa úr vinsældum þeirra 

staða sem komnir eru á það stig (Diedrich & García-Buades, 2009). Helsta gagnrýnin á 

kenningu Butlers er sú að hún byggir á því að ákveðin einsleitni einkenni samfélög (Deery et 

al., 2012) sem er varla í takt við þær forsendur sem unnið er útfrá í dag.  

„Félagslega gagnvirkni-kenningin“ (Social exchange theory) er ein af elstu og lífseigustu 

kenningunum sem stuðst hefur verið við innan ferðamálafræðanna og á upphaflega rætur að 

rekja til hagfræðikenningar sem síðar var aðlöguð meðal annars að hóp-rannsóknum fyrir 

félagssálfræði og svo ferðamálafræðirannsóknum (Ward & Berno, 2011). Einföld skilgreining 

hennar er á þá leið að gagnkvæm skipti á félags- og efnahagslegum auðlindum sé undirstaða 

allra mannlegra samskipta (Zhang et al., 2016). Kenningin var svo löguð að 

ferðamálafræðunum og rannsóknum á gestgjafasamfélögum í þeim tilgangi að hjálpa til við að 

ústkýra viðhorf íbúa gestgjafasamfélaga. Í því samhengi felur hún í sér að viðhorf einstaklinga 

gagnvart ferðaþónustu og mögulegur stuðningur þeirra við áframhaldandi þróun hennar 

byggist á mati þeirra á því sem þeir sem einstaklingar og það samfélag sem þeir tilheyra 

„græða á“ eða fá til baka frá greininni (Ward & Berno, 2011). Með öðrum orðum þá meta 

einstaklingar og gestgjafasamfélög ferðaþjónustu eftir því hvað hún gefur af sér; hver 

fórnarkostnaður samfélagsins er og hvað það fær til baka. Þrátt fyrir að kenningin hafi 

aðallega verið notuð í þeim tilgangi að spá fyrir um og útskýra viðhorf heimamanna gagnvart 

ferðamönnum hefur hún einnig verið nokkuð gagnrýnd fyrir að skorta vissa kenningalega 

fágun (Ward & Berno, 2011).  

Kenningar sem móta fræðilegan grunn ferðamálafræðanna í dag byggja að einhverju leyti á 

hinum eldri sem vísað er til hér að framan. Kenningar síðastliðinna ára sem hafa með áhrif 

ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög að gera eru flestar á þá leið að það sé engum blöðum um 

það að fletta að ferðaþjónusta hafi mikil og mótandi áhrif á gestgjafasamfélög (Deery et al., 

2012; Kim et al., 2013; Sharpley, 2014). Einnig er almennt viðurkennt hversu mikilvægt það 

er að meta þessi áhrif og mynda sterkan kenningafræðilegan grunn til að byggja á (Deery et 
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al., 2012; Diedrich & García-Buades, 2009; Sharpley, 2014). Þverskurður kenninga 

síðastliðinna ára sem byggðar eru á niðurstöðum fjölmargra rannsókna innan 

ferðmálafræðanna eru á þá leið að gestgjafasamfélög finni fyrir ýmsum áhrifum í kjölfar 

aukinnar ferðaþjónustu sem hafa mótandi samfélagsleg áhrif. Þessi áhrif eru oft illgreinanleg 

eða „falin“ og geta verið samfélaginu til framdráttar og haft á það jákvæð áhrif út frá 

samfélags- og menningarlegu tilliti. Aftur á móti geta gestgjafasamfélög líka orðið nokkuð illa 

undir skriðþunga ferðaþjónustunnar og þá sérstaklega þeir sem tilheyra „lægri“ stéttum 

samfélagsins sem oft fara halloka í samkeppninni við ferðamanninn sem leiðir til neikvæðni 

og jafnvel andstöðu gagnvart ferðaþjónustunni og ferðamönnum (Paul, 2012; Kim et al., 

2013; Yáñez, 2013; Okulicz-Kozaryn & Strzelecka, 2016). Neikvæð viðhorf íbúa gagnvart 

aukinni ferðaþjónustu eru svo í samræmi við hinn kenningafræðilega grunn sem lítur að 

þolmörkum ferðamannastaða (Kim et al., 2013). Kenning Kim et al. (2013) er á þá leið að 

ferðamannastaðir hámarki getu sína til að draga til sín ferðamenn eða þangað til íbúar 

gestgjafasamfélagsins fara að finna fyrir neikvæðum hliðum þessa en þá verður kúvending á 

viðhorfum þeirra og þeir hætta að meta jákvæðar hliðar aukinnar ferðaþjónustu, bæði 

efnahagslegar og menningartengdar. Afstaða þeirra verður því fljótt mun neikvæðari vegna 

áhrifa aukinnar ferðaþjónustu á daglegt líf þeirra, sem leiðir til þess að þeim þyki að sér þrengt 

og vegna hækkandi framfærslukostnaðar (Kim et al., 2013). Sumar kenningar sem eru 

afrakstur rannsókna á gestgjafasamfélögum eru á þá leið að það sé engin samsvörun á milli 

vaxtar ferðaþjónustu og aukinnar ángægju íbúa vinsælla ferðamannastaða heldur þvert á móti 

sé samsvörun milli óánægju og aukinnar ferðaþjónustu eða: „Aukin ferðaþjónusta og þróun 

hennar er líklegri til þess að valda óánægju meðal íbúa gestgjafasamfélagsins og þar af 

leiðandi leiða til neikvæðara viðhorfs gagnvart greininni“ (Okulicz-Kozaryn & Strzelecka, 

2016: 801). 

Ábyrg ferðaþjónusta leiðir til sjálfbærni greinarinnar. Samkvæmt Dryga et al. (2016) getur 

ábyrg ferðaþjónusta átt þátt í að minnka bilið milli heimamanna og ferðamanna og þeirra ólíku 

menningarheima sem þeir oft á tíðum tilheyra. Sé ferðaþjónustu stýrt á ábyrgan hátt er mun 

líklegra  að heimamenn sýni umburðalyndi í garð ferðamanna vegna þess að hún ýtir undir 

nánari samskipti á milli þessara hópa (Dryga et al., 2016). Okulicz-Kozaryn & Strzelecka 

(2016) taka í svipaðan streng og segja að mögulega geti ábyrg ferðaþjónusta haft jákvæð áhrif 

á hamingjustuðul gestgjafasamfélaga. Samkvæmt slíkum kenningum bendir margt til þess að 

ábyrg ferðaþjónusta hafi jákvæð áhrif á gesti og gestgjafa en aftur á móti getur illa skipulögð 

og óábyrg ferðaþjónusta ýtt undir neikvæðni meðal heimamanna og jafnvel leitt til óvildar í 

garð ferðamanna (Dryga et al., 2016). Bimonte & Punzo (2016) benda á mikilvægi 

heimamanna í þessu samhengi eða að ábyrg og farsæl ferðaþjónusta og þróun hennar byggist á 

velvilja heimamanna. Paul (2012) er einnig á því að ábyrg ferðaþjónusta sé það mikilvæg að 

uppbygging, skipulagning og þróun hennar ætti að vera samofin  efnahagslegri skipulagningu 

og uppbyggingu ríkja þar sem byggt er á sjálfbærni greinarinnar  (Paul, 2012: 504-505). 

Kenningar sem vitnað er í hér að framan hafa með áhrif ferðaþjónustu, og þar af leiðandi 

ferðamanna, á gestgjafasamfélagið og íbúa þess að gera. Þáttur ferðamanna í öllu 

ferðaþjónustumenginu og kenningar tengdar því eru þýðingamiklar til að öðlast aukin skiling á 

öllum þáttum ferðaþjónustu og samspili þeirra þátta. Sharpley (2014) kallar eftir þverfaglegum 

rannsóknum til að auka skilning á skynjun og viðhorfum bæði íbúa gestgjafasamfélaga og 

samskiptum þeirra við ferðamenn en þá í samhengi við félagslegt líf íbúana. Slíkar rannsóknir 

og kenningar þeim tengdar eru mikilvægur þáttur í að skilja áhrif ferðaþjónustu á 

gestgjafasamfélög og dýpka þar að auki skilning á ferðamönnum sem ákveðnu afli útfrá bæði 

menningarlegu, samfélagslegu og efnahagslegu tilliti.  
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Kenningar er varða upplifun og skynjun ferðamannsins eru veigamikill hluti 

ferðamálafræðanna en þær eru byggðar á hugmyndum og kenningum um rými (t.d. Cloke, 

2007). Eins og gefur að skilja er heildaránægja ferðamanna ein grunnstoða ferðaþjónustu sem 

að miklu leyti hvílir á hvernig gestgjafasamfélagið í heild tekur á móti gestum. Þar af leiðandi 

hefur það verið vinsælt viðfangsefni að skoða hvert hlutverk ferðamannsins er í því að móta 

gestgjafasamfélagið en ekki síður hver skynjun ferðamannsins er á áfangastaðnum sem rými.  

Sharpley (2014) áréttar að til þess að skapa einhvern sameiginlegan kenningafræðilegan grunn 

eða jafnvel „sannleika“ í þessum efnum verði að öðlast dýpri skilning á samskiptum 

ferðamanna og heimamanna og viðbrögðum þeirra því án þessa skilnings er líklegt að viss 

stöðnun einkenni fræðin. Samkvæmt Sharpley (2014) er mikilvægt að útiloka ekki ferðamenn 

frá rannsóknum á gestgjafasamfélögum vegna þess að þeir hafa vissar væntingar til 

heimamanna og fyrirframgefnar hugmyndir um þá alveg eins og heimamenn hafa vissar 

hugmyndir og væntingar til ferðamanna. Eða, til þess að  skilja áhrif ferðaþjónustu á 

gestgjafasamfélagið verður að rannsaka viðhorf og skynjun ferðamanna sem sækja það heim  

(Sharpley, 2014). Maitland (2010) varar svo við öllum tilraunum til að aðskilja ferðamenn frá 

gestgjafasamfélaginu eða: 

 „Það að skilin milli ferðamanna og íbúa borga og annara þeirra sem nýta sér þær og 

milli ferðamannahegðunar og þess sem telst ekki til ferðamannahegðunar, séu sífellt 

að verða ógreinilegri þýðir að það er gagnslaust fyrir borgir að byggja aðdráttarafl 

sitt eingöngu á því að skapa endalaust meira af fyribærum með það að markmiði að 

laða ferðamenn að, ferðamenn sem teljast til hlutlausra neytenda. Slík viðleitni 

jafngildir þátttöku í hernaðarkapphlaupi sem á sér engan endi og gerir kröfu um sífellt 

meiri fjárfestingar í tilraunum til að skapa hið endanlega aðdráttarafl fyrir ferðamenn. 

Þess í stað ættu borgir að íhuga hvernig ferðamennirnir sjálfir geti skapað eigin 

sérstæða upplifun með samspili sínu við borgina“ (Maitland, 2010: 178). 

Þarna bendir Maitland (2010) á þá þróun sem orðið hefur víða þar sem markvisst er reynt að 

aðskilja ferðamenn og íbúa gestgjafasamfélagsins með „tilbúnum rýmum“ þar sem verslun og 

þjónusta auk afþreyingar er nær algerlega stíluð inn á ferðamenn. Þessar hugmyndir Maitlands 

(2010) eru af svipuðum meiði og hugmyndir Richards (2011) um samsköpun ferðamanna og 

heimamanna eða að aðilar ferðaþjónustu ættu að skapa grundvöll fyrir því að ferðamenn hafi 

tækifæri á því að taka þátt í daglegu lífi og menningu heimamanna í staðinn fyrir að aðskilja 

þessa tvo hópa. Kenningar um viðhorf ferðamanna tengdum þeim stað sem þeir heimsækja 

blandast svo einnig kenningum um markaðssetningu staða, eða hvernig viss ímynd er búin til 

af ferðamannastöðum (Maitland, 2010) en þessi „tilbúna ímynd“ staða stangast svo oft á við 

raunveruleikann og einkenni staðarins (Ekinci et al., 2006). Það að aðlaga ákveðin svæði 

borga sérstaklega að ferðaþjónustu og ferðamönnum og um leið að selja þeim ákveðna ímynd 

af viðkomandi stað og jafnvel íbúum getur snúist upp í andhverfu sína og leitt til þess að íbúar 

hverfa á braut og ferðamenn sjá í gegnum tálsýnina (Maitland, 2010).   

Kenningar tengdar því hvað og hvernig staðir móta viðhorf ferðamanna eru svo í samræmi við 

kenningar um ferðamannastaði sem rými. Þær kenningar vísa til þess hvernig rými getur verið 

endurskilgreint á vinsælum ferðamannastöðum og hvernig slíkir staðir eru svo oftar en ekki 

sniðnir að þörfum og væntingum ferðamanna. Þar af leiðandi eru slíkir staðir 

endurskilgreindir og saga þeirra búin til. Með öðrum orðum þá er stöðum og byggingum þeirra 

gefin viss merking, menning er endurskilgreind og jafnvel búin til þegar kemur að því að selja 

ferðamönnum fyrirfram ákveðna og tilbúna ímynd og þar af leiðandi hvernig þeir eigi að 

skynja það rými sem þeim er boðið upp á (Cloke, 2007). Ef ákveðin rými innan borga eru 

markvisst „hönnuð“ í þeim tilgangi að laða að ferðamenn með tilliti til afþreyingar, verslunar 

og þjónustu hefur það áhrif á skynjun þeirra á því tiltekna rými. Spurningin er aftur á móti sú 
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hvort slík rými þjóni í raun „þörfum og löngunum“ ferðamanna (Low & Altman, 1992 í 

Martin & Storr, 2009) þar sem þeir leita í auknum mæli í að upplifa staðbundna menningu 

(Maitland, 2010)?  

Skynjun á rými er stór hluti af heildarupplifun ferðamanna eða hvernig tilbúið rými hefur áhrif 

á þá (Cloke, 2007). Martin & Storr (2009) vísa í hvernig umhverfissálfræðingar reiða sig á 

þrjú hugtök til að lýsa tengslum fólks við ákveðið umhverfi:  

„(a) tenging við stað: sú hrifning eða tengsl sem fólk skilgreinir í tengslum við 

ákveðinn stað; (b) sjálf (identity) manneskju í tengslum við stað: sá hluti sjálfs 

einstaklings sem fólk skilgreinir með vísun í ákveðinn stað; (c) hversu háð fólk er 

ákveðnum stað: skynjun einstaklings á því hversu vel ákveðinn staður getur þjónað 

þörfum hans og löngunum samanborið við aðra staði“ (Low & Altman, 1992 í Martin 

& Storr, 2009: 27). 

Þarna er bent á mismunandi forsendur er geta legið að baki þess hvernig fólk skynjar og 

upplifir ákveðið rými, bæði sem gestir og gestgjafar. Þessar forsendur geta hjálpað til við að 

útskýra hvernig mismunandi hópar innan sama rýmis skynja það eins og á vinsælum 

ferðamannastöðum sem mæta þörfum mismunandi hópa á ólíkan hátt. Martin & Storr (2009) 

benda svo á að ferðamenn og heimafólk hafi í flestum tilfellfum mismunandi tengingu við 

staði og því geti verið sérstaklega gagnlegt fyrir rannsakendur og fræðimenn að styðjast við 

kenningar sem varða „skynjun staða“ til að öðlast skilning á mismuninum á milli þessara 

hópa; nánar tiltekið, að skilja hver mismunandi tengsl og viðhorf þessara tveggja hópa (gesta 

og gestgjafa) eru til ákveðinna staða og hver viðhorf þeirra eru gagnvart breytingum innan 

þeirra. Kianicka et al. (2006) í Martin & Storr (2009) færa svo rök fyrir því að mismunurinn á 

því hvernig ferðamenn og heimamenn skynja staði og rými geti útskýrt hvers vegna þessir 

tveir hópar hafi oft ólíkar skoðanir til dæmis á því hvað eigi að vernda og/eða endurbyggja 

þegar kemur að byggingum og öðru manngerðu umhverfi (Martin & Storr, 2009) sem getur 

mótað skynjun ferðamanna þegar þeir heimsækja nýja staði. Hvernig heimamenn skynja 

umhverfi sitt ræðst svo oftast af reynslu þeirra tengdri staðnum eða hvernig hann tengist þeirra 

daglega lífi og jafnvel æskuminningum. Skynjun ferðamannsins mótast aftur á móti af 

fagurfræðilegum gildum og einkennum staðarins sem þeir heimsækja en einnig er skynjun 

þeirra ekki jafn félagslega tengd og í tilfelli heimafólks. Samkvæmt þessum kenningum er því 

þónokkur munur milli þessara tveggja hópa, ferðamanna og íbúa gestgjafasamfélagsins og 

skynjun þeirra sem meðal annars ræðst af fyrri reynslu og samfélagslegri tengingu (Martin & 

Storr, 2009). Tenging íbúa eyja við heimkynni sín er oft á tíðum einstök og mun sterkari en 

tenging íbúa meginlanda vegna landfræðilegrar afmörkunar frá umheiminum (Martin & Storr, 

2009). Ef marka má þessa kenningu eru því ákveðin tengsl milli landfræðilegrar afmörkunar 

og viðhorfs íbúa gagnvart ferðamönnum, eins og í tilfelli Íslendinga. Aftur á móti er það þessi 

landfræðilega einangrun sem hefur mögulega átt þátt í vinsældum landsins sem 

ferðamannastaðar og auk þess sem landið hefur verið markaðssett mjög markvisst sem hluti 

„hins framandi norðurs“ (Lund ofl., 2017). 

Samkvæmt Maitland (2010) vilja ferðamenn í auknu mæli upplifa staðbundna menningu og 

siði áfangastaðarins sem þeir heimsækja og eru þar af leiðandi farnir að leita út fyrir hin 

hefðbundu ferðamannasvæði. Ferðamenn vilja því ekki að þeim sé boðið upp á eitthvað 

tilbúið rými, menningu og þjónustu sem er þröngvað upp á þá. Þá sé það varhugavert að 

aðlaga vissa staði borga, þá einkum miðsvæði þeirra, að ferðaþjónustunni á kostnað þess sem 

getur talist staðbundin menning. Að hans mati er þetta vegna þess að ferðamenn eru sífellt að 

verða sjóaðri í ferðalögum og að margir hverjir heimsæki sömu staðina aftur og aftur. 
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Maitland (2010) leggur svo áherslu á að þeir sem komi að borgarmótun eigi því að fara 

varlega í að „ferðaþjónustuvæða“ borgir:„Ekki er lengur hægt að líta á ferðaþjónustu innan 

borga sem aðskilið fyrirbæri þar sem lögð er áhersla á vel afmörkuð ferðamannasvæði þar 

sem tiltölulega viljalausir gestir innbyrða ferðamannavörur sem eru kirfilega hannaðar í 

þeim tilgangi“ (Maitland, 2010: 176). Þegar svo ferðamenn blandast heimamönnunum skapar 

það einnig vissan menningarauð því þeir eiga þátt í að endurskapa borgina með því að leita 

nýrra leiða og svæða til að upplifa hana innan um íbúa hennar (Maitland, 2010). Füller & 

Michel (2014) tala einnig um að ferðamenn séu í auknu mæli farnir að sækjast í að upplifa og 

blandast daglegu lífi heimamanna og menningu þeirra og séu því farnir að forðast hin 

dæmigerðu ferðamannasvæði.  

Menningararfleifð þeirra staða sem ferðamenn heimsækja er sá þáttur sem hefur hvað mest 

aðdráttarafl fyrir þá samkvæmt Francis-Lindsay (2009). Menningararfur gestgjafasamfélaga 

og áhugi ferðamanna á honum getur því átt stóran þátt í að blása lífi í annars dauflega 

ferðaþjónustu eins og til dæmis innan borga. Francis-Lindsay (2009) ítrekar einnig að oft sé 

þunn lína milli neyslumiðaðrar ferðaþjónustu og þess að gestgjafasamfélög standi vörð um og 

kynni menningararf sinn. Kenning hennar er á þá leið að til þess að forðast neyslugildruna 

(Tourist Trap) og til þess að gestgjafasamfélög geti nýtt menningararf sinn sem aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn, verði að vekja áhuga íbúa gestgjafasamfélagsins á honum og þar eru 

stjórnvöld, einkarekin ferðaþjónustu fyrirtæki sem og óháðar stofnanir ábyrg (Francis-

Lindsay, 2009: 165-166).  

Í miðborg Reykjavíkur hefur menningararfurinn verið gerður markvisst að söluvöru en einnig 

má segja að nýr menningararfur hafi verið búinn til eins og „lundinn“ ber vott um sem er 

orðinn einskonar táknmynd bæði ferðamannaverslunar og Íslands sem hluta 

norðurheimskautsins (Lund et al., 2017). Hin ógreinilegu skil milli neyslumiðaðrar 

ferðaþjónustu og þess að ríki standi vörð um og kynni menningararf sinn (Francis-Lindsay, 

2009) kristallast í þessu dæmi. Paul (2012) talar um að félags- og menningarengd áhrif 

ferðaþjónustu séu samofin heimsvæðingarferlinu eða: „Fjölbreytni víkur fyrir skilvirkni og 

staðbundin menning fyrir heimsmenningu“ (Paul, 2012: 502). Nánar tiltekið er kenning hans á 

þá leið að ferðaþjónusta geti þynnt út menningararf þjóða sem á endanum láti undan 

ferðaþjónustuvæðingu sem sé byggð á neyslu. Með öðrum orðum þá verður 

menningararfurinn að söluvöru sem verði til þess að hann þynnist út á skömmum tíma. 

Verslunargötur borga geta verið stór hluti af ímynd þeirra. Zukin (2012) leggur áherslu á 

mikilvægi þeirra og talar um að í þeim sé að finna „erfðaefni“ menningar samfélagsins sem sé 

samofið vörum, íbúum samfélagsins og siðum þess. Enn frekar séu verslunargötur félagslegt 

rými þar sem kristallast menningararfleifð samfélagsins þar sem bæði íbúar til langs tíma og 

aðkomufólk eiga heima;  rými sem hægt er að móta og fólk tengist sterkum böndum (Zukin, 

2012: 282). Verslunargötur geta því átt stóran þátt í aðdráttarafli borga og því að kynna 

ferðamenn fyrir menningu þeirra. Enn fremur telur Zukin (2012) verslunargötur og þann 

menningararf sem þær hafa að geyma mun mikilvægari en almennt er viðurkennt auk þess að 

vera lífæð hinna ýmsu borga sem meðal annars dragi til sín fjölda ferðamanna og eru 

heimamönnum afar mikilvægar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar og kenningu Zukin 

(2012) eru þrjú atriði sem einkenna verslunargötur borga (og þá sérstaklega gamalgrónar 

verslunargötur) og móta torræðan menningararf þeirra. Í fyrsta lagi þá er þar að finna sterk 

fagurfræðileg gildi sem eru einskonar uppistaða slíkra gatna. Í öðru lagi þá sé þar að geyma 

sameiginlegt minni samfélagsins. Í þriðja lagi þjóna gamlar verslunargötur þeim tilgangi að 

vera einkonar leiksvið þar sem farið er eftir handriti hefða sem einkenna mannleg samskipti 

innan þéttbýlis og borga. Á þessu „leiksviði“ sem gamalgrónar verslunargötur eru er viss 

togstreita milli stétta sem noti rými þeirra á mismunandi hátt (Zukin, 2012: 283; Lund ofl., 
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2017). Þessar hugmyndir Zukin (2012) samræmast að miklu leyti því sem Lund et al. (2017) 

tala um varðandi Laugaveginn eða að togstreita hafi löngum einkennt hann og miðsvæði 

borgarinnar. Menningarlegt mikilvægi Laugavegarins í þessu samhengi, bæði sem miðpunkts 

verslunar, félagslegs rýmis, miðstöðvar menningar og ekki síst, staðar sem hefur einkennst og 

mótast af togstreitu í einni eða annari mynd (Lund et al., 2017), er mikið.  

Kenningar um tilbúin rými og menningararf sem söluvöru tengjast því fyrirbæri sem nokkuð 

hefur verið rannsakað og er tengt fyrirfram gefnum hugmyndum ferðamanna um þá staði sem 

þeir sækja heim. Ferðamönnum eru oft á tíðum „seldar“ vissar staðalímyndir fyrirfram sem 

verður til þess að þeir hafa oft mjög fastmótaðar fyrirfram gefnar hugmyndir um staðinn sem 

þeir heimsækja. Innan ferðamálafræðanna er þetta kallað „Tourist Gaze“ og felur það í sér að 

ferðamenn einblína á „ósvikna upplifun“ á staðnum sem þeir heimsækja og oft bregðast 

gestgjafasamfélögin við með því að standa undir þessum væntingum með fjárhagslegan 

ávinning í huga (Urry, 1990). Eins og áður hefur komið fram koma slík viðbrögð 

gestgjafasamfélagsins í raun engum til góða og verða oftar en ekki til þess að aðskilja 

ferðamenn og íbúa (Kim et al., 2013; Maitland, 2010; Cloke, 2007). 

Kenningar og fræðileg umræða um neikvæð áhrif ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög er 

nokkuð fyrirferðamikil en einnig eru þónokkrar kenningar sem benda á hin augljósu jákvæðu 

áhrif sem ferðamenn og ferðaþjónusta getur haft á gestgjafasamfélög og þá ekki bara út fá 

efnahagslegu tilliti. Paul (2012) bendir til dæmis á að almennt séð geti ferðaþjónusta átt þátt í 

að blása nýju lífi í menningarlíf samfélaga einfaldlega vegna þess að list og hefðir samfélaga 

hafi alltaf visst aðdráttarafl fyrir erlenda gesti (Paul, 2012: 502). Þetta samræmist svo 

kenningum um „skapandi borgir“ (Creative Cities) eða hvernig margar borgir hafa á 

undanförnum árum þróast yfir í að vera meira „skapandi“ í kjölfar aukinnar ferðaþjónustu 

(Scott, 2006). Scott (2006) talar um að hugmyndir og kenningar um skapandi borgir séu 

orðnar nokkuð fyrirferðamiklar innan þéttbýlisfræðanna en bæði fræðimenn og 

stefnumótendur deili bæði um víða merkingu þeirra og hagnýtt gildi. Ein slíkra kenninga um 

skapandi borgir er á þá leið að mun vænlegra sé fyrir samþættingu ferðaþjónustu og borga að 

sameina íbúa þeirra og ferðamenn sem sækja þær heim með vissri samsköpun þeirra á milli  í 

stað þess að skipuleggjendur greinarinnar reyni að aðgreina þá (Richards, 2011). Alvarez 

(2010) bendir á að ein forsenda þess að borgir þrífist í dag sé sú að í þeim sé lögð áhersla á 

skapandi starfsemi. Richards (2011) talar um að ferðaþjónusta innan borga byggist á vissri 

samsköpun ferðamanna og íbúa og því sé hún orðin skapandi grein. Samsköpunin sem 

Richards (2011) vísar til byggist einfaldlega á að því að ferðamenn og heimamenn móti saman 

hið daglega líf og menningu. Þetta leiði af sér ósvikna upplifun sem gerir ferðamönnum kleift 

að þróa með sér skapandi eiginleika og hæfni fyrir tilstuðlan samskipta við íbúa og menningu 

þeirra (Richards, 2011). Samkvæmt kenningu Scott (2006) þá getur þetta skapandi ferli 

skapað mörg tækifæri en á sama tíma getur einnig þrifist félagslegt, menningarlegt og 

efnahagslegt misrétti innan gestgjafasamfélagsins. Til að borg geti talist „skapandi“ þurfi hún 

að uppfylla viss félagsleg skilyrði og í raun sé ekki hægt að tala um endanlegan árangur í þeim 

efnum fyrr en tekið hefur verið á þeim málum (Scott, 2006). Með öðrum orðum þá sé það 

grundvallaforsenda skapandi borga að jafnrétti og lýðræði sé haft að leiðarljósi; að allir kimar 

samfélagsins séu hluti af því að móta hina skapandi borg (Scott, 2006: 15). Evans (2007) talar 

um að það sem geri borg skapandi sé fyrst og fremst menningarauður og mannleg samskipti 

sem þróist með tímanum; það að búa til nýja aðstöðu og nýtt rými fyrir skapandi hluti innan 

borga er ekki lausnin samkvæmt kenningu hans.  

Helsta gagnrýnin á hina skapandi stefnu borga er að hún verði að einskonar „skapandi æði“ 

sem leiði til markaðsvæðingar hins daglega lífs innan gestgjafasamfélagsins (Richards, 2011). 
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Evans (2007) vill meina að í grunninn fari „sköpun“ og ferðaþjónusta ekki ýkja vel saman þar 

sem að hagsmunir beggja fyrirbæra skarist að mörgu leyti: „ferðaþjónustu hætti til að ýta undir 

stofnanavædda menningu þar sem fjölbreytni og sérkenni verða undir sem í raun eru 

lykilhráefni nútíma borgarmenningar“ (Evans, 2007: 70). Að hans mati er það grunnforsenda 

skapandi borga að ferðaþjónustuvæða þær ekki um of með tilheyrandi skipulagningu eins og 

„skipulögðum ferðum“ fyrir ferðamenn ofl; borgin og menningin verða að fá að skapa sig sjálf 

(Evans, 2007: 70).  

Samkvæmt kenningu Sharpley (2014) verður að ríkja visst jafnvægi milli allra 

grunnþátta ferðaþjónustu. Nánar tiltekið er kenning hans sú að: “Grundvallarforsenda 

árangursríkrar og farsællar ferðaþjónustu er jafnvægi og samræmi milli ferðamanna, fólksins 

og staðanna sem þeir sækja heim og stofnananna og fyrirtækjanna sem standa að baki 

ferðaþjónustunni“ (Sharpley, 2014: 37). Segja má að þverskurður þeirra kenninga og 

hugmynda sem vitnað er í hér að ofan sé það jafnvægi sem Sharpley (2014) vísar til. Nánar 

tiltekið verður visst jafnvægi að ríkja milli ferðamanna og gestgjafasamfélagsins og ekki síður 

á milli íbúa og hinna fjölmörgu aðila sem standa á bakvið ferðaþjónustu hvers staðar fyrir sig. 

Ef marka má Lowry et al. (2015) hefur ekki farið mikið fyrir nýjum kenningum innan 

ferðamálafræðanna síðastliðin ár og því ríkir ákveðin „kenningalegur skortur“ sem hefur áhrif 

á rannsóknir innan þeirra þar sem enn vantar mikið upp á fræðilegan skilning á áhrifum 

ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög (Lowry et al., 2015; Sharpley, 2014). Franklin (2007) vill 

meina að frekar sé þörf fyrir að skoða frekar hvað ferðaþjónusta sé og hvað hún leiði af sér 

(verufræðileg nálgun) frekar en að móta nýjar kenningar.  

Hér á eftir verður nánar rýnt í rannsóknir, hugmyndir og fræðilega umræðu 

ferðamálafræðanna sem tengist áhrifum ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög til að skoða frekar 

hvar fræðin eru stödd í dag þegar kemur að rannsóknum á gestgjafasamfélögum.  

2.2 Áhrif fjöldaferðamennsku á gestgjafasamfélög 

Rannsóknir síðustu ára á áhrifum ferðaþjónustu og þá sérstaklega „fjölda- ferðaþjónustu“ 

(Mass Tourism), á smærri og stærri gestgjafasamfélög leggja áherslu á að skoða menningar- 

og félagsleg áhrif út frá fjölmörgum þáttum eins og til dæmis íbúafjölda, menningu, rými, 

verslun og þjónustu, ímynd staðarins og samfélagslegum þolmörkum (Füller & Michel (2014; 

Maitland, 2010; Kim et al., 2013; Sharpley, 2014 ofl.). Margar þessara rannsókna sýna fram á 

hversu mótandi áhrif ferðaþjónusta hefur á gestgjafasamfélög sem getur verið af hinu góða en 

einnig getur of mikil ferðaþjónusta og meðfylgjandi fjöldi ferðamanna leitt til neikvæðra 

áhrifa (Kim et al., 2013; Paul, 2012; Stylidis et. al., 2014 ofl.). Augljós jákvæð áhrif sem vel 

skipulögð ferðaþjónusta leiðir af sér er fjárhagslegur ávinningur sem oft fylgir greininni en 

einnig getur aukinn fjöldi ferðamanna auðgað mannlíf gestgjafasamfélaga með því að þjappa 

fólki af ólíkum menningaruppruna saman og jafnvel minnkað spennu milli ólíkra 

menningarheima (Paul, 2012: 500). Aftur á móti getur sú þróun sem fylgir aukinni 

ferðaþjónustu einnig orðið neikvæð eins og til dæmis þegar ferðamönnum og gististarfsemi 

undir þá fjölgar um of sem veldur því að íbúum gestgjafasamfélagsins þykir að sér þrengt 

(Kim et al., 2013). Aukin hótel- og gistirýmauppbygging getur einnig haft áhrif á framboð á 

íbúðarhúsnæði sem skilar sér í hækkandi leigu- og íbúðaverði fyrir heimamenn (Arion banki, 

2015; Kim et al., 2013). Dæmi um önnur áhrif er þau er snúa að verslun og þjónustu sem 

einkum nýtist heimamönnum sem getur orðið undir í samkeppni við ferðaþjónustutengda 

verslun og þjónustu (Fernández, 2014; Füller & Michel, 2014). Þessar neikvæðu hliðar geta 

svo mótað viðhorf heimamanna gagnvart ferðamönnum til hins verra (Kim et al., 2013). Til 
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að minnka líkur á og jafnvel afstýra slíkri þróun er þátttaka og stuðningur íbúa 

gestgjafasamfélaga bæði mikilvægur og nauðsynlegur fyrir ferðaþjónustu á hvaða stað sem er 

(Stylidis et. al., 2014). Deery et al. (2012) benda á að stjörnvöld og aðilar sem komi að 

ferðaþjónustu beri mikla ábyrgð í þessum efnum og verði að standa vörð um að 

ferðaþjónustan hafi ekki neikvæð áhrif á íbúa þannig að ekki skapist hætta á missætti milli 

þeirra og ferðamanna. Til að auka skilning á félagslegum áhrifum ferðaþjónustu á 

gestgjafasamfélög er afar þýðingamikið að styrkja hinn fræðileg grunn, meðal annars með 

auknum rannsóknum:  

„Mikilvægi þess að rannsaka félagsleg áhrif ferðaþjónustu verður ekki ofmetið. Það er 

þýðingarmikið fyrir greinina, ferðamálaráðuneyti og stofnanir tengdar ferðaþjónustu 

að skilja hvernig einstaklingar innan gestgjafasamfélagsins sem og 

gestgjafasamfélagið í heild sinni skynja kosti og ókosti ferðaþjónustu vegna mögulegra 

neikvæðra viðbragða gagnvart ferðamönnum ef jafnvægi er ekki náð“  (Deery et al., 

2012: 64). 

Deery et al. (2012) gagnrýna í þessu samhengi ofuráhersluna á megindlegar 

rannsóknaraðferðir sem hafi verið ráðandi innan rannsókna tengdum ferðaþjónustu og þá 

sérstaklega í sambandi við gestgjafasamfélög, því tölfræðin nái ekki að koma viðhorfum 

heimamanna nægjanlega vel til skila. Þau leggja til að með aukinni áherslu á eigindlegar 

rannsóknaraðferðir sé frekar hægt að útskýra heldur en bara að lýsa hinum félagslegu áhrifum 

sem ferðaþjónusta getur haft á gestgjafasamfélög. Benda þau á að þáttökuathuganir eða 

aðferðir byggðar á fyrirbærafræði séu mun vænlegri leið og betur til þess fallnar að rannsaka 

áhrif ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög og veiti þar að auki dýpri skilning á þessu áhrifum en 

áður (Deery et al., 2012; Griffin & Hayllar, 2009). Fyrirbærafræði þessi byggir á því að öðlast 

skilning á því hvernig þátttakandinn sér heiminn: „markmið rannsakandans er að sjá heiminn 

með hans eigin augum en til þess að ná því þarf hann að losa sig við sínar fyrirframgefnu 

hugmyndir og viðhorf“ (Gray, 2014). Sharpley (2014) tekur í svipaðan streng en leggur 

áherslu á að vöntun sé á þverfaglegum rannsóknum til að auka skilning á skynjun og 

viðhorfum bæði íbúa gestgjafasamfélaga og samskiptum þeirra við ferðamenn en þá í 

samhengi við félagslegt líf íbúana.  

Füller & Michel (2014) benda á að takmörkuð áhersla hafi verið lögð á rannsóknir sem 

tengjast því hvernig ferðaþjónusta getur mótað ákveðin svæði eða hverfi borga og þar með 

haft áhrif á íbúa og þeirra daglega líf. Samkvæmt þeim hefur þess í stað að mestu verið 

einblínt á áhrif ferðaþjónustu út frá gróða- og hagvaxtar áætlunum auk rannsókna á 

ferðaþjónustumiðaðri stefnu borga þar sem vissum hverfum og svæðum hafi verið breytt í 

sérstök ferðamannasvæði (Füller & Michel, 2014). Líkt og Sharpley (2014) bendir Oviedo-

García (2016) á mikilvægi þverfaglegrar nálgunar og samvinnu við framkvæmd 

ferðaþjónusturannsókna því hún sé framþróun fræðanna nauðsynleg; það liggi í hlutarins eðli 

að því fleiri fræðigreinar sem leggja til slíkra rannsókna því meiri verði ávinningurinn 

(Oviedo-García, 2016). Rannsóknir byggðar á slíkum fjölþátta grunni verði, og feli í sér 

gagnkvæm áhrif mismunandi kenningafræðilegra ramma, aðferðafræði og rannsóknatækni til 

að veita betri og dýpri skilning á mismunandi áhrifum og umfangi ferðaþjónustu á öllum 

stigum (Darbellay og Stock, 2012 í Oviedo-García, 2016). Samkvæmt þessu gætu til dæmis 

félagsvísindin, og þá sérstaklega mannfræði og félagsfræði kenningar og rannsóknaaðferðir, 

nýst vel til að byggja undir og auka við rannsóknir tengdar áhrifum ferðaþjónustu á 

gestgjafasamfélög.  
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Sharpley (2014) hefur skoðað hvernig þróun rannsókna tengdum ferðaþjónustu hefur verið 

síðastliðin ár en samkvæmt honum hefur hinn fræðilegi skilningur á gestgjafasamfélögum 

ekki aukist í samræmi við magn og umfang slíkra rannsókna. Aukna athygli og áhuga 

fræðasamfélagsins síðastliðin ár á áhrifum ferðaþjónustu á gestgjafasamfélögum má að hans 

mati rekja til þess að loks er farið að viðurkenna ábyrgðahluta skipuleggjenda ferðaþjónustu 

og ferðaþjónustuaðila gagnvart velferð íbúa gestgjafasamfélaga (Sharpley, 2014: 37). Okulicz-

Kozaryn & Strzelecka (2016) eru á svipaðri skoðun eða að ákveðin áhersla hafi verið innan 

ferðamálafræðanna síðastliðin ár á að rannsaka ánægju ferðamanna frekar en ánægju íbúa 

gestgjafasamfélaga sem verða fyrir áhrifum ferðaþjónustu. Samkvæmt Sharpley (2014) er því 

þörf fyrir margvíða nálgun í rannsóknum á skynjun íbúa gestgjafasamfélaga sem byggir á bæði 

viðhorfi heimamanna og svo samskiptum þeirra við ferðamenn (Sharpley, 2014).  

Diedrich & García-Buades (2009) benda einnig á mikilvægi rannsókna á gestgjafasamfélögum 

út frá samfélagslegum forsendum en að það sé ekki síður mikilvægt að samfélög verði ekki of 

háð ferðaþjónustu efnahagslega séð: „Það að skilja og meta áhrif ferðaþjónustu á samfélög er 

mikilvægt til þess að viðhalda sjálfbærni og velgengni greinarinnar til langs tíma litið. Um 

leið og hagkerfi eru orðin að mestu háð ferðaþjónustu getur niðursveifla innan greinarinnar 

haft mjög slæmar afleiðingar“ (Diedrich & García-Buades, 2009: 512). Það er því ekki 

jákvætt fyrir gestgjafasamfélög þegar jákvæð efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu skyggja á hin 

undirliggjandi samfélagslegu vandamál tengdum miklu álagi vegna ferðaþjónustu. Scott 

(2006) leggur einnig áherslu á hversu mikil efnahagsleg tengsl eru við ferðaþjónustu og 

hvernig hún getur haft jákvæð áhrif á samfélög á vinsælum ferðamannastöðum. Fyrir þau ríki 

sem reiða sig að miklu leyti á ferðaþjónustu er efnahagslegur ávinningur greinarinnar þeim 

mjög mikilvægur og er án efa einn stærsti og umfangsmesti jákvæði þáttur hennar: 

„Eitt helsta ótakmarkaða flæði auðs í heiminum í dag er tengt ferðaþjónustu og þar af 

leiðandi er hún mikil tekjulind sem leiðir af sér gjaldeyristekjur og ríkistekjur auk þess 

sem hún ýtir undir hagvöxt og þróun hjá gestgjafasamfélögum. Þar af leiðandi hefur 

ferðaþjónustugeirinn almennt verið viðurkenndur sem einn af burðarþáttum hagvaxtar 

og þróunar“ (Sharpley, 2014: 37). 

Scott (2006) bendir aftur á móti á þær neikvæðu hliðar sem geta tengst efnahagslegum 

uppgangi af völdum ferðaþjónustu. Samkvæmt honum eru stefnumótendur í auknu mæli farnir 

að grípa til þess ráðs að „endurhanna“ og markaðsetja upp á nýtt staði og svæði og breyta 

þeim þar með í ferðamannastaði. Scott (2006) talar um að þetta sé í einhverjum tilfellum 

afðerð stefnumótenda til að laða að fleiri og fleiri ferðamenn svo hægt sé að knýja á um 

frekari fjárfestingar sem svo auki efnahagslegar væntingar en bætir við að það sé ekki endilega 

skynsamleg aðferð (Scott, 2006).  

Samkvæmt Vargas-Sánchez et al. (2015) ætti að vera meiri áhersla innan fræðanna á 

að rannsaka og skoða skynjun og viðhorf íbúa gestgjafasamfélaga á mismunandi 

ferðamannasvæðum (Vargas-Sánchez et al., 2015). Deery et al. (2012) kafa dýpra og tala um 

að rannsóknir á félagslegum áhrifum ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög hafi náð vissum 

fræðilegum þroska og til að viðhalda honum sé mikilvægt að „uppfæra“ í sífellu eldra efni 

innan fræðanna til að forðast mögulegar endurtekningar. Að þeirra mati er þetta mikilvægt því 

þó svo að mikið sé til af rannsóknum á þessu efni sem sífellt bætist við hefur viss stöðnun gert 

vart við sig innan fræðanna meðal annars vegna þess hve mikil áhersla hefur verið lögð á 

megindlegar rannsóknir og rannsóknaaðferðir sem hafi ekki dýpkað skilning á viðfangsefninu 

þó svo þær aðferðir hafi afmarkað og bent á þær orsakir er liggja að baki viðhorfum 

heimamanna. Megindlegu rannsóknaaðferðirnar hafa því ekki veitt dýpri skilning á þeim 

ástæðum sem liggja að baki skynjun íbúa og seinni tíma afleiðingum þeirra. Með öðrum 
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orðum kalla Deery et al. (2012) eftir heildrænni nálgun því mikið af rannsóknum á 

samfélagslegum áhrifum ferðaþjónustu hafa hingað til einblínt á einkenni vandans frekar en 

rót hans. Það sem að þeirra mati vantar eru blæbrigði í niðurstöður rannsókna og að þær hafi 

meiri þýðingu auk þess sem oft vanti hinn djúpstæða skilning á því hvað leiðir til og mótar 

skynjun íbúa og svo hvað leiðir af skynjun þeirra (Deery et al., 2012).  

Af fyrrgreindu að dæma vantar enn tölvuert upp á þann skilning sem liggur til grundvallar 

rannsóknum og fræðilegum grunn ferðamálafræðanna þegar kemur að áhrifum ferðaþjónustu á 

gestgjafasamfélög og viðhorfum og skynjun íbúa þeirra. Að sumra mati er styrking hins 

fræðilega grunns meðal annars fólgin í aukinni áherslu á eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

meðfylgjandi rannsóknum (Deery et al., 2012; Sharpley, 2014). Þó deila megi um aðferðir 

slíkra rannsókna er mikilvægi þess að rannsaka áhrif ferðaþjónustu á gestgjafasamfélgög 

óumdeilanlegt (Deery et al., 2012), sérstaklega þar sem uppgangur ferðaþjónustu er mikill á 

heimsvísu. Hér á eftir verður stiklað á stóru yfir nýlegar rannsóknir sem hafa sérstaklega 

skoðað áhrif ferðaþjónustu á íbúa borga. 

2.3 Borgir og fjöldaferðamennska  

Það færist í vöxt að borgir keppist við að laða til sín bæði ferðamenn og fjárfesta til að auka 

fjárhagslegan hagnað (Alvarez, 2010). Ferðaþjónusta innan borga getur haft mikil og mótandi 

áhrif bæði á innviði þeirra og íbúa. Nokkuð mikið er um að svæði og hverfi innan borga sem 

áður voru í niðurníðslu séu nú gerð upp í þeim tilgangi að breyta þeim í ferðamannavæn eða 

öllu heldur, ferðaþjónustumiðuð svæði en þetta ferli er kallað „öðlun“ (e.gentrification) og er 

þá einkum vísað til endurnýjunar húsnæðis, verslunar og þjónustu. Smith & Williams (2013) 

tala um að hugtakið vísi til ákveðins ferlis sem verður á húsnæðismarkaði þegar hverfi þar 

sem lægri stéttir samfélagsins hafa búsetu eru endurgerð og löguð (niðurnýtt húsnæði er gert 

upp) og breytt í millistéttarhverfi með hliðsjón af verslun og þjónustu. Slík endurnýjun eða 

jafnvel endursköpun hverfa og/eða borgarhluta getur haft það í för með sér að íbúar þessara 

svæða, sem oftar en ekki eru úr lægri stéttum samfélagsins (Yáñez, 2013) þurfa frá að hverfa 

meðal annars vegna hækkandi húsnæðisverðs og skertrar þjónustu (Füller & Michel, 2014). 

Slíkri öðlun getur líka verið markvisst beitt á verslunargötur til að koma að aðlþjóðlegum 

stórfyrirtækjum í formi keðjuverslana í stað rótgróinna smáverslana (Zukin, 2012). Margt 

bendir til að ferðþjónusta og aukin ásókn ferðamanna í að upplifa staðbundna menningu innan 

um íbúa borga sé stór þáttur af endurnýjunarferli hinna ýmsu borga eins og til dæmis Berlínar 

og Barcelona (Füller & Michel, 2014; Yáñez, 2013) og jafnvel Reykjavíkur nú síðastliðin ár. 

Füller & Michel (2014) segja það sæta furðu að þrátt fyrir fjöldan allan af rannsóknum á 

mismunandi þáttum sem eiga hlut í að móta borgir og þéttbýli (eins og öðlun) þá hafi lítið 

verið gert af því að skoða tengslin milli þess og ferðaþjónustu innan borga. Fáar rannsóknir 

hafi fengist við hvernig ferðaþjónusta hefur áhrif á uppbyggingu og endurnýjun vissra hverfa 

innan borga og kafað dýpra en að lýsa einungis „ferðaþjónustubólum“ sem mikið hafi verið 

fjallað um innan vissra borga (Füller & Michel, 2014). Janoschka & Salinas (2014) taka í 

svipaðan streng en benda jafnframt á að þrátt fyrir að þessi þróun sé nokkuð vel skrásett á 

mörgum enskumælandi svæðum þá hafi þetta fyrirbæri lítið verið skoðað og rannsakað eins 

og til dæmis á Spáni, Suður-Ameríku og öðrum spænskumælandi svæðum þar sem mikil 

öðlun hefur átt sér stað (Janoschka & Salinas, 2014). Paul (2012) talar um „Disney-væðingu“ 

í þessu samhingi þar sem ákveðin svæði innan borga eru hönnuð í þeim tilgangi að búa til 

rými sem laði að ferðamenn eða, „rými innan rýmisins“. Aukin verslun ferðamanna kalli á 
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sérhönnuð svæði fyrir þá þar sem mikil áhersla er lögð á öryggisgæslu með það að markmiði 

að halda „raunveruleikanum“ frá ferðamönnunum eða með öðrum orðum: „Hin miður fallega 

ásýnd heimsins á ekki heima í þessu stýrða umhverfi“  (Paul, 2012: 503). Í slíku rými er a 

ferðamönnunum haldið aðskildum frá raunveruleikanum, raunveruleika sem hefur að geyma 

fátækt, útigangsmenn og betlara (Paul, 2012). 

Endurnýjun borgarhluta og hverfa (öðlun) er tengd rannsóknum á því hvernig margar borgir 

hafa þróast í tengslum við aukna ferðaþjónustu og aðlagað sig að henni. Eins og áður kom 

fram eru borgir og borgarlíf að breytast og verða meira „skapandi“ og spilar ferðaþjónusta 

nokkuð stórt hlutverk í þeirri þróun og er í raun samofin henni (Scott, 2006). Nýlegar 

rannsóknir á þessum breytingum sem verða innan borga benda á að oft eru íbúar þeirra 

borgarhluta eða hverfa sem verða fyrir hvað mestum og örustum breytingum í kjölfar aukinnar 

ferðaþjónustu, hlunnfarnir á einn eða annan hátt (Füller & Michel, 2014). Sú þróun getur því 

leitt til þess að hin skapandi borg snúist upp í andhverfu sína þar sem einhverjir hópar eru 

útilokaðir (Yáñez, 2013).  

Rannsóknir á hvernig ferðaþjónusta hefur mótað og haft áhrif á íbúa borga og 

borgarhluta hefur hlotið aukið vægi innan ferðamálafræðanna samfara stóraukinni 

menningartengdri ferðaþjónustu víðsvegar þar sem ferðamenn sækja í auknu mæli í að upplifa 

staðbundna menningu (Füller & Michel, 2014; Maitland, 2010). Füller & Michel (2014) 

rannsökuðu þá miklu óánægju sem ríkir meðal íbúa Kreuzberg hverfisins í Berlín vegna þeirra 

miklu breytinga sem orðið hafa á umhverfi þeirra í kjölfar stóraukinnar aðsóknar ferðamanna. 

Hefur þessi aukning gert það að verkum að á vissum svæðum borgarinnar (eins og í 

Kreuzberg hverfinu í Berlín) er orðin mikil andstaða meðal íbúa gagnvart ferðamönnum 

(Füller & Michel, 2014). Mikill húsnæðisskortur er í borginni og þar af leiðandi hefur 

leiguverð hækkað mjög á undanförnum árum með óheftum vexti í ólöglegri útleigu á 

íbúðarhúsnæði til ferðamanna (Samtök ferðaþjónustunnar, 2016b) sem útskýrir að einhverju 

leyti þessa reiði íbúanna. Mikil ásókn fjárfesta sem sjá fjárfestingatækifæri í Kreuzberg 

hverfinu, stefnuleysi yfirvalda í húsnæðismálum og mikil eftirspurn eftir orlofsíbúðum handa 

ferðamönnum hefur leitt til þess að fasteigna- og leiguverð hefur síðan 2010 rokið upp úr öllu 

valdi á svæðinu auk þess sem verslun og þjónusta við íbúa hefur skerst til muna (Füller & 

Michel, 2014). Mikil endurnýjun og uppbygging hefur því orðið innan hverfisins í kjölfar 

þessarar „ferðaþjónustuvæðingar“ á fáeinum árum í óþökk meirihluta íbúa. Stefnuleysi 

borgaryfirvalda, almennt stefnuleysi í húsnæðis- og skipulagsmálum hverfisins auk slakra 

reglugerða sem auðvelt hefur verið fyrir fjárfesta að sveigja sér í hag er rót vandans  og það 

sem varð kveikjan að óánægju íbúa (Füller & Michel, 2014). Þá benda Füller & Michel (2014) 

á að fastmótaðri stefna í þessum málum, sérstaklega varðandi húsnæðismálin sé það sem vanti 

til að vinna bug á vandanum. Sem sagt, stefnuleysi borgaryfirvalda, lélegt og úrelt regluverk 

auk offjárfestinga í kjölfar mikillar eftirspurnar gerði það að verkum að húsnæðis- og 

leiguverð rauk upp úr öllu valdi í Kreuzberg, húsnæðisskortur varð vandamál auk þess sem 

þjónusta við íbúa skertist (Füller & Michel, 2014). Út frá þessu dæmi má spyrja hvort svipuð 

þróun geti átt sér stað í miðborg Reykjavíkur eða jafnvel, hvort þetta sé nú þegar raunin? 

Svipaða sögu er að segja af Barcelona þar sem íbúar eru orðnir langþreyttir á því hversu 

umfangsmikil gististarfssemi er orðin innan vissra svæða borgarinnar sem hefur orsakað að 

fasteigna- og leiguverð hefur rokið upp úr öllu valdi og gert heimamönnum verulega erfitt 

fyrir. Fæstir íbúa borgarinnar hafa nú efni á að búa í miðborginni og hvað þá nálægt sjónum 

eins og þeir gátu áður og sjá þeir sig því tilneydda að flytjast annað. Upplifa íbúarnir 

einfaldlega að verið sé að hrekja þá á brott svo hægt sé að auka fjölda íbúða til útleigu handa 

ferðamönnum í miðborginni (Fernández, 2014; Yáñez, 2013). Því eru íbúar Barcelona í auknu 

mæli farnir að mótmæla þessari þróun þar sem aðgengi þeirra að íbúðarhúsnæði er verulega 
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skert tengt aukinni ferðaþjónustu og meðfylgjandi gististarfssemi í borginni (Garay & 

Cánoves, 2011). 

Þegar ferðamannastraumur eykst hratt hefur það ýmiss áhrif á umhverfi heimafólks en 

dæmi um slík áhrif er þróun verslunar og þjónustu á vinsælum ferðamannasvæðum (Füller & 

Michel, 2014; Kim et al., 2013). Nokkuð hefur verið rannsakað hvernig bæði 

aðalverslunargötur og menningarlega mikilvæg svæði borga hafa tekið stakkaskiptum í 

tengslum við aukna ferðaþjónustu. Gott dæmi um slíka þróun er aðal verslunargata Nassau, 

höfuðborgar Bahamaeyja. Margt liggur að baki því að Bay Street hefur breyst í 

ferðamannamiðaða verslunargötu á síðastliðnum árum en frá því um 1960 hefur 

ferðaþjónustan spilað stóran sess í efnahagslífi Bahamaeyja (Martin & Storr, 2009: 31-32). 

Fjöldi íbúa eyjanna er rétt rúmlega 390.000 manns (Countrymeters, 2016) sem er litlu meira 

en íbúafjöldi Íslands en þrátt fyrir að vera fámennt ríki þá heimsækja Bahamaeyjar árlega um 

5-6 milljónir ferðamanna (U.S. Department of State, 2016) sem er 3-4 sinnum fleiri en 

heimsóttu Ísland árið 2016 (Ferðamálastofa, 2017b). Ferðaþjónustan hefur sett mikið mark á 

Bay Street sem sést meðal annars á þeim mikla fjölda minjagripaverslana sem komu í stað 

verslana sem áður seldu vörur og varning til heimamanna. Gatan hefur ótvírætt mikla 

samfélags- og menningarlega þýðingu fyrir heimafólk auk þess lífs, verslunar og þjónustu sem 

þar hefur þrifist, en samkvæmt Martin & Storr (2009) þá virðist vera lítill áhugi meðal 

ráðamanna að halda í þá arfleifð. Martin & Storr (2009) benda á að ef heimafólk hættir að líta 

á Bay Street sem stað verslunar og viðskipta, stað þar sem mótmæli eiga sér stað og þar sem 

menningarleg tjáning þeirra fer fram, þá hættir staðurinn að vera „ekta“ og þá skapast hætta á 

að gatan missi gildi sitt og geti því ekki lengur mætt þörfum heimamanna né væntingum 

ferðamanna.  

Aðal verslunargata Barcelona, „La Rambla“ (Ramblan) er að öllum líkindum skýrasta og 

þekktasta dæmið innan Evrópu um hvernig verslunargata, sem einnig er (eða öllu heldur var) 

miðstöð menningar heimafólks, getur umbreyst í ferðamannamiðað svæði (Fernández, 2014).  

Líkt og Bay Street þá hefur Ramblan mikla sögulega þýðingu fyrir Katalóna og samkvæmt 

Delclós (í Fernández, 2014) var hún mikilvæg í frelsisbaráttu þeirra gegn Spánverjum auk 

þess sem hún endurspeglaði sambandið milli Katalóna og Katalóníu í heild sinni gagnvart 

ríkjandi öflum. Einnig þjónaði hún því hlutverki að vera einskonar griðarstaður íbúanna innan 

borgarmúranna og því er sögulegt og menningarlegt gildi Römblunnar mikið fyrir Katalóna 

(Fernández, 2014). Í dag er Ramblan orðin svo þéttsetin af ferðamönnum (8 af hverjum 10 

sem þangað koma daglega) að íbúar borgarinnar eru farnir að forðast hana en þar að auki er 

lítið fyrir þá þangað að sækja því fjöldinn allur af verslunum, veitingahúsum, kaffihúsum og 

þjónustu er horfin eða hefur verið skipt út fyrir verslun og þjónustu sem er miðuð að 

ferðamönnum (Fernández, 2014).  

Einnig eru dæmi um verslunargötur sem hafa staðið af sér áhrif ferðaþjónustu og breyttra 

verslunarhátta síðastliðna áratugi. „Utrechtsestraat“, ein elsta og best varðveitta verslunargata 

Amsterdam, hefur breyst lítið síðastliðna áratugi og hafa verslunarfólk og íbúar markvisst 

haldið í gamlar hefðir sem veita götunni vissa sérstöðu. Fyrst og fremst er það vegna þess að 

íbúarnir sjálfir og verslunareigendur hafa viljað halda götunni hefðbundinni og séð mikilvægi 

þess að halda í hinn torræða menningararf þrátt fyrir nýja strauma og stefnur (Zukin, 2012). 

Samkvæmt Zukin (2012) felst oft á tíðum mikill en óskilgreinanlegur menningararfur í 

mörgum verslunargötum borga (eins og Utrechtsestraat) en þrátt fyrir mikilvægi þeirra og 

gildi fyrir íbúa þá er enga opinbera stefnu að finna í flestum stórborgum heimsins sem miði að 

verndun þeirra (Zukin, 2012: 281).  
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Dæmin hér á undan eru á margan hátt ólík en þó kristallast í þeim hversu mikilvægt er að 

íbúar, verslunarrekendur, borgaryfirvöld, aðilar ferðaþjónustu og stefnumótendur vinni saman 

og hafi það að sameiginlegu markmiði að borgin þjóni jafnt íbúum sem ferðamönnum en þó 

með hagsmuni íbúa í forgrunni. 

2.4 Samantekt 

Flestar kenningar og rannsóknir sem vísað er í hér að framan gefa það til kynna að 

ferðaþjónusta hafi töluverð áhrif á gestgjafasamfélög. Jákvæðu áhrifin eru nokkuð augljós og 

ber þar fyrst að nefna jákvæð efnahagsleg áhrif sem ferðaþjónusta getur haft í för með sér fyrir 

samfélög. Einnig getur hún haft jákvæð áhrif á ýmsa þjónustu sem heimamenn njóta góðs af 

en í því samhengi má nefna aukinn fjölda veitingastaða, lengri opnunartíma verslana og 

auknar almenningssamgöngur. Síðast en ekki síst getur ferðaþjónusta haft jákvæð menningar- 

og samfélagsleg áhrif fyrir gestgjafasamfélagið (Paul, 2012) en sá auður verður vart metin til 

fjár. Aftur á móti geta neikvæð áhrif ferðaþjónustu orðið ansi mikil og bitna þá helst á íbúum 

gestgjafasamfélagsins en þau má oftast rekja til slæmrar skipulagningar af hálfu stjórnvalda, 

stefnumótenda, aðila ferðaþjónustunnar og þess að ekki er haft samráð við íbúa eða tekið tillit 

til hagsmuna þeirra. Ef íbúar gestgjafasamfélagsins eru ekki hafðir með í ráðum getur það leitt 

til þess að kergja myndast á milli þeirra og ferðamanna en það kann ekki góðri lukku að stýra, 

hvorki fyrir samfélagið í heild sinni né ferðamenn eða ferðaþjónustu staðarins sem um ræðir 

(Deery et. al., 2012).  

Ferðaþjónusta er á flestum stöðum í mikilli uppsveiflu og því nokkuð augljóst að eitthvað 

verður að víkja á hverjum stað fyrir sig svo hægt sé að rýma til fyrir nýrri þjónustu, gistirými 

og verslun ætlaðri ferðamönnum og meðfylgjandi iðnaði (Hall, 2014). Ferðaþjónustan á 

Íslandi er engin undantekning en með góðri skipulagningu og samstarfi allra aðila má ætla að 

ekki sé þörf á að íbúar, staðbundin menning, byggð, verslun og þjónusta þurfi að líða fyrir 

þessa uppsveiflu. Ferðamenn heimsækja ekki aðeins staði heldur eiga þeir stóran þátt í að 

skapa þá og menningu þeirra en til þess að sú sköpun sé virk verður hún að byggjast á 

„samsköpun“ milli þeirra og íbúa gestgjafasamfélagsins (Richards, 2011). Flestar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á áhrifum ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög hafa því leitt það í ljós að 

grundvallarforsenda blómlegrar ferðaþjónustu staða sé samráð milli allra aðila 

ferðaþjónustunnar og íbúa staðarins. Nánar tiltekið eru þeir sem bera ábyrgð á skipulagningu 

hvers kyns ferðaþjónustu hvort sem um ræðir í þéttbýli eða dreifbýli einnig ábyrgir fyrir að 

hámarka velferð íbúa þeirra svæða (Sharpley, 2014).  

3. Innlendar rannsóknir 

Frá því að fjöldi ferðamanna fór að aukast verulega hefur orðið mikil aukning á útgefnu efni í 

formi skýrslna og úttekta á íslenskri ferðaþjónustu (Íslandsbanki, 2017; Landsbankinn, 2015) 

en í flestum tilfellum hefur tilgangur þeirra verið að meta efnahagslegan ávinning 

greinarinnar. Á sama tíma hefur skort rannsóknir og úttektir á því hver þáttur íbúa landsins er í 

„ferðaþjónustumenginu“ og hvernig sá mikli vöxtur sem orðið hefur innan greinarinnar á 

undanförnum árum hefur haft áhrif á og samtvinnast íslensku samfélagi út frá menningar- og 
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samfélagslegu tilliti. Þó virðist áherslubreyting hafa orðið hjá ákveðnum hagsmunaaðilum 

íslenskrar ferðaþjónustu sem og stjórnvöldum varðandi mikilvægi heimamanna í hvers kyns 

ákvarðanatöku tengdri greininni því eitthvað er farið að bera á rannsóknum og úttektum á 

viðhorfi og þætti íbúa landsins í því samhengi (KPMG, 2016; Höfuðborgarstofa, 2015; 2016; 

2017 ofl.). Rannsóknir á viðhorfum íbúa miðborgarinnar í þessu samhengi eru af skornum 

skammti en einna helst má benda á kannanir Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 2017) sem 

byggðar eru á megindlegum aðferðum og rannsókn Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum 

(2016) sem var byggð á eigindlegum aðferðum þar sem viðhorf  íbúa miðborgarinnar var 

kannað með viðtölum. Hér á verður farið yfir nokkrar þeirra rannsókna, kannana og úttekta 

sem gerðar hafa verið á viðhorfi landsmanna gagnvart íslenskri ferðaþjónustu síðastliðin ár.   

3.1 Áhrif ferðaþjónustunnar á íslenskt samfélag 

Í septembermánuði 2013 kom út skýrsla sem gefin var út af Ferðamálastofu þar sem tíunduð 

er þörfin fyrir rannsóknir á íslenskri ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 2013). Í skýrslunni er að 

finna sér ákvæði þar sem innt er sérstaklega eftir rannsóknum á áhrifum ferðaþjónustunnar á 

íslenskt samfélag: „Kanna þarf viðhorf Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu með 

reglubundnum hætti; hvort ferðamenn hafi áhrif á daglegt líf landsmanna og þá með hvaða 

hætti og hvort uppbygging og þróun ferðaþjónustunnar sé í sátt og samlyndi við íbúa  

(Ferðamálastofa, 2013: 13). Lögð er rík áhersla á mikilvægi og þátt íbúa landsins og að kanna 

þurfi viðhorf þeirra með reglubundnum hætti, þá bæði með spurningalistum og viðtölum 

(Ferðamálastofa, 2013). Árið 2016 kom svo út skýrsla sem unnin var af KPMG (2016) þar 

sem settar voru fram svokallaðar „sviðsmyndir“ af því hver áhrif og birtingamynd 

ferðaþjónustunnar á Íslandi gæti orðið árið 2030. Nokkur áhersla er lögð á að skoða, eða öllu 

heldur, varpa upp mynd af því hvaða mögulegu áhrif greinin gæti haft á íslenskt samfélag. 

Sviðmyndirnar eru fjórar og fela þær í sér ákveðna spámynd um hvernig málin gætu þróast 

eða frá því að ferðaþjónustan sé í blóma og svigrúm sé í þolmörkum yfir í það að Ísland verði 

ekki samkeppnishæft við aðra vinsæla ferðamannastaði og veruleg spenna verði í þolmörkum 

(KPMG, 2016). Ein möguleg útkoma er sú að af ferðaþjónustunni hljótist meiri neikvæð en 

jákvæð áhrif vegna slæmrar skipulagningar sem leiði til mikillar spennu í þolmörkum eins og 

þeim samfélagslegu (KPMG, 2016). Þessar sviðsmyndir sýna að ef ekki er vel haldið utan um 

greinina með tilheyrandi skipulagi  geti það haft verulega slæmar afleiðingar fyrir íslenskan 

efnahag, náttúru landsins og ekki síst Íslendinga sjálfa.   

Ferðamálstofa (2017b) hefur kannað viðhorf Íslendinga til ferðamanna síðastliðin ár. Ef 

bornar eru saman niðurstöður kannana á milli ára á viðhorfi Íslendinga til fjölda ferðamanna á 

landinu kemur í ljós að nokkuð dregur úr jákvæðni milli ára. Til að mynda sögðu aðeins 2% 

svarenda í könnuninni 2014 að fjöldi ferðamanna væri heldur eða alltof mikill að sumri og 3% 

að þeir væru heldur eða alltof margir að vetri en í könnuninni 2017 sögðu 71% að þeir væru 

heldur eða alltof margir að sumri og 34% að vetri (Ferðamálastofa, 2017b). Þessi mikla 

viðhorfsbreyting á jafn skömmum tíma er áhyggjuefni bæði fyrir ferðaþjónustugeirann og 

íslenskt samfélag. Þar að auki má túlka þessar niðurstöður sem viðvörun sem samræmist 

sviðsmyndagreiningu KPMG (2016). Aftur á móti er ekki samasem merki á milli þess að 

landsmönnum finnist ferðamenn vera heldur margir og þess að farið sé að örla á 

einhverskonar vanvild í þeirra garð. 
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Ef marka má hinar ýmsu rannsóknir, kannanir og úttektir beinist óánægja landsmanna frekar 

að skipulagningu, eða öllu heldur skipulagsleysi og ýmsum fylgifiskum ferðaþjónustunnar 

sjálfrar og má þá nefna aukið álag á íslenska náttúru, aukinn umferðaþunga, fjölgun hótela og 

fleira (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015; Ferðamáladeild Háskólans á 

Hólum, 2016; Ferðamáastofa, 2016; Höfuðborgarstofa, 2015; 2016; 2017). Í greiningu þeirra 

Edwards H. Huijbens og Eyrúnar Jennýar Bjarnadóttur (2015) á niðurstöðum könnunar 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands (unnið fyrir Ferðamálastofu) varðandi viðhorf 

Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu kom skýrt fram eða að Íslendingar voru almennt 

jákvæðir eða mjög jákvæðir gagnvart ferðmönnum en að sama skapi töldu flestir þátttakendur 

að víða væri pottur brotinn þegar kæmi að skipulagningu greinarinnar: „Að mati svarenda er 

ferðaþjónusta að bregðast of hægt við fjölgun gesta með uppbyggingu og tengist það einnig 

skoðun svarenda að hið opinbera skortir framtíðarsýn fyrir greinina“ (Edward H. Huijbens 

og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 47).  

Ekki hafa verið gerðar margar kannanir, úttektir eða rannsóknir á viðhorfi íbúa 

miðborgarinnar gagnvart ferðaþjónustunni síðastliðin ár. Ber helst að nefna eigindlega 

rannsókn Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum (2016) sem áður var vísað til þar sem viðhorf 

íbúa miðborgarinnar til ferðamanna og aukinnar ferðaþjónustu á svæðinu var kannað 

(Ferðamáladeild Háskólans á Hólum., 2016) Örstutt greining þessara viðtala, eða hluta þeirra 

sem birtur er í rannsókninni, leiðir það í ljós að almennt voru íbúar miðborgarinnar jákvæðir 

gagnvart ferðamönnum og töluðu margir meðal annars um að þeir lífguðu upp á miðborgina. 

Þá voru íbúar einna helst óánægðir með skipulagsleysi ferðaþjónustunnar á svæðinu eins og til 

dæmis tengt stóraukinni rútuumferð auk þess sem margir deildu áhyggjum af hækkandi 

húsnæðis- og leiguverði (Ferðamáladeild Háskólans á Hólum, 2016). Mörg þau viðhorf íbúa 

sem koma fram í rannsókninni eru afar athyglisverð eins og til dæmis þegar þeir eru spurðir 

hvaða áhrif það hefði ef fjöldi ferðamanna myndi tvöfaldast en nefndu þá margir að þeir 

myndu hugsa sér til hreyfings eða hreinlega flytja úr hverfinu (Ferðamáladeild Háskólans á 

Hólum, 2016). Viðtölin voru tekin árið 2015 og hefur fjöldi ferðamanna nær tvöfaldast síðan 

þá og því spurning hvort veruleg viðhorfsbreyting hafi orðið hjá íbúum?  

3.2 Kannanir Höfuðborgarstofu 

„Þegar ferðamenn taka yfir ákveðin svæði, rétt eins og gerst hefur í ýmsum 

miðborgum og heimamenn fara að upplifa sig sem gesti á eigin heimili verður ákveðin 

umpólun í hlutverki gests og gestgjafa. Þessi umpólun hefur mikil áhrif á gæði 

miðborgarinnar í heild og því er mikilvægt að greina hvar leiðir gesta og gestgjafa 

liggja saman í miðborginni. Spurningin er hvar helst er hætta á hörðum árekstrum og 

hvar tækifærin liggja til að skapa frjósaman núning“ (Reykjavíkurborg, 2014a: 194). 

Hér er þeirri þróun lýst sem leitt getur til „ferðamannaþreytu“ en einnig hvernig má vinna 

gegn því að hún verði að vandamáli. Lausnin felst í raun í samsköpun þar sem ferðamenn og 

heimamenn móta saman hið daglega líf og menningu í staðinn fyrir að þeir sem standi að 

ferðaþjónustu reyni markvisst að aðskilja þá (Richards, 2011) eins og áður var komið inn á. 

Kannanir Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 2017) eru ansi viðamiklar og ná til margra þátta er 

snúa að samspili íbúa svæðisins, ferðamanna og meðfylgjandi ferðaþjónustu. Ekki verður 

farið mjög náið í þær kannanir hér en engu að síður má segja að þær séu að einhverju leyti 

ágætis mælikvarði á hvert viðhorf íbúa miðborgarinnar er gagnvart aukinni ferðaþjónustu á 

svæðinu. Í stuttu máli gefa niðurstöður kannananna til kynna að meirihluti íbúa 
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miðborgarinnar í póstnúmeri 101, er jákvæður gagnvart ferðamönnum en þó eykst neikvæðni 

þeirra á milli ára. Árið 2015 var mikill meirihluti jákvæður gagnvart ferðamönnum; 46.3% 

sem voru mjög jákvæðir og 36.6% voru fremur jákvæðir (Höfuðborgarstofa, 2015). Árið 2016 

voru 35.3% svarenda mjög jákvæðir gagnvart ferðamönnum og 43.8% fremur jákvæðir af 

þeim 276 sem tóku þátt (Höfuðborgarstofa, 2016). Í 2017 könnuninni voru 23.9% íbúa 

miðborgarinnar mjög jákvæðir gagnvart ferðamönnum og 42.9% fremur jákvæðir af þeim 268 

sem tóku þátt (Höfuðborgarstofa, 2017). Árið 2015 voru því 82.9% íbúa miðborgarinnar mjög 

eða fremur jákvæðir (Höfuðborgarstofa, 2015), árið 2016 var hlutfallið 79.1% 

(Höfuðborgarstofa, 2016) en árið 2017 voru 66.8% íbúa mjög eða fremur jákvæðir gagnvart 

ferðamönnum (Höfuðborgarstofa, 2017). Munurinn er því þónokkur á milli ára og má setja í 

samhengi við mikla aukningu ferðamanna á tímabilinu. 
Í könnununum er einnig spurt hvort íbúum finnist fjöldi ferðamanna vera hæfilegur, of lítill 

eða of mikill í sínu hverfi yfir sumarmánuðina. Hlutfall þeirra sem finnast þeir of margir er 

töluvert hærra meðal íbúa í hverfi 101 en íbúa annara hverfa eða 20.7% samanborið við 

póstnúmer 105 þar sem 8.8% íbúa finnst of mikill fjöldi ferðamanna vera í sínu hverfi og er 

næst hæðsta hlutfallið (Höfuðborgarstofa, 2015). Í könnuninni árið eftir þá hefur hlutfall 

þeirra íbúa miðborgarinnar aukist sem telja fjölda ferðamanna vera of mikinn í sínu hverfi og 

er kominn upp í 32.8% samanborið við 21.4% íbúa í póstnúmerinu 105 sem er aftur næst 

hæðsta hlutfallið í könnuninni (Höfuðborgarstofa, 2016). Á milli ára jókst því munurinn um 

12.1% prósentustig sem töldu fjölda ferðamanna vera of mikinn yfir sumarmánuðina í sínu 

hverfi, 101. Árið 2017 þótti svo 40.4% svarenda fjöldinn of mikill í sínu hverfi, 101 

(Höfuðborgarstofa, 2017). 

Í 2015 könnuninni er að finna liðinn „að lokum“ en þar kemur berlega í ljós að mest virðist 

mæða á íbúum miðborgarinnar ef tekið er mið af fjölda og innihaldi athugsemda þeirra (þessi 

liður er ekki í könnunum fyrir árin 2016 og 2017). Flestar athugasemdir íbúa miðborgarinnar 

eru frekar neikvæðar en sú neikvæðni beinist að þeim áhrifum sem ferðaþjónustan hefur haft á 

nærumhverfi þeirra eða þáttum eins og daglegu lífi, verslun og þjónustu, uppbyggingu hótela 

og annars gistirýmis en neikvæðnin er lítil gagnvart ferðamönnunum sjálfum 

(Höfuðborgarstofa, 2015). Samkvæmt niðurstöðum kannana Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 

2017) er jákvæðni í garð ferðamanna enn mikil meðal íbúa miðborgarinnar þrátt fyrir að hún 

fari minnkandi á milli ára. Nokkuð augljósari er óánægja gagnvart heildaráhrifum aukinnar 

ferðaþjónustu sem er í samræmi við aðrar kannanir og úttektir (Ferðamálastofa, 2017b; 

Ferðamáladeild Háskólans á Hólum, 2016). Þetta gefur vísbendingar um að farið sé að gæta 

óánægju meðal íbúa gagnvart aukinni ferðaþjónustu og áhrifum hennar á miðborgina.  

Afar mikilvægt er að rannsaka reglulega viðhorf landsmanna (Deery et al., 2012; 

Diedrich & García-Buades, 2009; Sharpley, 2014). Þá er sérstaklega mikilvægt að framkvæma 

eigindlegar rannsóknir til mótvægis við þær megindlegu (Ferðamálastofa, 2013) sem byggðar 

eru á einstaklingsviðtölum þar sem slíkar rannsóknir og aðferðir dýpka frekar skilning á 

viðfangsefninu og viðhorfi þátttakenda (Gray, 2014). Ef íslensk ferðaþjónusta heldur áfram að 

vaxa og ferðamönnum að fjölga á komandi árum gefur það auga leið að þörfin fyrir rannsóknir 

á áhrifum ferðaþjónustunnar á íslenskt samfélag mun aukast. Eins og lögð hefur verið áhersla 

á eru slíkar rannsóknir afar mikilvægar svo að grípa megi í taumana áður en hætta skapast á að 

verulegrar óánægju fari að gæta meðal landsmanna (Deery et al., 2012; Ferðamálastofa, 2013; 

KPMG, 2016). Ef miðað er við þann fjölda ferðamanna er dvelja í miðborginni til lengri eða 

skemmri tíma er álag á íbúa og svæðið sem íbúðahverfi þónokkuð. Þar af leiðandi er brýn þörf 

úttektir á viðhorfi þeirra eins og gert hefur verið með könnunum Höfuðborgarstofu (2015; 

2016; 2017). Einnig eru viðtalsrannsóknir sem þessi og rannsókn Ferðamáladeildar Háskólans 
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á Hólum (2016) jafnvel enn nauðsynlegri þar sem þær kafa dýpra eftir viðhorfi íbúa 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014a; Gray, 2014).   

4. Aðferðir 

Rannsóknin er byggð á einstaklingsviðtölum en slík viðtöl  eru árangursrík aðferð til að varpa 

ljósi á skilning og viðhorf fólks á ákveðnu viðfangsefni auk þess sem þau henta mjög vel til að 

öðlast heildstæða mynd af ákveðnu breytingarferli út frá sjónarhóli viðmælenda 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014a) sem er meginmarkmið rannsóknarinnar. Þessi 

aðferðafræði byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum (Qualitative Research Methods) en 

notast er við þær innan félagsvísindanna þegar markmið rannsókna er að komast að því hvaða 

merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 

2014b). Í eigindlegri rannsókn er það hlutverk rannsakandans að öðlast djúpstæða og 

heildræna yfirsýn yfir rannsóknarefnið en það felur meðal annars í sér að taka þátt í daglegu 

lífi þátttakenda og eiga við þá samskipti (Gray, 2014). Rannsakandinn þarf því með öðrum 

orðum að reyna að setja sig í spor þátttakenda til að ná þessari yfirsýn og ná að fanga viðhorf 

þeirra.  

Kosturinn við eigindlegar viðtalsrannsóknir er sá að þær ná að dýpka skilning á 

viðfangsefninu því þær byggja á beinum samskiptum við fólk. Í samanburði við megindlegar 

rannsóknaraðferðir (Quantitative Research Methods) sem oftast eru byggðar á 

spurningalistum (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014b) ná eigindlegar 

viðtalsrannsóknir að veita djúpstæðari skilning á rannsóknarefninu (Gray, 2014). Gagnrýni á 

megindlegar rannsóknaraðferðir er oft þess efnis að þær geri rannsakandann fjarlægan bæði 

viðfangsefninu og þátttakendum (Gray, 2014) en eigindlegar rannsóknaraðferðir ná því frekar 

að fanga skilning og viðhorf þátttakenda (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014b). 

Ókostirnir við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem stuðst er við einstaklingsviðtöl eru 

meðal annars þeir að afar erfitt er fyrir rannsakanda að fylgjast með því að hann leiði ekki 

viðtalið meðal annars með ómeðvituðu látbragði eða „merkjum“ sem viðmælandi getur lesið í 

eða mistúlkað (Opdenakker, 2006). Einnig geta slík einstaklingsviðtöl verið sérstaklega 

tímafrek sem og úrvinnsla þeirra (Opdenakker, 2006). Markmiðið með einstaklingsviðtölum í 

eigindlegum rannsóknum er aldrei að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp heldur er það fyrst 

og fremst að fá innsýn í hugmyndir eða viðhorf fólks í tengslum við ákveðið viðfangsefni 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014b). Úrtak eigindlegra rannsókna er því oftar en 

ekki mun minna en megindlegra rannsókna sem að vissu leiti takmarkar niðurstöður þeirra. 

Í einstaklingsviðtölunum sem rýnt verður í hér á eftir var notast við opnar spurningar (Open-

ended Questions), sem ekki eru leiðandi, sem er algengasta aðferðin í eigindlegum 

rannsóknum er byggja á viðtölum (DiCicco‐Bloom & Crabtree, 2006; Gray, 2014). Viðtölin í 

rannsókninni eru hálf formgerð eða opin viðtöl (Semi-structured Interviews) þar sem 

rannsakandi spyr undirbúinna, opinna spurninga sem oft leiða af sér aðrar spurningar þar sem 

viðtöl geta þróast út í samtal milli rannsakanda og viðmælanda (DiCicco‐Bloom & Crabtree, 

2006) eins og raunin var í flestum viðtala rannsóknarinnar. 

Þrátt fyrir að megináhersla allra spurninga rannsóknarinnar hafi verið að kanna viðhorf 

mismunandi hópa gagnvart aukinni ferðaþjónustu í miðborg Reykjavíkur var notast við sér 
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spurningar fyrir hvern hóp fyrir sig sem voru „hannaðar“ í samræmi við stöðu og bakgrunn 

hvers hóps. Notast var við staðlaðar, opnar spurnaningar í öllum viðtölunum og skiptust 

viðmælendur í eftirfarandi hópa: íbúar miðborgarinnar (10 viðtöl og viðmælendur), íbúar sem 

einnig eru verslunarrekendur (10 viðtöl, 11 viðmælendur), fulltrúar Reykjavíkurborgar (2 

viðtöl og viðmælendur) og ferðamenn (11 viðtöl, viðmælendur í kringum 20). Í viðtölum við 

íbúa og íbúa sem einnig eru verslunarrekendur var notast við svipaðar spurningar en aftur á 

móti  voru spurningar fyrir viðtöl við fulltrúa Reykjavíkurborgar beinni og meira afgerandi í 

ljósi starfssviðs þeirra og stöðu. Spurningarnar sem notaðar voru í viðtölum við ferðamenn 

voru svo aftur töluvert frábrugðnar þeim spurningum sem hinir hóparnir fengu. Megin áhersla 

og markmið spurninganna var að ná fram viðhorfi fyrstu tveggja hópanna (íbúa og íbúa sem 

einnig eru verslunarrekendur) varðandi ferðaþjónustuna í miðborg Reykjavíkur og hvernig 

hún hefur mótað daglegt líf þeirra; kanna afstöðu fulltrúa borgarinnar til stóraukinnar 

ferðaþjónustu í miðborginni en ekki síður stefnu, hlutver, aðkomu og framtíðarsýn 

borgaryfirvalda í þeim efnum og loks, hver upplifun og viðhorf ferðamanna væri til 

heimsóknar sinnar með áherslu á þætti eins og upplifun og skynjun, miðborgina sem rými og 

verslun og þjónustu. 

Íbúar voru spurðir fyrirfram ákveðinna spurninga sem voru 7 talsins og var meðallengd viðtala 

27 mínútur. Íbúar sem einnig eru verslunarrekendur voru spurðir 6 spurninga og var 

meðallengd þeirra viðtala 16 mínútur. Þá voru fulltrúar Reykjavíkurborgar spurðir 6 spurninga 

og var meðallengd þeirra tveggja viðtala 45 mínútur. Loks voru ferðamenn spurðir 3 

spurninga og var meðallengd þeirra viðtala 6 mínútur. Allir viðmælendur svöruðu öllum þeim 

spurningum sem lagðar voru fyrir þá og baðst engin undan því að svara einstaka spurningum.  

Í viðtölum við alla hópa leiddu svör viðmælenda oft til frekari spurninga (DiCicco‐Bloom & 

Crabtree, 2006) og verður í einhverjum tilfellum einnig vitnað í svör þeirra við þeim 

„hliðarspurningum“. Rannsakandi lagði áherslu á hlutleysi eftir fremsta megni í öllum 

viðtölum og varaðist að grípa inn í á meðan viðmælendur svöruðu spurningunum og létu 

viðhorf sitt í ljós. Ekki var gripið inn í ef viðmælendur „fóru útaf sporinu“ og fóru að ræða 

óskyld málefni eða annað en það sem lagt var upp með með spurningunum heldur reyndi 

rannsakandi frekar að stýra viðtalinu inn á rétta braut aftur, að máli viðmælenda loknu. Í 

viðauka er að finna yfirlit yfir þær spurningar sem notaðar voru í viðtölum rannsóknarinnar. 

Hér á eftir verður farið yfir hvað bar hæst í viðtölum eins og hver sameiginleg viðhorf margra 

viðmælenda voru, hvar viðhorf þeirra sköruðust og hvað viðmælendur lögðu einna helst 

áherslu á og hvernig viðhorf þeirra samræmast eða skarast á við, kenningar og rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á áhrifum ferðaþjónustu á gestgjafasamfélög. 

Ýmsum aðferðum var beitt við að finna viðmælendur og fá samþykki þeirra fyrir þátttöku. 

Flestir sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni voru valdir af handhófi, fólk sem 

rannsakandi hitti á förnum vegi eða þá að hringt var í íbúa og þeir spurðir hvort þeir hefðu 

áhuga á að taka þátt. Nokkrum viðmælendum úr báðum hópum íbúa er rannsakandi 

málkunnugur en fyrir viðtölin var honum algjörlega ókunnugt um viðhorf þeirra gagnvart 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðmælendur í hópi íbúa og íbúa og verslunarrekanda koma úr 

mörgum mismunandi áttum en flestir eiga það sameiginlegt að hafa búið í miðborginni 

síðastliðin 10 ár eða lengur. Rannsakandi spurði ekki sérstaklega hvar viðmælendur byggju 

nákvæmlega heldur hvort þeir byggju innan miðborgarsvæðisins þegar þeir voru inntir eftir 

viðtali sem flest voru tekin á heimili viðmælenda eða í verslun þeirra. Margir viðmælenda búa 

nálægt mest sóttu ferðamannakennileitum miðborgarinnar (Laugavegi, Grettisgötu, Njálsgötu, 

Bergþórugötu sem dæmi) meðan aðrir búa í Þingholtunum og fjær mesta 

ferðamannastraumnum. Fór það eftir spurningum eða áhersluatriðum hvort hægt væri að 
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merkja mikinn mun á viðhorfi íbúa eftir því hvar þeir byggju, nær eða fjær mesta 

ferðamannastraumnum.  

Viðmælendur  í hópi ferðamenna voru ekki valdir sérstaklega heldur kom rannsakandi sér 

fyrir fyrir utan Hallgrímskirkju (þar sem flest viðtölin fóru fram), við Sólfarið við Sæbraut og 

fyrir utan Þjóðminjasafnið þar sem hann kynnti sig og efni rannsóknarinnar og innti svo 

ferðamenn eftir viðtali. Komu þessir viðmælendur víðsvegar frá eins og til dæmis frá Ítalíu, 

Bandaríkjunum, Noregi, Kanada, Bretlandseyjum og Frakklandi. Viðmælendur í hverjum hópi 

fyrir sig skiptast nokkuð jafnt eftir kynjum nema í tilfelli fulltrúa Reykjavíkurborgar þar sem 

báðir viðmælendur eru konur. Í hópi íbúa eru 6 konur og 4 karlar en í hópi íbúa og 

verslunarrekenda eru 5 konur og 6 karlar. Í hópi ferðamanna var skiptingin nokkuð jöfn en 

flest viðtölin voru tekin við pör en einnig við einstaklinga og hópa þar sem hver og einn lagði 

mis mikið til málanna. Erfitt er því að meta nákvæmlega hvernig kynjaskiptingin var í þeim 

viðtölum. Rétt er að taka fram að ekki var hugað sérstaklega að því að hafa jafnt í öllum 

hópum af hvoru kyni. Ekki var spurt að aldri viðmælenda en ætla má að þeir hafi verið á 

aldursbilinu 20-90 ára. Viðtöl voru tekin á tímabilinu frá febrúar 2015 til júlí 2017. Fyrst voru 

viðtöl við íbúa sem einnig eru verslunarrekendur tekin, svo íbúa og þar á eftir fulltrúa 

Reykjavíkurborgar og viðtöl við ferðamenn voru svo tekin síðust. Öll viðtöl voru hljóðrituð 

með þar til gerðu upptökutæki og síðan skráð nákvæmlega niður eins fljótt og hægt var að 

koma við.  

Viðmælendum var gert ljóst að þeir þyrftu ekki að svara einstaka spurningum og kynnt fyrir 

þeim hvaða aðferðafræði væri viðhöfð sem fæli það í sér að rannsakandi myndi spyrja 

undirbúinna spurninga en myndi grípa sem minnst inn í viðtalið þar fyrir utan. Viðmælendum 

var líka kunngjört að farið væri með viðtölin sem trúnaðarmál og að þau væru nafnlaus (nema 

viðtöl við fulltrúa Reykjavíkurborgar) nema þeir óskuðu eftir öðru en vitnað yrði í þau í 

rannsókninni. Rannsakandi lofaði líka öllum viðmælendum því að hann myndi tilkynna þeim 

um leið og rannsóknin væri tilbúin þannig að þeir gætu kynnt sér hana.  

5. Niðurstöður 

Hér á eftir gefur að líta helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á því að fara yfir 

viðhorf íbúa, svo íbúa sem einnig eru verslunarrekendur og því næst rýnt í í viðhorf fulltrúa 

borgaryfirvalda. Að lokum verður svo farið yfir hver viðhorf ferðamanna voru til dvalar sinnar 

í miðborg Reykjavíkur. Rannsakandi vill koma því á framfæri að þrátt fyrir að hann „skilji að“ 

viðtöl við íbúa og íbúa sem einnig eru verslunarrekendur, eru viðmælendur í báðum hópum 

fyrst og fremst íbúar. Aftur á móti var notast við spurningar sem voru örlítið frábrugnar fyrir 

hvorn hóp fyrir sig og því nauðsynlegt að rýna í viðtölin og viðhorf samkvæmt því. Eðli 

málsins samkvæmt verður aðeins vitnað í hluta viðtala en reynt var eftir fremsta megni að slíta 

aldrei úr samhengi orð viðmælenda og koma viðhorfum þeirra á sem beinastan hátt til skila.  

5.1 Viðhorf íbúa 
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Megin tilgangur spurninganna handa íbúum miðborgarinnar var að kanna viðhorf þeirra 

gagnvart aukinni ferðaþjónustu á svæðinu síðastliðin ár. Einnig þjónuðu þær því hlutverki að 

vera einhverskonar rammi utan um viðtölin en á sama tíma áttu þær ekki að stýra þeim nema 

að ákveðnu marki því eins og áður kom fram var það að miklu leyti undir hverjum og einum 

viðmælanda komið að stýra innihaldi og lengd viðtalsins.  

Hér á eftir verður farið yfir viðtöl við íbúa út frá áhersluefnum sem ítrekað kom fram við 

greiningu þeirra. Þessi áhersluefni spruttu eðli málsins samkvæmt, út frá þeim spurningum 

sem lagðar voru fyrir íbúa og innihaldi þeirra en þó kom ýmislegt fram sem ekki tengdist 

spurningunum nema í víðu samhengi. 

 

Áhersluefni sem komu fram í viðtölum við íbúa: 

- Jákvæðni gagnvart ferðamönnum 

o Flestir íbúar eru jákvæðir gagnvart ferðamönnunum sjálfum og tóku það fram 

og sögðu þá auðga og auka mannlíf miðborgarinnar. 

- Umferð 

o Margir töluðu um rútumferð og ónæði af henni. 

o Bílastæðismál. 

- Ónæði 

o Almennt ónæði, hávaði í ferðatöskum og bílunum sem flytja ferðamenn til og 

frá miðbænum. 

- Húsnæðismál 

o Nær allir töluðu um slæm áhrif ferðaþjónustunnar á húsnæðismarkaðinn í 

miðborginni með tilliti til framboðs, leigu- og kaupverðs. 

- Hótel og heimagisting 

o Flestir íbúar eru óánægðir með hversu fyrirferðamikil hótel- og 

gistirýmauppbygging er og hefur verið í miðborginni. 

- Verslun og þjónusta. 

o Óánægja er með hvernig verslun og þjónusta í miðborginni hefur „þróast“ í 

kjölfar aukinnar ferðaþjónustu. Nokkur óánægja var hjá viðmælendum með 

„lundabúðirnar“ og hvernig þær hafa komið í staðinn fyrir gamalgrónar 

sérverslanir. Margir mjög ánægðir með að hafa fengið aftur kjöt- og fiskbúð 

aftur í hverfið (verslunin Kjöt og fiskur sem opnaði í Bergstaðastrætinu síðla 

árs 2014). 

- Borgaryfirvöld 

o Samskiptaleysi við borgaryfirvöld og almenn óánægja með störf þeirra. 

- Áhrif á íbúa 

o Sumir sögðu aukna ferðaþjónustu ekki hafa haft afgerandi áhrif á sig meðan 

aðrir töluðu um að hún hefði haft þónokkur eða jafnvel mikil áhrif á þá. 

o Framtíðarsýn íbúa frekar á neikvæðu nótunum. 

 

Jákvæðni gagnvart ferðamönnum 

Áberandi var hversu jákvæðir flestir íbúa voru gagnvart ferðamönnum og töluðu flestir þeirra 

til dæmis um að aukinn fjöldi þeirra hefði bæði auðgað og aukið mannlíf í miðborginni. Í 

einhverjum tilfellum fór þó að örla á neikvæðni í þeirra garð þegar líða tók á viðtölin en þá 

oftast í tengslum við almennt skipulagsleysi ferðaþjónustunnar í miðborginni. Einn íbúi komst 
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þannig að orði um hvernig aukinn ferðamannstraumur blandaðist við íslenkst samfélag, sem 

að hans mati var afskaplega einsleitt ekki alls fyrir löngu: „…það er náttúrlega mjög gaman 

að vera þáttakandi í samfélagi sem er fjölbreytilegt og tala nú ekki um ef það er hægt að segja 

að það sé síbreytilegt líka“. Sami íbúi talaði svo einnig um að aukin fjöldi ferðamanna þýddi 

aukin samskipti við ólíka menningarheima sem gæfi kost á ómenguðum samskiptum án 

milliliða eins og til dæmis stjórnmálamanna. Þar af leiðandi fáum við sem þjóð að kynnast: 

nýrri menningu, nýrri tónlist, nýjum mat, nýrri sýn á hluti sem að eru afskaplega 

hversdagslegir í okkar augum og öll þessi hlið er auðvitað mjög jákvæð“.  

Annar viðmælandi var einnig jákvæður þrátt fyrir aðrar forsendur: „…þetta er náttúrlega 

afskaplega jákvætt, ég get nefnt að ég prjóna og sel, Handprjónasambandið, og frá því að 

hafa hangið í kringum X kr. fékk ég X kr. síðast… þetta er á ári, ekki á mánuði! - Og það er 

sem sagt tvöfalt meira sem ég hef selt og þetta á þá við alla aðra og þetta er gott!“ Annar íbúi 

nefndi svo að: „mér finnst Íslendingar hafa bara breyst í viðhorfi við að fá útlendinga, mér 

finnst það gaman og mér finnst gaman að sjá hvað við tökum vel á móti þeim og hvað 

Reykjavík er full af útlendingum finnst mér gaman… það er menning“. Annar íbúi lagði 

áherslu á að þrátt fyrir ýmis neikvæð áhrif af völdum ferðaþjónustunnar að þá væru 

ferðamennirnir af hinu góða eða: „En ég er síður en svo á móti túristunum sjálfum, þetta 

gefur bara fjölbreytni og ætti að auðga mannlífið“. Einn viðmælenda sagðist oft þurfa að 

hjálpa ferðamönnum vegna þess að það væri rekið gistiheimili við hliðina á henni: „mér finnst 

allt það fólk sem maður hefur hitt alveg yndislegt og maður er boðinn og búinn að hjálpa 

þeim“. Einn íbúi nefndi svo einfaldlega að honum fyndist gaman að fylgjast með 

ferðamönnunum. 

Eins og áður kom fram fór hins vegar að síga á neikvæðu hliðarnar hjá sumum viðmælenda 

þegar rætt var um ýmsa þætti sem eru fylgifiskar aukinnar ferðaþjónustu í miðborginni og hafa 

haft bein áhrif á daglegt líf þeirra eins og samgöngumál, rútuumferð og fleira. 

 

Aukin rútumferð og bílastæðamál 

Meirihluti viðmælenda talaði um að aukin rútuumferð í miðborginni væri bæði óþörf og mjög 

truflandi fyrir íbúa og þá sem dveldu yfir höfuð á svæðinu. Einn íbúi sagði til að mynda að 

ferðamennirnir trufluðu sig ekki sem slíkir heldur: „Miklu frekar rúturnar sem keyra hérna 

fram og til baka – reyndar hefur það nú aðeins minnkað, það er truflandi… klukkan 07:00 að 

morgni, rútur að keyra“. Annar tók í svipaðan streng:  

„það er ekkert við ferðamennina að sakast – þetta er vænsta fólk og allt það en bara til 

dæmis að rútufyrirtækin setji sjálfum sér ákveðnar verklagsreglur, að þeir sýni 

íbúunum og umhverfinu og öðrum ferðamönnum virðingu vegna þess að það eru líka 

sofandi ferðamenn inn á hótelunum þar sem að rútur eru að parkera beint fyrir utan 

og skella hurðum með vélar í gangi og allskonar svona óþarfa“.  

Sami viðmælandi kom svo aftur inn á þetta þegar hann var spurður hvort aukin ferðaþjónusta 

hafi haft áhrif á hann sem íbúa: „það er aðallega kannski þessi rútutraffík sem að er svona 

svolítið dólgsleg sko og þeir leggja beint fyrir utan hjá mér til dæmis – skilja bílinn eftir í 

gangi og fara út og hleypa fólki út…“ Sami íbúi sagði farir sínar ekki sléttar í samskiptum við 

marga starfsmenn og bílstjóra þegar hann hefur bent þeim á nærliggjandi stæði, jafnvel ætluð 

sérstaklega fyrir slíkar hópferðabifreiðar: „Og þá er maður strax kominn svona einni gráðu 

nær því að vera svona pirraður út í allt heila batteríið sko“.  



25 

 

Annar sagði: „Alltof mikið! – Alltof mikið vegna þess að eins og vanalega þá hugsum við 

hlutina ekki til enda og göturnar hérna í kring eru ekki gerðar fyrir þessa traffík sko, borgin 

er náttúrlega eitthvað að ranka við sér með það en þessar stóru rútur hérna út um allt, þetta 

bara gengur ekki upp“. 

Annað atriði þessu tengt sem sumir íbúar komu inná var fjölgun bílaleigubíla sem orsakaði 

það að mun erfiðara væri að fá bílastæði í miðborginni en áður. Einn íbúi sagði:  

„Eh, það er erfitt að fá bílastæði hérna í miðbæ Reykjavíkur, það er eiginlega bara 

kvöl og pína – ég enda alltaf á því að þurfa labba kannski 200-300 metra heim til mín, 

það var ekki þannig áður en þessi „ferðamanna-túrismi“ jókst svona gríðarlega – þá 

fékk maður alltaf stæði einhversstaðar á Frakkastíg. Ég hef svona verið að skoða 

dálítið hverjir eru í þessum bílum: þetta eru allt bílaleigubílar meira og minna sem eru 

að taka stæðin frá okkur íbúum“. 

Bann við stærri fólksflutingabirfreiðum tók gildi síðla árs 2015 (Reykjavíkurborg, 2015) um 

það leyti sem viðtöl við íbúa voru tekin en hvorki rannsakandi né viðmælendur vissu af því á 

þeim tímapunkti. Má ætla að það bann auk þess banns sem sett var á smærri 

fólksflutingabifreiðar (Reykjavíkurborg, 2017a: Reykjavíkurborg, 2017b) þar sem íbúðabyggð 

er hvar þéttust í miðborginni verði til þess að létta mikið álagið á íbúum. En miðað við viðhorf 

íbúa er illskiljanlegt að þessi bönn á þessu svæði hafi ekki verið komið á fyrr til að vernda 

íbúa og jafnvel ferðamenn eins og einn íbúi kom inn á hér að framan. Ef einhverskonar 

hömlur verða settar á fjölda bílaleigubíla í miðborginni (Morgunblaðið, 2017) mun það 

væntanlega verða til bóta fyrir íbúa sem eiga ekki lengur greiðan aðgang að bílastæðum í 

nágrenni við heimili sín (Höfuðborgarstofa, 2015: 118).   

 

Aukið álag og ónæði 

Þrátt fyrir velvilja í garð ferðamanna meðal viðmælenda nefndu margir ónæði sem af þeim 

hlytist. Til dæmis nefndu einhverjir í því samhengi hávaða í ferðatöskum sem ferðamennirnir 

draga á eftir sér; hávaðinn væri jafnvel svo mikill að þeir sögðu hann hafa áhrif á svefnvenjur 

þeirra: „Maður vaknar við skröltið í ferðatöskunum…“ Annar íbúi sagði: „…fólk er með 

ferðatöskur hérna útum allar trissur, maður vaknar við þetta á morgnana – klikk, klikk, klikk, 

klikk, klikk, klikk á stéttunum… þannig að þetta líka svona rífur aðeins svefninn hjá manni því 

þeir eru hérna út um allar trissur sko, 05:00 á morgnana eru þeir að fara í flug eða hvernig 

það nú er… þá vaknar maður!“ 

Einhverjir íbúar nefndu líka annarskonar ónæði eins og þegar ferðamenn gerðust of 

nærgöngulir og væru jafnvel að taka myndir inn um gluggana og valsa inn í garða hjá þeim: 

„Við erum næstum því orðin eins og sýningagripir hérna í gluggunum… þú sérð ekki mikið af 

bara venjulegu lífi!“. Annar talaði á svipuðum nótum og sagði þá gerast asni nærgöngula:  

„Því fylgir ákveðið ónæði hjá íbúunum, þeir eru bara byrjaðir svona fyrir kannski 

nokkrum árum að… þá voru bara ferðamenn komnir inn um gluggann – að horfa bara 

inn um gluggann hjá þér eins og þetta væri bara eitthvað listagallerí af því að maður 

var með einhverja styttu í glugganum eða eitthvað. En svo hefur þetta sko verið 

rosalega mikið og þessu fylgir ákveðið ónæði fyrir íbúana sem er náttúrlega eðlilegt“.  

Öðrum íbúa var tíðrætt um hávaða og aukið rusl sem fylgdi ferðamönnum:  
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„En hinsvegar að þá er þetta ÞVÍLÍKT ÓNÆÐI vegna þess að það eru gistiheimili 

hérna út götuna og er að bætast eitt við í þarnæsta húsi - og þetta er ekki fólk sem 

hefur trú á því að tala saman eðlilega, það hrópar og það gerir það bara á öllum 

tímum sólarhrings. Og það fylgir þessu náttúrlega ákveðin aukadrykkja, það fylgir 

þessu sóðaskapur og sorp sem að við borgum fyrir að fjarlægja og við sitjum uppi með 

sorpið og við tínum úr görðunum okkar það sem hinar drekkandi stéttir og útlendingar 

henda inn í þá“. 

Annar íbúi talaði líka um aukið álag á umhverfið sem fylgdi auknum straumi ferðamanna: 

„En svo horfi ég á göngustígana spænast upp og þeir eru smá saman að dýpka og það fara að 

koma rofabörð í Miklatún og ég sé Geysi og Gullfoss verða að drullusvaði og Miklatúnið 

verða það í leiðinni, Hljómskálagarðurinn verður einn ruslahaugur, Tjörnin full af 

pappírsrusli…“ Sami viðmælandi bætti svo við að þrátt fyrir að ferðmannastraumurinn 

auðgaði mannlífið fylgdi honum einnig vist ónæði: „ég viðurkenni það að þegar ég er að 

rölta mína leið og er á leiðinni á ákveðinn stað að þá finnst mér afskaplega þreytandi að 

þurfa að bíða á meðan að hópur af túristum skiptist á að taka „selfie“ myndir af sér með 

tuskuísbjörnum“. En þrátt fyrir þetta lagði hann áherslu á að: „…en það er auðvitað bara ég 

og mitt að eiga við það. En það eru fleiri jákvæðar hliðar sem ég rek mig á innan um 

túristana heldur en neikvæðar, það er stóra myndin sem verður neikvæð í mínum augum en 

túristarnir sjálfir sem slíkir ekki“. Þessi orð þessa tiltekna íbúa sameina ágætlega viðhorf íbúa 

sem komu fram í viðtölunum; enginn hafði í raun neitt neikvætt að segja um þá sjálfa heldur 

frekar ferðaþjónustuna sem slíka og hvernig hún hefur rutt sér leið inn í og yfir umhverfi 

þeirra. Þetta er í samræmi við kenningar bæði Deery et al. (2012) og Okulicz-Kozaryn & 

Strzelecka (2016) þess efnis að aukin ferðaþjónusta innan borga og slæm skipulagning geti 

leitt til óvildar í garð ferðamanna og almennrar óánægju með aukningu innan greinarinnar. 

Auk þessa verður afstaða íbúa fljótt mun neikvæðari vegna áhrifa aukinnar ferðaþjónustu á 

daglegt líf þeirra (Kim et al., 2013). Ein þessara áhrifa eru tengd því hvernig aukin 

ferðaþjónusta getur haft áhrif á fasteigna- og leiguverð auk framboðs húsnæðis (Arion banki, 

2015). 

 

Húsnæðismál 

Allir viðmælendur töldu að aukin ferðaþjónusta í miðborginni hefði haft og myndi koma til 

með að hafa, áhrif á verðlag og framboð húsnæðis í miðborginni og flestir voru frekar 

svartsýnir á framhaldið. Einn íbúi orðaði það sem svo: 

„Klárlega og er þegar farið að gera það! Leiguverð hækkar, leigusalar vilja auðvitað 

frekar leigja í miðborginni út til skamms tíma í einu og fá þar af leiðandi miklu meira 

út úr mánuðinum, jafnvel mörgu sinnum það sem þeir mundu annars fá. Að hluta til er 

að líkum til hægt að kenna ástandinu um… En ég held nú að hljóti allir að vera 

sammála um það að leiguverð í miðborginni er komið út í bara sko einhverjar 

þjóðsögur og ævintýri, þetta getur náttúrlega ekki gengið til lengdar því að þetta hlýtur 

að hafa á endanum áhrif á endursöluverð á húsnæði að það verði þá jafnvel ekki nema 

á örfárra færi að kaupa húsnæði…“ 

Annar íbúi var á því og þótti nóg um: „Ég er nokkuð viss um að það hefur mikil áhrif, það er 

alveg sama hvað losnar hér það er tekið undir ferðamenn, löglega eða ólöglega“. Einn íbúi 

sagði: „Já! Til hins verra fyrir suma en svona… maður verður náttúrlega var við það í 

fasteignagjöldunum, þetta spilar inn í það alveg örugglega og þetta greni sem ég á sko (þetta 

er svona „foxhole“)… hvernig þróunin hefur orðið í fasteignagjöldum á henni er bara langt 
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út fyrir allan þjófabálk. Gott fyrir mig ef ég vil losna við hana, ekki gott fyrir mig á meðan ég 

er að borga“. 

Það sem þessir íbúar koma inn á er líklega einn helsti áhrifaþátturinn þegar kemur að 

fólksfækkun í hverfinu (Hagstofa Íslands, 2017) þar sem tekjuminni einstaklingar eins og til 

dæmis ungt fólk á erfitt með að leigja eða kaupa íbúð á miðborgarsvæðinu eins og sumir íbúa 

bentu á og væri slæm þróun:  

„Já það er engin spurning, verðlagið fer hækkandi eða þú veist, já allavega þetta er 

náttúrlega bara það sem maður hefur svona séð í fréttum og fylgst með hérna í 

kringum sig… að þá náttúrlega er fólk hætt að leigja bara venjulegum Íslending af því 

það hefur meira upp úr því að leigja þetta í einhverskonar útleigu til útlendinga… 

Þannig að já ég held það sé engin spurning, verðlagið fer hækkandi sko, eflaust græði 

ég á því en ég hef bara engan áhuga á því að græða á því ég vil bara hafa það 

huggulegt hérna – ég bý hérna! Og þetta er líka bara ósanngjarnt gagnvart ungu fólki 

– fólk getur ekki keypt lengur af því að íbúðaverð fer hækkandi út af þessu, ég held að 

það sé meira og minna út af þessu – græðginni í liðinu, að hérna… selja þá frekar í 

hótelíbúðir eða hvernig það nú er, uppsprengt verð og fólk getur hreinlega ekki keypt 

sér lengur, ungt fólk“. 

Og viðhorf annars íbúa var svipað:  

„Já já, það er ekki nokkur vafi á því sko… og þar komum við aftur inn á þetta 

gullgrafaraæði að það er verið að leigja út skonsur á uppsprengdu verði og þetta er 

slæmt fyrir okkar unga fólk finnst mér. Mér finnst þetta aðalmálið að þetta er að 

sprengja upp verð þar sem að er skortur á húnæði fyrir og það eru miklu meiri líkur til 

að fólk sjái gróða í því að útbúa eitthvað fyrir ferðamenn heldur en að leigja ungu 

fólki og það finnst mér slæmt“. 

Viðmælendur höfðu því töluverðar áhyggjur af ástandinu sem að þeirra mati var tilkomið 

vegna þeirra peningaafla sem stýrðu húsnæðismarkaðnum í miðborginni með hótel- og 

gistirýmauppbyggingu. 

 

Hótel og heimagisting 

Í tengslum við hvernig húsnæðismarkaðurinn í miðborginni hefur þróast voru flestir íbúar ekki 

sérlega sáttir við hversu mikið húsnæði væri komið undir hótel og aðra gististarfssemi, eða 

eins og einn íbúi orðaði það: „Við skulum bara breyta Austurbæjarskólanum strax í hótel, það 

verða engin börn til að ganga í hann!“. Annar íbúi var á sama máli og sagði: „Mér finnst það 

of mikið þar sem að það bolar íbúum burt: í minni götu hér til dæmis er nánast eingöngu 

orðið hótel, við bjuggum hér fullt af fólki með fullt af börnum… það eru tveir eða þrír íbúar í 

því sem eftir er – hitt er hótel. Þetta eru allt hótel í kringum mig!  

Einn íbúi svaraði með því að velta upp nokkrum áleitnum spurningum: „Ætlum við ekki að 

eiga miðborg sem að hefur þennan gamla sjarma eða ætlum við bara að hafa þetta hótel?“ 

Þannig að hver á þá eiginlega að vera í miðborginni? – Hver á að hafa gaman af því? – Er 

ekki miðborgin fyrir alla íbúa? Hún hélt svo áfram og útlistaði nokkuð nákvæmlega og benti á 

margt mikilvægt sem oft virðist gleymast í umræðunni eins og það að Reykjavík hefði líka 

skyldum að gegna gagnvart fólkinu á landsbyggðinni og spurði hvort þeir sem byggju utan 
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borgarinnar ætti að vera boðið upp á að koma og sjá eingöngu hótel og rútur? Einnig talaði 

hún um að við yrðum að vernda og passa þann menningararf sem fólgin væri í miðborginni og 

muna hvernig hann kom til og um leið að leyfa ekki einhverjum peningaöflum að taka hann 

frá okkur sem þjóð: „Þannig að þetta verðum við að passa alveg eins og sjáaldur augna 

okkar, þetta megum við ekki láta einhverja hótelvæðingu eyðileggja“. Einum íbúa var nokkuð 

heitt í hamsi en hann benti líka á mögulega lausn:  

„það væri kannski bara miklu æskilegra ef að það væru einhver stór hótel hérna í jaðri 

borgarinnar þar sem rútur gætu bara keyrt beint með þetta fólk með allar sínar 

ferðatöskur á hjólum og fríað miðbæinn aðeins frá þessu, svona létta aðeins á 

miðbænum. Svo getur bara fólk tekið strætó eða leigubíl, komið hérna niður í bæ ef 

það þarf að fara í bæinn… Við köfnun bara hérna þessir örfáu íbúar sem að eru eftir 

og ætla ekki að láta hrekja sig í burtu. Ég reyndar ætla ekki að fara neitt eins og ég 

segi“. 

Eins og dæmin sýna hér að framan voru íbúar ekki par sáttir við þá þróun sem orðið hefur í 

miðborginni með tilliti til hótel- og gistirýmauppbyggingar. Sumir töluðu um að verið væri að 

bola íbúum markvisst í burtu til að rýma fyrir gististarfssemi í einni eða annari mynd. 

Flestir töluðu líka um að verslun og þjónusta ætluð Íslendingum hefði farið halloka gagnvart 

ferðaþjónustutengdri verslun og þjónustu.  

 

Verslun og þjónusta 

„Mér finnst… sko þetta er orðið svona „massa túrismi“ af verstu tegund og þá á ég 

við okkar eigin viðbrögð; hvað er hérna í kringum okkur? – Það eru hótel og það eru 

lundabúðir! Hvar er það sem væntanlega ferðamennirnir vilja koma til að sjá – hvar 

er það íslenska? …Ég er farinn segjast búa í miðri lundabyggð! Þegar fólk segir: „nú 

býrðu á Laugaveginum?“ – Já ég bý í lundabyggðinni þar!“ 

Þannig talaði einn íbúi um hvernig ásýnd miðborgarinnar og götunnar sem hann býr við hefur 

breyst, sérstaklega eftir að ferðamannamiðuðum verslunum fór að fjölga hratt á svæðinu. Íbúar 

voru spurðir hvort þeim fyndist verslun og þjónusta hafa breyst í kjölfar aukinnar 

ferðaþjónustu í miðborginni. Voru flestir á því að hún hefði gert það eða nánar tiltekið að 

margar gamalgrónar verslanir væru horfnar og svokallaðar „lundabúðir“ komið í staðinn. Einn 

íbúi sagði að þetta kæmi ekkert sérstaklega við sig þar sem hann nýtti sér takmarkað verslun 

og þjónustu á svæðinu: „Ég held það hafi ekkert breyst hérna… hérna er verið að stíla inn á 

„túrismann“ þannig að þjónusta við mig hún hefur ekkert breyst. Það eru bara tveir staðir 

sem ég fer á – það er Bónus og Brynja. Aðrir íbúar voru afdráttarlausari: 

„Ég fer ekki lengur í búðir hér – þetta eru ekki búðir fyrir mig sko, þetta eru 

túristabúðir á túristaverði líka; verðið hefur breyst hér í nágrenninu… það er miðað 

við annað fólk en þá sem að vinna fyrir íslenskum launum hjá ríkinu skilurðu! Og… 

það er reyndar kominn fiskbúð, hún hvarf á tímabili… við höfum hérna Bónus - enn þá 

en ég þarf að fara eitthvað upp í afdali til að ná mér í nál og tvinna og svona ýmislegt. 

Meira að segja bókabúðirnar eru orðnar svolítið svona túristakaffihús… Eins og 

stendur sé ég ekki fyrir mér neina manneskju, hvað þá barn sem getur haldið það út til 

lengdar að búa hér. Hér er engin þjónusta við íbúa, ekkert nema uppstoppaðir 

kínverskir lundar í göngufæri, skólar og barnaheimili að verslast upp. Eini ljósi 

punkturinn er kjöt og fiskbúð við Bergstaðastræti“. 
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Einn viðmælenda varpaði fram spurningu varðandi það hvort borgin ætti eða gæti komið 

meira taumhaldi á hverskonar verslanir opna í miðborginni og kom með dæmi um söðlasmið 

sem hafi sóst eftir að opna litla búð við Skólavörðustíg þar sem hann seldi handverk sitt en 

borgin hafi aftur á móti hafnað umsókn hans og tekið hæsta tilboði, þar opnaði lundabúð 

skömmu síðar að sögn viðmælanda. Aðrir töluðu um að ýmiss bæði almenn og sértæk 

þjónusta hefði horfið eða væri erfitt að nálgast á miðborgarsvæðinu. Eða eins og einn íbúi 

benti á: 

„…að fara til dæmis í banka – nú eru engir bankar hérna, við búum hérna í miðbæ 

Reykjavíkur… það er einn banki, Landsbankinn og fara þangað inn, þú verður að gefa 

þér allavega klukkutíma – einn og hálfan því það er svo gríðarlega mikið af fólki og 

aðallega túristum. Hvers konar þjónusta er það bæði við okkur íbúa og túrista…? Og 

að fara út að borða, það er varla að maður komist inn á „resturant“ lengur“.  

Sami íbúi benti svo á að einsleitni í verslun væri ekki góð í miðborginni: „það mætti nú 

kannski takmarka svona „túristabúðir“. Ég hef heyrt á tal fólks hérna – verslunareigenda… 

að þessar lundabúðir þær fæli frá og fólk sé jafnvel að íhuga það að fara bara eitthvert annað 

af því að þetta er að verða dálítið sérhæft“. 

Laugavegurinn er ekki spennandi kostur, eins og einn viðmælandi talaði um: „En mér finnst 

margt hafa breyst kannski á síðustu fjórum – fimm árum í þessu sko, það er bara meiri fjöldi 

og hann sést nú… ég get nefnt það á sumrin, þá fer maður ekkert niður á Laugaveg, maður fer 

bara út úr hverfinu og maður hefur ekkert að sækja þar“. Þá sagði einn íbúi „Allar verslanir 

hafa lagst af, það eina sem að við getum keypt núna eru minjagripir – það er ekkert sem mig 

vantar jafn mikið og lyklakippa framleidd í Taiwan… Vá hvað mig vantar það – daglega!“  

Viðmælendur voru síður en svo ánægður með hvernig verslun og þjónusta hefur þróast í 

miðborginni síðastliðin ár og töluðu um að þeir væru farnir að leita í auknu mæli út fyrir hana 

til að sækja sér þjónustu og sinna innkaupum. Þessi viðhorf íbúa eru í samræmi við þá þróun 

sem orðið hefur í miðborginni þar sem margar verslanir hafa horfið á braut og jafnvel þjónusta 

og verslun og þjónusta miðuð að ferðamönnum komið í staðinn. Til dæmis benti einn 

viðmælenda á að ekki væri lengur hannyrðaverslun í allri miðborginni. Rannsakanda er heldur 

ekki kunnugt um að íþróttavöruverslun, leikfangaverslun, raftækjaverslun eða blómaverslun 

sé lengur að finna í miðborginni.   

Varðandi aðkomu borgaryfirvalda er þessi þróun ekki í samræmi við það sem kemur fram í 

aðalskipulagi Reykjavíkur þess efnis að lögð verði áhersla á að standa vörð um verslun og 

þjónustu á svæðinu (Reykjavíkurborg, 2014a).  

 

Borgaryfirvöld 

Þegar íbúar voru inntir eftir því hvort þeir teldu að borgaryfirvöld hefðu tekið mið af 

hagsmunum og viðhorfum þeirra í tengslum við aukna ferðaþjónustu og starfsemi tengdri 

henni í miðborginni, voru flestir á því að svo væri ekki. Augljóst var að þessir íbúar voru mjög 

ósáttir við hvernig málum hafi verið háttað eða eins og einn viðmælandi sagði beinum orðum: 

„NEI! – Við vorum bara lögð til hliðar, við skiptum ekki máli… við borgum brúsann en við 

skiptum ekki máli“. Annar íbúi sagði einfaldlega: „Nei þeir hafa alveg gleymt því sko“.  

Þá var einn íbúi afdráttarlaus þegar hann var spurður:  
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„Ég efast ekki um að það hafi verið tekið mið af hagsmunum einhverra íbúa en hvort 

það var tekið mið af hagsmunum íbúa almennt það leyfi ég mér bara að stórefast um… 

Þannig að borgin, hvernig hún hefur staðið að málum, enganveginn bara algjörlega 

enganveginn! Borgin hefur sýnt alveg ótrúlegan undirlægjuhátt gagnvart verktökum 

hérna og peningapúkum sem hafa verið að reisa þessi hótel og sölsa undir sig allt 

húsnæði hér í miðborginni (sem við höfum komið að fyrr). Borgin virðist vera, rétt eins 

og aðrir embættismenn, handbendi þeirra sem að eru búnir að gera þeim greiða á einn 

eða annan hátt, annaðhvort persónulega eða flokknum.“ 

Áskorun Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur (2016) til borgaryfirvalda er mjög gagnrýnin. 

Þar kemur meðal annars fram að ekki hafi verið haft samráð við íbúa í tengslum við miklar 

framkvæmdir tengdar hótel- og gistirýmauppbyggingu í miðborginni. Nokkrir þeirra íbúa sem 

rætt var við höfðu mátt þola ótrúlegan yfirgang verktaka vegna slíkrar uppbyggingar í 

nágrenni, eða bókstaflega bakgarði þeirra og töluðu um slæm samskipti við borgar- og 

skipulagsyfirvöld í því samhengi: 

„Það er verið að byggja hérna við hliðina á mér og bara einn daginn þá rifu þeir nú 

hús hérna við hliðina, þeir eru búnir að valda gríðarlegum skemmdum hérna á útvegg, 

það hefur lekið hér inn, það er búið að eyðileggja parket – allt út af leka, veggurinn er 

stórskemmdur; það er búið að taka mig sex mánuði að fá samband við borgaryfirvöld 

út af því. Þeir veita bara leyfi en eftirlitið er ekkert!  

Varðandi frekari samskipti við borgaryfirvöld og hvort viðmælenda fyndist þau hafa tekið mið 

af hagsmunum og viðhorfum íbúa í tengslum við aukna ferðaþjónustu: 

„Alls ekki! Alls ekki! – Mér finnst í fyrsta lagi bara íbúarnir algjörlega hafa gleymst, 

þetta nefnilega er gert á kostnað íbúana. Það eru fyrst og fremst íbúarnir sem eru að 

gera þetta mögulegt með því að bara sturlast ekki sjálfir. Þannið að ef að 

borgaryfirvöld eða aðrir slíkir embættismenn borgarinnar halda að þeir séu að gera 

eitthvað fyrir ferðamennina að þá er það misskilningur, það er þolinmæði íbúana sem 

að þetta byggist á. Margvíslegt umburðalyndi sem að íbúar sýna“. 

Annar íbúi var búinn að standa í miklu stappi við bæði verktaka og borgaryfirvöld þar sem 

verið var að byggja hótel í bakgarðinum hjá honum og sagði: 

„Og það er ekki spurt, við erum ekki einu sinni spurð þegar að það er verið að gera 

hérna gistiheimili og hótel, við fáum aldrei tilkynningu, við fáum ekki einu sinni eina 

spurningu: „ert þú íbúi sammála því að fá þetta við hliðina á þér?“ Það er bara sagt: 

„byggja“…Og ég er orðinn svo reið út í borgarstjórn, og það eru ansi margir orðnir 

það, ekki bara ég, við erum að missa algjörlega þolinmæðina vegna þess að fólk sem 

að er búið að búa hérna til fjölda ára það er byrjað að íhuga að fara og hvað með mig 

sem er bara búin að búa hérna í eitt og hálft ár en ég kom hérna og ætlaði mér að búa 

hérna að lágmarki 5 ár...“    

Varðandi hvort borgaryfirvöld hafi tekið mið af hagsmunum og viðhorfum íbúa sagði sami 

íbúi: 

„Ekki neitt! – Það er ekki einu sinni verið að hugsa út í það því miður og nú er, eins og 

ég sagði áðan, það er búið að setja saman nefnd vegna þess að borgin hefur ekki tekið 

tillit til okkar. Nú er búið að setja nefnd hérna saman - og við stöndum saman! Við 

erum öll bara reið út í borgina hvernig er verið að koma fram við íbúa – við erum 

gjörsamlega hunsuð, algjörlega! – Og það er bara eins og þau hafi bara eyrnatappa í 
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eyrunum sem maður bara skilur ekki vegna þess að það ætti að vera fyrst og fremst 

forgangurinn hjá borginni að hugsa um íbúa, ekki ferðaþjónustuna“.  

Þessar lýsingar íbúa á bæði samskipta- og samráðsleysi við íbúa af hálfu borgaryfirvalda eru í 

samræmi við fyrrnefnda áskorun Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur (2016). Samkvæmt 

þessu hafa borgaryfirvöld sniðgengið íbúa og ekki tekið mið af hagsmunum þeirra í hvers 

kyns ákvarðanatöku tengdri samþættingu ferðaþjónustunnar við miðborg Reykjavíkur sem 

íbúðahverfi.  

 

Áhrif á íbúa? 

Nokkur atriði bar á góma þegar talið barst að því hvað hefði haft bein áhrif á íbúana eftir að 

ferðaþjónusta jókst á svæðinu. Viðhorfin voru ólík og sögðu sumir að aukin ferðaþjónusta og 

meðfylgjandi ferðamenn í miðborginni hefði haft lítil sem engin áhrif á sig á meðan aðrir 

sögðu hana hafa haft þónokkur áhrif og enn aðrir mikil eins og sum dæmana hér að ofan eru 

til vitnis um. Einn íbúi sagði:  

„Hún fer í taugarnar á mér getum við sagt. Þetta er ekki lengur svæði fyrir innfædda, 

ég væri farinn ef ég gæti. Það er alveg talsvert mikið af fólki sem að er bara búið að fá 

nóg! Nei þetta er bara… þetta er of mikið, þetta er farið að angra okkur og angra 

okkur öll held ég. Allir sem ég tala við eru hnnn… svona!“ AR: (Viðmælandi setur 

upp fýlusvip og lýtur höfði til merkis um að fólk sé orðið leitt á ástandinu). 

Annar íbúi talaði um að það raskaði ró hans að verið væri að „troða“ ferðaþjónustunni svona 

þétt inn á milli og ofan í íbúa og gagnrýndi um leið núverandi borgarstjóra:  

„Það náttúrlega raskar allri ró og mér finnst bæði það að vera með ferðamenn inn í 

íbúðarhúsnæði eigi ekki rétt á sér, ég er bara algjörlega á móti því. Mér finnst við geta 

byggt hótel og byggt þau þá eins og er verið að gera bara allstaðar erlendis, þar sem 

þessi þróun er hætt og það er verið að líta út í úthverfi og dreifa mannfjöldanum, 

hérna erum við bara eins og rottur á einu plani sem að er röng stefna og þetta er 

stefna sem að borgarstjórinn okkar á undan var á móti… framkvæmdagleðin hérna við 

þessa götu og fleiri götur hérna samþykkti hann ekki. Um leið og kom nýr borgarstjóri 

þá voru framkvæmdir samþykktar…“ 

Einnig barst talið að því hversu ört miðborgin hafði breyst sem íbúðahverfi eins og einn íbúi 

benti á:  

„Já tvímælalaust – tvímælalaust! Það er búið að taka frá manni svona eiginlega þessa 

tilfinningu að „þarna ertu bara í borginni þinni – þú ert öruggur“. Nú ertu kominn 

meira eins og bara allt í einu á einni nóttu: „nei þú fluttir til Lundúna“ skilurðu, „þú 

ert niðri á Oxford Street – þú verður bara fara sætta þig við það, húsið sem að þú ert 

búin að vera í tuttugu ár að borga og byggja – þú byggðir það á Oxford Street sko 

þannig að farðu að átta þig á því“… 

Miðað við viðhorf íbúa sem vitnað hefur verið í hér að framan og hvernig margir þeirra höfðu 

lýst beinum áhrifum af völdum ferðaþjónustunnar á daglegt líf sitt á einn eða annan hátt voru 

aðrir á því að hún hefði ekki haft nein sérstök áhrif á þá: „Nei ég get nú ekki sagt að það hafi 
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haft… nei þetta hefur ekki haft nein svona bein afgerandi áhrif, það get ég nú ekki sagt“. Og 

annar íbúi sagði einfaldlega: „Nei engin, engin áhrif á mig“. 

Einn viðmælenda var hreinlega ekki viss og var hugsi: 

„Nei ég held nú ekki sko, það þarf nú meira til heldur en það þannig að hún hafi áhrif 

á mann sem íbúa… þetta hefur engin áhrif á mann sko ég get ekki svarað því þannig, 

þó getur maður sagt bara – maður veit það ekki, það getur svo sem vel verið, ég er 

ekkert að spá í það sko. Maður fylgist bara með þessu hvað annað ha!“ 

Þau áhrif sem flokka mætti sem neikvæð og tengdust hinu daglega lífi íbúa má samkvæmt 

þeim að mestu rekja til slæmrar skipulagningar og samráðsleysis ferðaþjónustufyrirtækja og 

borgaryfirvalda við íbúa, ekki beint til aukins fjölda ferðamanna. Samhangandi var óánægja 

þeirra með hvernig ferðaþjónustunni hafði verið „þröngvað upp á þá“ án þess að nokkur hefði 

spurt þá álits eða tekið til greina hagsmuni þeirra sem íbúa. 

Það er engum blöðum um það að fletta að svo miklar breytingar á jafn skömmum tíma hafa 

haft áhrif á íbúa miðborgarinnar, þó þau áhrif séu mismikil. Mikill áhrifaþáttur virðist vera 

hvort íbúar búi í nágrenni við hótel eða aðra gististarfssemi eða á þeim svæðum sem mikið 

hefur verið um framkvæmdir síðastliðin ár, yfirleitt í tengslum við uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar í einni eða annari mynd. Á heildina litið voru íbúar frekar neikvæðir í garð 

þeirra áhrifa sem ferðaþjónustan hefur haft í för með sér fyrir þá og umhverfi þeirra. Í 

framhaldi af því var spurt hver framtíðarsýn þeirra væri sem íbúa með tilliti til sambýlisins við 

ferðaþjónustuna í miðborginni. 

 

Framtíðarsýn 

Meirihluti íbúa var ekki sérlega bjartsýnn á framtíð miðborgarinnar. Einhverjir töluðu um að 

þeim fyndist eins og verið væri að hrekja þá burt úr miðborginni: „Manni líður samt dálítið 

eins og það sé verið að reyna hrekja okkur íbúana hérna úr miðbænum með því að draga úr 

allri þjónustu og gera þetta bara að einhverjum svona kjarna þar sem að eru bara túristar og 

það eigi bara græða, græða, græða!“ Viðhorf sama íbúa gagnvart framtíð miðborgarinnar og 

aukinnar ferðaþjónustu á svæðinu var á þá leið að ef að ferðaþjónustan væri komin til að vera 

yrði að „aðlaga“ hana betur að svæðinu og íbúum þess eins og til dæmis með því að auka aftur 

þjónustu við íbúa og fjölga bílastæðum. Hann kaus þó heldur að ferðaþjónustutengdri 

starfssemi yrði komið fyrir utan miðborgarinnar því að hans mati var þetta nú þegar orðið of 

mikið: „Já þá sé ég fyrir mér bara stopp á gistirými í miðbæ Reykjavíkur, koma þessu út fyrir, 

búa til einhverja aðra kjarna hérna þannig að það sé hægt að dreifa þá þessum aukna fjölda 

túrista til landsins, þetta sé ekki allt hérna akkúrat ofan í miðbæ Reykjavíkur“. Annar íbúi tók 

í svipaðan streng og talaði um að það yrði hreinlega að koma upp einhverju „hótelhverfi“ utan 

miðborgarinnar. Hann benti svo á að vöxtur í ferðaþjónustunni gæti stöðvast: „Ég held að það 

eigi að taka þessar spár svona mátulega alvarlega… það getur dottið botninn úr þessu á mjög 

stuttum tíma sem hefur gerst mjög víða. Og þeir eru mjög fljótir að fara eitthvað annað.  

Annar íbúi kallaði einfaldlega eftir að einhverskonar jafnvægi yrði náð: 

„beggja aðila vegna sko, ferðaþjónustuaðila eða allra – ferðaþjónustuaðila, 

ferðamanna og miðbæjarbúa þá væri ágætt að geta fundið eitthvað svona vitsmunalegt 

jafnvægi í þessu öllu… og ég vona að allir aðilar sjái skynsemi í því að „regúlera“ 

þetta einhvern veginn til þess að varðveita almenninginn, gullkúna sem stendur undir 
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þessu öllu. – Og það er þetta einstaka samspil; hér eru íbúar, hér eru lítil skrítin hús, 

hér eru litlir skrítnir garðar og allt það sko… sem að túristar vilja sjá! – Og ef að það 

fer held ég að botninn eigi eftir að fara úr þessari miðbæjar túrisma stemmingu, er 

það ekki?“  

Benti einn íbúi á að það sem ferðamennirnir sækjast eftir að sjá og upplifa er ekki í samræmi 

við þá þróun sem átt hefur sér stað: 

„Burtséð frá 101 hótel Reykjavík myndinni sem að við stefnum í, það sem ég mundi 

vilja sjá er að miðborginni verði leift að blómstra, það sem hún lagði upp með, 

blönduð byggð íbúða, verslunar og þjónustu. Með því meina ég að ég vil ekki sjá eina 

tegund þjónustu yfirtaka alla aðra og að Reykjavík 101 hafi bara upp á eitthvað eitt að 

bjóða, við eigum að hafa upp á minnsta kosti 101 hlut að bjóða fyrir túristana ekki 

bara einn. Ég mundi vilja sjá okkur halda áfram að vera litla krúttlega borgin með 

litlu krúttlegu húsin með mörgu marglitu þökin sín og HÆTTA að reisa þessi stóru 

hótel… Þannig að það sem ég sé fyrir mér er að við förum þessa leið að Reykjavík 

haldi áfram að vera lágreist lítil krúttleg borg hérna á eyju norður í rassgati því það 

er það sem túristarnir eru að koma að sjá. Þeir eru ekki að koma hingað til þess að sjá 

„mini Manhattan“ – þeir yfirgáfu Manhattan til að sjá eitthvað annað! Þannig að við 

hljótum að vera á rangri leið þarna“. 

Varla er hægt að túlka þessi viðhorf íbúa á annan hátt en svo að töluverðrar óánægju gæti 

meðal þeirra sem leiðir til þess að framtíðarsýn þeirra er ekki ýkja björt. Aftur á móti töluðu 

margir um ákveðnar leiðir sem mætti fara til að létta á íbúum eins og það að færa 

gististarfssemi meira úr miðborginni, dreifa henni betur og á markvissari hátt. Augljóst er að 

taka þarf slíkar tillögur íbúa til skoðunar og virða rétt þeirra og viðhorf. 

 

Samantekt 

Þrátt fyrir almenna jákvæðni gagnvart ferðamönnum meðal íbúa kemur fljótt í ljós að viss 

þreyta og jafnvel pirringur er farin að gera vart við sig. Óánægja og gremja íbúar snýr þó í 

flestum tilfellum frekar að ferðaþjónustunni í heild sinni og hvernig skipuleggjendur og 

hagsmunaaðilar greinarinnar ásamt borgaryfirvöldum hafa staðið að málum og virt íbúa og 

viðhorf þeirra að vettugi. Margir eru ósáttir við hvernig ferðaþjónustan hefur mótað 

miðborgina til hins verra eins og fram kom en verst af öllu er tilfinning sumra íbúa að verið sé 

að hrekja þá í burtu sem er áhyggjuefni.  

Ef viðhorf íbúa eru sett í samhengi við fræðin er það lykilforsenda vel skipulagðar og ábyrgrar 

ferðaþjónustu að tekið sé mið af hagsmunum þeirra (Diedrich & García-Buades, 2009; Dryga 

et al., 2016) og ekki síður til að jafnvægi ríki milli þeirra og ferðamanna (Sharpley, 2014). Það 

er deginum ljósara að mikilvægi íbúa gestgjafasamfélaga er það mikið að í raun byggist þróun 

ferðaþjónustu viðkomandi staðar á velvilja þeirra (Bimonte & Punzo, 2016). Ef þetta 

mikilvægi íbúa er ekki viðurkennt skapast meðal annars hætta á að viss gjá myndist á milli 

þeirra og ferðamanna (Deery et al., 2012; Dryga et al., 2016) en samkvæmt viðhorfum íbúa er 

farið að örla á þeirri þróun sem er til vitnis um að ekki hafi verið hugað að þessu þætti í 

tengslum við uppbyggingu ferðaþjónustunnar í miðborginni. 
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5.2 Viðhorf íbúa sem einnig eru 
verslunarrekendur 

Hér á eftir verður farið yfir viðtöl við verslunarmenn út frá vissum áhersluatriðum sem komu 

fram við greiningu þeirra, eins og gert var hér að framan með viðtöl við íbúa. Viðhorf þeirra 

voru um markt lík viðhorfum íbúa en þó sköruðust þau nokkuð þegar kom að vissum 

málaflokkum. 

 

Áhersluefni sem komu fram í viðtölum við verslunarrekendur: 

- Jákvæðni gagnvart ferðamönnum 

o Flestir eru jákvæðir gagnvart ferðamönnum þó einstaka atriði pirruðu suma 

viðmælendur 

- Verslun og þjónusta 

o Flestir eru ánægðir með aukin viðskipti en vilja fækka ferðamannamiðuðum 

verslunum (lundabúðum) sem þeir telja ekki vera góða þróun. Flestir eru á því 

að aukinn uppbygging ferðaþjónustunnar hafi haft slæm áhrif á almenna 

þjónustu og verslun í miðborginni en einhverjir eru á öndverðum meiði. 

- Húsnæðismál 

o Langflestir töluðu um að aukinn fjöldi ferðamanna og tilheyrandi ferðaþjónusta 

hafi haft áhrif á húsnæðismarkaðinn í miðborginni. 

- Hótel og gistirými 

o Flestir hafa orð á því að þeir séu óánægðir með mikla hótel- og 

gistirýmisuppbyggingu. 

- Borgaryfirvöld 

o Mikil óánægja er með borgarstjórn vegna samskipta- og samráðsleysis einkum 

í tengslum við „sumargöturnar“. Almenn óánægja er með þessar sumarlokanir 

en áberandi er að þeir sem eru með verslun við götur eða götuhluta þar sem 

ekki er lokað eru jákvæðari gagnvart lokununum! Einhverjir tala um þá 

niðurrifsstarfssemi sem hefur átt sér stað í  miðborginni tengslum við gömul 

hús. 

- Framtíðarsýn 

o Flestir eru ekki sérlega bjartsýnir á framtíð miðborgarinnar miðað við 

núverandi þróun. 

 

 

 

Jákvæðni gagnvart ferðamönnum en Íslendingar orðnir sjaldséð tegund 

Eins og í tilfelli íbúa voru verslunarrekendur á heildina mjög jákvæðir gagnvart 

ferðamönnum, bæði sem íbúar og útfrá sjónarhóli verslunarrekenda, þegar þeir voru spurðir út 
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í aukinn fjölda ferðamanna á svæðinu. Þá komu fram ýmis jákvæð viðhorf í tengslum við 

aukinn fjölda þeirra en einnig örlaði á neikvæðum viðhorfum. Sumir viðmælenda komu svo 

inn á það að þeir hefðu orðið tilfinnanlega varir við að Íslendingar væru orðnir sjaldséð tegund 

í miðborginni og að þeir vildu ekki missa þá, hvorki sem viðskiptavini né upp á 

fjölbreytileikann að gera:   

„Jah nú er ég með þá starfssemi sem ekki höfðar mikið til „túrisma“ eða 

ferðamannsins, en ég þakka fyrir alla sko ferðaverslun sem að ég fæ en hlutfallið er 

þarna 90% Íslendingar og circa  þá 5 – 10% sem eru þá ferðamenn. Nú það eru sumir 

sem að fagna því þegar Íslendingurinn hverfur úr götunni að þá komi „túrisminn“ en 

það er líka óhagræði í þessu að þær verslanir sem að ekki höfða til „túrisma“ að þær 

verða undir. Það eru sumir hér í götunni sem að eru með 70 – 90% af 

ferðamannaverslun… og þá erum við náttúrulega komnir í hálfgerðan „fæting“ vegna 

þess að þeir virðast ekki skilja að það eru ólíkir hagsmunir sem eru ráðandi“. 

Þetta að hans mati skilar sér svo í heldur neikvæðri þróun eða:  

„Þeir eru sjálfir farnir að kvarta yfir öðrum ferðamönnum þannig að þá sjáum við að 

það er eitthvað svona rangt í þessu… hér í miðbænum eru allt of mörg hótel og það 

eru ekkert nema ferðamenn, Íslendingurinn lætur ekki sjá sig hérna – hann er að gefa 

eftir og það er slæmt fyrir miðborgina“. 

Annar viðmælandi tók í sama streng: „Það verður líka að vera pláss fyrir verslanir og 

þjónustu fyrir Íslendinga sem sagt. En þetta á ekkert að vera neinn svona rasismi en bara svo 

að við fáum líka Íslendinga hérna á Laugaveginn – þá er ég bara að tala sem 

verslunareigandi. Já hafa þetta svona margþætt“. 

Benti einn verslunarrekandi á að víða væri pottur brotinn þegar kæmi að því hvernig við 

tækjum á móti ferðamönnunum og það væri áhyggjuefni útaf fyrir sig: „Það sem ég óttast 

fyrst og fremst er að það er ekki verið að taka vel á móti gestum sem koma erlendis frá, það er 

verið að misnota þá og það þykir mér rangt… Það er ekki mannskapur hér til þess að taka vel 

á móti fólki. Og þetta þýðir að það er verið að misnota gesti frá útlöndum!“ Þetta viðhorf 

viðmælenda er í takt við þá umræðu sem sprottin er upp um að ferðaþjónustuaðilar séu að 

okra á ferðamönnum sem geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir orðspor og framtíð íslenskrar 

ferðaþjónustu.  

Annar viðmælandi var á svipuðum nótum og sagði: „Það sem að mér finnst bjáta á að það er 

það að við erum bara ekkert tilbúinn að taka á móti þessu fólki, það vantar alla skipulagningu 

og það sem hefur verið gert hérna að hálfu Reykjavíkurborgar að það er mjög umdeilanlegt“. 

Sami viðmælandi hafði svo orð á því hversu mikið væri orðið af ferðamönnum í miðborginni 

sem hefði vissar neikvæðar afleiðingar fyrir Íslendinga: „þannig að manni finnst maður vera 

svona gestur í eigin borg sko… en það er svo sem allt í lagi vegna þess að þetta fólk býður 

góðan þokka yfirleitt…“ Annar eigandi sömu verslunarinnar var heldur harðorðari og sagði: 

„Já, já en ég meina ferðamennirnir þeir eru að fæla Íslendingana út vegna þess að þetta 

miðast allt að útlendingunum, „túristunum“ allar verslanir, allt, hótel og allt saman…“ 

Enn og aftur eru þessi viðhorf ágætis dæmi um hvernig slæm skipulagning, úrræðaleysi, 

samskiptaleysi og jafnvel áhugaleysi yfirvalda og þeirra sem hafa fjárhagslegan ávinning af 

ferðaþjónustu getur skapað núning milli ferðamanna og íbúa (Paul, 2012; Kim et al., 2013). 

Sumir verslunarrekendur voru sérstaklega jákvæðir gagnvart bæði ferðamönnum og 

ferðaþjónustunni og benti einn sérstaklega á hversu gríðarlega mikilvægir ferðamennirnir eru 
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fyrir miðborgina og þá sem standa í verslunarrekstri og sagði að fólk ætti hreinlega að hætta 

að kvarta yfir þeim og tók Laugaveginn sem dæmi: „Sem verslunarrekanda finnst mér það 

náttúrlega yndislegt… Ef að það væru engir túristar á Íslandi þá væru engar verslanir á 

Laugaveginum, það er bara mjög einfalt. Meirihlutinn af búðunum hérna, þær halda sér uppi 

á túrisistum og síðan út af desember sölu… þannig að þeir skipta mig miklu máli“.  

Sami verslunarrekandi talaði svo um að sem íbúa fyndist honum þetta líka bara mjög gott. 

Eina truflunin sem hann fyndi fyrir væri þegar ferðamennirnir væru að fara og koma í 

fjölbýlishúsinu sem hann býr í, þar sem er ferðamannagisting, það væri smá ónæði af því. 

Annar viðmælandi var líka mjög jákvæður gagnvart ferðamönnum og fagnaði auknum fjölda 

þeirra. Hann kom þó inn á að eina truflunin væri sú að það væri erfiðara að „skreppa“ í Bónus: 

„…Maður þarf að bíða frekar lengi eftir afgreiðslu ha, ha… en mér finnst samt hitt 

bæta það alveg upp sko svona lífið og stemmingin. Sko sem atvinnurekandi er þetta 

alveg frábært: maður fær fleiri kúnna og þar af leiðandi meiri viðskipti og bara meira 

líf hérna í miðbæinn sem kannski drabbaðist pínulítið niður út af verslunarmiðstöðvum 

og svoleiðis… þetta er náttúrlega bara frábært! Já mér finnst líka bara skemmtilegt að 

kannski labba Laugaveginn og það er fullt af útlendingum og miklu meira líf en ella, 

það væri bara draugaþorp“. 

Annar viðmælandi var einnig ánægður með aukin viðskipti og sagði enn fremur að þetta hefði 

engin áhrif á sig sem íbúa: „Ég er nú bara hlynntur þessu, best að fá sem flesta inn í búðina 

sko. Þeir eru hérna og þeir verða batteríslausir og það slitnar ólin og það er alltaf einhver 

þjónusta í kringum túristana“.  

Einn verslunarrekandi sagði einfaldlega þegar hann var inntur eftir því hvað honum fyndist 

uma aukinn fjölda ferðamanna í miðborginni: „Ég er mjög ánægð með það!  Já mjög sátt!“ 

Sami viðmælandi bætti svo við síðar: „Mér finnst fjölgun ferðamanna í miðborginni hafa haft 

jákvæð áhrif. Það er náttúrlega meira líf og það er svona notalegra fólk. En svo náttúrlega 

koma fleiri inn í fyrirtækin…“ Viðmælandi þessi bætti svo aftur við að það eina sem hægt 

væri að setja útá ferðamennina væri: „Það er náttúrlega ónæði þannig af túristunum á 

nóttunni þegar þeir eru að draga þessar hjólatöskur og svoleiðis, það er það eina – það er 

eini hávaðinn í raun og veru“. 

Þegar viðmælendur voru svo spurðir hvort þeim fyndist þessi aukni fjöldi ferðamanna hafa 

haft jákvæð eða neikvæð áhrif almennt séð sagði einn viðmælanda:  

„Það er bæði jákvætt og neikvætt að því leytinu að aukin viðskipti eru náttúrlega góð 

fyrir alla en hins vegar er svona eins og skipulagningin sé ekki alveg nógu góð þannig 

að þetta er orðið svolítið mikið kraðak hérna í bænum… þetta fólk, margt af því kemur 

með viðskipti til okkar, okkur veitir ekkert af gjaldeyrinum ha, ha. Maður verður 

svolítið pirraður stundum þegar maður er að reyna komast ferða sinna í bænum og 

gangstéttirnar eru fullar af fólki, það er svolítið nýtt. Bara á sunnudagsmorgni að þá 

var hérna tómur bær en nú er bara klukkan 08:00 orðið fullt af fólki sko“. 

Eins og dæmin hér að framan sýna voru flestir verslunarrekendur á því að aukinn fjöldi 

ferðamanna í miðborginni væri af hinu góða, sérstaklega fyrir þá sem verslunarrekendur því 

þeir færðu þeim aukin viðskipti. Voru flestir á því að ferðaþjónustan hefði haft mikil og 

mótandi áhrif á verslun og þjónustu á svæðinu, bæði jákvæð, eins og aukin viðskipti en einnig 

neikvæð sem hefði leitt til ákveðinnar einsleitni.  
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Áhrif á verslun og þjónustu? 

Einhverjum verslunareigendum fannst ekki að aukin ferðaþjónusta og aukinn fjöldi 

ferðamanna hefði haft áhrif á verslun og þjónustu í miðborginni þegar þeir voru inntir eftir 

því: „Mér dettur eiginlega ekkert í hug að það hafi haft nein áhrif. Sko, eina það er bara rútur 

útum allt sko sem að eru kannski að flækjast fyrir… Kannski erfiðara að fá leigubíl, það er 

það eina ha, ha!“ Aftur á móti voru flestir verslunarmenn á því að verslun og þjónusta hefði 

breyst til hins verra í miðborginni og að sérverslunum væri gert erfitt fyrir þegar þeir voru 

spurðir hvort þeir teldu að aukin ferðaþjónusta í miðborginni hefði haft áhrif á verslun og 

þjónustu þar. Vildi einn verslunarrekandi meina að allar ferðamannamiðuðu verslanirnar 

fældu Íslendinga einfaldlega frá miðbænum. Annar verslunarrekandi var afdráttarlaus í 

svörum: 

„Já hún hefur haft ótvíræð áhrif, bæði til góðs og ills… en það er alveg ljóst að 

almenn verslun í borginni er að versna mjög mikið og úrval í miðborginni er að 

minnka verulega vegna þess að það er komið of mikið af minjagripaverslunum og þetta 

þýðir það að Íslendingar koma væntanlega til með að draga úr ferðum sínum til 

miðborgarinnar – þeir eru ekki að kaupa minjagripi og sérverslunum fækkar mjög 

mikið í borginni sem hafa höfðað til Íslendinga og það kemur að þeim tíma innan mjög 

fárra ára að Íslendingar koma ekki til með að versla nokkurn skapaðan hlut í 

miðbænum heldur verður þetta aðeins notað sem fyllerísstaður“. 

Þá fannst öðrum aukin verslun sem beindist að ferðamönnum og meðfylgjandi þjónusta hafa 

haft slæm áhrif á þá þjónustu og verslun sem ætti að þjóna Íslendingum og benti á mikilvægt 

atriði: „Já mér persónulega svona finnst það já að sú þjónusta sem að við eigum kannski að 

veita nærumhverfinu… hún rýrnar“. Einn verslunarrekandi sagði: „Jú mér finnst náttúrlega 

orðið of mikið af túristaverslunum þó ég sé sjálf með svona verslun þá finnst mér of mikið 

af… já það er ekki nógu mikið úrval eins og var af allskonar verslunum. Það mætti aðeins 

stemma stigu við því alveg eins og með veitingahúsin“. Í svipaðan streng tók annar sem sagði: 

„Það er náttúrlega alveg óheyrilega mikið komið af verslunum – svona túristabúðum, það er 

mikið af þeim, ég tala nú ekki um allar „lundabúðirnar“ ha, ha, það er nú orðið alveg 

fullsetið…“ 

Annar verslunarrekandi talaði um að miðborgin væri að verða ansi dýrt svæði auk þess sem 

framboðið á ýmisskonar þjónustu væri að minnka: „Það hefur verið þróun síðustu ár að ýmiss 

þjónusta er að færast úr hverfinu eins og bankaþjónusta, símaþjónusta, kvikmyndahús… og 

svo hefur nú verið umræða upp á síðkastið sem ég hef eimmitt verið að pæla í sjálfur, hvort að 

miðbærinn sé að verða svona „dýrt svæði“ – dýrt að kaupa að borða“. Öðrum viðmælanda 

var líka tíðrætt um þann hluta þjónustunnar er snýr að veitingahúsum og hafði á tilfinningunni 

að gæðin væru almennt að minnka og: „…svona hálfpartinn eins og að hugsa númer eitt um 

gróðann og ekki með þá hugsun að leiðarljósi að gera sitt besta og skara framúr og það er 

slæmt“. 

Sumir verslunarrekendur voru ómyrkari í máli og benti einn þeirra á að þeim fáu 

handverksmönnum og sérverslunum sem eftir væru í miðborginni væri gert erfitt fyrir: 

„Kannski má segja það þannig að handverksmenn eins og ég og ýmsar sérverslanir og 

sérþjónusta að hún sér ekki lengur vært hérna út af hárri húsaleigu og annað þvíumlíkt“. 

Sami viðmælandi bætti því við að sú þróun sem ætti sér stað í miðborg Reykjavíkur væri 

eitthvað sem ætti sér einnig stað víða um heim þar sem stóru vörumerkin með tilheyrandi 

verslunar- og veitingahúsakeðjum ryddu sér inn í borgarkjarnana og þurrkuðu út sérkenni 

þjóðanna og bætti svo við: „…og því miður þá hafa Borgaryfirvöld hérna í Reykjavík ekki 
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nokkurn skilning á svona hlutum…“ Hann talaði líka um að strætósamgöngur í miðborginni 

hefðu versnað sem gerði íbúum erfitt fyrir. En hann benti líka á jákvæða þætti: „Við höldum 

enn þá í skósmiðinn og bólstrarann og það er loksins komið aftur núna hérna kjöt- og 

fiskbúð… Þetta var liðin tíð hérna á sínum tíma, ef við ætluðum að fara í kjötborð eða 

fiskborð þá þurftum við að fara í Melabúðina eða í Nóatún, á hjóli náttúrulega ha, ha!“ 

Aðrir verslunarrekendur tíndu líka til dæmi um jákvæð áhrif á verslun og þjónustu og benti 

einn þeirra á að mikið hefði breyst til hins betra þegar kæmi að framboði á veitingastöðum og 

kaffihúsum: „Mér finnst nú hafa aukist á Laugaveginum, kaffihús og matsölustaðir og ekki 

síður bara jafnvel erlendir matsölustaðir, ítalskir og frá ýmsum löndum. Og annar var á 

svipuðu máli og sagði: „…og síðan eru nýjir staðir sem hafa opnað hérna sem að eru í 

veitingageiranum vegna tilkomu túrista sem er mjög gott fyrir okkur, að geta farið inn á 

einhvern stað í staðinn fyrir að þurfa alltaf að fara á bíl eða að taka strætó og fara eitthvert 

lengra í burtu þannig að það er kannski styttra í þannig þjónustu fyrir okkur“. 

Sami viðmælandi var mjög jákvæður gagnvart aukinni ferðaþjónustu og fjölgun ferðamanna í 

miðborginni, bæði sem íbúi og verslunarrekandi en var ekki viss um að þjónusta fyrir 

heimafólk hefði aukist í miðborginni: 

„Ég veit ekki… það er kannski búið að opna fleiri veitingahús eða kaffihús… kannski 

einhver aukin þjónusta fyrir fólk sem býr hérna. En ég held að þjónustan til þeirra sem 

að búa í bænum hafi ekkert verið að aukast út af viðkomu túrista, það er kannski… það 

er svona meira kannski hugsað held ég um túristann heldur en Íslendingana… En ég 

veit ekki, eflaust eitthvað búið að aukast fyrir Íslendinga en ég held samt ekkert 

sérstaklega og ekkert fyrir íbúa hérna.“ 

Hann bætti svo við að hann hefði opnað sína búð með aukna sölu til ferðamanna í huga sem 

jafnframt nýttist Íslendingum eða ýmis raftæki sem ekki hefðu verið til sölu í miðborginni í 

langan tíma.  

Eru þessi viðhorf viðmælanda í samræmi við þá þróun og umskipti sem orðið hafa á verslun 

og þjónustu í miðborginni síðastliðin ár (Rannsóknasetur verslunarinnar, 2016). Þá töluðu 

einhverjir um að slæm staða húsnæðismála á svæðinu hefði mikil áhrif. Eða eins og einn 

verslunarrekandi benti á: „Það verður líka ákveðin virðisrýrnun í verslunarhúsnæði… nú 

ástæðan fyrir því að hún hefur ekki komið upp á yfirborðið, það er út af því að það eru svo 

margar ferðamannaverslanir sem halda upp leiguverði og halda uppi virði verslunarplássa“. 

Samkvæmt þessum orðum viðmælenda hefur aukin ferðaþjónusta ekki aðeins haft áhrif á verð 

og framboð íbúðarhúsnæðis í miðborginni heldur einnig á verð og framboð á 

verslunarplássum. Gefur það auga leið að smásölu- og sérverslanir geta ekki keppt við keðjur 

minjagripaverslana og aðra ferðaþjónustutengda starfssemi sem ætla má að sé í eigu 

fjársterkra aðila.  

 

Húsnæðismál 

Nær allir viðmælendur voru á því að aukin þjónusta við ferðamenn, fjölgun þeirra ásamt 

aukinni hóteluppbyggingu í miðborginni hefði áhrif á leigu- og húsnæðismarkaðinn á 

svæðinu. Einn viðmælandi sagði: „Já það hækkar mjög mikið. Margir að sjálfsögðu að leigja 

út til útlendinga og það er bara meiri eftirspurn, hærra verð. Framboðið hefur kannski aukist 

á hótelrýmum en samt ekki nóg sýnist mér, minna framboð handa Íslendingum og þá hærra 

verð“. 
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Annar viðmælandi talaði um að það væri hreinlega verið að hrekja íbúa úr miðborginni:  

„Já ég geri það „absolut“… og til dæmis leigumarkaðurinn hér í miðborginni að hann 

er farinn að mótast mjög mikið af því að þau eru mörg sem leigja út húsnæði til 

erlendra gesta á þeirri leigu sem fólk hér á almennum launum ræður ekki við. Og eins 

hitt, að það er unnt að fá húsnæði til leigu yfir vetrartímann, síðan er leigjendum 

sparkað út að vori vegna þess að þá byrjar góssen tíminn. Já og siðferðilega er þetta 

rangt og þetta er til framtíðar litið mjög rangt og getur ekki haft neitt gott í för með sér 

– ekkert! Að hrekja fólk burt úr miðbænum, það mun hafa mjög, mjög slæmar 

afleiðingar!“ 

Það sem þessi viðmælandi talar um „að verið sé að hrekja fólk úr miðbænum“ samræmist því 

sem nokkrir íbúar (úr viðtölum við íbúa) töluðu um. Annar verslunarrekandi talaði á 

svipuðum nótum og taldi að fólk gæti hreinlega farið að flýja miðborgina:  

„Já það er þegar farið að hafa áhrif, þú losnar ekki við húsnæði öðruvísi en að það 

verði gert að hóteli. Það er talað um í Feneyjum að þar flúði bara helmingur íbúanna 

út af ágangi ferðamanna og láta allan sólarhringinn og það gæti alveg gerst hérna í 

Reykjavík að fólk hreint og beint bara flýði ef þetta eykst svona stjórnlaust áfram“. 

Einn verslunarrekandi benti einnig á hlutdeild bæði AirBnB og leigufélaga í þessu samhengi 

sem hefðu keypt upp eignir í miðborginni til að leigja út til ferðamanna eða: 

„Klárlega á framboð húsnæðis! Því meira sem verður af svona „Air BnB“… það 

verður mun erfiðara fyrir okkur eða þá sem að eru á leigumarkaði að fá íbúð hérna í 

bænum; háskólafólk og svoleiðis… og það munu allir vilja leigja til túrista því það er 

alltaf meiri peningur… því meira sem túristinn kemur því erfiðara verður fyrir okkur 

að fá leiguhúsnæði, það er held ég alveg gefið mál!“  

Þá benti annar viðmælandi á að hina gríðarlega hækkun á húsnæði í miðborginni hefði mjög 

neikvæð áhrif fyrir hinn almenna borgara: 

„Það er alveg ljóst að það hefur haft mikil áhrif og öll hækkun á húsnæði í 

miðborginni, sem er langt umfram það sem ætti að vera, langt yfir raunverð, ef maður 

hugsar út frá því að hér eigi almenningur að geta búið - að þá hefur þetta haft þau 

áhrif að almenningur hefur ekki lengur efni á því. Þannig að það er ljóst að þetta hefur 

haft mjög neikvæð áhrif ef maður hugsar að almenningur eigi að geta búið hér“. 

Þessi viðhorf viðmælenda eru í samræmi við þá þróun sem orðið hefur á húsnæðismarkaði eða 

nánar tiltekið, þau áhrif sem ferðaþjónustan hefur haft á húsnæðis- og leigumarkaðinn í 

miðborginni (Arion banki, 2015).  

 

Hótel og gistirými 

Flestir verslunarrekendur voru heldur ósáttir við mikla og hraða uppbyggingu hótela og annars 

gistirýmis í miðborginni. Þegar þeir voru spurðir hvað þeim fyndist um aukið framboð á 

gistirými í miðborginni eða „hótelvæðingu“ svæðisins, hafði einn viðmælandi eftirfarandi að 

segja: 
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„Mér finnst hún vera alfarið út í hött! Við erum farin að sjá að þröngar götur sem við 

höfum, þær geta ekki annað þeirri traffík sem að sett er á þær. Við erum farin að sjá 

eins og niðri í Aðalstræti að þar liggja rútur hver við aðra þvera, það er hvergi gert 

ráð fyrir því að fólk komist að eða frá… Það er eins og skipulagsyfirvöld í dag hugsi 

sér að ferðamenn spretti upp eins og sveppir inn í hótelinu og sennilega deyi þar, þurfi 

hvorki að komast að eða fara þangað og það finnst mér vera afar vondur partur af 

þeirri uppbyggingu sem að við höfum“. 

Annar viðmælandi svaraði meðal annars með því að varpa fram spurningu: „hver vill 

heimsækja miðborgir sem hafa ekki upp á neitt annað að bjóða en hótel, eh… 

ferðamannaverslanir? - Ég held að þetta muni fara fjandans til!“ Sami viðmælandi benti svo 

á í framhaldi af því að það væri ekki alslæmt: „En kannski verður þá húsnæði til fyrir annað 

fólk sem vantar húsnæði og já… Ég sé fyrir mér kannski námsmanna mögulega íbúðir og 

eitthvað slíkt eða… annað“. Þarna vísaði viðmælandi til þess að ef niðursveifla yrði í íslenskri 

ferðaþjónustu og eftirspurn eftir gistirými myndi stórlega minnka þá yrði til nóg af húsnæði 

sem mætti breyta í íbúðir fyrir heimafólk. Einn viðmælandi benti á hversu slæm áhrif það 

hefði á verslun og þjónustu við Laugaveg og í Bankastræti að hafa mikinn gistirekstur á því 

svæði:  

„…það er verið að setja hótelin hérna á Laugaveg og Bankastræti, allt of mikið. Það 

ætti að hafa aðeins… hérna í miðbænum að sjálfssögðu (hótel) en ekki að drepa 

Laugaveginn og Bankastræti með því að fjölga hótelum of mikið hérna. Það verður 

líka að vera pláss fyrir verslanir og þjónustu fyrir Íslendinga sem sagt... Já, flott að 

hafa nóg af hótelum en ekki á verslunarreitunum, mér finnst það gríðarleg 

skipulagsmistök. Við erum í raun að fæla Íslendinga frá…“ 

Annar verslunarrekandi tók í svipaðan streng og var ósáttur við þau 6 hótel sem væru í næsta 

nágrenni við verslun hans: „Nú varðandi aðra hluti að þá hefur náttúrulega orðið breyting á í 

sambandi við Laugaveginn sem að ég hefði nú aldrei trúað að það kæmi „lobbí“ á 

verslunarhæð en það er að gerast og hefur gerst…  

Sami viðmælandi bætti svo síðar við að hann hefði viljað sjá hótelunum dreift mun betur og 

vildi ekki svona mikið af þeim á Laugaveginn því þau pláss myndu nýtast mun betur undir 

verslanir. Einn verslunarrekandi var ekki par ánægður með þessa þróun: „Þetta er alveg 

brimfullt – það má ekki vera meira… þetta er komið yfir þolmörk!“ Þá kallaði annar eftir því 

að einhverskonar kvóti yrði settur á alla þessa gististarfssemi í miðborginni: „Mér finnst nú 

alveg komið nóg, það mætti hafa á þessu kvóta og það er svolítið síðan það mátti stoppa 

það“. Einn verslunarrekandi var ekki ýkja jákvæður heldur og benti svo á hvernig þessum 

málum væri háttað í Kaupmannahöfn þar sem að hann þekkti vel til en þar væri ekki gert ráð 

fyrir að allir ferðamennirnir gætu gist í miðborginni og því væri hótelum dreift mun betur en 

gert væri hér.  

Viðhorf sérstaklega tveggja viðmælenda voru frekar jákvæð eða á hlutlausu nótunum og bentu 

þeir á þá staðreynd að einhverstaðar þyrfti að hýsa alla þessa ferðamenn. Viðhorf annars þeirra 

er ágætis vinkill á umræðuna: „Þannig að aukning á hótelum það er held ég eina sem gæti 

mögulega bjargað leigumarkaði fyrir svona hinn almenna Íslending að fá að búa í miðbæ 

Reykjavíkur. Þannig að ég er allavega sáttur með það!“ Sem sagt að með auknum fjölda 

hótelherbergja myndi vægi heimagistingar minnka sem hefði jákvæð áhrif fyrir íbúa.  

Almennt voru verslunarrekendur ekki par sáttir við þessa þróun því að þeirra mati hefði hún 

slæm áhrif bæði á húsnæðismarkaðinn og á verslun í miðborginni. Töluðu margir um slæmt 

skipulag í því samhengi eða hreinlega skipulagsleysi þar sem hagsmunir íbúa, verslunarmanna 



41 

 

og þjóðarinnar væru ekki hafðir að leiðarljósi, nema síður væri. Þá bentu margir á sinnuleysi 

borgaryfirvalda gagnvart þeim, bæði sem íbúum og verslunarrekendum. 

 

Borgaryfirvöld og sumarlokanir gatna 

Í viðtölum við verslunarrekendur var áberandi hversu margir voru óánægðir með samskipti, 

eða öllu heldur samskiptaleysi, við núverandi borgaryfirvöld án þess að verslunarrekendur hafi 

verið spurðir sérstaklega út í álit sitt á borgyfirvöldum. Kvörtuðu margir yfir því að lítið og 

jafnvel ekkert samráð hafi verið haft við þá í mörgum málum, bæði sem íbúa og 

verslunarrekendur. Ekki var sérstaklega spurt út í sumarlokanir vissra gatna yfir sumartímann 

(Sumargötur) í miðborginni  en þó bar það mál ítrekað á góma. Talaði einn verslunarrekandi 

um þetta samskiptaleysi við borgaryfirvöld og benti á áðurnefndar „sumargötur“ máli sínu til 

stuðnings. Sagði hann að ekkert samráð hafi verið haft við verslunarrekendur sem væru með 

rekstur við þær götur sem væri afar slæmt sérstaklega í ljósi þess að þetta fyrirkomulag hefði 

mikil áhrif á sölu. Talaði þessi viðmælandi á þeim nótunum að borgayfirvöld hefðu 

ferðaþjónustuna í forgrunni en litu framhjá eða hunsuðu kaupmenn og íbúa. Vildi hún meina 

að Reykjavíkurborg gerði ekkert til þess að sporna við þessari þróun. Annar verslunarrekandi 

sömu verslunar vildi meina að borgaryfirvöld hefðu ekki staðið sig þegar kæmi að því að 

viðhalda ákveðnum sérkennum miðborgarinnar og benti á verndun gamalla húsa máli sínu til 

stuðnings. Þar að auki hefðu borgaryfirvöld ekki stutt við gamalgrónar sérverslanir:  

„Þetta er ríkjandi í öllum miðborgum hérna í nágrannalöndunum sem að hérna er til 

mikils ama… og því miður þá hafa Borgaryfirvöld hérna í Reykjavík ekki nokkurn 

skilning á svona hlutum… að þeir eru að færa til í borginni og/eða að rífa hérna þá 

ímynd sem að Reykjavík – miðborgin hefur haft, þessi gömlu bárujárnsklæddu 

timburhús, þeir hafa ekki nokkurn „sens“ fyrir þeim. En þetta er það sem að hefur 

einkennt miðborg Reykjavíkur og fjöldi smávöruverslana og annað þvíumlíkt og 

borgaryfirvöld þau eru ekki að vinna með okkur! Svo vægt sé til orða tekið!“  

Annar viðmælandi var ekki bjartsýnn á stöðu mála og framtíð miðborgarinnar og vildi koma á 

framfæri tillögu þess efnis að borgarstjórn og skipulagsyfirvöld dreyfðu gististarfssemi meira 

um hverfið og reyndu að stýra henni frekar niður á Lindargötu og í átt að Hlemmi: „Sko ég sé 

miðað við skipulagsleysið núna, ég sé ekki að það breytist svo að ég held að þetta stefni í 

óefni: það verða alltof mörg hótel hérna á litlu svæði og þeim hefur ekki verið dreift nógu vel, 

því miður. Mér sýnist skipulagningin hjá yfirvöldum bara ekki hafa verið til staðar“. Þá hafði 

einn verslunarrekandi eftirfarandi að segja um störf borgaryfirvalda: „…þeir halda að þeir séu 

að vinna með okkur, þeir eru meira að vinna á móti okkur stundum“. Þarna var hann meðal 

annars að vísa í sumargöturnar sem hann taldi ekki hafa haft góð áhrif á verslun og þjónustu 

við Laugaveg þar sem hann rekur sína verslun. Einnig talaði hann um að alltof langan tíma 

tæki að afgreiða ýmis mál sem snéru að miðborginni sem ættu í raun að taka mun skemmri 

tíma að hans mati. Einn verslunarrekandi talaði um að þeir sem færu með vald í borginni 

tækju lítið mark á íbúum: „Mér finnst eins og við borgararnir höfum afskaplega lítið að 

segja, ekkert hlustað á okkur hvort sem er – þá þýðir ekkert að jarma ha, ha, þá nennir maður 

því bara ekki“. 

Einn elsti verslunarrekandi miðborgarinnar (sem hefur rekið verslun við Skólavörðustíg í 

fjölda ára) var ekki par sáttur við sumarlokanirnar sem hann vildi að væru teknar til 

endurskoðunar og benti á mikilvægi þess fyrir sig og sína kúnna að halda götunni opinni:  
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„Ég er á móti þessari miklu lokun. Hafa hana opna þegar það er sól og blíða og þá 

fyllist gatan af fólki og það er bara hið besta mál en eins og undanfarna daga, leiðinda 

veður – rok og rigning og svona. Það hefur ekkert upp á sig að vera loka götunni og 

þetta er líka alltof langur tími sko! Ég er líka með marga fastakúnna, mér er svolítið 

illa við þessa lokun á götunni hérna að vera lengja þennan tíma um heilan mánuð. Ég 

er á þeim aldri og fullt af mínum kúnnum, svona jafnaldrar, þeir eiga margir hverjir 

erfitt með gang… skjótast hérna, geta stoppað hérna, fengið sér batterí eða eitthvað – 

geta fengið stæði hérna beint fyrir utan gluggan sko. Þá þarf að stoppa hérna 

einhversstaðar á bakvið, Hallveigarstíg eða Bónus eða eitthvað og það er bara margt 

eldra fólk sem að á bara erfitt með að labba þó að sé ekki lengra en það“. 

Það kemur kannski ekki á óvart að þeir verslunarrekendur sem voru með verslun við þá hluta 

gatna sem ekki var lokað yfir sumartímann voru jákvæðari en sýndu þeim skilning sem 

„lentu“ mitt í þessum lokunum: „Það snertir mig ekkert af því að ég er eingöngu með túrista 

nánast, og þeir eru náttúrlega alltaf á göngu hérna, þeir eru ekki á bílum að hoppa inn og út 

og svona þannig að það er allt öðruvísi fyrir svona eitthvert fyrirtæki sem er að sinna 

túristanum“. 

Einn verslunarrekandi hefði gjarnan viljað að þeim hluta Skólavörðustígs sem verslun hans 

stendur við yrði lokað yfir sumartímann en var vel meðvitaður um óánægju margra annara 

verslunarrekenda: 

„Það hefur ekki komið við mig af því það er ekki lokað hérna fyrir utan hjá mér en ég 

hef heyrt að fólk var fyrst svolítið ánægt með þetta hérna en í ár að þá hefur fólk verið 

að kvarta undan samráðsleysi, að borgin bara ákveði hlutina án þess að tala við 

kaupmenn. Ég hefði gjarnan í raun og veru viljað láta loka Skólavörðustíg hérna upp 

að Týsgötu, fyrir mína parta. Ég einhvern veginn trúi ekki að þetta hafi svona mikil 

áhrif á veltuna hjá fólki.“ 

Eins og þarna kemur fram hafa verið nokkuð skiptar skoðanir um þessar lokanir; sumir tala 

um að þetta fyrirkomulag hafi mikil áhrif á veltu verslana á meðan aðrir fagna því að gatan 

beri fótgangandi mun betur þegar að lokað er fyrir bílaumferð. En augljóst er að aukinn 

mannfjöldi í miðborginni er staðreynd og þar eru ferðamenn í miklum meirihluta allt árið. En 

eins og sumir viðmælendur hafa bent á þá hafa bílastæðamál, snautt vöru- og verslanaúrval 

ásamt aðgengi að helstu verslunargötum miðborgarinnar allt haft áhrif á minnkandi viðveru og 

heimsóknir Íslendinga í miðborgina.  

Annar viðmælandi var ómyrkur í máli þegar borgaryfirvöld bar á góma: 

„Það er klárt að núverandi borgaryfirvöld að þau hafa ekki mikinn áhuga á íbúunum 

þannig að þeir hafa þrengt mjög kosti manna bæði með bílastæði og annað og hafa 

ekki lagt sig fram um að skoða einhverskonar framtíðarsýn fyrir íbúa. Þetta er eins og 

„Klondike“ þar sem að bara hnefarétturinn gildir og menn fara yfir hvern annan og sú 

virðing sem maður hélt að borgin væri kannski skyld eða skipulagsyfirvöld… hefðu 

svona einhverskonar skipulag til þess að vernda borgarana fyrir of miklu ágengi, að 

það hefur allt saman brugðist. Við sjáum að þetta er orðið þannig að fólk kærir sig 

ekki einu sinni um að mótmæla lengur vegna þess að maður hefur kannski mótmælt og 

búist við að kannski kæmi betri stjórnun, þeir hafa ekki gert það. Og svo er það 

spurning hvort þetta er „túrisminn“ eða hvað þetta er en það er alveg ljóst að fólk er 

með mikil dollara merki í augunum!“  

Segja má að þetta viðhorf verslunarrekanda sé einskonar þverskurður þeirra viðhorfa sem 

komu fram í viðtölum við íbúa og íbúa og verslunarrekendur gagnvart borgar- og 
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skipulagsyfirvöldum varðandi það að stefnu borgaryfirvalda um aukið íbúalýðræði hafi ekki 

verið fylgt eftir né þeirri stefnu sem kemur fram í aðalskipulagi Reykjavíkur þess efnis að 

standa vörð um fjölbreytta verslun og þjónustu í miðborginni (Reykjavíkurborg, 2014a).  

 

Framtíðarsýn? 

Viðhorf verslunarrekenda og hugmyndir voru nokkuð misjafnar þegar spurt var hvernig þeir 

sæju framtíð ferðaþjónustunnar í miðborginni. Það var með vilja rannsakanda gert að hafa 

spurninguna svo opna til að viðmælendur gætu komið sínum viðhorfum á framfæri á sínum 

forsendum. Einn verslunarrekandi var uggandi yfir öllum hinum nýreistu hótelum og 

gististöðum, sérstaklega ef kæmi til niðursveiflu eða samdráttar í ferðaþjónustunni: „Það sem 

mér finnst uggvænlegast það eru þessar svakalegu hótelbyggingar, hvað á að gera við öll 

þessi hótel?“ Annar horfði til þess efnahagslega ávinnings sem ferðaþjónustan hefur haft í för 

með sér: „…þetta er orðin stór iðnaður og gott fyrir okkar hagkerfi, ég get ekkert neitað því 

og ég fagna því náttúrlega bara sem Íslendingur að við höfum þó ferðamanninn, þennan 

iðnað sem að kemur, þetta gefur okkur það að við fáum allan þennan gjaldeyri því ekki er nú 

krónan sterk!“ Einn verslunarrekandi var á því að borgaryfirvöld yrðu að sýna meiri ábyrgð 

og grípa meira inn í þróun miðborgarinnar í tengslum við ferðaþjónustuna svo ekki færi verr: 

„Mér finnst eiginlega að þarna sé komið að borgaryfirvöldum að gera einhverja 

raunhæfa áætlun um þessa hluti, fyrir það fyrsta að sporna gegn fleiri gististöðum 

hérna, og í öðru lagi að setja takmörk fyrir „túristaverslunum“ og öðru því tengdu 

sem að er einbeitt að „túristum“… að það verði settar takmarkanir til dæmis á þessa 

verslunarstaði í miðborginni vegna þess hvað miðborgin er lítil og hefur upp á 

tiltölulega fátt núorðið að bjóða sem að minnir á gömlu Reykjavík… þetta er mjög 

viðkvæmt mál að það má ekki ganga á þessi gömlu hús“. 

Talaði einn viðmælandi fyrir því að miðborgin þyrfti að hafa upp á meira að bjóða fyrir 

ferðamenn sem væri heimamönnum einnig í hag: „Bjóða upp á meiri þjónustu fyrir þetta fólk 

sem ætti að leiða til þess að meiri þjónusta verði í boði fyrir okkur. Þannig að þetta er 

eitthvað sem að mér finnst ekki vera búið að hugsa eiginlega neitt út í og það er alltof lítð af 

því (afþreyingu fyrir ferðamenn) í boði og líka fyrir okkur“. Einnig benti sami viðmælandi á 

að hugsa þyrfti betur um aðalverslunargötu miðborgarinnar og kallaði eftir úrbótum sem 

þyrftu ekki að vera kostnaðarsamar: „Ég held að það þurfi bara svona að bæta ímynd 

Laugavegarins að mörgu leyti, hreinsa til hérna, hafa hann hreinan, allt þetta helvítis 

veggjakrot og þessi viðbjóður – ekki góður“. Annar verslunarrekandi talaði á svipuðum 

nótum og kallaði eftir því að grunnþjónustu við ferðamenn væri sinnt, grunnþjónustu eins og 

salernisaðstöðu: „Síðan að sjálfsögðu þá vil ég líka benda á að hefur ekki verið gert neitt fyrir 

túristana í þjónustu finnst mér hérna á Laugaveginum; það vantar nokkur klósett, vantar 

almenningsklósett fyrir þá og fleira sem að mér hefur fundist bara vanta“. Einn 

verslunarrekandi svaraði með því að velta upp nokkrum spurningum varðandi framtíð 

ferðaþjónustunnar almennt: „Það er búin að vera svo mikil aukning og hvað heldur hún lengi 

áfram? Endar ekki með því að fólk vill fara eitthvað annað? Ég er nú farin að vera svolítið 

hrædd um það. Það er gaman af þessari aukningu en getum við alltaf búist við meiri 

aukningu, hvað lengi?“ 

Annar var svartsýnn á framtíð miðborgarinnar ef fram heldur sem horfir: 
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„Ég hef nú trú á, ég er nú kannski svona svartsýnismaður en ég held að þetta sé bóla 

sem að eigi eftir að springa og ef við reynum ekki að koma einhverjum böndum á þetta, 

reyna að skipuleggja þetta betur – taka þá vel á móti fólki sem kemur, að þá springi 

þetta eftir 4-5 ár og það verði bara autt húsnæði hérna útum allt. Þetta er 

svartsýnismaðurinn sem talar ha, ha! - En auðvitað vonar maður að okkur takist að 

höndla þetta en dæmin eins og bara frá Spáni þar sem að er allt fullt af… 

„Spánarströndum“, ef við höfum bara „lundabúðir“ og hótel – það er ekki spennandi 

framtíðarsýn!“ 

Í svipaðan streng tók annar verslunarrekandi: 

„Ég held að eftir að við erum búinn að ákveða að, eða sjá, að við erum augljóslega að 

fara í gegnum tímabil núna sem verður að vona að ljúki sem fyrst… og miðborgin hún 

verður væntanlega alltaf einhverskonar miðstöð ferðamanna. Það er náttúrlega búið 

að setja strax mikið af hótelum hérna og kannski óþarflega mikið af hótelum svoleiðis 

að það er búið að taka vissa stefnu. En ég bara vona að við komum til með að geta 

vandað okkur aðeins meira og það verði ekki alveg svona mikil dollaramerki í 

augunum á þeim sem að hér stunda þessa starfssemi“. 

Almennt voru viðhorf verslunarrekenda, sem ekki má gleyma að eru fyrst og fremst íbúar 

miðborgarinnar, til framtíðar miðborgarinnar nokkuð blendin en flestir voru á því að ef ekki 

yrðu stórvægilegar áherslubreytingar á stefnu borgar- og skipulagsyfirvalda myndi það leiða til 

enn verri þróunar sem hvorki væri góð fyrir íbúa, kaupmenn né ferðamenn.  

 

Samantekt 

Heilt á litið var ekki afgerandi munur á milli viðhorfa íbúa og íbúa og verslunarmanna. Oftar 

voru viðhorf þeirra frekar áþekk heldur en þau hafi skarast að einhverju ráði. Vitaskuld kom 

ýmislegt fram í viðtölum beggja hópa þar sem greina má vissan áherslumun, sérstaklega ef 

horft er til stöðu íbúa sem einnig reka verslun í miðborginni. Ef hægt er að tala um 

greinanlegan mun var hann helst greinilegur í tengslum við hversu jákvæðir nokkrir 

verslunarrekendur voru eða frekar hlutlausir á heildina litið gagnvart aukinni ferðaþjónustu í 

miðborginni. Einnig var nokkuð áberandi að merkja mátti jafnvel enn meiri óánægju meðal 

þeirra gagnvart sitjandi borgarstjórn og skipulagsyfirvöldum sem þeir töldu flestir að hefðu 

algerlega hunsað hagsmuni þeirra bæði sem íbúa og verslunarmanna. 

Viðhorf íbúa er til vitnis um að margvíslegt álag hefur fylgt aukinni ferðaþjónustu í 

miðborginni og að lítið hafi verið gert af hálfu ferðaþjónustuaðila sem og borgar- og 

skipulagsyfirvalda til að létta þetta álag. Það er alveg ljóst að þetta álag hefði mátt, og er enn 

hægt, að minnka en fyrsta skrefið væri að taka mið af hagsmunum og viðhorfum íbúa við 

hvers kyns ákvarðanatöku tengdri ferðaþjónustunni í miðborginni; það sem núverandi 

borgaryfirvöld lögðu upp með og lofuðu, að efla íbúalýðræði. Raunin hefur verið önnur 

samkvæmt viðhorfum íbúa sem bera skaðan hlut frá borði og segja „íbúalýðræðið“ aldrei hafa 

verið minna. Samkvæmt viðhorfum margra íbúa hefur verið brotið á rétti þeirra og annara 

íbúa miðborgarinnar með því að hunsa rétt þeirra og viðhorf til þeirra breytinga sem orðið 

hafa á miðborginni síðastliðin ár í kjölfar aukinnar ferðaþjónustu.  

 

Annað sem kom fram í viðtölum 
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Sumir viðmælenda rannsóknarinnar í hópi íbúa komu inn á ýmiss málefni sem tengjast 

ferðaþjónustunni í miðborginni með beinum eða óbeinum hætti. Einhverjum viðmælendum 

var tíðrætt um visst virðingaleysi gagnvart miðborginni, sögu hennar og stöðu. Notaði einn 

viðmælandi líkingarmál í því samhengi:  

„Ég kalla miðbæinn í Reykjavík yfirleitt „Litlu fröken Reykjavík“ vegna þess að 

miðbærinn… sem og Reykjavík, þetta er mjög ung borg… Og sem með fleiri ungar 

stúlkur þá ber að sýna þeim virðingu og væntumþykju en ekki sýna þeim kulda, 

fyrirlitningu eða sparka í þær eins og oft hefur nú verið gert með „Litlu fröken 

Reykjavík“, það er að segja miðbæinn… Mér þykir oft og hefur þótt mjög slæmt 

hvernig komið hefur verið fram við þessa dömu, litlu dömu – og skammsýnin sem hefur 

lengi verið ríkjandi“. 

Síðar fór sami viðmælandi nánar í saumana á þessum orðum sínum: 

„Miðborgin er í eðli sínu lágreist og ef að þú berð ekki virðingu fyrir eðli umhverfisins 

að þá fer allt í vitleysu eins og farið hefur hér í miðborginni og mér finnst þetta oft 

vera þannig að það séu sérstaklega ráðamenn, hvort heldur karlar eða konur sem hafa 

tekið ákvarðanir og mér finnst þær hafa byggst á því að fólk skammist sín fyrir 

uppruna sinn og það skammast sín fyrir fátæktina sem ríkti hér á landi þegar 

Íslendingar voru, hvað get ég sagt… fátækasta þjóð, eða allavega með þeim fátækustu 

í Evrópu… Og þegar „Slumlordavæðingin“ byrjaði aftur, hún hafði nú verið allmikið í 

gangi það er að segja, það var ekkert hugað að endurnýjun eldri húsa útaf þessari 

skömmustu tilfinningu, þetta voru einhverjar druslufjalir sem að helst átti að brenna 

og byggja eitthvað nútímalegt; fólk fattar aldrei að á morgun að þá er nútíminn 

hallærislegur, eða sko það sem var eitthvað svona „modern“ í gær það verður 

hallærislegt á morgun. Það er nefnilega þannig“. 

Annar viðmælandi vildi hreinlega meina að Íslendingum hafi verið kennt að skammast sín 

fyrir uppruna sinn og það sem var „þjóðlegt“: 

„Það var nú á tímabili gerð svoleiðis innprentun í þjóðina, það var allt ómögulegt, 

þjóðbúningarnir – bara að kasta þeim öllum út í tunnu! Torfbæir, þeir voru ekki 

torfbæir þeir voru „MOLDARKOFAR“ með fyrirlitningu og tilfæringu, algjörlega! 

Það var talað þannig um það; heil kynslóð sem ólst upp við þetta, við hverju getum við 

búist!? Það er búið að eyðileggja svo mikið fyrir þessu fólki að það veit ekkert hverju 

það er að afneita, það þekkir það ekki!“  

Síðar bætti svo sami viðmælandi við ansi áhugaverðri sýn á hvernig menning getur mótast af 

ferðaþjónustu: „Áhuginn vaknar oft þegar þeir sjá að útlendingarnir hafa áhuga, það er nú 

nefnilega málið! Við höfum ekki vit á þessu fyrr en að við sjáum það í gegnum aðra, það er 

einhvern veginn svoleiðis!“ 

Einn viðmælandi sagði að honum fyndist gegnum gangandi að lítil sem engin virðing væri 

borin fyrir miðborginni: 

„Nei það er þessi óvirðing gagnvart miðbænum, fólk kemur úr úthverfunum og hér má 

allt! Ef þetta væri svona upp í ég veit ekki hvar, upp í Grafarvogi eða eitthvað þá… 

lögreglan væri kominn á staðinn um leið! En hér er allt leyfilegt og við erum búinn að 

búa hérna í 24 ár og hvílík læti og öskur og óp og ég veit ekki hvað og hvað hérna á 

nóttunni sko um helgar, það er engu lagi líkt!“  
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Það virðingarleysi sem þessir íbúar tala um má segja að að hafi einkennt skipulagsmál tengt 

miðborgarsvæðinu um langt skeið og hvernig ráðamenn og þjóðin sjálf hefur nálgast þennan 

sameiginlega menningararf sinn. Lengi vel hefur miðborgin verið töluð niður, „henni sýndur 

kuldi, fyrirlitning og sparkað í hana“, og heilu kynslóðunum kennt að „skammast sín fyrir 

hana og þar með uppruna sinn og sögu“. Enn virðist eima mjög sterkt af þessum viðhorfum ef 

marka má hversu miklu af til dæmis byggingarsögu þjóðarinnar hefur verið rutt í burtu á 

hinum ýmsu forsendum síðastliðna áratugi, eins og einn viðmælandi benti á. Á hinn bóginn 

virðist ferðaþjónustan líka hafa „bjargað“ einhverjum hluta gömlu byggðarinnar bæði í 

miðborginni og víðar um land þar sem mörg gömul og niðurnídd hús hafa verið gerð upp og 

þeim fundin ný hlutverk, þá iðulega sem gistiheimili fyrir ferðamenn.  

5.3 Viðtöl við fulltrúa Reykjavíkurborgar 

Til að fá frekari innsýn í hver stefna, aðkoma og aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar og 

skipulagsyfirvalda er fyrir komandi ár í tengslum við að samþættingu aukinnar ferðaþjónustu í 

miðborginni við þá íbúabyggð, verslun og þjónustu sem er að finna á svæðinu voru tekin 

viðtöl við tvo fulltrúa borgarinnar, þær Svanhildi Konráðsdóttur (þáverandi) sviðsstjóra 

Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar og Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur fulltrúa 

hjá Umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar. Viðtölin gefa viðmælendum svigrúm til 

að svara þeirri gagnrýni sem kom fram í viðtölum við íbúa. 

Samþætting íbúabyggðar og ferðaþjónustu í miðborginni  

Viðmælendur voru spurðir að því hver stefna borgarinnar væri þegar kæmi að samþættingu 

ferðaþjónustunnar við þann íbúafjölda, byggð, verslun og þjónustu sem fyrir er í 

miðborginni?“ 

Svanhildur sagði meðal annars: 

„Stefna borgaryfirvalda er nú sem fyrr að þessi samþætting og þetta sambýli verði sem 

best og í sem mestu jafnvægi… Þannig að markmið okkar er auðvitað jafnvægi…“ 

Svanhildur talaði einnig um að til þess að ná þessu jafnvægi hafi verið lögð áhersla á að dreifa 

ferðamönnum yfir árið með því að kynna Reykjavíkurborg utan háannar meðal annars með því 

að styðja við stórar hátíðir eins og „Iceland Airwaves“ og auglýsa viðburði á borð við 

Vetrarhátíð. Nánar kom hún ekki inn á samþættingu til dæmis íbúabyggðar og 

ferðaþjónustunnar.  

Sigurborg sagði: 

„Það er kannski ekki endilega komin ein stefna varðandi ferðaþjónustu en hins vegar 

eru margar stefnur eða atriði eða verkfæri sem að við höfum varðandi miðbæinn og 

meira að það hafi verið tæklað þannig því að ferðaþjónustan er náttúrlega nýtt 

„concept“ svolítið… og eins þegar nýja aðalskipulagið var gert, það er í rauninni 

svona aðal plaggið – þar finnurðu helstu stefnuna varðandi miðbæinn, varðandi þá 

verndun byggðar, fjölbreytta verslun og svo framvegis. Og þegar það skipulag var 

unnið þá var ekki þessi ferðamannasprengja orðin jafn svakaleg og hún er í dag og 

menn í rauninni bara sáu þetta ekki fyrir…“  
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Ný ferðamálastefna Reykjavíkurborgar er enn í vinnslu. Benti Sigurborg á og viðurkenndi um 

leið að borgaryfirvöld hafi í raun ekki séð þennan ferðamannastraum til landsins, og þar með 

talið miðborgarinnar, fyrir. Róttækar eða fyrirbyggjandi aðgerðir hafi því ekki komið til 

greina. Varðandi samþættinguna við íbúabyggð miðborgarinnar þá sagði hún þá staðreynd 

mikið áhyggjuefni að íbúum miðborgarinnar væri að fækka, sérstaklega þar sem verið væri að 

byggja fleiri íbúðir á svæðinu og benti jafnframt á að: 

„Og það er í þessum töluðu orðum mikil vinna í gangi hjá borginni á endurskoðun á 

þessum þætti, þ.e.a.s. íbúabyggð í miðbænum; það var ekkert ákvæði sem að svona 

varðar íbúabyggð umfram aðra, það var svona ákvæði bara: „hér má ekki vera hótel, 

hér má ekki vera gistirými, hér má ekki vera svona starfssemi og hinsegin…“ en það 

var ekkert sem sagði bara: „ekki breyta þessu húsi eða þessu hérna í hótel!“ – Ef það 

mátti byggja eða breyta í hótel á annað borð á þessu svæði. Það var enginn sem 

hugsaði: „já nú er íbúðabyggðin í hættu!““  

Af svörum þeirra að dæma er engu líkara en borgaryfirvöld hafi verið nokkuð grunlaus um 

hversu mikil áhrif ferðaþjónustan ætti eftir að hafa á miðborgina sem íbúðahverfi. Einnig má 

greina vissa viðhorfsbreytingu gagnvart íbúum miðborgarinnar sem þeir hafa kallað eftir 

(Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur, 2016). 

 

Verslun og þjónusta 
Svanhildur og Sigurborg voru spurðar að því hvort og/eða hvernig borgaryfirvöld geti 

spornað við eða jafnvel gripið inn í þá þróun sem átt hefur sér stað varðandi verslun og 

þjónustu í miðborginni?  

Sigurborg svaraði: 

„Það er nátturlega svona ákveðin kvótastýring varðandi verslun í miðbænum eða 

þ.e.a.s. framhliðar… og hún var sem sagt sett á fyrir mörgum árum síðan, ég man ekki 

hvaða ár það var en það er rosalega öflugt verkfæri fyrir okkur, við getum bara sagt 

nei, já nei – eftir því hvað… við viljum ekki að Laugavegurinn verði bara 

veitingastaðir, við viljum halda í fjölbreytnina og þetta er frábært verkfæri til þess.  

Jafnframt kom hún inn á að þessi kvóti væri notaður að einhverju marki til verndar 

íbúðabyggð á svæðinu. Þar sem umræða um hinar svokölluðu „lundabúðir“ hefur verið 

töluverð og sú þróun talin ýta undir einsleitni í verslun í miðborginni, fannst rannsakanda rétt 

að hnykkja sérstaklega á þeim þætti og spurði því frekar: „Geta borgaryfirvöld stýrt því 

hverslags verslanir opna í miðborginni og hvaða varning þær selja?“  Í stuttu máli sögðu 

bæði Sigurborg og Svanhildur að í raun hefði borgin engin úrræði til þess að takmarka 

ákveðna tegund verslunar í miðborginni. Aftur á móti er kvóti á veitingaleyfum í miðborginni 

eins og kemur fram í aðalskipulagi Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, 2014a).  

Sigurborg: 

„Já… það er svolítið langt seilst fyrir stjórnvald að fara ákveða hvaða vörur er verið 

að selja í hillunum. Við viljum sjá fjölbreytta verslun og þá getum við ekki alveg farið 

að negla niður svona verslun en ekki svona sem selur svona gæði en ekki svona gæði 

eða svona dýrt eða svona ódýrt… það er svolítið erfitt að ætla að fara stýra 
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fjölbreytileikanum; Hvað þetta varðar þá er algjörlega „krúsíalt“ að skoða til dæmis 

aðgengi að búðum: „hafa Íslendingar sama aðgengi og ferðamenn að þessari 

verslun?“ Það hefur oft verið kvartað, það er misjafnt náttúrlega… En það er alveg 

sárt að sjá sumar búðir fara sem að maður hefði alls ekki viljað að færu en eðlilega 

þegar að þeir fá kannski boð sem að þeir geta ómögulega hafnað eða eitthvað þannig 

sko!“  

AR: Þarna vísar Sigurborg væntanlega til þess að sumar verslanir hafa verið „keyptar út“ sem 

skýrir mögulega hvers vegna einhverjir kaupmenn hafa hætt rekstri í miðborginni.  

Svanhildur tók í svipaðan streng: 

„Það er erfiðara við að eiga þegar um er að ræða innihaldið í verslununum og 

borgaryfirvöld geta ekki með góðu móti… við höfum allavega ekki viljað fara þá leið 

og sjáum ekki alveg þá leið færa að ætla að fara hafa skoðun á því hvað menn ætla að 

selja í hillunum sínum sko. Þannig að sú gagnrýni sem að hefur komið fram á 

einsleitni í þessari ferðamannaverslun, þessar svokölluðu „lundabúðir“ á að einhverju 

leyti við rök að styðjast en er að öðru leyti mjög ýkt en það breytir ekki því að þetta er 

sannarlega viðfangsefnið…“ 

Síðar bætti hún við: 

„Það er ekkert í skipulagslögum eða þeim úrræðum eða verkfærum sem að 

Reykjavíkurborg hefur – eða eins og staðan er núna sem segir: „heyrðu, sko þú mátt 

bara vera með tvær verslanir undir sama „brandinu“ eða sama vörumerkinu á 

einhverju X svæði eða þrjár eða hvað það er!“ – Og það má vera að það tíðkist 

annarsstaðar en ég kann ekki dæmi um það að borgirnar í kringum okkur séu með 

samsvarandi úrræði. Ég meina það er þá bara frekar samkeppnin sem að stýrir því og 

hinn frjálsi markaður… En við erum mjög meðvituð um þetta en úrræðin sem við 

höfum eru eðli málsins samkvæmt, takmörkuð“. 

Af svörum þeirra beggja að dæma er viss einsleitni í verslun og þjónustu í miðborginni orðin 

staðreynd en eins og þær báðar benda á eru forsendur þess að verslanir í miðborginni hafi 

vikið fyrir ferðamannamiðari verslun ólíkar. Svanhildur bendir til dæmis á að: „Það er hins 

vegar áhyggjuefni að eftir því sem að eftirspurnin eykst að þá virðist leiguverðið vera að 

hækka og þeir sem að ekki eru bara að moka inn að þeir eru í meiri hættu með að hrekjast úr 

þessari miðborg“. 

Svör þeirra gefa þó til kynna að sitjandi borgarstjórn hafi ekki farið eftir þeirri stefnu sem 

ítrekað er boðuð í aðalskipulagi Reykjavíkur fyrir miðborgina þar sem kemur fram að 

nauðsynlegt sé að borgin standi vörð um verslun og þjónustu í miðborginni með markvissum 

hætti (Reykjavíkurborg, 2014a). Hvort sem benda má á úrræðaleysi, framtaksleysi eða að réttu 

„verkfærin“ vanti til að borgaryfirvöld standi vörð um fjölbreytni verslunar og þjónustu í 

miðborginni er ljóst af viðhorfum íbúa að dæma að miðborgin uppfyllir ekki lengur þau 

skilyrði að vera miðpunktur verslunar og þjónustu í borginni þar sem bæði íbúar og aðrir geta 

nýtt sér fjölbreytta verslun og þjónustu. Dæmið sem einn íbúi nefndi um „söðlasmiðinn“ sem 

var hafnað fyrir lundabúð skýtur upp kollinum í þessu samhengi. 

 

Húsnæðismál og gistirýmisuppbygging  
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Eins og kemur fram í áskorun Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur (2016) og af viðhorfum 

sumra íbúa að dæma hefur mikið mætt á íbúum miðborgarinnar vegna mikilla framkvæmda 

við hótel og gistirýmauppbyggingu á svæðinu. Þessi mikla uppbygging, auk hins vaxandi 

deilihagkerfis hefur einnig haft mikil áhrif á verð og framboð húsnæðis á svæðinu að mati 

flestra íbúa. Þar af leiðandi voru viðmælendur spurðir út í aðkomu borgaryfirvalda að þessum 

málaflokk og óánægjuraddir íbúa sem margir hverjir telja stórlega á sér brotið og sumir hverjir 

segja jafnvel að verið sé að bola þeim burt úr miðborginni til að rýma fyrir þessari 

uppbyggingu (eins og kom fram í viðtölum við íbúa). Svanhildur talaði um að borgaryfirvöld 

væru nú markvisst að reyna að dreifa hótelum í austurátt frá miðborginni til að minnka álagið 

á miðsvæði borgarinnar:  

„Og það sem að við höfum gert líka og endurspeglar þessa breyttu þróun að við höfum 

verið að, mjög markvisst, að bæði teygja á þessum ás vestur eftir – vestur á Granda 

með uppbyggingu þar... Nú er þetta jafnvel að teygja sig upp í Múlana og Grensásveg 

og á því svæði… og síðan sömuleiðis hérna bara í gömlu miðborginni – að þú veist, 

gera upp Hverfisgötuna og stækka það svæði enn frekar… Það er alveg ljóst eins og ég 

nefndi hérna að borgaryfirvöld eru búin að setja og lýsa því yfir að það er bara 

ákveðinn kvóti á hóteluppbyggingu á þessu viðkvæmasta svæði í miðborginni og það er 

bara mjög afgerandi skref til þess að reyna að halda þessum „ballans““.  

Sigurborg benti einnig á þann kvóta sem settur var á hóteluppbyggingu í Kvosinni og spurði 

rannsakandi í framhaldi af því hvort stuðst verði við svipað fyrirkomulag á öðrum svæðum í 

miðborginni, svæðum sem jafnvel eru orðin full mett af hótelum og annari gististarfssemi? 

Svar Sigurborgar var nokkuð ítarlegt þar sem hún benti meðal annars á það flækjustig sem 

aukin kvóti og bönn gætu haft í för með sér:  

„En inn í þessari endurskoðun á aðalskipulagi er verið að skoða hvort það eigi að 

stækka kvótasvæðið hérna upp eftir líka. Þannig að það er svona verið að stýra þessu á 

margan hátt… En svo kemur aftur, „okey“ við erum komin með kvóta á hótel en þá 

þarf að fara í þessa gistiflokka skiptingu, þessir fimm gistiflokkar! – Þetta er svo flókið 

kerfi að það hálfa væri helmingi meira en nóg… og þá er sumt leyft en annað ekki og 

eftir mismunandi svæðum í aðalskipulagi og svo er kannski ekkert leyft en þá notar 

fólk bara AirBnB! Þannig að glufurnar eru svo ofboðslega margar að ætla að kítta 

upp í þetta allt er alveg bara rosa erfitt. Þannig að það er betra held ég að reyna að 

finna einhvern svona annan hvata, einhverja aðra leiðbeinandi aðferð“. 

Hún útskýrði svo nánar hvað lægi á bakvið þann kvóta sem settur var á í Kvosinni: 

„Kvosin er bara svo ofboðslega viðkvæm að við viljum ekki missa fjölbreytileikann en 

það er fínt að hafa hótel sko, algjörlega. En þá komum við aftur að því að þetta er ekki 

bara einhver föst tala heldur… þegar að þessi tala var ákveðin þá lágu inni heimildir 

fyrir að minnsta kosti tveimur hótelum í gildandi deiliskipulagi, þess vegna þurftum við 

að taka þær inn í þessi 23%. Ef að við hefðum ekki tekið þau inn í þá hefðu þeir misst 

heimild sem þeir höfðu og við hefðum þurft að borga þeim skaðann í milljónum og við 

vildum að sjálfsögðu ekki gera það. En 23% er svo sem heldur ekkert rosalega há tala, 

pælingin var að hafa það 25% en við ákváðum að hafa það 23% miðað við það sem að 

er heimilt í dag. En þú sérð líka að vegna þess að þetta hangir saman á fermetrafjölda 

– að ef að fermetrafjöldi eykst í Kvosinni þá eykst fermetrafjöldi tengt hótelum. Þannig 

að þetta er ekki alveg svona „pinpoint“ föst tala en hún virkar samt þannig að þeir 

sem voru komnir með heimildirnar eins og þarna á Landsímareiturinn - halda þeim en 
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svo eru aðrir sem eru að óska eftir en þeir fá neitun, það er bara mjög skýrt og því 

miður sést bara ekki hversu oft við neitum ha, ha. En svo er vandamálið að fyrir utan 

Kvosina er náttúrlega fullt af byggð og þar er engin kvóti eða hérna upp Laugaveginn 

þar er enginn kvóti“.  

Samkvæmt þessu er því ekki á dagskrá borgaryfirvalda að setja frekari kvóta á gististarfssemi 

utan „Kvosarsvæðisins“ heldur reyna að dreifa hótelum og gististarfsemi betur og þá utan við 

miðborgarsvæðið eins og Svanhildur talaði um. 

Bæði Sigurborg og Svanhildur komu inn á þátt heimagistingar eða „AirBnB“. Svanhildur 

talaði um þá miklu uppbyggingu Airbnb sem ætti sér stað í öllum stærri og vinsælli borgum 

víðsvegar í Evrópu og Bandaríkjunum og að „spekúlantar“ væru að kaupa íbúðir og leigja þær 

allt árið um kring til ferðamanna: 

„Ég held að það sé engum greiði gerður með því að vera með þannig fyrirkomulag 

eins og maður sér nú stundum hérna meira að segja hér aðeins vestur af á 

Ránargötunni og Bárugötunni og svo framvegis… íbúarnir hafa flust svolítið í burtu 

og þetta eru gistihús og þetta er „AirBnB“… vegna þess að þegar við sjálf erum 

ferðamenn þá viljum við fá að búa í þessu samfélagi „orginal“ samfélaginu, við viljum 

ekki vera bara í „túristabyggðinni“ og ég held að þessi mikli vöxtur „AirBnB“ og 

þessi svona túristaleiga á síðustu tveimur til þremur árum hefur ekki síst verið 

viðbrögð við þessum gríðarlega vexti sem var hraðari en svo að viðbótar 

hóteluppbygging gæti svarað honum“. 

Varðandi þennan mikla þátt deilihagkerfisins sagði Sigurborg að í Barcelona hafi sú leið verið 

farin að banna heimagistingu á borð við AirBnB. Hún benti jafnframt á að sú leið, að banna 

heimagistingu með öllu, væri ekki endilega sú farsælasta því þá myndi að öllum líkindum 

opnast aðrar leiðir sem fólk myndi nýta sér og myndi þá jafnvel leiða til enn meiri 

„neðanjarðarstarfsemi“. Að hennar mati væri farsælla að: 

„…frekar að finna leiðir til þess að stýra þessu, minnka þetta, leyfa þetta sumstaðar, 

annarstaðar ekki og fá þetta upp á yfirborðið, gera þetta löglegt og einhvern veginn 

gera betri ramma utan um þetta því að svona hlutir geta líka haft jákvæðar afleiðingar 

eins og til dæmis viðveru á svæðum sem var ekki viðvera á – sem voru kannski dimm 

og drungaleg og einstaklingar upplifðu sig óörugga og svo framvegis og svo 

framvegis. Þannig að það er alveg líf, þannig að það er ekki bara neikvætt“.  

Af svörum þeirra að dæma hefur sá mikli vöxtur sem orðið hefur í heimagistingu ýmisskonar 

verið illviðráðanlegur. Svanhildur virðist ekki vera sátt við að aukin ferðamanngisting hafi 

haft þau áhrif að íbúum hafi fækkað á miðborgarsvæðinu en Sigurborg bendir á að aukið 

regluverk og meðfylgjandi bönn geti haft allt að því öfug áhrif. Samkvæmt svörum þeirra 

Sigurborgar og Svanhildar virðist sem borgaryfirvöld séu frekar máttlaus gagnvart 

gistirýmauppbyggingu ýmiss konar í miðborginni en á sama tíma virðist regluverkið varðandi 

kvótastýringu óþarflega flókið eins og Sigurborg talaði um. Ef borgar- og skipulagsyfirvöld 

geta ekki komið böndum á deilihagkerfið eða hótel- og gistirýmauppbyggingu þá mun þessi 

þróun halda áfram að hafa afgerandi áhrif á íbúa og framtíð miðborgarinnar sem íbúðahverfis 

sem verður að teljast áhyggjuefni eins og margir íbúar töluðu um. 

 

Samanburður við aðrar borgir 
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Segja má að fram að þeirri uppsveiflu sem nú ríkir í komum erlendra ferðamanna til landsins 

hafi Ísland aldrei tekið á móti viðlíka fjölda ferðamanna eins og síðastliðin 6-7 ár og þar af 

leiðandi hafi fáir verið undirbúnir hvort sem um ræðir stjórnvöld, ferðaþjónustuaðilar eða 

almenningur (eins og Sigurborg benti á hér að framan). Vakna þá spurningar um hvort tekið 

hafi verið mið af öðrum borgum þar sem ferðaþjónusta er mikil og/eða hefur vaxið hratt á 

skömmum tíma. Svanhildur sagði: 

„Stutta svarið er já… bara fyrir ári síðan þá vorum við með stóra ráðstefnu í Hörpu 

fyrir ferðaþjónustuna og notuðum hana einmitt til að vinna í þessari aðgerðaáætlun 

okkar. Þá fengum við mikinn „ferðamálanestor“ frá Barcelona sem hafði verið 

varaborgarstjóri þar með ábyrgð á ferðamálum – til að koma og lýsa því hvernig 

upplifunin hefði verið, eða reynsla Barcelona, hefði verið af í rauninni mikilli fjölgun 

ferðamanna og til hvaða ráða þeir væru að grípa þar. Annað dæmi er að við höfum 

verið í góðu sambandi við ferðamálayfirvöld og markaðsstofuna í Amsterdam, „I 

Asmsterdam“ sem er með samþætt ferðamál og markaðssetningu, fjárfestingar og 

viðburði. Sömuleiðis má segja með ýmsar borgir á Norðurlöndunum þannig að já, við 

erum sannarlega í alþjóðlegu bæði samstarfi og samanburði, bæði að deila okkar 

reynslu og læra af öðrum. Og síðan erum við aðili að samtökum sem heita „European 

City Marketing“ sem eru samtök borga í Evrópu á vettvangi ferðaþjónustu og það er 

algjör fjársjóður af reynslusögum og góðum lexíum sem við nýtum okkur“. 

Svanhildur fór ekki nánar yfir hvað þessi samanburður leiddi af sér eða hvaða þætti hafi verið 

eða yrði unnið með. Sigurborg sagði að þessi mál heyrðu í raun ekki undir hennar svið og að 

hún væri því miður ekki alveg með svörin á reiðum höndum. 

 

Þolmörk miðborgarinnar 

Eðli málsins samkvæmt er það stór og flókin spurning að spyrja „hver þolmörk 

miðborgarinnar eru“ en mikið hefur verið í umræðunni hversu mikið af gististöðum, 

ferðamönnum og tilheyrandi ferðaþjónustu miðborgin þoli í viðbót og hefur jafnvel verið bent 

á að nú þegar hafi ákveðnum þolmörkum verið náð eins og kom fram í viðtölum við íbúa. 

Rannsakandi vildi einna helst kanna hvort einhver úttekt eða athugun hefði verið gerð á þessu 

af hálfu Reykjavíkurborgar. Sigurborg sagði: „Ekki svo að ég viti en þetta hljómar alveg 

frábærlega spennandi og já… þetta er rannsóknarefni!“ Eftir smá vangaveltur varpaði hún 

spurningu til baka: „Það er spurning hvernig að maður myndi skilgreina þolmörkin sko – ertu 

með einhverja skilgreiningu í huga eða? AR: Rannsakandi útskýrir að spurningin sé mjög 

opin en uppbygging hótela og annars gistirýmis hafi mikið verið í umræðunni og einnig 

hvernig og hvort allur sá mannfjöldi sem spáð er að muni koma á á næstu misserum muni 

rúmast í miðborginni? Sigurborg heldur þá áfram eftir þessar útskýringar og kemur inn á 

mikilvægt málefni sem snýr að uppbyggingu og viðhaldi miðborgarinnar: 

„Borgin er kannski ekki alveg fullkomlega í stakk búin til að taka á móti þessu; erum 

við með nógu mikið af starfsfólki til að tæma allar ruslatunnur? Það er svona innviða 

álag sem að er alveg ofboðslega mikið. 2/3 ferðamanna gista hérna en það er 

örugglega svona 90% þeirra sem koma eitthvað við í borginni, lang – lang flestir sem 

stoppa eitthvað í Reykjavík. En nú kemur í ljós, við sóttum um styrk til 

„framkvæmdasjóðs ferðamanna“ á vegum Iðnaðarráðuneytisins fyrir tíu staði, það er 

náttúrlega fullt af svæðum hérna í borginni sem að þarf að byggja upp sérstaklega 
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varðandi ferðamenn, sumir staðir sem þeir heimsækja mjög mikið, Sæbrautin, 

Laugarnesið, Mógilsá – fullt, fullt af stöðum, ég gæti þulið upp endalaust… og við 

fengum engan styrk! – Þó svo að við fáum nánast alla ferðamennina þá fengum við 

engan styrk. Svo skoðarðu heildartölurnar þá fær höfuðborgarsvæðið um 2.2% eins og 

öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu, af því sem var úthlutað, þetta gengur ekki 

svona! Ef að við eigum að geta tekið á móti öllum þessum ferðamönnum og vonandi 

líka dreift þeim á nágranna sveitafélögin að þá þarf einhver peningur að fylgja með, 

þetta styður sig ekki sjálft. Hér náttúrlega þarf ríki og SSH  (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgar svæðinu) að vinna bara saman, samstíga í öllum skrefum, það er bara 

númer eitt, tvö og þrjú“. 

Svanhildur var á sama máli og sagði það forgangsmál að borginni væri úthlutað auknum 

tekjum sem hlytust af ferðaþjónustunni: 

„Partur af þessu – sem skiptir mjög miklu máli er að sveitarfélögin, þar með talin 

Reykjavík – eru ekki að fá beinar tekjur af ferðaþjónustunni í nándar nærri því sama 

og eðlilega mæli og ríkið. Og þannig að þegar að heimamenn eins og hér, borgarbúar 

sjá ferðamenn í miðborg Reykjavíkur að þá er ekkert „átómatískt“ samhengi í þeirra 

huga á milli þess að þarna séu tekjur að skila sér inn í nær-samfélagið hér sem gerir 

það að verkum að þeir þurfa mögulega að borga minna í útsvar eða svo framvegis eða 

fá betri þjónustu… og þessu verður að breyta! Já þetta er stóra, stóra málið – stóra 

málið, algjörlega!“  

Svanhildur benti í framhaldi af þessu á að þessar tekjur skiptu ekki minna máli fyrir 

sveitarfélögin á landsbyggðinni þar sem miklir fjármunir færu í viðhald og uppbyggingu á 

vinsælum ferðamannsvæðum, líkt og þörf er á í miðborginni. Talaði hún þá um að nærri allar 

tekjur er hlytust af ferðamönnum enduðu í ríkiskassanum sem væri ótækt þar sem 

sveitarfélögin sætu uppi með kostnaðinn. Borgin væri að skoða svokallaðan „borgarskatt“ eða 

„City Tax“ sem ýmist væri búið að koma á eða væri til skoðunar í mörgum borgum Evrópu 

og víðast hvar í Bandaríkjunum.  

Þessi þörf fyrir auknar tekjur sem Sigurborg og Svanhildur koma inn á og sveitarfélögin kalla 

eftir til að hægt sé að sinna uppbyggingu og auknu viðhaldi er ein forsenda þess að hægt sé að 

sinna viðhaldi ýmiss konar í borginni. Þess ber að geta að líkt og Sigurborg og Svanhildur 

benda á fékk Reykjavíkurborg ekki úthlutað styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða 

hvorki fyrir árið 2016, né 2017 (Ferðamálastofa, 2017a) sem verður að teljast furðulegt í ljósi 

þess fjölda ferðamanna sem heimsækir miðborgina með tilheyrandi álagi. 

Varðandi hin félagslegu þolmörk, þolmörk íbúa miðborgarinnar sagði Svanhildur: 

„Þau þolmörk sem ég hef mestan áhuga á og kannski mestar áhyggjur af – það eru 

þessi félagslegu þolmörk íbúana… En þetta er í mínum huga önnur tveggja af þessum 

stóru auðlindum sem ferðaþjónustan byggir á og það er auðvitað fólkið, mannlífið, 

menningin og ef þessi mettun verður of mikil, ef að þetta jafnvægi raskast um of að þá 

er hætt við því að heimamenn verði óþolinmóðari og við munum ekki halda svona þeim 

titli að vera talin gestrisin og vingjarnleg – vingjarnlegir gestgjafar og það er fljótt að 

spyrjast út og það er fljótt að hafa mikil og neikvæð áhrif á orðspor borgarinnar og 

landsins. Þannig að við erum mjög vel meðvituð um þetta og erum farin taka, eins og 

ég segi, reglulega hitastigið hvað varðar viðhorf heimanna“.  

Þarna vitnar Svanhildur í kannanir Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 2017). Má túlka þessi orð 

hennar sem viðurkenningu á mikilvægi og þætti íbúa miðborgarinnar í að skapa og viðhalda 
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blómlegri ferðaþjónustu á svæðinu (Deery et al., 2012; Bimonte & Punzo, 2016). Þetta er 

einnig í samræmi við það sem Sharpley (2014) bendir á eða að jafnvægi þurfi að ríkja milli 

allra hagsmunaðila innan ferðaþjónustumengisins hvort sem um ræðir íbúa, ferðamenn, 

borgaryfirvöld eða ferðaþjónustuaðila (Sharpley, 2014). Eins og fram í viðtölum við íbúa 

gagnrýna margir borgaryfirvöld fyrir að taka ekki tillit til íbúa og hagsmuna þeirra samhliða 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar í miðborginni. Vakna þá spurningar um loforð 

borgaryfirvalda um aukið íbúalýðræði (Reykjavíkurborg, 2014b). 

 

Íbúalýðræði? 

Fram kom í viðtölum við íbúa að margir hverjir töldu íbúalýðræði aldrei hafa verið minna í 

tengslum við samskipti þeirra við borgaryfirvöld. Viðmælendur voru því spurðir hvort 

borgaryfirvöld hefðu staðið við þessi fyrirheit. Sigurborg sagði: 

„Aukið íbúalýðræði – Já! – En gæti það verið meira? – Já! Ég held að það sé besta 

svarið því að það er engin spurning að það er mikið hlustað á íbúa og breytt eins 

mikið og hægt er að breyta eftir þeirra óskum þ.e.a.s. þegar að verið er að vinna 

deiliskipulög og önnur svona yfirgripsmeiri vinna eins og aðalskipulag, það er líka 

verið að hugsa það þar eins og þessar endurskoðanir sem að ég var að lýsa fyrir þér, 

það er mikið eftir ákalli íbúa og okkar eigin upplifun á verkefnastöðu þar. Það er 

engin spurning að það er aukið lýðræði en það er hægt að auka það meira en það þarf 

að finna… það ofboðslega vandasama verk, að finna því farveg því að sumir myndu 

bara aldrei vilja fá neitt og þá væri ekki hægt að byggja neitt upp en svo eru líka 

skipulagsmál þannig að það er bara ekki til sú ákvörðun sem öllum mun þóknast, hún 

er ekki til – meirihlutinn ræður, það er svolítið þannig. Já þetta er snúin spurning en 

ég held að kannski lykilinn sé bara að hlusta, hlusta núna og hlusta áfram og sjá 

hvernig er hægt að bregðast við“. 

Svanhildur benti á tvennt sem gert hefur verið til að auka íbúalýðræði síðastliðin misseri: 

„Sko nú veit ég ekki hvernig ég á að svara þessari spurningu öðruvísi en já það er rétt 

að borgaryfirvöld leggja áherslu á aukið íbúalýðræði: það birtist meðal annars í því 

að það eru allavega já… tvær gáttir skulum við segja sem er ábendinga og 

tillagnavefurinn „Betri Reykjavík“ og þar geta íbúar hvar sem er í borginni komið 

með tillögur um hvað sem er og þær eru teknar undantekningalaust til umfjöllunar inn 

í fagráðum borgarinnar… Og síðan er það þessir svona „hverfispottar“ – svona 

„framkvæmdapottar“ sem að er „Betri hverfi“ og það er bara tekið mjög mikið 

„notice“ af því; þar eru þá bara þær tillögur sem fá flest atkvæðin sem að eru settar í 

framkvæmd eftir því sem að fjármunir leyfa“. 

Segja má að þessi svör stangist á við það sem kemur fram í viðtölum við íbúa sem vísa flestir 

til þess að lítið sem ekkert samráð hafi verið haft við þá þegar kemur að framkvæmdum og 

breytingum á nærumhverfi þeirra. Varðandi ferðaþjónustuna og sambýli íbúanna við hana og 

hvort þeir hefðu yfirhöfuð eitthvað til málanna að leggja vísaði  Svanhildur í könnun 

Höfuðborgarstofu (2015) og að niðurstöður hennar hefðu ekki gefið tilefni til þess að: „fara í 

einhverjar sérstakar aðgerðir af því að hún var bara mjög jákvæð en það er sannarlega dæmi 

um það að borgaryfirvöld vilja hlusta og heyra hvað íbúunum finnst og hvernig þeir eru að 
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upplifa - ekki bara miðborgina heldur borgina sína og þá í samhengi við ferðaþjónustu“. 

Svanhildur sagði jafnframt að: 

„Ég get alveg sagt það fullum fetum að ef þessi könnun gefur tilefni til einhverra 

aðgerða eða einhvers sérstaks samtals eða eitthvað slíkt að þá munum við fara í það 

en það á eftir að koma svolítið í ljós… Og ég náttúrlega er ekki „pólitíkus“ en ég segi 

það að hvað ferðaþjónustuna varðar að þá höfum við gert… allavega hér á þessu sviði 

og í gegnum Höfuðborgarstofu allt sem að í okkar valdi stendur til þess að eiga samtal 

við… sérstaklega auðvitað við aðila ferðaþjónustunnar um að menn skilji og virði 

þessi sjónarmið sem snúa að íbúunum. En ég held að þetta sé í rauninni bara samt 

sko… við erum rétt að byrja það samtal sem þarf að vera miklu, miklu þéttara og 

betra“. 

Eins og kemur fram í könnunum Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 2017) fer jákvæðni íbúa 

gagnvart ferðaþjónustunni og ferðamönnum í miðborginni minnkandi milli ára þannig að 

spurningin er sú hvort fyrirbyggjandi aðgerða sé þörf? Báðar töluðu þær um að vinna þurfi 

meira með íbúum og að hægt væri að auka íbúalýðræði enn frekar. Samkvæmt viðtölum við 

íbúa er mikil þörf á því þar sem flestir töldu að réttur þeirra væri lítill sem enginn gagnvart 

yfirgangi ýmissa ferðaþjónustuaðila og það sem verra er, fullyrðingar þeirra þess efnis að 

borgaryfirvöld hunsuðu íbúa.   

 

Framtíðarsýn 

Viðmælendur voru í lokin spurðir hver framtíðarsýn borgaryfirvalda væri í tengslum við 

aukna ferðaþjónustu og uppbyggingu miðborgarinnar: Svanhildur lagði áherslu á að jafnvægi 

yrði náð: 

„Sko okkar framtíðarsýn er sú að við verðum hér með borg sem er númer eitt, góð að 

búa í – hún er góð fyrir heimamenn og hún er líka góð heim að sækja þannig að hún er 

góð ferðamannaborg. Og það þýðir að hér ríkir jafnvægi: við erum góðir gestgjafar, 

við tökum vel á móti þeim sem sækja okkur heim og við ráðum vel við gestafjöldann“. 

Svanhildur kom líka aftur inn á það að til þess að Reykjavík og miðborgarsvæðið næði að 

blómstra í framtíðinni yrði að bæta tekjuskiptinguna milli ríkis og sveitarfélaga. Sigurborg 

vildi einfaldlega sjá að miðborgin væri staður fyrir alla: 

„Að miðborgin sé fyrir alla – að það sé hugað að einmitt þessum aðgengismálum, 

stýringu á starfssemi eins og hægt er og svo framvegis og svo framvegis. Það sem ég 

persónulega sjálf hef svolítið verið að þrýsta á og hefur verið að koma líka bara 

eðlilega inn meira er svona meiri áhersla á gróður og dýralíf og annað þess háttar 

sem að mér finnst mjög jákvætt, skiptir líka máli í miðborg að hún sé ekki bara hús og 

steypa og malbik… að við séum að fá götutré og við séum að huga að þessum litlu 

grænu blettum og trjánum og einhvern veginn… já, bara öllu þessu samhangandi… En 

ég held að já framtíðarsýnin sé klárlega „miðborgin fyrir alla““. 

Ummæli íbúa þess efnis að þeir hafi það á tilfinningunni að verið sé að hrekja þá burt úr 

hverfinu eru til marks um það að þeir séu farnir að upplifa það að miðborgin sé ekki fyrir alla. 

Auk þess töluðu margir íbúar um að þeir væru farnir að sækja verslun og þjónustu utan 

hverfisins og aðrir í hópi íbúa og verslunarrekenda höfðu áhyggjur af því hversu fáir 
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Íslendingar kæmu orðið í miðborgina sem er vísbending um að miðborgin sé ekki lengur fyrir 

alla. 

 

Samantekt 

Samkvæmt viðhorfum íbúa hafa þær breytingar sem orðið hafa á miðborginni haft töluverð 

áhrif á þá og bendir margt til að farið sé að draga úr jákvæðni íbúa (og fólks á 

höfuðborgarsvæðinu almennt) gagnvart ferðaþjónustunni (Höfuðborgarstofa, 2015; 2016; 

2017). Þættir eins og hækkandi íbúða- og leiguverð, færri verslanir sem heimamenn geta nýtt 

sér, aukinn bílastæðavandi og skert þjónusta eru dæmi um þróun sem verulega hefur dregið úr 

gæðum miðborgarinnar sem íbúðahverfis samkvæmt viðhorfum íbúa. Einnig virðist 

ferðamálastefna Reykjavíkurborgar ekki alveg vera í takt við þá þróun sem átt hefur sér stað 

þ.e.a.s. að illa hefur gengið að samræma ferðaþjónustu í miðborginni við þá íbúabyggð sem 

fyrir er. Ofan á það leggst svo sú staðreynd að borgin (og önnur sveitafélög landsins) hafa ekki 

fengið sinn skerf af þeim tekjum sem hlotist hafa af ferðaþjónustunni síðastliðin ár í samræmi 

við magn og innkomu til að standa straum af aukinni ferðaþjónustu á svæðinu 

(Ferðamálastofa, 2017a). 

Tilgangur og markmið viðtala við fulltrúa Reykjavíkurborgar, þær Svanhildi og Sigurborgu, 

var ekki sá að þær ættu einar og sér að svara þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á hendur 

borgarstjórn og skipulagsyfirvalda í tengslum við samþættingu ferðaþjónustunnar og 

miðborgarinnar heldur frekar sá að fá nánari innsýn í stefnu, hlutverk og aðkomu 

borgaryfirvalda. Auk þess áttu viðtölin að veita þeim tækifæri til að koma sínum viðhorfum á 

framfæri, bæði viðhorfum tengdum starfi þeirra og stöðu en einnig persónulegum viðhorfum 

varðandi þetta samlífi ferðaþjónustunnar og íbúðabyggðar miðborgarinnar. Bera viðtölin vott 

um skilning þeirra á því álagi sem verið hefur á íbúa en um leið má einnig segja að í 

viðhorfum þeirra og störfum borgar- og skipulagsyfirvalda kristallist visst úrræðaleysi, 

skipulagsleysi og jafnvel viss sofendaháttur sem skapað hefur þann núning sem myndast hefur 

milli íbúa og borgaryfirvalda.  Ekki verður að annari niðurstöðu komist en að sú gagnrýni sem 

kemur fram bæði í viðtölum við íbúa og frá Íbúasamtökum miðborgar Reykjavíkur (2016) sé 

réttmæt. 

5.4 Viðhorf ferðamanna  

Megin tilgangur spurninga sem notast var við í viðtölum við ferðamenn var að fanga viðhorf 

þeirra til dvalar sinnar í miðborginni út frá þáttum eins og upplifun/skynjun, verslun og 

þjónustu og hvernig þeir skynjuðu og upplifðu miðborg Reykjavíkur sem fjölsóttan 

ferðamannastað. Eins og í tilfelli íbúa og íbúa og verslunarrekenda var reynt að sníða 

spurningarnar þannig að þær væru ekki leiðandi og um leið opnar þannig að viðhorf 

viðmælenda kæmist sem best til skila. Þannig áréttaði rannsakandi við þá ferðamenn sem sátu 

fyrir svörum að þeir gætu komið viðhorfum sínum óhindrað á framfæri, hvort sem þau gætu 

talist jákvæð eða neikvæð, ekki væri verið að fara fram á umsögn um miðborgina á 

einhverjum sérstökum kurteisis forsendum. Hér á eftir verður farið yfir það sem helst kom 

fram í þessum viðtölum, þau viðhorf sem mest voru áberandi og það sem ferðamenn töldu að 

ráða mætti bót á. 
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Áhersluefni sem komu fram í viðtölum við ferðamenn: 

- Nær allir lofuðu heimamenn 

o  Viðmælendur töluðu um vinalegt og gott viðmót Íslendinga. 

o Vildu sjá og kynnast fleiri heimamönnum. 

- Miðborgin opin, falleg og hrein (að mestu) 

o Nokkrum fannst einstaka atriði eins og veggjakrot og að tjörnin væri skítug 

stinga í augu. 

o Margir höfðu orð á því að auðvelt væri að komast um og að götur væru vel 

merktar. 

o Nokkrir töluðu um að mikið væri um framkvæmdir á svæðinu. 

- Of mikið af ferðamönnum 

o Nær allir viðmælendur höfðu orð á því hversu margir ferðamenn væru í 

miðborginni sem kom þeim verulega á óvart. 

- Miðborgin ferðaþjónustumiðuð 

o Um það bil helmingur viðmælenda upplifði miðborgina sem ferðamanngildru 

en hinn helmingurinn talaði um að hún væri ferðamannamiðuð. 

- Ísland dýr áfangastaður 

o Nær allir viðmælendur höfðu orð á því hversu dýrt allt væri, miðborgin dýrt 

svæði. 

 

Hrein og falleg borg, auðvelt að komast leiðar sinnar 

Nær allir ferðamennirnir sem talað var við lofuðu miðborgina fyrir hversu hrein og falleg hún 

væri. Höfðu einhverjir það á orði að þeir upplifðu hana sem öruggan stað þar sem fólkið væri 

vingjarnlegt og hjálpsamt. Vakti það athygli að flestir töluðu um hversu auðvelt það væri að 

komast um í miðborginni, að hún væri mjög „aðgengileg“ sérstaklega fyrir fótgangandi. 

Hrósaði meira að segja einn viðmælandi ástandi gatna á svæðinu. Einn viðmælandi talaði um 

að miðborgin væri lágreist og ekki mikið um háhýsi sem byrgðu sýn sem honum þótti mjög 

jákvætt.  

Einhverjir viðmælenda minntust þó á ákveðna hluti sem þeir höfðu tekið eftir og fannst 

stangast á við þessa upplifun. Talaði einn ferðamaður til dæmis um að henni fyndist Tjörnin 

vera skítug, alltof skítug og að það yrði að ráða bót á því. Annar viðmælandi talaði um atriði 

sem stingur í augu þegar gengið er um miðborgina og sagðist ekki hafa búist við því: „Já 

hvernig stendur á öllu þessu veggjakroti??? – Við vorum hissa, við bjuggumst ekki við að sjá 

það hér...!“ Annar talaði um að mikið væri um framkvæmdir í miðborginni en að það væri 

væntanlega merki um gott efnahagsástand og uppbyggingu.  

 

Íslendingar vingjarnlegir og hjálpsamir en sjaldséð tegund 

Nær allir viðmælendur töluðu um hversu gott viðmót heimamanna væri í þeirra garð sem má 

setja í samræmi við niðurstöður kannana Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 2017) og viðtöl við 

íbúa þar sem kemur fram að meirihluti íbúa miðborgarinnar (og höfuðborgarsvæðisins alls) er 
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jákvæður gagnvart ferðamönnum í borginni. Aftur á móti voru margir á því að ekki væri 

mikið af Íslendingum í miðborginni meðan einhverjir töldu sig hafa orðið töluvert varir við 

þá. Sumir spurðu líka rannsakanda að lokum hver væri ástæðan fyrir því að ekki væru fleiri 

Íslendingar í miðborginni? Benti hann á hátt húsnæðisverð sem áhrifavald ásamt beinum og 

óbeinum áhrifum aukinnar ferðaþjónustu sem þeim þótti mjög miður að heyra. Almennt 

fannst þeim ferðamönnum sem rætt var við mjög neikvætt að ekki skildu vera fleiri 

Íslendingar í miðborginni. Talaði einn viðmælenda um að þau hefðu tekið eftir því að mun 

meira væri af heimamönnum í úthverfunum sem þeim fannst jákvætt því þau vildu vera meira 

innan um heimamenn. Í því samhengi töluðu nær allir viðmælendur um að þeim fyndist of 

mikið af ferðamönnum á svæðinu og fannst það neikvætt.  

 

Of mikið af ferðamönnum!!! 

„Reyndar þá líður mér illa yfir því hversu margir ferðamenn eru í Reykjavík. Ég meina, ef ég 

byggi hérna þá fyndist mér þetta hræðilegt. En þetta er víst hluti af ferðaþjónustu þannig 

að…“ Þannig komst einn viðmælenda að orði og fannst þetta afar neikvæð þróun. Talaði hún 

um að mögulega þyrftu íslensk stjórnvöld að setja einhverskonar hömlur á fjölda ferðamanna 

sem koma árlega þar sem að þetta væri lítið land og íbúar fáir og því fyndu þeir væntanlega 

mikið fyrir þessum mikla fjölda. Nær allir þeir ferðamenn sem rætt var við voru á svipaðri 

skoðun og fannst of mikið af ferðamönnum í miðborginni og fannst það hafa neikvæð áhrif á 

dvöl sína á svæðinu. Einn ferðamaður talaði um að honum fyndist miðborgin vera full 

ferðamannvædd eða stíluð inn á ferðamenn í þeim tilgangi að selja þeim einhverskonar 

minjagripi: „Ég kom ekki til Íslands til þess að kaupa segla með myndum eða skeiðar, ég kom 

til þess að hitta fólk [heimamenn sic] og sjá hvernig þeir búa“. Voru þeir ferðamenn sem rætt 

var við margir á svipaðri skoðun og fannst of mikið af minjagirpaverslunum og þjónustu sem 

væri sniðin að þeim og fannst vanta hið „þjóðlega“ eða að þeir fengju að kynnast því sem 

íslenskt væri. 

 

Verslun og þjónusta: „Hver kaupir þetta drasl?“ 

Einn ferðamaður spurði einfaldlega (og átti við fjöldann allan af ódýrum minjagripum sem 

væru víðsvegar til sölu í miðborginni): „Hver kaupir þetta drasl?!“ Meirihluta fannst ofgnótt 

ferðamannamiðaðrar verslunar og jafnvel þjónustu á svæðinu ekki jákvæð en sumir bentu á að 

ástandið væri verra víðsvegar þar sem þeir þekktu til eða höfðu komið áður. Þá benti einn 

viðmælandi á að honum fyndist vanta meira af veitingastöðum sem byðu upp á íslenskan mat 

og hafði orð á því að meira væri til dæmis af ítölskum veitingastöðum en íslenskum í 

miðborginni sem honum þótti miður. Talaði einn viðmælenda um að honum hefði fundist gott 

að koma inn í matvörubúð þar sem augljóslega var mikið af heimamönnum því þá gátu þau 

séð hvað þeir voru að kaupa. Annar ferðamaður var ekki sérlega ánægður með það sem væri í 

boði á svæðinu og að hans mati var mikið af ferðamannagildrum og þjónustu fyrir ferðamenn. 

Hann talaði um að þau aðgættu hvort þeir minjagripir sem þau keyptu væru framleiddir á 

Íslandi því þau vildu ekki kaupa eitthvað sem væri ekki „ekta“. Sagði sá viðmælandi enn 

fremur að: „Á einhverjum tímapunkti getur þetta umbreyst í skopstælingu á ykkar eigin 

menningu“. Álitamál er hvort þessi orð viðmælenda muni verða orð að sönnu eða hvort þetta 

sé nú þegar raunin.  
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Er miðborgin ferðamannagildra? 

Flestir viðmælendur sögðust ekki upplifa miðborgina sem ferðamannagildru en fannst hún 

vera ansi ferðamannamiðuð og vísuðu þá oftast í verslun og þjónustu máli sínu til stuðnings. 

Aðrir sögðu aftur á móti að þeir upplifðu miðborgarsvæðið, eða hluta þess eins og til dæmis 

Laugaveginn sem slíka gildru. Talaði einn viðmælandi til dæmis um að um leið og hann væri 

kominn af Laugaveginum fyndist honum allt vera orðið „íslenskara“ aftur. Einn viðmælandi 

talaði um að það væri margt jákvætt við miðborgina en heilt á litið upplifði hann hana sem 

ferðamannagildru. Aðrir viðmælendur töluðu um að upplifun þeirra væri sú að þeim fyndist 

miðborgin svolítið eins og ferðamannagildra þar sem mikið væri af hótelum og gistiþjónustu á 

svæðinu en einnig mikið af minjagripaverslunum og það sem þar væri selt væri mjög dýrt. 

 

Ísland dýrt! 

Nær allir ferðamenn sem talað var við sögðu að Ísland væri dýr áfangastaður og það hefðu 

þeir rekið sig strax á, hvort sem um var að ræða gistiþjónustu, mat og drykk, ferðir eða annan 

kostnað. Þá var það skoðun eins viðmælenda að þetta háa verðlag væri ekki endilega í 

samræmi við gæðin á þeirri vöru og þjónustu sem þau hefðu fengið og vísaði til þeirrar 

gistingar sem þau höfðu greitt fyrir „Parísarverð“ en þetta væri eitthvað sem við Íslendingar 

yrðum að varast að bjóða fólki upp á. Virtist sem þessi þáttur hefði töluverð áhrif á upplifun 

ferðamanna sem rætt var við auk þeirrar verslunar og þjónustu sem þeim er boðið upp á. 

 

Upplifun og skynjun ferðamanna - samantekt 

Eins og kom fram í kaflanum „Fræðileg nálgun“ er mikilvægt að rannsaka skynjun og 

upplifun ferðamanna fræðunum til framdráttar en ekki síður fyrir gestgjafasamfélagið (Cloke, 

2007; Martin & Storr, 2009; Sharpley, 2014). Ef nánar er rýnt í hver skynjun og upplifun 

þeirra ferðamanna sem rætt var við í tengslum miðborgina var með tilliti til rýmis, kom 

ýmislegt fram. Talaði einn viðmælandi til dæmis um hversu falleg honum fyndist miðborgin 

vera og þá sérstaklega vegna þess hve lágreist hún væri. Tóku margir aðrir í svipaðan streng 

og fannst borgin opin og falleg og nokkrir komu inn á að þeir skynjuðu miðborgina sem 

öruggt svæði. Með tilliti til upplifunar talaði einn viðmælendi til dæmis um að miðborgin 

hefði mikið af skemmtilegum og óvanalegum hlutum upp á að bjóða sem ekki væri hægt að 

sjá annarsstaðar. Þá sagði einn að hann myndi vilja sjá miklu meira af því þjóðlega eða því 

íslenska en sagði um leið að hann vissi ekki nákvæmlega hvað teldist nákvæmlega til „sér-

íslenskra“ hluta. Sumir upplifðu viss svæði, sérstaklega Laugaveginn sem mjög 

ferðamannamiðað svæði og hina „íslensku upplifun“ væri að finna utan þessari svæða. 

Eins og kom fram hér að framan fannst flestum viðmælendum miðborgin vera of mikið stíluð 

inn á ferðamenn: „sem hún að sjálfsögðu verður að vera“ eins og ein orðaði það og meinti að 

þjónusta yrði alla þá ferðamenn sem þar dveldu. Það virtist áberandi að viðmælendur voru 

ekki sérlega sáttir við allan þennan fjölda „annara ferðamanna“ og var augljóst að það hafði 

afgerandi áhrif á upplifun þeirra og skynjun miðborgarinar sem rýmis.  

Ýmis önnur atriði komu fram í viðtölum við ferðamenn sem tengjast upplifun þeirra og 

skynjun. Einn viðmælandi talaði um eitt af þeim atriðum sem komu fram í viðtölum við íbúa 
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sem einnig eru verslunarmenn og það sem skiptar skoðanir eru um meðal þeirra, 

„sumargöturnar“. Sá viðmælandi sá ekki tilganginn í því að hafa opið fyrir bílaumferð á 

Laugaveginum sem hefði áhrif á gangandi vegfarendur við götuna. Benti hann líka á að mun 

æskilegra væri að loka götunni þar sem lítið væri um bílastæði hvort sem er og var auðheyrt 

að honum fannst þetta til ama og hafa áhrif á upplifun hans og þar af leiðandi skynjun á 

umhverfinu.  

Á heildina litið sögðust allir viðmælendur vera mjög ánægðir með Ísland sem áfangastað en 

dvöl þeirra í miðborginni vakti blendnari tilfinningar. Langflestir lofuðu miðborgina fyrir 

þætti eins og hreinleika og öryggi og þá sérstöðu sem þeim fannst hún hafa með tilliti til 

skipulags, aðgengis og byggingalistar. Skynjun og upplifun þeirra var því að mestu leyti 

jákvæð þrátt fyrir ýmislegt sem þeim fannst að mætti gera betur og laga. Einnig mátti vel 

greina það sem Maitland (2010) og Füller & Michel (2014) benda á eða að ferðamenn séu 

orðnir reyndari en áður og séu fljótir að sjá í gegnum sölumennsku þá sem birtist í mörgum 

borgum þar sem ákveðin rými hafa hreinlega verið „hönnuð“ fyrir ferðamenn í þeim tilgangi 

að selja þeim sem mest; selja þeim tilbúna upplifun. Auk þess benda margar rannsóknir til 

þess að ferðamenn vilji helst upplifa staðbundna menningu innan um heimamenn á áfangastað 

og þar af leiðandi eru þeir farnir að leita í auknu mæli út fyrir hin dæmigerðu 

ferðamannasvæði (Maitland, 2010; Füller & Michel, 2014) eins og kom fram í þessum 

viðtölum.  

Afgerandi var að sá þáttur sem hafði helst áhrif á upplifun þeirra og skynjun var fjöldi annara 

ferðamanna sem þeir virtust ekki vera búnir undir að mæta. Einnig var áberandi að lang flestir 

virtust koma auga á vissar ferðamannagirldur og svæði í miðborginni sem þeim þótti ekki 

jákvæð þróun. Lá því í orðum margra að þeir vildu frekar að miðborgin væri í minna mæli 

sniðin að ferðaþjónustunni, tilbúnu rými sem væri augljóslega hannað til að laða þá að og selja 

þeim „eitthvað drasl“ á uppsprengdu verði. 

Þrátt fyrir almenna jákvæðni ferðamanna í garð miðborgar Reykjavíkur sem áfangastaðar og 

rýmis er ekki hægt að horfa fram hjá þeim neikvæðu viðhorfum sem komu fram. Segja má því 

í lokin að samantekt á þeim viðhorfum ferðamanna sem rætt var við leiði það í ljós að 

upplifun og skynjun þeirra varðandi miðborg Reykjavíkur hafi mótast af því opna rými sem 

margir eru ekki vanir annarstaðar frá, fegurð og hreinleika svæðisins, hversu auðvelt þeim 

fannst að komast leiðar sinnar og rata og því hversu vel þeir báru heimamönnum söguna. 

Neikvæð skynjun og upplifun þeirra virtist svo mótast af því hvernig miðborgin hefur verið 

sniðin fyrir þá og þá sérstaklega í þeim tilgangi að selja þeim ákveðna ímynd af landi og þjóð. 

Áberandi var að flestir viðmælenda virtust sjá í gegnum þessa ímynd og mögulega voru aðrir 

of kurteisir til að nefna það. Óhætt er að segja að niðurstöður þessara viðtala gefa 

vísbendingar um að í miðborg Reykjavíkur kristallist viss skopstæling á okkar eigin menningu 

og því hvernig ferðaþjónustan hefur mótað land og þjóð þar sem kapp hefur ráðið för en ekki 

forsjá. Þessar neikvæðu hliðar vegna áhrifa ferðaþjónustunnar á miðborgina að mati 

ferðamanna er eitthvað sem ekki ætti að hunsa heldur taka fullt mark á.  

Það má fullljóst vera að viðhorf þeirra ferðamanna sem rætt var við endurspegla ekki viðhorf 

þeirra allra, frekar en í tilfelli íbúa, en þau gefa fullt tilefni til frekari rannsókna á viðhorfi íbúa 

og ferðamanna til miðborgarinnar sem bæði íbúðahverfis, stað verslunar og þjónustu, 

ferðamannstaðar og rýmis sem mismunandi hópar nýta sér á ólíkum forsendum. Frekara tilefni 

er til rannsókna á því hvort jafnvægi þessara þátta hafi raskast eða eins og þau viðtöl sem 

vitnað hefur verið til gefa til kynna: að gengið hafi verið á rétt íbúa eða frumrétt þeirra til viss 

rýmis, næðis, þjónustu og ekki síst að viðhorf þeirra hafi verið skoðuð og tekin gild í hvers 
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kyns ákvarðanatöku tengdri samþættingu ferðaþjónustunnar og miðborgarinnar sem 

íbúðahverfis. 

5.5 Umræður og ályktanir 

Niðurstöður viðtala rannsóknarinnar eru að mestu leyti í samræmi við fræðin og þann 

kenningafræðilega grunn er þau byggja á í dag. Í því samhengi eru viss áhersluatriði sem 

komu fram í viðtölum sem endurspegla ákveðin þverskurð af því sem rannsóknir á 

gestgjafasamfélögum síðastliðinna ára hafa leitt í ljós.  

Íbúar miðborgarinnar eru á heildina litið enn mjög jákvæðir gagnvart ferðamönnum en þó 

minnkar sú jákvæðni milli ára (Höfuðborgarstofa, 2015; 2016; 2017) sem gefur vísbendingar 

um að ekki hafi verið staðið rétt að skipulagningu ferðaþjónustunnar í miðborginni þar sem 

hagsmunir og viðhorf íbúa hafa ekki verið hafðir í forgrunni (Deery et., al. 2012; Sharpley, 

2014). Vegna slæmrar skipulagningar ferðaþjónustunnar í miðborginni gæti því farið að örla á 

ferðamannaþreytu meðal íbúa svæðisins (Deery et., al., 2012; Dryga et al., 2016) en sem betur 

fer er pirringur  í garð ferðamanna í lágmarki og ekki er hægt að greina óvild í þeirra garð 

samkvæmt viðhorfum íbúa. Aftur á móti er engum blöðum um það að fletta að 

„ferðaþjónustuþreyta“ íbúa er orðin þónokkur, aftur vegna slæmrar skipulagningar (Dryga et 

al., 2016; Kim et al., 2013). 

Til að ná ákveðnu jafnvægi þar sem sátt ríkir milli íbúa, ferðamanna og þeirra er standa að 

baki skipulagningu ferðaþjónustunnar í miðborginni (Sharpley, 2014) þarf að viðurkenna þátt 

og mikilvægi íbúanna sem framtíð ferðaþjónustunnar á svæðinu byggir í raun á (Bimonte & 

Punzo, 2016). Ef þeim heldur áfram að fækka má gera ráð fyrir að ferðamönnum fækki einnig 

því eins og kom fram í viðtölum við þá fannst þeim miður að þeir yrðu ekki varir við fleiri 

Íslendinga í miðborginni. Það að íbúar tali um að „þeir hafi verið lagðir til hliðar vegna þess 

að þeir skipti ekki máli“ og að „þeir hafi það á tilfinningunni að verið sé að hrekja þá úr 

hverfinu“ bendir til að bæta megi skipulagningu ferðaþjónustunnar á svæðinu. Einnig benda 

viðhorf íbúa til þess að Reykjavíkurborg og skipuleggjendur greinarinnar hafi ekki haft 

samráð við íbúa eða tekið mið af hagsmunum þeirra. Það kann ekki góðri lukku að stýra þar 

sem að í raun er það íbúarnir sem bera uppi ferðaþjónustuna  (Bimonte & Punzo, 2016; Paul, 

2012).  

Ekki fer mikið fyrir rannskóknum á viðhorfi íbúa miðborgarinnar í tengslum við aukna 

ferðaþjónustu í nærumhverfi þeirra þrátt fyrir aukið mikilvægi (Ferðamálastofa, 2013; 

Sharpley, 2014). Þrátt fyrir viðhorf fulltrúa borgaryfirvalda sem voru gerð skil í 

viðtalskaflanum eða viðleitni þeirra í átt að auknu samráði við íbúa hefur lítið sem ekkert 

breyst í þeim efnum því enn fjölgar hótelum í miðborginni, fleiri og fleiri ferðamannamiðaðar 

verslanir skjóta upp kollinum og íbúum fækkar enn á svæðinu (Hagstofa Íslands, 2017). 

Viðhorf íbúa og ferðamanna sem koma fram í viðtölum hér að ofan gefa því tilefni til frekari 

rannsókna.  

Heilt á litið gefa viðhorf íbúa það til kynna að aukinn fjöldi ferðamanna og aukin 

ferðaþjónusta hafi ekki aukið á ánægju þeirra heldur þvert á móti sem er í samræmi við það 

sem Okulicz-Kozaryn & Strzelecka (2016) tala um eða að aukin ferðaþjónusta sé líklegri til að 

valda óánægju meðal íbúa gestgjafasamfélaga. Í því samhengi má ekki gleyma að 

ferðaþjónustan á Íslandi hefur vaxið og þróast mjög hratt, hraðar enn flesta grunaði eins kom 

fram í viðtölum við fulltrúa Reykjavíkurborgar og því ekki við öðru að búast en ákveðnum 

„vaxtaverkjum“ greinarinnar. Með reglulegum rannsóknum, könnunum og úttektum á viðhorfi 

íbúa miðborgarinnar (Ferðamálastofa, 2013) má minnka líkurnar á því sem TALC líkanið 
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gerir ráð fyrir eða því að ferðaþjónustan vaxi áfram svo hratt að hún muni valda 

„illstýranlegum breytingum“ á miðborginni (Diedrich & García-Buades, 2009). 

Ekki má gleyma þætti ferðamanna og mikilvægi og varast skildi að líta á þá sem viljalausa 

neytendur sem er hægt að bjóða upp á hvað sem er, hvort sem það er í formi 

ferðamannavarnings af ýmsum toga eða tilbúnu rými sem flokka má sem ferðamannagildrur 

(Maitland, 2010). Viðhorf ferðamanna til miðborgarinnar sem áfangastaðar voru nokkuð 

blendin en á heildina litið lofuðu þeir hana og heimamenn. Aftur á móti skynjuðu margir 

þeirra miðborgina sem rými sem hefur verið hannað fyrir þá og þeirra „þarfir“, rými þar sem 

skopstæling hins íslenska menningararfs er til sölu, rými sem fáir heimamenn sækja dvelja í 

(Cloke, 2007; Francis-Lindsay; 2009; Maitland, 2010). Samvkæmt Francis-Lindsay (2009) er 

þunn lína milli þess að gestgjafasamfélög standi vörð um og kynni menningararf sinn og að 

þau reyni að leiða ferðamenn í gildrur með neyslumiðaðri ferðaþjónustu. Það hversu margir 

ferðamenn skynjuðu miðborgina sem ferðamannagildru eða nálægt því er áhyggjuefni og 

ákveðin vísbending um að ferðaþjónustan á svæðinu sé miðuð að fjárhagslegum ávinning 

frekar en að kynna menningararf svæðisins og þjóðarinnar, menningararfleifð sem að öllum 

líkindum er helsta aðdráttarafl íslenskrar ferðaþjónustu (Francis-Lindsay, 2009). Í því 

samhengi nefndu sumir ferðamenn Laugaveginn sem ferðamannagildru. Zukin (2012) talar 

um gildi aðalverslunargatna borga og að þær geti verið stór hluti af ímynd þeirra. Enn fremur 

kristallist menningararfleifð samfélagsins oft í þeim og þær þjóni því hlutverki að vera rými 

sem sameinar bæði heimafólk og gesti. Ef tekin eru saman viðhorf íbúa og ferðamanna 

varðandi Laugaveginn virðist hann takmarkað þjóna íbúum, heimafólki og ferðamönnum og í 

stað þess að geyma vissan menningararf miðborgarinnar og bera vott um þá togstreytu og átök 

sem hafa mótað hana (Lund et al., 2017) má segja að sé orðinn dæmi um neyslumiðað 

ferðamannarými. Út frá viðhorfum íbúa og ferðamanna að dæma má spyrja hvort 

Laugavegurin hafi tapað gildi sínu þar sem hann mætir ekki lengur þörfum heimamanna né 

væntingum ferðamanna? (Martin & Storr, 2009). 

Ef áframhald verður á þeirri þróun sem margir viðmælenda töluð um eða að ferðaþjónustan 

hafi mótað miðborgina sem tilbúið rými fyrir ferðamenn má gera ráð fyrir því að sú þróun 

muni aðskilja íbúa og ferðamenn (Maitland, 2010) sem mögulega er ein ástæðan fyrir því bili 

sem hefur myndast milli íbúa svæðisins og ferðamanna. Í staðinn fyrir þessa þróun eða 

„aðskilnaðarstefnu“ í miðborginni ætti frekar að skapa grundvöll fyrir ferðmenn til að taka 

þátt í daglegu lífi heimamanna og þá jafnvel í gegnum einhverskonar samsköpun þeirra á milli 

(Richards, 2011).  

Íbúar miðborgarinnar gagnrýndu borgar- og skipulagsyfirvöld töluvert á þeim forsendum að 

hvorki hafi verið haft samráð við þá né hagsmunir þeirra hefðu, eða væru hafðir til hliðsjónar 

við uppbyggingu og skipulagningu ferðaþjónustunnar í miðborginni. Stjórnvöld 

(borgaryfirvöld) og þeir aðilar er standa að uppbyggingu greinarinnar ættu að standa vörð um 

að minnka álag og neikvæð áhrif á íbúa eins og Deery et., al. (2012) tala um en viðhorf íbúa 

benda til að það hafi ekki verið gert (Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur, 2016) sem er helsta 

ástæða gremju íbúa.  

Viðhorf fulltrúa borgarinnar gefa það til kynna að ekki hafi verið hugað nægilega vel 

að þeim afleiðingum sem aukin ferðaþjónusta gæti haft á íbúa og nærumhverfi þeirra fyrr en 

nýverið. Töluðu þeir þó sérstaklega um mikilvægi þeirra og það jafnvægi sem yrði að ríkja 

milli allra aðila, „að miðborgin væri fyrir alla“. Þessi breytta stefna borgarinnar samræmist því 

að jafnvægi verði að ríkja milli allra grunnþátta ferðaþjónustu eða á milli heimafólks, 

ferðamanna og allra þeirra er standa að baki ferðaþjónustu viðkomandi staðar (Sharpley, 

2014). En þrátt fyrir aukinn vilja borgaryfirvalda til breytinga virðist lítð hafa verið gert til að 
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létta álagið á íbúum eða finna sameiginlega grundvöll fyrir samsköpun þeirra og ferðamanna 

innnan miðborgarrýmisins.  

Eins og Lund ofl. (2017) benda á hefur miðborgin löngum verið staður átaka þar sem 

mismunandi hópar hafa tekist á sem hefur haft áhrif á þróun og mótun svæðisins. Þetta er í 

samræmi við þau átök sem einkenna miðborgina og þróun ferðaþjónustunnar þar því viss átök 

milli mismunandi hagsmunaaðila hvort sem um ræðir íbúa, heimamenn, ferðamenn, fjárfesta 

eða borgaryfirvöld hafa átt þátt í skapa hana, meðvitað og ómeðvitað. Eins og greina má í 

viðhorfum íbúa, ferðamanna og borgaryfirvalda er nokkuð ljóst að allir þessir hópar, þrátt fyrir 

viss átök þeirra á milli, vilja koma að sameiginlegri sköpun miðborgarinnar þrátt fyrir að 

ýmislegt standi þar í vegi. Er því nokkuð ljóst að borgar- og skipulagsyfirvöld gætu stuðlað 

frekar að því að tengja þessa hópa saman og stuðla að samsköpun mismunandi hópa á milli.  

Nær allir íbúar töluðu um að þeim þætti aukinn fjöldi ferðamanna auðga og auka mannlíf 

miðborgarinnar sem er í samræmi við það sem Paul (2012) bendir á eða að almennt séð geti 

ferðaþjónusta auðgað menningarlíf samfélaga. Í því samhengi má velta fyrir sér hvort miðborg 

Reykjavíkur sé skapandi (Creative Cities) eða eins og Scott (2006) talar um að margar borgir 

hafi þróast yfir í að verða „meira skapandi“ í kjölfar aukinnar ferðaþjónustu. Afar skiptar 

skoðanir voru meðal íbúa í því samhengi, sumir töluðu um að framboð veitingastaða, 

kaffihúsa og ýmissar afþreyingar hefði aukist meðan aðrir voru á því að ferðaþjónustan hefði 

dregið verulega úr gæðum miðborgarinnar. Fáir íbúa töluðu um að þeir væru í einhverskonar 

samskiptum við ferðamenn sem er ein grunnforsenda þess að samsköpun milli þessara hópa 

geti orðið (Evans, 2007). En slík áhersla á sköpun getur líka leitt til vissrar einsleitni þar sem 

fjölbreyttni og sérkenni þjóða verði að söluvöru (Evans, 2007) líkt og bæði íbúar og 

ferðamenn töluðu um.  

En hvenær er borg skapandi og hvenær er sköpunin yfirvarp? „Öðlunarferli“ borga getur oft 

leitt til þess að íbúar þeirra svæða þar sem mest uppbygging verður í kjölfar aukinnar 

ferðaþjónustu eru hlunnfarnir á einn eða anna hátt (Füller & Michel, 2014) líkt og viðhorf íbúa 

bera vott um. Slík þróun getur því snúist upp í andhverfu sína þar sem einhverjir hópar eru 

hlunnfarnir og aðrir útilokaðir (Yáñez, 2013). Á þeim forsendum má því segja að miðborg 

Reykjavíkur sé ekki fyrir alla eða öllu heldur, mörgum hópum, einkum þeim tekjuminni, er 

gert afar erfitt fyrir því þeir hvorki hafa efni á að leigja né kaupa húsnæði á svæðinu meðan 

aðrir hafa ekkert eða fátt þangað að sækja. Það má til sannsvegar færa að miðborgin stefni í átt 

að því að verða að ferðamannagildru sem hvorki mætir þörfum heimamanna né væntingum 

ferðamanna. Íbúarnir virðast hafa verið lagðir til hliðar í öllu kappinu sem hefur ráðið för en 

einnig sú forsjá að meta gildi, þátt og þann auð sem fellst í íbúum miðborgarinnar.  

Viðhorfum íbúa, ferðamanna og fulltrúa hafa verið gerð skil og þeim rannsóknarspurningum 

sem lagt var upp með. Ein spurning stendur þó eftir: „Er miðborgin fyrir alla?“ Margir og 

mismunandi hópar koma að því að móta og skapa rými miðborgarinnar hvort sem um ræðir 

íbúa, ferðamenn eða borgaryfirvöld. Hver og einn einstaklingur og hópur hefur mismunandi 

sýn á svæðið, hlutverk þess, sögu, menningararf og þýðingu þess. Þessir hópar fólks nálgast 

líka rými miðborgarinnar á mismunandi forsendum eftir því hvaða hlutverki hún gegnir fyrir 

hvern og einn og því geta forsendur þeirra skarast. Ólíkar forsendur fólks fela í sér 

sameiginlegan grundvöll, samsköpun sem getur fært fólk saman í stað þess að leiða til 

árekstra, sé tekið mið af hagsmunum flestra en ekki bara sumra. Miðborgir eru í eðli sínu 

menningarmiðstöðvar og vettvangur samsköpunar mismunandi hópa og iðkana þeirra. 

Miðborg Reykjavíkur hefur löngum þjónað því hlutverki að vera menningarmiðstöð 

Íslendinga sem um leið geymir ungan en dýrmætan menningararf þjóðarinnar og þar hafa 

íbúar svæðisins spilað stórt hlutverk. Setja má spurningamerki við hvort hún þjóni enn því 
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hlutverki þar sem íbúum fer fækkandi, meðal annars vegna hækkandi fasteigna- og leiguverðs, 

verslun og þjónusta ætluð heimamönnum er á undanhaldi og þétting byggðar með tilheyrandi 

hótel- og gistirýmauppbyggingu sem þrengir að íbúm og þeirri gömlu byggð sem eftir er. 

Miðborginni og íbúum hefur því að mörgu leyti verið fórnað fyrir ferðaþjónustuna sem kann 

ekki góðri lukku að stýra hvorki fyrir þá né framtíð greinarinnar og alla þá er komað að og 

njóta góðs af henni. 

6. Lokaorð 

Í ljósi þess hve umfangsmiklar breytingar hafa orðið á miðborginni í kjölfar aukinnar 

ferðaþjónustu var nauðsynlegt að fá sem víðasta yfirsýn yfir þær og það sem rannsóknin 

byggir á, viðhorf íbúa, ferðamanna og borgaryfirvalda. Þar af leiðandi kom í raun ekkert annað 

til greina en að notast við eigindlegar rannsóknaaðferðir þar sem viðtölum var beitt til að 

kanna viðhorf viðmælenda. Rétt er að taka það fram að viðtöl við íbúa voru tekin árið 2015 en 

fjöldi ferðamanna hefur meira en tvöfaldast á þeim þremur árum sem síðan hafa liðið og má 

því gera ráð fyrir að áhrif uppbyggingar og umfangs ferðaþjónustunnar í nærumhverfi þeirra 

hafi aukist til muna. 

Styrkur þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í þeim aðferðum sem var beitt við að fanga 

viðhorf íbúa eða þeim eigindlegu aðferðum sem rannsóknin er byggð á. Megindlegar aðferðir 

eins og þær sem notast er við í könnunum Höfuðborgarstofu (2015; 2016; 2017) rista heldur 

grunnt og ná ekki að koma viðhorfum íbúa nægilega vel til skila (Deery et al., 2012). Lögð var 

áhersla á að útskýra frekar en bara að lýsa hinum félagslegu áhrifum sem ferðaþjónustan hefur 

haft á íbúa, að útskýra hlutina útfrá sjónarhóli viðmælenda.  

Mikilvægi rannsóknarinnar felst svo í viðhorfum viðmælenda. Viðhorf íbúa hafa verið í 

forgrunni þar sem að það eru þeir sem hafa mátt bera hitann og þungann af samþættingu 

aukinnar ferðaþjónustu við miðborgina sem gleymist oft að er fyrst og fremst íbúðahverfi þó 

svo að hún hafi mörgum öðrum hlutverkum að gegna eins og að vera miðborg allra 

landsmanna og í raun allra er þangað sækja. Í ljósi þess sem fram hefur komið auk niðurstaða 

viðtala er illskiljanlegt að rannsókn sem þessi hafi ekki verið gerð fyrr til að kanna stöðu íbúa 

og viðhorf. Það er ekki aðeins þýðingamikið að rannsaka viðhorf íbúa þeirra vegna, heldur 

einnig fyrir greinina og alla er standa að baki henni (Deery et al., 2012). 
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Viðauki 

Hér á eftir má sjá þær spurningar sem stuðst var við í viðtölum við alla hópa rannsóknarinnar. 

Spurningarnar voru sniðnar að hverjum hópi fyrir sig en lögð var rík áhersla á að þær væru 

ekki leiðandi og um leið opnar og til þess gerðar að fanga viðhorf allra án þess að rannsakandi 

þyrfti að grípa mikið inn í eða útskýra einstaka spurningar. Þó voru spurningar sem notast var 

við í viðtölum við fulltrúa Reykjavíkurborgar beinni og frekar afgerandi vegna starfs og stöðu 

þeirra viðmælenda. Ferðamenn voru beðnir um að senda rannsakanda mynd með tölvupósti 

sem væri lýsandi fyrir dvöl þeirra í miðborginni. Aðeins einn viðmælandi varð við þeirri bón 

og því var þeim lið sleppt. 

Spurningar sem stuðst var við í viðtölum við íbúa: 

1. „Hvað finnst þér sem íbúa um þá aukningu sem orðið hefur á fjölda ferðamanna í 

miðborg Reykjavíkur undanfarin misseri?“ 

2. „Finnst þér þessi aukning hafa haft áhrif á verslun og þjónustu í miðborginni?“ 

3. „Telur þú að þessi aukning hafi haft eða muni koma til með að hafa, áhrif á verðlag og 

framboð húsnæðis í miðborginni?“ 

4. „Í tengslum við það, hvað finnst þér um aukið framboð á gistrými í miðborginni, það 

sem stundum er nefnt „hótelvæðing“ miðborgarinnar?“ 

5. „Hefur aukin ferðaþjónusta í miðborginni haft áhrif á þig sem íbúa?“ 

6. „Finnst þér að borgaryfirvöld hafi tekið mið af hagsmunum og viðhorfum íbúa í 

tengslum við aukna þjónustu við ferðamenn í miðborginni?“ 

7. „Sem íbúi, hvernig sérðu framtíð miðborgarinnar í tengslum við spár um fjölgun 

ferðamanna og aukna ferðaþjónustu?“ 

 

Spurningar sem stuðst var við í viðtölum við íbúa sem einnig eru verslunarrekendur: 

1. „Hvað finnst þér um þá aukningu sem orðið hefur á fjölda ferðamanna í miðborg 

Reykjavíkur síðastliðin misseri, þá bæði sem íbúa og atvinnurekanda?“  

2. „Finnst þér þessi aukning hafa haft áhrif á þá almennu þjónustu sem er í boði í 

miðborginni, þá einkum handa íbúum?“ 

3. „Finnst þér þessi aukning á fjölda ferðamanna í miðborginni þá hafa haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif svona almennt séð?“ 

4. „Telur þú að þessi aukning ferðamanna hafi haft og muni koma til með að hafa áhrif á 

verðlag og framboð húsnæðis í miðborginni?“ 

5. „Í tengslum við það, hvað finnst þér um aukið framboð á gistirými handa ferðamönnum í 

miðborginni, það sem stundum er nefnt „hótelvæðing“ miðborgarinnar?“ 

6. „Hvernig sérðu framtíð ferðaþjónustunnar í miðborginni?“ 

 

Spurningar sem stuðst var við í viðtölum við fulltrúum Reykjavíkurborgar: 

1. „Hver er stefna borgaryfirvalda þegar kemur að samþættingu ferðaþjónustunnar við 

þann íbúafjölda, byggð, verslun og þjónustu sem fyrir er í miðborginni?“ 
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2. „Hafa Borgaryfirvöld tekið mið af þróun annara borga í nágrannaríkjunum í þessu 

samhengi þá bæði borgum þar sem vel hefur tekist að samþætta ferðaþjónustu og 

íbúabyggð og hjá þeim þar sem illa hefur gengið?“ 

3. „Hver eru þolmörk miðborgar Reykjavíkur í tengslum við aukna ferðaþjónustu, hefur 

það verið kannað?“ 

4. „Núverandi borgaryfirvöld hafa lagt áherslu á íbúalýðræði: hafa borgaryfirvöld farið 

eftir þeirri stefnu varðandi íbúa miðborgarinnar í kjölfar aukinnar ferðaþjónustu í 

miðborginni?“ 

5. „Nokkuð hefur borið á því í umræðunni að einhverjum íbúum miðborgarinnar þyki að 

sér þrengt í kjölfar aukinnar uppbyggingar gistirýmis og minnkandi þjónustu og tala 

sumir um að verið sé að hrekja þá burt. Er þetta þróun sem Reykjavíkurborg getur eða 

hyggst bregðast við með einhverju móti?“ 

6. „Hver er framtíðarsýn borgaryfirvalda í tengslum við aukna ferðaþjónustu og 

uppbyggingu miðborgarinnar?“ 

 

Spurningar sem stuðst var við í viðtölum við ferðamenn: 

1. „Any positives and/or negatives you can name in relation to your visiting 

experience in Reykjavik‘s city centre; anything you would like to see change (you 

can name anything)? 

2. „In your opinion, do you think that Reykjavik‘s city centre offers an authentic 

visiting experience for tourists? – Have you noticed many local people here?“ 

3. „Do you think that Reykjavik‘s city centre is geared to much towards tourists, the 

shops, the hotels and guesthouses? (Do you perceive it as a tourist trap?) 

*„Could you please send me one or two pictures that you think sum up your visiting 

experience in Reykjavik‘s city centre to pst@hi.is?“ 

 

 

 


