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Formáli 
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Útdráttur 

Íslenskt næturhagkerfi er að mestu órannsakað fyrirbæri og um það finnast nánast engin 

haldbær gögn. Þrátt fyrir það, þrífst hér líflegt og skemmtilegt næturhagkerfi og 

möguleikar þess eru fjölmargir. Með verkefni þessu leitaðist höfundur eftir því að greina 

einkenni næturhagkerfisins og fanga upplifun og reynslu rekstrar- og framkvæmdaraðila 

af stöðu hins íslenska næturhagkerfis, ásamt því að kanna hvort að í umhverfi þess 

leyndust lausnir eða tækifæri.  

Til að útskýra næturhagkerfið var farið gróflega yfir sögu þess og þróun á erlendum 

vettvangi og í kjölfarið var framkvæmd eigindleg rannsókn á viðfangsefninu. Gagnaöflun 

fór fram í formi tíu hálfstaðlaðra viðtala við sérfræðinga innan næturhagkerfisins, sem 

valdir voru að handahófi stöðu sinnar vegna, með það að markmiði að fanga reynslu 

einstaklinga með ólíka aðkomu að því. Viðtalsgögn voru greind eftir opinni kóðun þannig 

fanga mætti rauðan þráð frásagna viðmælenda og draga upp raunsanna mynd af stöðu 

næturhagkerfisins. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að óskilvirkar boðleiðir innan hins 

opinbera valdi tortryggni á meðal rekstrar- og framkvæmdaraðila í garð hins opinbera og 

dragi úr löngun og vilja þeirra til nýsköpunar í næturhagkerfinu en rekstrar- og 

framkvæmdaraðilar töldu ríka þörf á því að finna lausn á samskiptavandamálum sínum 

við hið opinbera. Einnig benda niðurstöður til þess að samstarfsverkefni 

Reykjavíkurborgar, SAF og Lögreglunnar- og Slökkviliðsins á Höfuðborgarsvæðinu virki 

ekki sem skyldi.  
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1  Inngangur 

Algengt er að í umfjöllun um hagkerfi, hagvöxt og framleiðslu sé tími atburða ekki 

tilgreindur og öll viðskipti falla nokkurn vegin undir sama hatt. Í slíkri umfjöllun er óvanalegt 

að gerður sé greinarmunur á þeim rekstri og viðskiptum sem fram fara að degi til og þess 

sem á sér stað að næturlagi. Með lokaverkefni þessu er það því ætlun höfundar að varpa 

ljósi á mikilvægi þess að horfa á hagkerfið í heild sem tvær aðskildar en samhljóma einingar; 

hagkerfi dags og nætur.  

Næturhagkerfið (e. night time economy) er skilgreint sem sérstakt hagkerfi utan 

hefðbundins dagvinnutíma. Í erlendum greinum og rannsóknum er algengt að skil sé 

mörkuð milli dag- og næturhagkerfis við þann tíma sem flestir íbúar samfélagsins láta af 

störfum til þess að hvílast og þar sem flestir hefja störf að nýju (Boffi, Colleoni og Greco, 

2014). Í lokaverkefni þessu er stuðst við þá skilgreiningu að virkur starfstími 

næturhagkerfisins sé frá klukkan sex að kvöldi, til sex að morgni og tekur mið af allri 

starfsemi; sölu og þjónustu (Seijas og Sound Diplomacy, 2018). 

Næturborgir eru hér skilgreindar sem borgir þar sem yfirvöld hafa með markvissum 

hætti reynt að styðja við uppbyggingu innviða og sköpun nýrra tækifæra að næturlagi. 

Næturborgir eiga það margar hverjar sameiginlegt að skipaður hefur verið í embætti 

sérstakur næturborgarstjóri en að jafnaði felur það starf í sér aðkomu að málefnum 

næturinnar og vörslu hagsmuna þeirra sem starfa og/eða njóta næturinnar. 

Næturborgarstjórar starfa sem einskonar milliliður stjórnsýslu og rekstraraðila og er 

tilgangur þeirra að hlúa að þessari auðlind, sem nóttin er en virðist oft látin sitja á hakanum. 

Með auknum ráðstöfunartekjum, lengri frítíma og fjölgun ungra einstaklinga á 

vinnumarkaði eykst eftirspurn eftir afþreyingu og þjónustu að kvöld- og næturlagi. 

Næturmenning, sem hér er skilgreind sem allir menningartengdir viðburðir og skemmtanir 

sem eiga sér stað innan tímaramma næturhagkerfisins og næturlíf, sem hér er notað til 

þess að lýsa skemmtun og afþreyingu sem fram fer að næturlagi á veitinga- og 

skemmtistöðum, felur í sér efnahagslegan ávinning fyrir samfélagið. Uppbygging 

næturborgarinnar veltur að stórum hluta á næturmenningu og næturlífi en þróun hennar 

stjórnast einnig af samfélagsgerð og þeim breytingum sem á samfélaginu verða. Tilkoma 
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næturhagkerfis er einungis fyrir tilstilli íbúa samfélagsins og það er að þeirra frumkvæði að 

slíkt hagkerfi getur blómstrað. Það er því mikilvægt að aðskilja ekki efnahagslega- og 

félagslega áhrifaþætti þegar næturhagkerfið er skoðað í heild. Rannsókn á 

næturhagkerfinu snýr því ekki einungis að viðskiptalegum hliðum næturborgarinnar, 

heldur að íbúum hennar og því sem þeir gera - sem gerir nóttina sérstaka. 

Að mörgu leiti er framboð þjónustu enn bundið við úrelta mynd af samfélaginu, sem 

mótuð er af feðraveldinu, þar sem gert er ráð fyrir því að heimavinnandi húsmæður geti 

sótt þjónustu eða verslanir á meðan eiginmaðurinn sinnir launaðri vinnu. Með fjölgun 

kvenna á vinnumarkaði og breytinga á fjölskyldugerð, þar sem einstæðingar eru í 

meirihluta, vex eftirspurn samfélagsins eftir hefðbundinni þjónustu utan hefðbundins 

dagvinnutíma (Roberts og Eldridge, 2009). 

Þó hugtakið næturhagkerfi hafi ekki náð fótfestu á Íslandi og engar rannsóknir hafi verið 

framkvæmdar á viðfangsefninu hérlendis, iðar Reykjavíkurborg af lífi dag sem nótt. Það 

þýðir að hér er að finna virkt næturhagkerfi, þó það segi ekki nokkuð um heilbrigði þess né 

stöðu. Sé ekki er gerður greinarmunur á dag- og næturhagkerfi og starfsemi hvors um sig 

ekki skilgreind og höfð til hliðsjónar reksturs hins eiginlega heildar-hagkerfis, er hættan sú 

að annar hluti hagkerfisins (nætur-) sé ávallt eiginlegt viðbragð við rekstri hins (dag-) hluta 

þess. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Miklar breytingar urðu á áherslum og uppbyggingu lokaverkefnisins á þeim tíma sem skrif 

stóðu yfir. Upphaflegt markmið rannsóknarinnar var að kortleggja næturhagkerfi 

höfuðborgarsvæðisins, með það fyrir augum að bæta þjónustu við íbúa borgarinnar og 

gesti. Með kortlagningu má greina umfang og einkenni hagkerfisins sem og álagspunkta 

utan hefðbundins dagvinnutíma. Við öflun gagna kom í ljós að þau gögn sem nauðsynleg 

voru rannsókninni voru ýmist ekki til eða ófáanleg. Í ljósi þess var tekin ákvörðun um að 

beina sjónum að stöðu næturhagkerfisins í Reykjavík og greina einkenni þess og áhrif, með 

sérstaka áherslu á starfsemi veitinga- og skemmtistaða, einkum þar sem tónleika- og 

afþreyingarviðburðir fara fram.  

Að grunni verkefnisins liggja eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
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➢ Hver er upplifun og reynsla rekstrar- og framkvæmdaraðila af stöðu 

íslenska næturhagkerfisins? 

➢ Hvaða lausnir og tækifæri, í umhverfi næturhagkerfisins, sjá rekstrar og 

framkvæmdaraðilar fyrir sér að verði til bóta í stöðu þess? 

Með rannsókninni vonast rannsakandi til þess að geta málað upp mynd af raunverulegu 

næturhagkerfi Reykjavíkur; hagsmunaaðilum þess, áhorfendum og umhverfi. Með 

lokaverkefni þessu er ætlunin að leggja grunn að frekari rannsóknum á íslensku 

næturhagkerfi. 

1.2 Mikilvægi og framlag rannsóknar 

Rannsókn á næturhagkerfinu á sér ekki fordæmi á Íslandi og eru fræðilegar rannsóknir af 

þessum toga fremur nýlegar. Lokaverkefni þetta og rannsókn þess varpar því ljósi á áður 

órannsakað efni á Íslandi. Efnistök verkefnisins nýtast ekki einungis til kynningar á 

næturhagkerfinu og umhverfi þess, heldur sem grunnur að frekari rannsóknum á þessu 

sviði. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem snúa að samskiptum borgar og rekstraraðila, mála 

upp raunsanna mynd af aðstæðum sem hafa haft bein áhrif á þróun og uppbyggingu 

næturborgarinnar. Svör viðmælenda endurspegla viðhorf þeirra sem taka þátt í rekstri 

næturborgarinnar og hafa bein áhrif á umhverfi næturhagkerfisins. 

Með lokaverkefni þessu vonast höfundur til þess að: 

• Útskýra umhverfi og virkni næturhagkerfisins til hlítar og þar með varpa ljósi á 

mikilvægi þess að hlúa að starfsemi næturinnar. 

• Gefa rödd rekstraraðila og öðrum þátttakendum næturhagkerfisins aukinn 

hljómbyr og þar með kalla eftir nauðsynlegri umræðu og úrbótum. 

• Varpa ljósi á mikilvægi söfnunar hagfræðilegra gagna og leggja grunn að frekari 

rannsóknum á sviði starfsemi næturinnar. 

Lokaverkefni þetta og niðurstöður rannsóknar þess er áminning til yfirvalda, eftirlitsaðila 

og allra sem telja má til hagsmunaaðila, um að næturhagkerfið er hvergi á förum. Það er 

öllum hagsmunaaðilum í hag að finna sameignlega lausn á þeim vandamálum sem geta 

verið fylgifiskar næturhagkerfisins.  
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1.3 Uppbygging 

Lokaverkefni þetta hefst á fræðilegu yfirliti þar sem farið er yfir viðfangsefni 

rannsóknarinnar og það sett í samhengi við fræði og rannsóknir sem framkvæmdar hafa 

verið á alþjóðavettvangi. Hugtakinu „næturhagkerfi“ er í upphafi gerð skil, sem og sögu 

þess og þróun og lykilhugtökum. Í næstu köflum þar á eftir er fjallað um markaðinn og 

samfélagið. Í kjölfarið eru næturborgir skilgreindar og fjallað um hvernig breytingar á 

innviðum borga hafa áhrif á samfélagið. Þá er farið yfir áhrif menningarviðburða á 

borgarumhverfi og hvernig afþreying og menning mótar samfélagslegt viðhorf til 

skemmtana sem eiga sér stað að næturlagi. Síðari hluti fræðilegs yfirlits snýr að öryggi að 

næturlagi og orsökum þess að fólk upplifi sig óöruggt, jafnvel í eigin byggðarfélagi. 

Fræðilegu yfirliti líkur á umfjöllun um hvernig borgarskipulag og umhverfisþættir geta haft 

áhrif á tíðni afbrota.  

Í næsta hluta þar á eftir er fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem beitt var við 

framkvæmd rannsóknar á næturhagkerfi Reykjavíkur. Þar er eigindlegri aðferðafræði gerð 

skil og færð rök fyrir vali hennar sem megin rannsóknaraðferð þessarar rannsóknar. Í 

kjölfar þess er rannsóknaraðferðum lýst sem og aðferðum við úrvinnslu gagna. Að því loknu 

gerir rannsakandi grein fyrir stöðu sinni og aðferðafræðilegum og siðferðilegum 

álitamálum í tengslum við rannsókn þessa.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður eigindlegrarar rannsóknarinnar höfundur birtar, sem 

framkvæmd var á íslensku næturhagkerfi og í kjölfar þeirra eru helstu atriði dregin saman 

til umræðu. Á eftir umfjöllun um niðurstöður er umræðukafli þar sem fjallað er um 

niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu samhengi og annmarkar rannsóknarinnar 

tilgreindir. Að því loknu eru lokaorð verkefnisins, þar sem framlagi þessa 

rannsóknaverkefnis til umræðunnar er velt upp.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum grunni rannsóknarefnisins. Í fyrsta hluta 

hans er næturhagkerfið skilgreint sem og tímarammi þess og tengsl við hagkerfi dagsins 

ásamt því hvernig breytingar á samfélagsmynd hafa áhrif á næturhagkerfið og þar strax á 

eftir er fjallað um viðhorfsbreytingar í garð næturinnar sem hafa átt sér stað. Í öðrum 

hluta kaflans er fjallað um næturborgir, þær skilgreindar og skoðaðar með tilliti til 

menningar og afþreyingarborga og gerð grein fyrir stöðu Reykjavíkur sem næturborg. Í 

lokahluta fræðilegrar umfjöllunar er sjónum beint að öryggi að næturlagi. 

2.1 Næturhagkerfið 

Undir næturhagkerfið fellur öll starfsemi tiltekins þjóðfélags; þjónustu þess og rekstur, 

sem á sér stað frá klukkan sex að kvöldi til sex að morgni. Hugtakið næturhagkerfi virðist, 

í fræðilegri umfjöllun, notað sem eiginlegt regnhlífarhugtak yfir þenslu næturstarfsemi 

(Roberts og Eldridge, 2009). Rekstur veitinga og gististaða undirstaða næturhagkerfisins, 

í þeirri mynd sem við þekkjum það í dag. Undir þann flokk fellur einnig áfengistengd 

skemmtun og afþreying, sem í daglegu tali er kallað næturlíf (e. nightlife) (Roberts og 

Eldridge, 2009).  

Hagsmunaaðilar næturhagkerfisins eru fjölmargir og skiptast í þrjá flokka; þá sem njóta 

næturinnar og taka virkan þátt því sem nóttin hefur upp á að bjóða, þá sem gera öðrum 

kleift að njóta næturinnar með vinnuframlagi sínu og síðast en ekki síst, þá sem taka 

ábyrgð á skipulagi næturinnar og hafa umsjón með henni. Á mynd 1 má sjá hagsmunaaðila 

næturhagkerfisins en rétt er að taka fram að listarnir eru ekki tæmandi. Hagsmunaaðilum 

næturhagkerfisins fjölgar ört fyrir tilstilli nýsköpunar sem tengist næturhagkerfinu beint 

og einnig vegna breytinga á opnunartímum hefðbundinna verslana og annarrar þjónustu.  
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Mynd 1: Hagsmunaaðilar næturhagkerfisins 

Næturhagkerfið sem slíkt er margþætt; það byggir á fjölmörgum efnahagslegum 

einingum, sem ýmist eru háðar eða óháðar hver annarri. Hver efnahagsleg eining er 

eiginlegt hagkerfi sem bæði getur verið í líkingu við annað - eða ekki. Þessi fjölmörgu 

hagkerfi eru virk samhliða öðrum og vinna ýmist með eða gegn hinum. Greina má þessar 

ólíku efnahagslegu einingar í mörgum næturborgum heimsins; á borð við London, París, 

Berlín og New York. Þar eru auðsjáanlega ólíkar áherslur innan mismunandi ör-hverfa (e. 

micro-districts), þar sem má finna bari og skemmtistaði í næstu götu við verslanir eða 

fjölskylduvænni veitingastaði – sem auðvelda íbúum og gestum borgarinnar að nálgast 

þjónustu sem þá vanhagar um. Það má því segja að hagkerfi næturinnar sé fjölbreytt og 

oft flókið samspil tíma og rúms, þar sem ólíkir hagsmunir geta ýmist nuddast hvor við 

annan eða átt sér stað samhliða, án árekstra og stundum að öðrum óafvitandi (Roberts 

og Eldridge, 2009). 

Sérstaða áfengis sem löglegs vímugjafa virðist í mörgum tilfellum vera rauður þráður 

vandamála næturhagkerfisins. Allri sölu og markaðssetningu fylgja vissar áskoranir en 

meðferð áfengis sem söluvöru er sérstök vegna samfélagsáhrifa og mögulegra 

lýðheilsuvandamála (Babor et al., 2010). Læknar, fræðimenn og aðrir sérfræðingar hafa í 

fjölda ára skrifað um hætturnar sem fylgja neyslu áfengis og þá sér í lagi ofneyslu þess. 

Þvert á ráðleggingar þeirra er neysla áfengis samofin menningarheimum þjóða um allan 

  
Þeir sem njóta næturinnar: 

Fara á tónleika, út að borða, dansa á 
næturklúbbum, fara í leikhús, taka 

leigubíla, stunda líkamsrækt að 
næturlagi, fylgjast með 

íþróttaviðburðum. 

 

 

 
Þeir sem starfa að nóttu til: 

Eiga og reka veitinga- og skemmtistaði, 
vinna á börum, sjá um öryggisgæslu, 

starfa við skapandi greinar, 
almenningssamgöngur, 

heilbrigðisþjónustu, akstur leigubíla, 
starfsmenn verslana. 

 

 

 

 
Þeir sem hafa umsjón með nóttunni: 

Lögregla, slökkvilið, heilbrigðisþjónusta, 
öryggisgæsla, heilbrigðiseftirlit, 

félagsþjónusta, borgarráð, embætti 
sýslumanns, byggingarfulltrúar, yfirvöld. 
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heim og er Ísland þar engin undantekning. Áfengi er víðast hvar dagleg neysluvara og 

hefur neysla þess mótað hefðir og menningararf þjóða og samfélaga (Roberts og Eldridge, 

2009). Telja má að hófleg neysla áfengis dragi úr líkum á skaðlegum afleiðingum og geti 

kallað fram þau menningartengdu áhrif sem sóst er eftir (Rafn Jónsson, 2008).  

Neysla áfengis í borgum er langt frá því að vera ný af nálinni en skiptar skoðanir eru á 

því hvort sú neysla sé rót vandamála næturhagkerfisins eða ekki. Montgomery (2004) 

taldi það fyrirslátt að benda á neytendur sem vandamálið þegar framleiðsla og 

markaðssetning væri í höndum skemmtanaiðnaðarins, sem einnig sér um að móta 

eftirspurn. Hann taldi einnig að óhófleg neysla áfengis (e. binge drinking) væri vandamál 

sem ætti sér menningarlegar rætur og ekki væri hægt að skrifa það á næturhagkerfið – 

sem frekar má telja til viðbragðs við neyslu en orsök. Samkvæmt greiningu alþjóða 

heilbrigðismálastofnunar (WHO) er Ísland eitt fárra ríkja þar sem almenn neysla áfengis 

er tiltölulega lítil en óhófleg áfengisneysla algeng (World Health Organization, 2011).  

Það liggur ljóst fyrir að næturhagkerfið er ekki hnökralaust. Vegna eðlis þess og þeirrar 

afþreyingar sem á sér stað eftir myrkur, er mikilvægt að stjórnvöld og eftirlitsaðilar séu 

vakandi og meðvitaðir um áhættur og áskoranir sem fylgja þróun næturhagker fisins. 

Rannsóknir á næturhagkerfinu í Bretlandi benda til þess að stór hluti hagkerfisins sé falinn 

og viðskipti innan næturhagkerfisins fari að miklu leyti fram undir borðið. Rannsóknir 

benda einnig til þess stór hluti starfsfólks, sem starfar innan næturhagkerfisins, tilheyri 

jaðarhópum, á borð við ólöglega innflytjendur og flóttamenn - sér í lagi þegar kemur að 

einhæfum og óeftirsóttum láglaunastörfum. Færst hefur í aukana að fyrsta starfsreynsla 

ungs fólks sé innan næturhagkerfisins - í hlutastörfum á börum og veitingastöðum - þar 

sem algengt er að tekjur séu ekki gefnar upp til skatts (Hobbs et al., 2000). Samskonar 

vandamál eiga sér stað í íslensku næturhagkerfi, þó rannsóknir á skattsvikum og svartri 

atvinnustarfsemi á Íslandi blikni í samanburði við fjölda sambærilegra rannsókna annarra 

Evrópuþjóða. Í skýrslu Rannsóknarstofnunar Atvinnulífsins (2014) er fjallað um veltufrávik 

í áfengissölu vínveitingastaða, sem mældist 42% frá uppreiknuðu söluverðmæti árið 2013 

(Árni Sverrir Hafsteinsson og Jón Bjarni Steinsson, 2014).  

Næturborgin og næturmenning er, líkt og aðrir angar samfélagsins, lituð af reglum, 

viðmiðum, mörkum, útilokunum og landamærum; sem geta verið landfræðileg eða 

markast af samfélagslegri stöðu og lýðfræðilegum þáttum á borð við stétt, kynþátt og/eða 



 

16 

kyn (Roberts og Eldridge, 2009). Svo allir megi njóta næturborgarinnar er nauðsynlegt að 

borgarskipuleggjendur og aðrir séu meðvitaðir um þessar óformlegu reglur og huglægu 

línur og vinni markvisst að því að finna lausnir sem gera öllum kleift að upplifa vellíðan og 

öryggi (Held, 2015).  

Næturlífinu eru iðulega lýst sem „framandi“ og það fer fram innan nokkurs konar 

jaðarsvæðis (e. liminal zone) þar sem hið venjulega er endurskilgreint á grundvelli 

hugmynda og hagsmuna eins samfélagshóps, sem í sumum tilfellum getur aukið á 

útilokun annarra (Robert og Eldridge, 2009). Niðurstöður rannsókna á næturlífinu í 

Bretlandi gefa einnig til kynna tregðu meðal rekstraraðila til þess að hafa samband við 

yfirvöld ef ofbeldi eða önnur afbrot eru framin í húsakynnum þeirra en þannig telja þeir 

sig koma í veg fyrir að draga neikvæða athygli að rekstri sínum. Algengt er því að 

rekstraraðilar kjósi frekar að treysta á eigin öryggisgæslu og dyraverði til að sinna eftirliti 

(Hobbs et al., 2000). Séu brot af þessu tagi ekki tilkynnt er hætt við að vantraust á 

næturhagkerfið aukist á meðal almennings og yfirvöld og eftirlitsaðilar geti ekki brugðist 

við vandamálinu. 

2.1.1 Bakgrunnur 

Í sögubókum er iðulega fjallað um nætur sem hvíldartíma. Ástæða þess er líklegast sú að 

birtuskilyrði voru hamlandi fram að tíma næturlýsingar en með tilkomu verksmiðjulýsinga 

í lok 18. aldar jókst geta fólks í iðnaðarsamfélögum til að sinna störfum og öðrum 

verkefnum utan dagsbirtutíma. Með tilkomu næturlýsingar voru settar á næturvaktir og 

með fjölgun ljósastaura og annarra ljósgjafa fjölgaði tækifærum almennings til þess að 

sinna áhugamálum, ferðast og jafnvel mæta á skemmtanir eftir myrkur  (Boffi, Colleoni og 

Greco, 2014). Það er þó ekki þar með sagt að þessar breytingar hafi allstaðar ver ið 

auðveldar. Enn eru til svæði, jafnvel innan nútíma samfélaga, þar sem myrkur ríkir á nóttu. 

Það er hins vegar óneitanlegt, í samanburði við það sem áður þekktist, að nóttin á okkar 

tímum er mun litríkari en á tímum forfeðra okkar. Afþreying almennings fer nú að mörgu 

leiti fram eftir sólsetur (Grazian, 2009) og á þéttbýlum svæðum, sér í lagi í nútíma borgum, 

eru nætur sjaldnast án lifandi starfsemi (Smith og Hall, 2013). 

Í raun hafa ekki átt sér stað miklar breytingar þegar kemur að eðli starfa sem algengast 

er að sinna að nóttu til. Hefðbundin verkalýðsstörf voru á meðal þeirra fyrstu sem festu 

sér sess, svo sem landbúnaðarstörf, námugröftur og þjónustustörf. Þá unnu bakarar að 
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næturlagi, sem og þeir sem stýrðu skipum og sinntu eftirliti. Um og eftir 1900 hafði orðið 

mikil fjölgun næturstarfsmanna sem sinntu þjónustustörfum, samgöngum og fjarskiptum, 

til viðbótar við þá sem höfðu umsjón með og sinntu viðhaldi á kjarnaþjónustu borganna, 

á borð við rafmagns-, vatns- og skólpræsikerfum. Með öðrum orðum; störf sem gerðu 

borginni kleift að halda úti skipulagðri starfsemi (Schlör, 1998).  

Á síðustu árum hefur námuverkamönnum fækkað en starfsmönnum fjölgað á 

vettvangi verslunar og þjónustu. Samfélagslegar breytingar eru náttúrulegur drifkraftur 

slíkrar þróunar og eðlilegt viðbragð við nýjum verslunarvenjum er nýr opnunartími 

verslana og þjónustu. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna á neysluvenjum Íra, var 

sólarhringsopnun matvöruverslana sérstaklega kærkomin ákveðnum samfélagshópum; 

til að mynda þeim sem ekki stunda hefðbundna dagvinnu og lifa óhefðbundnum lífstíl. Þá 

benda rannsóknir einnig til fjölgunnar í hinum óhefðbundna hóp, sem kýs frekar að eiga 

viðskipti að næturlagi ásamt því að ástæðum fyrir þeim fjölgar (Geiger, 2007).  

Í kjölfar breytinga á framleiðslutækni á 20. öldinni urðu einnig straumhvörf í 

borgarhagkerfum. Í stað þess að borgir yrðu einungis staðir heimila og starfa, varð 

fjárhagslegur hvati frumkvöðla, sem og lífstílslanganir neytenda, til þess að 

borgarumhverfið varð að neyslurými (e. space of consumption) (Zukin, 1995; Harvey, 

1989; Hall og Hubbard, 1996; Melbin, 1978). Vinnsla og veiðar við bryggjuna fengu að 

víkja fyrir almenningsvænna rými, þar sem fólk gat nú gengið um, fengið sér að borða og 

sótt skemmtanir (Smith og Hall, 2013).  

Þýski fræðimaðurinn Wolfgang Schivelbusch (1995) taldi að nútíma næturlíf, sem 

upprunið væri í borgum Evrópu á átjándu öld, væri innblásið af næturmenningu 

barrokkstímans – þar sem glæsilegar veislur og skemmtanir voru daglegt brauð. Áður, á 

tímum miðalda og síðar endurreisnarinnar, höfðu hátíðir (e. festivals) að mestu átt sér 

stað að degi til en um og eftir 17. öld fór tími mannfagnaða að færast fram á kvöld og að 

mestu að fara fram eftir myrkur (Burke, 1943). 

2.1.2 Rými 

Rétt eins og með hefðbundna neyslumarkaði (e. consumer markets), veltur staða og 

vöxtur næturhagkerfisins á fjölmörgum áhrifaþáttum, þar á meðal uppbyggingu og 

fjölskyldugerðum samfélagsins. Frá upphafi hefur næturlíf og menningarviðburðir að 

næturlagi verið einskonar samkomustaður ungra og einhleypra. Í kjölfar iðnbyltingarinnar 
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flykktist ungt fólk til stórborga og bjó gjarnan á farfuglaheimilum og heimavistum. Það 

leitaði sér dægrastyttingar og komst í kynni við nýtt fólk á stöðum eins og börum og 

kvikmyndahúsum. Slíkir staðir urðu að nokkurs konar suðupotti, þar sem venjulegt fólk 

kom saman, óháð stétt og félagslegri stöðu. Einsleitt umhverfi dreifbýlisins bauð upp á 

færri tækifæri en borgirnar, hvað varðaði störf og félagslíf og því kaus fólk að halda inn í 

borgirnar til þess að hitta og blanda geði við aðra – hvort sem var ókunnuga, nýja vini eða 

elskhuga. Þannig skapaðist hefð fyrir því að slík almenningsrými væru fyrst og fremst 

félagsleg rými (e. social spaces) (Somers, 1971). 

Útbreiðsla og staðsetning ólíkra rýma, sem ætlaðar eru fyrir mannamót eða samkomur 

að einhverju tagi (e. venue), hefur í gegnum árin oltið á borgarskipulagi og leyfisveitingum, 

sem hvort um sig er háð og skilyrt af staðbundnum áhrifum menningar og hefða. 

Breytingar á löggjöf leyfisveitinga geta stangast á við ákvæði og hugmyndir 

borgarskipulags, sem í framhaldi getur komið illa við íbúa þeirra svæða sem fyrir áhrifum 

verða (Roberts og Eldrige, 2009). Þar að auki getur aðgengi að almenningssamgöngum 

haft úrslitaáhrif á hvort við upplifum yfir höfuð það sem borgir hafa upp á að bjóða að 

næturlagi (Lucas, 2004). 

Á seinustu árum hefur mikil miðstéttarvæðing (e. gentrification) átt sér stað í borgum 

Evrópu, Reykjavík þar á meðal, þó ekki sé um jafn öfgafullar breytingar að ræða hér á 

landi. Miðstéttarvæðing er helst sjáanlegt í fjölgun kaffihúsa og veitingastaða 

(Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013) sem og á hækkun húsnæðisverðs (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2018). Miðstéttarvæðing og næturlífið hefur verið séð sem nokkurs konar 

úrræði eða bjargráð fyrir uppbyggingu fyrrum iðnaðarsamfélaga sem vilja breyta ímynd 

sinni og gera hana meira aðlaðandi í augum yngri kynslóða. Oft er lögð áhersla á að leyfa 

grasrótarmenningu að blómstra en hún er talin gefa hverfum og borgum sál eða anda sem 

erfitt getur verið að fanga (Hae, 2011). Samt sem áður vill það oft verða að þegar hverfi 

eða heilar borgir verða álitlegri kostur til þess að búa í, hættir yfirvöldum til þess að 

þrengja að næturlífinu, í viðleitni sinni að ýta enn frekar undir uppvöxt íbúðahverfa og 

„vernda“ íbúa sína (Roberts og Eldridge, 2009). Þannig hættir yfirvöldum meðvitað eða 

ómeðvitað til þess að hrekja nýtilkomna dægurmenningu aftur í grasrótina (Hae, 2011). 

Á meðan íbúum fjölgar, hækkar leiga og lausum rýmum fækkar samhliða tækifærum í 

kjarna miðbæjarins (Roberts og Eldridge, 2009).  
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2.1.3 Neytendur 

Næturhagkerfi er eiginleg afleiðing breyttra lifnaðarhátta fólks, sem veldur því að hagkerfi 

dagvinnutímans teygir nú anga sína í tíma og rými næturinnar (Roberts og Eldridge, 2009). 

Niðurstöður nýlegra rannsókna á því hvernig fólk ráðstafar tíma sínum sýna fram á að tími 

sem fer í að uppfylla lífeðlislegar þarfir, eins og að borða mat og sofa, fer minnkandi 

(Fisher og Robinson, 2011). Þá benda niðurstöður rannsókna á ráðstöfun tíma einnig til 

þess að líf flestra sé í auknu mæli sundurleitt (e. fragmented) og daglegum athöfnum sé 

þjappað saman, ólíkt því sem áður þekktist (Gershuny, 2003; 2009). Ástæða þess er, 

meðal annars, sá aukni sveigjanleiki sem nútíma líf hefur upp á að bjóða, svo sem vegna 

lengri opnunartíma og aðgengi að tilbúnum mat. Gæði og lengd tíma sem við nýtum til að 

uppfylla lífeðlislegar þarfir er talinn hafa bein áhrif á velferð okkar. Þá ber vel að merkja 

að velferð er ekki einungis bundin við tekjur og velmegun, heldur er hún einnig háð 

umhverfisskilyrðum og gæðum félagslegra tengsla. Þar að auki telst til með hvaða móti 

fólki tekst að flétta saman allt sem það telur nauðsynlegt og langar að gera innan ákveðins 

tímaramma (Southerton, 2003; Gershuny 2011). Aukinn sveigjanleiki vinnustunda og hvar 

vinna fer fram hefur í för með sér meira frjálsræði fyrir einstaklinga en dagvinnutímar og 

hin hefðbundna vinnuvika er á undanhaldi og störf færast í auknu mæli yfir á tíma 

sólahrings-samfélagsins (Southerton, 2003). 

Rannsóknir á verslunarhegðun gefa til kynna að meðaltími sem neytendur eyða í að 

versla sé fall af bæði þörfum og stöðu neytenda ásamt kerfislegum skilyrðum (e. 

structural conditions) á borð við staðsetningu verslana og tímatakmörkunum sem fylgja 

t.a.m. þeim tíma sem eytt er á vinnustað (Arndt og Gronmo, 1977). Þannig er opnunartími 

verslana kerfisbundin takmörkun á tíma neytenda en með sveigjanlegri afgreiðslutíma 

næst slaki á bæði tíma neytenda til þess að versla sem og þeim tíma sem þeir verja  í 

innkaup (Jacobson og Kooreman, 2005). Þá má einnig ætla að ánægja neytenda aukist 

þegar þeir geta betur skipulagt og deilt tíma sínum á milli vinnu, tómstunda og innkaupa 

(Cotte, Ratneshwar og Mick, 2004). 

Fjölbreytt neyslumynstur næturinnar (Jayne, 2006) og ólíkar þarfir neytenda (Eldridge 

og Roberts, 2008) veldur því að það er erfitt að skilja og útskýra sjónarhorn neytenda 

fyllilega. Fulltrúar nætur-neytenda geta verið hvar sem er á skalanum íhaldssamir 
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leikhúsfarar til þéttbýlis-villimanna (e. urban savage) og því nokkuð ljóst að erfitt er, ef 

ekki ómögulegt, að alhæfa um hópinn.  

2.1.4 Áfengisneysla 

Niðurstöður evrópskar heilsufarsrannsóknar leiddu í ljós að einungis um 20% Íslendinga 

neyta áfengis einu sinni í viku eða oftar, sem er sjöunda lægsta hlutfal l allra Evrópulanda. 

Hlutfall þeirra sem drekka áfengi daglega er einnig mjög lágt, eða um 0,6%. Þó er hlutfall 

þeirra Íslendinga sem neyta áfengs einu sinni í mánuði eða oftar nokkuð hærra en flestra 

annarra Evrópuþjóða, eða um 39%. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að 

tíðni áfengisneyslu sé nokkuð hófleg í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir. Þess ber þó að 

geta að magn áfengis var ekki til skoðunar í rannsókninni (Hagstofan, 2017). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar á heilsuhegðun Norðurlandabúa á árunum 2011 til 2014 er tíðni 

áfengisneyslu lægst á Íslandi, einungis 1,2 sinnum í viku. Þá er tíðni ölvunardrykkju einnig 

lægst á Íslandi af öllum Norðurlöndunum en rannsóknin sýndi að 39,1% þátttakenda 

höfðu neytt áfengis í óhófi á undanförnum 30 dögum (Matthiessen et al., 2017).  

Hagstofan (2017b) skilgreinir áfengisneyslu sem óhóflega þegar 60 grömmum eða 

meira af hreinum vínanda er neytt í einni setu. Jafngildir það þremur stórum bjórum eða 

fimm léttvínsglösum. Á vef SÁÁ eru mörk hóflegrar áfengisneyslu karla skilgreind sem 

tveir eða færri drykkir á dag, aldrei fleiri en fimm drykkir í hvert sinn eða samanlagt fjórtán 

drykkir eða færri á viku. Mörk hóflegrar áfengisneyslu kvenna eru ívið lægri og miðast við 

einn eða færri drykk að jafnaði á dag, aldrei fleiri en fjóra drykkir í senn eða samanlagt 

færri en sjö drykki á viku (SÁÁ, e.d.). Niðurstöður nýrrar rannsóknar benda þó til þess að 

áfengisneysla sé í öllum tilvikum skaðleg og að hugmyndir um hóflega neyslu áfengis séu 

í besta falli draumórar (Griswold et al., 2018).  

Í Talnabrunni, fréttabréfi landlæknis um heilbrigðisupplýsingar, eru niðurstöðum 

könnunar á áfengisneyslu á Íslandi gerði skil og kemur þar fram að tæplega 42% karla á 

Íslandi drekki sig ölvaða einu sinni í mánuði eða oftar. Talsvert færri konur gengust við því 

að drekka sig ölvaðar einu sinni í mánuði eða oftar, eða um 19%. Könnunin byggir á 

gögnum sem safnað var árið 2018. Sé þau borin saman við niðurstöður ársins á undan, 

má sjá að áfengisneysla karla hefur aukist um tæplega 2% en dregist saman um tæplega 

3% í tilfelli kvenna. Á mynd 2 má sjá tíðni ölvunardrykkju, sem miðast við fimm áfenga 
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drykki eða fleiri síðastliðna 12 mánuði (Rafn M. Jónsson, Viðar Jensson og Sveinbjörn 

Kristjánsson, 2019).  

 

 

Mynd 2: Ölvunardrykkja (Rafn M. Jónsson, Viðar Jensson og Sveinbjörn Kristjánsson, 2019) 

Á vef Hagstofunnar er að finna niðurstöður úr heilsufarsrannsókn sem sýna hlutfall fólks 

sem neytir áfengis í hverri viku, skiptu eftir kyni og menntun. Þar má sjá að áfengisneysla  

helst í hendur við bæði stig menntunar og kyn en mest áfengisneysla á sér stað á meðal 

háskólamenntaðra karlmanna, eins og má sjá á mynd 3 (Hagstofa Íslands, 2015).  

 

  

Mynd 3: Áfengisneysla eftir kyni og menntun (Hagstofa Íslands, 2015) 
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Samkvæmt tölum Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2017a) hefur áfengisneysla á Íslandi 

aukist um 73% milli áranna 1980 og 2016. Þær tölur byggja á seldu magni áfengis á 

grundvelli upplýsinga frá Velferðarráðuneytinu en ætla má að hafa fjölgun ferðamanna 

hafi einnig talsverð áhrif á hlutfallslega söluaukningu til viðbótar við neyslu landsmanna. 

Óháð því hver neytir áfengisins helst áfengisneysla þó í hendur við þenslu næturlífsins og 

þar með næturhagkerfið. 

2.1.5 Samfélagið 

Borgir taka breytingum; útlitslegum og efnahagslegum á sama tíma og lífsskilyrði 

borgarbúa breytast. Stöðugleika má þó finna í þeirri staðreynd að borgir eru rými 

ókunnugra (Bauman, 2007). Einhleypt fólk er almennt talið í broddi fylkingar þegar kemur 

að mótun næturborgarinnar, einkennum hennar og tækifærum í afþreyingu. Breytingar á 

fjölskyldugerð og fjölgun einstaklinga sem halda einir heimili haldast í hendur við hærra 

stig menntunar og þenslu þjónustugeirans. Fjölgun einhleypra innan samfélags, gefur ti l 

kynna að konur séu ekki fjárhagslega háðar karlmönnum og hafi ráðstöfunartekjur til þess 

að sjá fyrir sér og börnum sínum, kjósi þær að eiga börn (Roberts og Eldridge, 2009). Líf 

einhleypra heldur þó áfram að vera sveipað dýrðarljóma þegar kemur að 

markaðssetningu nútíma næturmenningar og nýrra staða til afþreyingar og félagslegra 

samskipta (Hoskins og Tallon, 2004).  

Fjölgun þeirra sem búa einir, hvort sem er valkvæmt eða tilneytt, er hvað mest 

áberandi þegar horft er til breytinga í lýðfræði á síðustu áratugum (Bennett og Dixon, 

2006). Í Bretlandi fjölgar þeim sem búa einir mest á aldrinum 25-44 ára en innan þess 

hóps búa flestir einir vegna þess að þeir kjósa það, á meðan algengara er að eldra fólk búi 

eitt í kjölfar skilnaðar eða andláts maka (Bennett og Dixon, 2006). Ungt fólk er enn fremur 

talið vera sá hópur samfélagsins sem hefur hvað mest áhrif á mótun og uppbyggingu 

næturhagkerfisins og er markaðssetningu og auglýsingum iðulega beint til þess hóps 

(Roberts og Eldridge, 2009). 

Á mynd 4 og töflu 1 má sjá mannfjöldadreifingu Íslandi eftir hjúskapastöðu en þar sést 

nokkuð greinilega að hlutfallslega aukning frá árinu 1998 til 2020 er mest á meðal þeirra 

sem búa einir; þeirra sem eru giftir en kjósa að búa utan samvista við maka sinn, ógiftra 

og einhleypra og fráskildra. 
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Tafla 1: Samfélagsbreytingar 1998-2020 (Hagstofan, 2020) 
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Mikilvægt er að bregðast við samfélagslegum breytingum og nýju neyslumynstri sem 

þeim kann að fylgja. Fjölgun þeirra sem búa einir kallar ekki einungis á virkt næturlíf, 

heldur einnig á sveigjanlegri opnunartíma verslana og þjónustu en algengt er að þeir sem 

einir búa kjósa frekar að sinna erindum að vinnudegi loknum eða um helgar, sér í lagi ef 

þeir hafa ekki stuðning hefðbundinna fjölskyldutengsla (Roberts og Eldridge, 2009). 

Á mynd 5 má sjá tíðni fjölskyldugerða í Reykjavík árið 2019 en einhleypir án barna eru 

fjölmennasti hópurinn. 

 

Mynd 5: Kjarnafjölskyldur í Reykjavík 2019 (Hagstofan, 2019) 

Líkt og fjölgun einhleypra, hefur fjölgun nemenda á háskólastigi samsvarandi áhrif á 

næturhagkerfið, hvað varðar uppbyggingu nýrra félagslegra rýma. Menning háskólanema 

er gjarnan sett fram sem hluti af næturmenningu þó ómögulegt sé að fullyrða að 

næturhagkerfið hafi vaxið vegna fjölgunar nemenda (Roberts og Eldridge, 2009). 

Háskólanemar urðu að stórum hópi þeirra sem sóttu í afþreyingu síðla kvölds, í kjölfar ́ 68 

hreyfingarinnar og aukinnar aðsóknar í háskólanám. 

Í Bretlandi og Bandaríkjunum má finna mörg virk og lífleg næturhagkerfi á og í kringum 

háskólasvæði (Chatterton og Hollands, 2002). Ísland er engin undantekning en 

Félagsstofnun Stúdenta heldur úti rekstri á Stúdentakjallaranum, þar sem háskólanemum 

og öðrum gefst tækifæri til að taka þátt í næturlífinu (Stúdentakjallarinn endurvakinn, 

2013).  
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Samkvæmt niðurstöðum breskrar rannsóknar, sem framkvæmd var á meðal 

háskólanema, hefur dregið úr áfengisneyslu á meðal ungra Breta, þrátt fyrir að þar hafi 

áfengi aldrei verið jafn aðgengilegt og nú og verð þess aldrei lægra. Hlutfallslega hefur 

dregið úr áfengissölu á börum og veitingastöðum, samhliða því að sala áfengis til neyslu í 

heimahúsum hefur aukist (Gant og Terry, 2016). Engin samanburðargögn fundust um 

hlutfallslega dreifingu á sölu áfengis á Íslandi, þ.e. hlutfall áfengis sem selt er í smásölu til 

einstaklinga annars vegar og heildsala til fyrirtækja hins vegar.  

Breytingar á fjölskyldugerð og fjölgun einstaklinga sem halda heimili án fjölskyldu hafa 

ekki bara haft áhrif á ásýnd samfélagsins, heldur einnig þróun næturhagkerfisins (Roberts 

og Eldridge, 2009). Að sama skapi eru næturborgir ekki einungis afleiðing efnahagslegra 

breytinga heldur er hún er einnig tilkomin vegna breytinga á samfélagsskilyrðum, nýjum 

áherslum menningarsamfélags á vegum nýrrar kynslóðar og þeirra breytinga sem hafa 

orðið á samfélagsgerð (Kreitzman, 1999). 

2.1.6 Samfélagslegt viðhorf 

Algengt er að nóttin sé túlkuð í samræmi við andstæðar hugmyndir um ótta og ánægju. 

Menningarleg afstaða og væntingar okkar til næturinnar móta skynjun okkar og viðhorf 

til þeirrar starfsemi sem fram fer að næturlagi, þó vissulega hafi skil dags og nætur máðst 

eilítið með tilkomu rafmagnslýsingar. Þrátt fyrir það, má enn finna leifar af sögulegri 

arfleið okkar og hugmyndum um hvernig nóttin breytir ásýnd umhverfisins og mótar 

hegðun okkar (Roberts og Eldridge, 2009). Hvernig við upplifum borgir að næturlagi veltur 

á fjölmörgum þáttum; svo sem aldri okkar, kyni og stétt. Hvar og hvernig við búum hefur 

áhrif á upplifanir okkar og efnahagsleg skilyrði og félags- og menningarlegt bolmagn 

stjórnar því að mestu hvaða hluta næturinnar við sjáum. Þá hafa uppvaxtarskilyrði bein 

áhrif á það hvernig við skynjum það sem fyrir augu okkar ber okkar að næturlagi 

(Bourdieu, 1992).  

Fjölmiðlar kjósa gjarnan að leggja áherslu á hið óvanalega í umfjöllunum sínum um 

nóttina og hið hversdagslega fellur í skuggann af tilkomumiklum samkvæmum og 

óhóflegri áfengisneyslu (Roberts og Eldridge, 2009). Næturhagkerfið og menning þess 

snýst ekki um mörk ánægju og ótta – heldur þá starfsemi og samfélagsmótun sem á sér 

stað samhliða (Roberts og Eldridge, 2009).  
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Það sem fælir suma frá, er það sama og dregur aðra að næturlífinu og borginni að nóttu 

til. Áfengi, eiturlyf, fjárhættuspil og kynferðislegar langanir hafa lengi verið tákn hinnar 

hedónísku næturborgar. Mikið hefur verið fjallað um óæskilega hegðun (e. transgressive 

behavior) sem nóttin veitir skjól (Measham, 2004; Wilson, 2006) og þó hugmyndir Melvin 

(1978) um hina „ófríðu, íturvöxnu og samkynhneigðu” sem leita sér skjóls í heiðnættinu 

séu löngu úreltar, er þó rétt að auðveldara er að komast hjá óþarfa mannmótum og 

samskiptum að næturlagi.  

Bianchini (1995) telur að þátttöku og áhuga einstaklinga í næturmenningu megi bera 

saman við áhugamál á borð við stjórnmál, þó áhugi á menningu næturinnar njóti almennt 

ekki sömu virðingar og hið síðarnefnda og tilhneiging sé til þess að tengja næturlífið við 

neyslu áfengis og annarra vímuefna. Öfgakenndar skoðanir á næturlífinu finnast enn og 

þar á meðal lifa áhyggjur fólks af þeim sem taka virkan þátt í næturmenningunni og er 

þeim oftar en ekki beint til kvenna (Roberts og Eldridge, 2009). 

Konur hafa verið þátttakendur í næturhagkerfinu frá því að þær héldu út á 

vinnumarkaðinn og má segja að þær hafi verið einn helsti drifkraftur næturhagkerfisins 

eins og við þekkjum það í dag (Roberts og Eldridge, 2009). Bianchini (1995) telur að 

þátttöku einstaklinga í næturmenningu megi bera saman við tómstundir á borð við áhuga 

á stjórnmálum, þrátt fyrir að áhugi á menningu næturinnar hljóti almennt ekki sömu 

virðingu og hið síðarnefnda og tilhneiging sé til þess að tengja næturlífið við neyslu áfengis 

og annarra vímuefna. Öfgakenndar skoðanir á næturlífinu finnast enn og þar á meðal lifa 

áhyggjur fólks af þeim sem taka virkan þátt í næturmenningunni og er þeim oftar en ekki 

beint til kvenna (Roberts og Eldridge, 2013)  

Viðhorf til kvenna sem þátttakendum í næturhagkerfinu hefur batnað á síðastliðnum 

árum. Í eldri skrifum eru gjarnan teiknuð upp neikvæð mynd af konum og þeim gefið að 

sök að hafa „vafasama siðferðiskennd“, færu þær út að næturlagi (Schlör, 1998). Í dag er 

það viðurkennt og samþykkt að konur geta verið neytendur, plötusnúðar, 

menningarfrömuðir, rekstraraðilar eða dyraverðir (Hobbs et al., 2007). Þó talsverð 

viðhorfsbreyting hafi orðið, meðal annars vegna fjölgunar rannsókna á upplifunum 

kvenna (Hutton, 2006), þarfnast umfjöllun og birtingamynd kvenna, sem stunda 

næturlífið, enn endurskoðunar í fjölmiðlum (Schlör, 1998). Konur, þrátt fyrir frelsi sitt til 

þess að sækja hverja þá staði sem þær vilja, virðast enn þurfa að réttlæta tilvist sína. Þegar 
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fjölmiðlar kjósa að birta myndir eða greinar sem ætlaðar eru til lítils annars en að lítilsvirða 

konur, má í raun túlka þær sem tilraunir til þess að halda aftur að og draga úr vilja kvenna 

til að sækja skemmtanir og næturlífið (Roberts og Eldridge, 2009).  

Við næturlífið hafa ekki einungis loðað karllægar hugmyndir um hlutverk kvenna sem 

fylgihluti, heldur hafa minnihlutahópar verið enn frekar jaðarsettir með hugmyndum um 

hættulega tónlist og glæpavæðingu þeirra samfélagshópa sem aðhyllast tónlistinni 

og/eða menningunni (Talbot og Böse, 2007). 

2.2 Næturborgir 

Næturborgir eru jafn ólíkar og þær eru margar en sameiginlegt einkenni þeirra allra er að 

þar er unnið markvisst að uppbyggingu og þróun staðbundins næturhagkerfis. Borgir, á 

borð við New York og Amsterdam, hafa kosið að skilgreina sig sem „24 tíma borgir“ og 

heimila því rekstur allan sólarhringinn. Aðrar borgir kjósa að takmarka almennan rekstur 

og starfsemi frá miðnætti til morguns, að frátöldum fyrirtækjum sem fá til þess sérstakar 

heimilir. Slíkar heimildir eru háðar ólíkum skilyrðum eftir eðli, starfsemi og staðsetningu. 

Borg að nóttu til er að öllu leiti jafn flókin – og að öllu leiti jafn hversdagsleg – og borg að 

degi til (Armin og Thrift, 2002). Hönnun flestra borga miðar þó að því að mæta þörfum 

þeirrar starfsemi sem fer fram á daginn, í sumum tilfellum á kostnað næturhagkerfisins, 

þó fæstar borgir leggist í dvala að næturlagi (Seijas og Sound Diplomacy, 2018).  

Á síðastliðnum tveimur áratugum hafa fjölmargar þjóðir hafa gripið til þess ráðs að 

tilnefna sérstaka stjórnendur eða verkefnahópa sem fara með málefni næturinnar og í 

dag eru starfandi næturborgarstjórar í yfir 40 borgum, víðsvegar um heiminn (Seijas og 

Gelders, 2020). Bakgrunnur næturborgarstjóra er allajafna misjafn, líkt og ástæður 

borgaryfirvalda fyrir vali í stöðuna.  

Í eigindlegri rannsókn á stöðu 35 næturborgarstjóra um allan heim, komu í ljós þrír 

megin flokkar næturborgarstjóra: Í fyrsta flokkinn falla þeir sem beita sér sérstaklega fyrir 

áþreifanlegum úrbótum eða vélbúnaði næturinnar, eins og til að mynda bættum 

almenningssamgöngum að næturlagi eða bæta birtuskilyrði með fjölgun upplýstra svæða. 

Í öðrum flokki næturborgarstjóra eru þeir sem leggja sérstaka áherslu á óáþreifanlegar 

úrbætur eða hugbúnað næturinnar, eins og til dæmis að bæta lagaumhverfið og aðlaga 

regluverk að nýjum tímum. Í þriðja flokk falla svo þeir hafa milligöngu að málum 

næturinnar og allra hagsmunaaðila næturhagkerfisins (Seijas og Gelders, 2020). Þrátt fyrir 
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ólíkar nálganir á störf næturborgarstjóra, virðist sameiginlegt álit á mikilvægi stjórnunar 

að næturlagi fara vaxandi.  

2.2.1 24 tíma borgir 

Hugtakið „24 tíma borg“ varð áberandi um miðbik 10. áratugarins og var notað sem 

regnhlífarhugtak skipulagðra frumkvæða (e. initiative) til að breyta notkunar- og 

neyslumynstri í miðborgum (Bianchini, 1995; Heath, 1997). Tilraunir voru gerðar með 

breytingum á regluverki sem sneri að leyfisveitingum og opnunartímum veitingahúsa og 

verslana, ásamt því að borgaryfirvöld stóðu fyrir þróun fjölbreyttra „þema svæða" til 

skemmtana (e. themed leisure Quarters) (Gottdiener, 2001). Þá fengu almenningssvæði 

yfirhalningu svo lengja mætti virkan efnahags- og félagslegan neyslutíma tíma 

borgarinnar, fram yfir dagvinnutíma (Smith og Hall, 2013). Ímynd næturborgarinnar 

færðist þannig nær því að vera spennandi á sama tíma og öruggari staður en áður 

(Chatterton og Holland, 2003).  

Rannsóknir á verslunarhegðun gefa til kynna að meðaltími sem neytendur verja í að 

versla sé fall af bæði þörfum og stöðu neytenda ásamt kerfislegum skilyrðum (e. 

structural conditions) á borð við staðsetningu verslana og tímatakmörkunum sem fylgja, 

t.a.m. þeim tíma sem eytt er á vinnustað (Arndt og Gronmo, 1977). Þannig er opnunartími 

verslana kerfisbundin takmörkun á tíma neytenda og með sveigjanlegri afgreiðslutíma 

næst slaki á bæði því tímabili sem neytenda hafa til þess að versla og lengd þess tíma sem 

þeir verja í innkaup (Jacobson og Kooreman, 2005). Þá má einnig ætla að ánægja 

neytenda aukist þegar þeir geta betur skipulagt og deilt tíma sínum á milli vinnu, 

tómstunda og innkaupa (Cotte, Ratneshwar og Mick, 2004). 

Tilgangur og hugmyndafræði að baki 24 tíma borga er ekki að heimila áfengisneyslu 

allan sólarhringinn, heldur að blása lífi í efnahag þeirra. Þensla næturhagkerfisins hefur í 

för með sér ný tækifæri, ríkistekjur og störf. Næturlífið skapar ekki einungis þjónustustörf 

á veitinga- og skemmtistöðum; það skapar fjölmörg afleidd störf og finna má áhrif 

iðnaðarins meðal annars í virðiskeðju ljósabúnaðar- og hljóðtækjaleiga, laga- og 

fjármálaþjónusta og fleiri aðila (Roberts og Eldridge, 2009). Rekstrar- og 

framkvæmdaraðilar eru gjarnan fljótir að benda á fjárhagslegan ávinning borgar og ríkis 

af skemmtanaiðnaðinum og benda niðurstöður breskrar könnunar til þess að ráðamenn 

séu nokkuð hlynntir starfsemi hans þar í landi en ríflega 37% einstaklinga sem störfuðu á 
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vegum sveitafélaga töldu helsta ávinning næturhagkerfisins vera fólginn í fjölgun starfa 

(Roberts og Gornostaeva, 2007).  

Með auknum ráðstöfunartekjum, lengri frítíma og fjölgun ungra einstaklinga á 

vinnumarkaði eykst eftirspurn eftir afþreyingu og þjónustu að kvöld- og næturlagi. 

Efnahags- og viðskiptaleg tengsl borgar við næturmenningu eru skýr og nauðsynleg til 

uppbyggingar nútímavæddrar næturborgar en það eru aðrir þættir, á borð við 

samfélagsgerð og íbúa borgarinnar sem gera næturborg að því sem hún er. Með því að 

einblína á efnahagslega þætti er auðvelt að yfirsjást á hvaða hátt almennir borgarar og 

venjulegir hlutir geta verið grunnstoðir í næturhagkerfinu (Bell, 2007). 

2.2.2 Menningar- og afþreyingarborgir 

Þegar horft er til áhrifa næturviðburða og þeirrar starfsemi sem á sér stað að nóttu til er 

mikilvægt að einblína ekki eingöngu á tekjuforsendur og prósentur, heldur leitast við að 

greina heildstæða mynd og ávinning – sem er ekki einungis fjárhagslegur, heldur 

samfélagslegur, umhverfislegur og menningarlegur (Milan og Slingo, 2017).  

Bókmenntir, sviðslistir, tónlist og myndlist eru meðal stofngreina menningarborga. 

Með söfnun og greiningu raungagna er hægt að varpa ljósi á mikilvægi 

menningarborgarinnar og skapa umhverfi sem teljast má aðlaðandi í augum bæði 

fjárfesta og íbúa. Þannig ýtir menningarborgin undir uppbyggingu og styrkir samfélagið 

(Roberts og Eldridge, 2009). Með því að búa til samtal milli allra hagsmunaaðila má stuðla 

að því að samkomulag náist og jafnvægi myndist. Séu pólitískar ákvarðanir teknar, til að 

mynda hvað varðar þrengingu regluverks til verndunar íbúa, er hætt við að slíkar 

ákvarðanir hafi neikvæð áhrif á menningu og líf borgarinnar, séu þær ekki teknar í samráði 

við það fólk sem sér um að skapa menningu og setja upp viðburði (Milan og Slingo, 2017).  

Á árunum 1977-1985 skipulagði borgarráð í Rómarborg átak í menningarlegum 

viðburðum og sett á fót sumarlangt verkefni sem nefnt var Estate Romana, sem jafnframt 

er á meðal elstu heimilda um næturmenningu. Þar voru skipulagðar fjórar ólíkar 

„menningarborgir“ innan borgarmarkanna og eiginlegum klösum komið upp. 

Kvikmyndaborgin, Íþrótta- og dansborgin, Sjónvarpsborgin og Leikhúsborgin dreifðust á 

milli hverfa borgarinnar og var sérstök áhersla lögð á að skapa tengingu þeirra á milli, með 

aðgengilegum samgöngum fyrir almenning. Ferðir almenningsvagna voru tíðar og ódýrar 

og gengu vagnar langt fram eftir nóttu. Leiðir þeirra voru upplýstar til að draga athygli að 
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götunum og virkja þannig fleiri svæði miðborgarinnar, en meðfram götum mátti sjá 

margskonar söluvagna og listahópa að verki. Með því að bæta gatnalýsingu fundu ekki 

einungis listamenn pláss fyrir tónlistar- og dansatriði sín, heldur jókst einnig götusala og 

aðsókn að í verslanir og veitinga- og kaffihús (Bianchini, 1995).  

Bianchini (1995) taldi kröfu almennings um að geta farið út að skemmta sér vera 

nægilega ástæðu þess að efla menningu og framboð afþreyingar með aðstoð eða aðkomu 

yfirvalda. Hann setti þann fyrirvara þó á, að engin ein leið væri rétt og  aðstæður, kjör, 

þrýstihópar og stjórnvöld væru ólík í hverju samfélagi fyrir sig á mismunandi tímum. Þá 

taldi Bianchini helstu ástæður vanþróunar (e. underdevelopment) á næturlífi þéttbýlis, 

vera annars vegar skortur á afþreyingu og þjónustu, þar sem lítið sem ekkert væri fyrir 

þegna samfélagsins að sækja að nóttu til og hins vegar afleiðing pöbba-menningar (e. pub 

culture), þar sem ráðandi þátttakendur væru ungir og karlkyns og áfengisneysla mikil. 

Bianchini benti einnig á að takmarkaðar almenningssamgöngur dragi úr vilja fólks til að 

sækja miðbæinn eftir myrkur og ýti enn fremur undir in-and-out quickly syndrome, þar 

sem fólk flýtir sér frekar heim eftir að hafa lokið erindagjörðum sínum, til að koma í veg 

fyrir „festast“ í miðbænum.  

Það er flókið og nánast ógerlegt að aðskilja menningu eða menningarstefnu dags og 

nætur, þar sem menning á sér engin ákveðin tímamörk. Birtingarmynd næturmenningar 

getur einnig verið ólík eftir samfélögum og tímabilum. Íslensk næturmenning er að mestu 

sjáanleg í formi kráa og skemmtistaða og einstaka skyndibitastaða sem finna má í 

miðbænum, á meðan allt önnur næturmenning getur ríkt í nágrannalöndum okkar. 

Miðborg Reykjavíkur er miðstöð atvinnu, verslunar og menningar og því mætast þar 

ólíkir straumar. Þúsundir borgarbúa leggja leið sína í miðborgina á degi hverjum, til að 

sinna vinnu eða njóta þess sem miðborgin hefur upp á að bjóða. Þangað safnast íbúar 

borgarinnar og nærliggjandi sveitafélaga um helgar og á hátíðisdögum - en hvergi á 

landinu er að finna fleiri veitinga- og skemmtistaði. Miklar breytingar hafa orðið á miðborg 

Reykjavíkur á síðustu árum, bæði hvað varðar ásýnd og starfsemi. Veitinga- og 

gististöðum hefur fjölgað gríðarlega í takt við bæði hagsveiflur og auknar heimsóknir 

ferðamanna til landsins. Fjölgun veitingastaða kemur þó ekki eingöngu til vegna fjölgunar 

ferðamanna, heldur einnig vegna lífsstílsbreytinga almennings og hagsældar samfélagsins 

(Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013).  
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Samkvæmt niðurstöðum netkönnunar Zenter (2019) sækir fólk helst miðbæinn í þeim 

tilgangi að fara á veitinga- og kaffihús, til að skemmta sér á börum og/eða 

skemmtistöðum eða til að sækja annars konar afþreyingu. Mun færri gera sér ferð í 

miðbæinn til að nýta sér verslanir. Á mynd 6 má sjá hlutfallslega dreifingu svara við 

spurningunni „Hvaða þjónustu hefur þú nýtt þér í miðborg Reykjavíkur á síðastliðnum 12 

mánuðum?“. Könnunin var lögð fyrir 1800 einstaklinga og var 51% svarhlutfall en myndin 

sýnir einungis svör þeirra sem höfðu á síðastliðnum 12 mánuðum lagt leið sína í miðbæ 

Reykjavíkur. Niðurstöður greiningarinnar voru meðal annars nýttar til þess að taka 

ákvörðun um að gera göngugötur í miðbænum varanlegar og draga þar úr bílaumferð 

(Birna Dröfn Jónasdóttir, 2019). 

 

Mynd 6: Þjónusta sótt í miðbæinn (Zenter, 2019) 

Veitingamiðborgin er ein af grunnstoðum ferðamannamiðborgarinnar en nauðsynlegt er 
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opnunartímum veitinga- og skemmtistaða, svo koma megi í veg fyrir óþarfa árekstra milli 
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sem borgaryfirvöld setja um gæðakröfur borgarumhverfisins, sér í lagi þegar veitt eru 

útiveitingaleyfi sem heimila veitingastarfsemi á borgarlandinu. Í Aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 (Miðborgarstefnu) er að finna upplýsingar um 

stigaskiptingu opnunartíma veitinga- og skemmtistaða í borginni en gerðar eru kröfur um 

að veitinga- og skemmtistaðir sem mest ónæði er af, séu staðsettir sem fjærst íbúðabyggð 

(Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013).  

Í nýlegri skýrslu Ferðamálastofu kemur fram að tæplega 60% ferðamanna telji íslenska 

menningu vera innblástur að hugmynd þeirra um sækja landið heim og 13% bera íslenskri 

tónlist sömu sögu. Um það bil 9% ferðamanna ákveða að ferðast til Íslands vegna viðburða 

en 14% ferðamanna á Íslandi, árið 2018, sóttu sérstaka menningarviðburði á meðan dvöl 

þeirra stóð og 2,5% sóttu tónlistarhátíðir. Við lok ferðar telja þó um 40% ferðamanna 

afþreyingu, menningu og viðburði vera þeim minnistæðast úr ferðinni. Til samanburðar 

má nefna að rúmlega helmingi færri ferðamenn telja jöklana og norðurljósin minnistæðari 

en menninguna. Þá töldu tæp 30% ferðamanna ástæðu til þess að mæla með heimsókn 

til Íslands vegna menningarinnar og menningartengdra viðburða (Oddný Þóra Óladóttir, 

2019).  

27% ferðamanna töldu íslenskan mat og matarmenningu nægilega áhugaverða til þess 

að heimsækja landið og ríkir almenn ánægja meðal ferðalanga, hvað gæði matar varðar. 

90% ferðamanna sem tóku þátt í rannsókninni töldu ástæðu til þess að gefa 

veitingastöðum lægri einkunn en 7 af 10, vegna verðlagningar. Til samanburðar þá gáfu 

ferðamenn veitingastöðum lægri einkunn en 7 af 10 vegna þjónustu takmarkanna í 5% 

tilfella (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). 

Menning og næturlíf helst oft í hendur og líkt og áður hefur komið fram, er aðsókn 

fólks í miðbæinn oftar en ekki byggð á löngun þeirra til að fara út að skemmta sér.  

2.2.3 Næturlífið 

Orðræðan sem einkennir næturlífið er tvískipt: Annars vegar má heyra raddir sem tala 

fyrir heimsborgaralegum lífsstíl – kaffihúsum og vínbörum, þar sem einstaklingar eru 

hvattir til þess að njóta sín og alls þess sem nóttin hefur upp á að bjóða. Þessar raddir tala 

fyrir sólahrings hagkerfinu, lengri opnunartíma og hvernig megi auka framboð afþreyingar 

að næturlagi. Hins vegar heyrast einnig efasemdaraddir þeirra sem óttast félagslegar 

afleiðingar þess að heimila og ýta undir þróun næturhagkerfisins.  



 

33 

Sá iðnaður sem á sér stað að næturlagi er stærstum hluta byggður á skemmtanalífi og 

áfengistengdri afþreyingu (Hobbs, Lister, Hadfield, Winlow og Hall, 2000). Það er því 

skiljanlegt að þensla næturiðnaðarins sé oft og tíðum flókin og vandamálin sem honum 

fylgja oft óhefðbundin. Hagsmunaaðilar eru margir og mikilvægt er að finna jafnvægi á 

milli rekstraraðila, íbúa og hins opinbera. Telji íbúar að borgaryfirvöld hafi 

hagnaðarsjónarmið fram yfir önnur og gefi því frumkvöðlum og rekstraraðilum lausan 

tauminn, í tilraunum sínum til að gera borgina meira aðlaðandi í augum ferðmanna og 

annarra gesta, getur það skapað ágreining og spennu á milli íbúa, yfirvalda og 

rekstraraðila (Roberts og Eldridge, 2009).  

Borgaryfirvöldum og skipuleggjendum getur reynst erfitt að ná tökum á 

næturhagkerfinu, sér í lagi þegar kemur að því að finna jafnvægi milli „frjáls regluverks” 

(e. liberalized licensing), vaxandi kröfu almennings um aðgengi að menningu og þjónustu 

á öllum tímum sólarhrings og vilja yfirvalda til þess að stuðla að auknum hagvexti án þess 

að það reyni á þolmörk félagslegra innviða. Einn fylgifiska næturhagkerfisins er áfengi og 

hafa rannsóknir sýnt fram jákvæð tíðni er á milli neyslu áfengis og glæpa (de Goeij, 

Veldhuizen, Buster og Kunst, 2015). Það er því mikilvægt að horfa til allra þátta svo koma 

megi í veg fyrir, eða draga megi úr neikvæðum áhrifum næturhagkerfisins. Náist 

jafnvægið greiðir það fyrir endurhönnun borgarumhverfis (e. urban regeneration) og þar 

með efnahagslegu endurskipulagi og bættri ásýnd hverfa eða svæða borgarinnar (Roberts 

og Eldridge, 2009).  

Flóknir samningar ólíkra hagsmunaaðila, eru eitt af megin einkennum 

næturhagkerfisins (Chatterton og Holland, 2003). Þessir samningar eiga sér, oftar en ekki, 

stað á nokkurs konar gráu svæði, eða við jaðarástand (e. liminality), sem er rammað inn 

og viðhaldið af markaðsöflum og takmarkaðri getu yfirvalda til félagslegs eftirlits (Hobbs 

et al., 2000; Hadfield, 2006). Samningar þessir fela oft í sér mótsagnakenndar samþykktir 

á regluverki; sem er ætlað að draga úr og þrengja að samtímis, pólitískar skilgreiningar á 

því hvað er leyfilegt og hvað ekki innan næturhagkerfisins sem og möguleikar 

fjölbreytileikans og skilyrði aðgreiningar. Hagsmunaaðilarnir sem um ræðir eru opinberir 

hagsmunaðilar og einkaaðilar í rekstri, sem og samfélagshópar í innbyrðis samkeppni og 

verða allir þessir hópar, í samvinnu við ríkið, að finna jafnvægi (Smith og Hall, 2013).  
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Það er þó ekki einungis hin ósýnilega hönd markaðsaflana sem stýrir hegðun neytenda 

næturhagkerfisins. Breytur á borð við stétt, kynþátt, kyn og kynhneigð virðast allar hafa 

áhrif á mótun næturmenningarinnar (Roberts og Eldridge, 2009). Niðurstöður rannsókna 

benda til þess að næturlífið sé að mestu mótað eftir hugmyndum hvítra manna í 

forréttindastöðu, þar sem fyrst og fremst þeirra hagsmuna er gætt og umhverfið mótað 

að þeirra kröfu – jafnvel á svæðum þar sem mikið er um frumkvöðla og þátttakendur 

næturlífsins sem tilheyra minnihlutahópum (Talbot, 2007; Talbot og Böse, 2007). 

2.2.4 Skemmtistaðir 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að óformleg vinna og störf þeirra sem hafa 

milligöngu vegna menningarlegra viðburða fari að miklu leyti fram að kvöldi og næturlagi, 

í mörgum tilfella á stöðum sem tilheyra næturlífinu, líkt og börum og kaffihúsum (Nixon 

og Gay, 2002. Algengt er að barir og skemmtistaðir bjóði tilboð á drykkjum á sama tíma 

og samkeppnisaðilar þeirra; ekki endilega til þess að vera í beinni samkeppni – heldur 

frekar til þess að skapa viðskiptavænt umhverfi og þannig fjölga heildarviðskiptavinum 

frekar en að keppast um þá (Hobbs et al., 2000).  

Þenslu næturhagkerfisins í Englandi og Wales á níunda áratugnum má að stórum hluta 

rekja til rave-menningarinnar, sem óx fiskur um hrygg með tilkomu Hacienda klúbbsins í 

Manchester, sem staðsettur var í rými sem áður gegndi hlutverki vöruskemmu. 

Klúbburinn vakti mikla lukku og fjölmargir stukku á vagninn með sínar eigin útfærslur af 

klúbbnum (Hobbs et al., 2005). Iðnaðarbragurinn og endurnýting rýmisins kom heim og 

saman við hugmyndir um hönnunarsiðfræði (e. design ethos) sem innblásin var af kröfu 

almennings um ný borgarrými (e. urban spaces) (Lovatt, 1994). Þessi nýja næturmenning 

mætti talsverðri andstöðu yfirvalda, sem taldi næturklúbba og rave-menningu flís í auga 

borgarinnar vegna tengingu við eiturlyfjaneyslu, vændi og glæpi (Lovatt, 1996). Með 

tímanum urðu jákvæð efnahagsleg áhrif til þess að atvinnugreinin öðlaðist samþykki 

yfirvalda og borgarskipuleggjendum varð ljóst að með því að nýta annars tóm rými mætti 

draga úr því að íbúar og gestir borgarinnar teldu eða þætti að borgin, eða ákveðin hverfi 

hennar, væri í niðurníðslu (Roberts og Eldride, 2009). Í dag benda rannsóknir á breska 

næturhagkerfinu til þess að stór hluti þess sé falinn og viðskipti fari að miklu leyti fram 

undir borðið. Niðurstöður sömu rannsókna benda einnig til þess stór hluti starfsfólks, sem 

starfar innan næturhagkerfisins, tilheyri jaðarhópum á borð við ólöglega innflytjendur og 
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flóttamenn - sér í lagi þegar kemur að einhæfum og óeftirsóttum láglaunastörfum. Færst 

hefur í aukana að fyrsta starfsreynsla ungs fólks sé innan næturhagkerfisins – í 

hlutastörfum á börum og veitingastöðum - þar sem algengt er að tekjur séu ekki gefnar 

upp til skatts (Hobbs et al., 2000).  

Frá árinu 2001-2011 fækkaði skemmtistöðum í Hollandi um 38% og á sama tímabili 

fækkaði skemmtistöðum í Bretlandi um 44%. Samfélagslegar breytingar hafa orðið til þess 

að rekstrarumhverfi bara, veitinga- og skemmtistaða hefur breyst umtalsvert á 

síðastliðnum árum. Fyrst ber að nefna takmarkað framboð á húsnæði og hækkandi 

leiguverð miðsvæðis, sem hægt og rólega hefur hækkað rekstrarkostnað og í sumum 

tilfellum reynst rekstraraðilum of mikill. Einnig virðist fjölgun tónlistahátíða að einhverju 

leiti draga úr aðsókn á bari og skemmtistaði og þar með hafa neikvæð áhrif á rekstur 

þeirra („Less than ecstatic; European nightlife“, 2016). Aldamótakynslóðin (e. millennials) 

virðist einnig hafa breytt neyslumynstri sínu; bæði hvað varðar áfengis- og 

menningarneyslu. Sífellt fleiri kjósa að neyta ekki áfengis eða neyta áfengis í minna mæli 

en áður og sækja annars konar afþreyingu en skemmtistaði (Office for National Statistics, 

2014; Ng Fat, Shelton og Cable, 2018).  

Lítið er um skráða sögu skemmtanlífs í Reykjavík en við rannsókn fundust engin 

haldbær gögn sem hægt var að nýta til að gera grein fyrir sögu og þróun á umhverfi 

næturlífsins. Skemmtistaðir hafa komið og farið og sumum þeirra tekist að setja svip á 

skemmtanalífið á meðan aðrir hafa stoppað rétt nægilega lengi til þess að til að fá 

nafnbótina dægurflugur.  

Samkvæmt greiningu Rannsóknaseturs Verslunarinnar á verslun og þjónustu í 

Reykjavík árið 2015, voru 177 veitingastaðir í miðborginni og þar af fimm skilgreindir 

flokkar veitingastaða; kaffihús, skyndibitastaðir, matsölustaðir, barir og skemmtistaðir og 

annað. Þar á meðal voru barir og skemmtistaðir 34 og hefðbundnir matsölustaðir 93. Við 

flokkun veitingastaða var gert ráð fyrir ólíkum áherslum þeirra eftir tíma dags og tillit tekið 

til þess að starfsemi skarist en töluvert af matsölustöðum og kaffihúsum verða að börum 

og skemmtistöðum að kvöldi til (Emil B. Karlsson, Pálmar Þorsteinsson og Árni Sverrir 

Hafsteinsson, 2015).  

Á Íslandi ber rekstraraðilum veitingahúsa, bara, næturklúbba og tónleikastaða að fylgja 

lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (nr. 85/2007) og uppfylla kröfur 
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skipulagsyfirvalda og byggingafulltrúa sem háð er samþykki slökkviliðs, heilbrigðiseftirlits 

og lögreglu. Svo rekstrarleyfi fáist er nauðsynlegt að uppfylla einnig kröfur vinnulöggjafar 

og að rekstraraðilar uppfylli skilyrði um fjárahagslega ábyrgð og tryggingar. Strangar 

reglur gilda um reksturinn, sér í lagi hvað varðar sölu á áfengi og opnunartíma, og eru 

slíkir staðir undir opinberu eftirliti.  

2.2.5 Opnunartímar 

Opnunartímar og lengd afgreiðslutíma hafa lengi valdið deilum á milli íbúa, rekstraraðila, 

lögreglu og borgaryfirvalda og ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til þess að finna sem 

ákjósanlegastan opnunartíma fram til lokunar. Á árunum 1999-2001 breyttust 

lokunartímar talsvert en á fyrri hluta tímabilsins var skemmtistöðum skylt að loka klukkan 

þrjú eftir miðnætti og um mitt sumar 1999 heimilaði borgarráð frjálsan opnunartíma frá 

föstudegi til sunnudags á svæði sem afmarkaðist við Aðalstræti og Klapparstíg, að 

undanskildum Skólavörðustíg og Alþingsreitnum. Verkefnið var tilraun til þriggja mánaða, 

til þess að draga úr því að fólk safnaðist saman á götum úti við lokun skemmtistaða en 

það hafði valdið miklu ónæði og annars konar óþægindum fyrir íbúa miðbæjarins sem og 

gesti hans („Frjáls afgreiðslutími áfengis um helgina í miðborginni“, 1999)  

Á aðalfundi íbúasamtaka miðborgarinnar, sem haldinn var í Iðnó í nóvember 2016, var 

fjallað um takmörkum á opnunartímum skemmtistaða. Íbúar voru ósáttir við þá fjölgun 

veitingastaða og skemmtistaða sem hafði átt sér stað og töldu að með samþjöppun slíkra 

staða á svæðinu hefði ofbeldisglæpum fjölgað, sem og ónæði. Í skýrslu fundarins kemur 

fram krafa íbúa um að skilgreindum næturklúbbum verði fundinn staður, fjarri íbúabyggð. 

Þá þótti íbúum gengið freklega á rétt sinn og nauðsynlegt væri að endurskoða 

Þróunaráætlun miðborgarinnar og reglur um varnir gegn hávaða sem og varnir gegn 

ofbeldismönnum sem íbúar töldu ganga lausa og væru á vappi eftir klukkan þrjú að nóttu 

(Magnús Skúlason, 2010).  

Tillaga Samfylkingarinnar og Besta Flokksins varð til þess að árið 2011 var opnunartími 

skemmtistaða, sem áður höfðu leyfi til klukkan 05:30 að morgni, aftur styttur um 

klukkustund, þó í tveimur áföngum með sex mánaða millibili. Tillagan kom í kjölfar þess 

að almenn ánægja ríkti um reykingabannið og töldu borgarráðsfulltrúar að eðlilegt 

framhald þess væri að banna áfengi á veitinga- og skemmtistöðum („Opnunartími 

vínveitingahúsa styttur“, 2010)  
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Árið 2012 var hugmyndin um frjálsa opnunartíma skemmtistaða í miðbænum 

endurvakin af félagi ungra jafnaðarmanna, sem ályktaði svo að stjórnun opnunartíma 

skemmtistaða væri fyrir utan verkahring borgaryfirvalda og takmörkun hans hefði skaðleg 

áhrif á rekstur. Þá mætti einnig rekja fjölgun samkvæma í íbúðahverfum og auknu ónæði 

vegna þeirra, til takmörkunar á opnunartímum („Vilja frjálsan opnunartíma“, 2012).  

Í skýrslu Tónlistarborgarinnar Reykjavík, sem birt var árið 2017, var gerð grein fyrir 

forgangsverkefnum sem telja mátti stuðla að uppbyggingu tónlistarmenningar með 

samfélags- og efnahagslegum ávinningi. Þar á meðal var fjallað um mikilvægi þess að 

styðja og einfalda regluverk fyrir tónleikastaði. Það mætti gera með því að draga úr 

staðbundnum kvöðum vegna hávaðamengunar, svo sem með því að rýmka heimildir fyrir 

rekstri veitingahúsa og skemmtistaða á tilteknum svæðum og færa ábyrgð á 

hljóðeinangrun yfir á eigendur húsa sem eru í nágrenni við rótgróna tónleikastaði, telji 

húseigendur að ónæði verði af tónlistarflutningi. Þá var einnig fjallað um mikilvægi þess 

að borgin sýndi í verki að næturlíf, klúbbar og tónleikastaðir séu mikilvægir fyrir 

samfélagið og efnahaginn (Signý Pálsdóttir, 2017).  

2.2.5.1 Leyfisskyld starfsemi 

Í reglugerð 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald má finna 

upplýsingar um flokkun og tegundir veitinga- og skemmtistaða, ásamt reglum sem varða 

tækifærisleyfi vegna skemmtanahalds og tækifærisleyfi vegna áfengisveitinga. Þar er 

einnig fjallað sérstaklega um leyfisveitingar. Þar segir að einungis sýslumenn hvers 

umdæmis gefi út rekstrar- og/eða tækifærisleyfi að undangenginni úttekt og 

leyfisveitingu Heilbrigðiseftirlitsins. Þá er umsækjendum veitingaleyfis gert að skila inn 

umsögn sveitastjórnar um fyrirhugaðan afgreiðslu- og opnunartíma, til viðbótar við 

staðfestingu um að staðsetning veitinga-/skemmtistaðarins sé innan skilgreindra marka 

sveitafélagsins. Þá metur heilbrigðisnefnd grenndaráhrif starfseminnar, svo sem hljóðvist, 

og sinnir eftirliti og eftirfylgni, til að mynda hvað varðar takmarkanir á fjölda gesta, í 

samræmi við ákvæði gildandi reglugerðar um hollustuhætti.  

Á ákveðnum svæðum er einnig að finna takmarkaðar miðborgarheimildir, þar sem 

einungis má heimila veitingastaði, kaffihús og krár í flokki I – II. Á slíkum svæðum eru 

afgreiðslutímar til klukkan 23:00 um helgar en lengst til klukkan 01:00. Í einstaka tilfellum 

fá veitingastaðir í flokki III undanþágu til reksturs á slíkum svæðum en þó með frekari 
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takmörkunum, hvað varðar opnunartíma og afgreiðslutíma áfengis (sjá reglugerð nr. 

1277/2016).  

Samkvæmt lögum og reglugerðum um veitinga- og gististaði eru gististaðir flokkaðir 

eftir því hvort veitingar séu seldar á viðkomandi stað. Þá eru veitingastaðir flokkaðir á 

grundvelli þess eftirlits sem nauðsynlegt er, sem og grenndaráhrifum, svo sem vegna þess 

ónæðis sem afgreiðslutímar kunna að valda, hávaða og áfengisveitinga. Í dag er veitinga- 

og skemmtistöðum veitt rekstrarleyfi úr einum af þremur flokkum:  

• Flokkur I: Veitingastaðir þar sem áfengi er ekki til sölu.  

• Flokkur II: Áfengisveitingastaðir sem teljast mega umfangslitir, að því leytinu til 

að þeir teljast ekki hvorki valda ónæði, svo sem með háværri tónlist, né sé 

starfsemin þess eðlis að hún kalli á mikið eftirlit og/eða löggæslu. 

Afgreiðslutími er að hámarki til klukkan 23:00.  

• Flokkur III: Veitingastaðir sem teljast umfangsmiklir, svo sem vegna ónæðis 

sem staðurinn kann að valda með háværri tónlist. Staðir sem eru opnir lengur 

en til klukkan 23:00 og kalla á meira eftirlit og/eða löggæslu og hafa leyfi til 

vínveitinga.  

Hafi veitingastaðir fengið sérstaka undanþágu, hvað varðar opnunartíma, eru slíkar 

heimildir teknar fram í rekstrarleyfi eða sérstök tækifærisleyfi veitt. Almennt er miðað við 

að staðir í flokki II loki dyrum sínum eigi síður en klukkan 01:00 á virkum dögum og loki 

eigi síður en 03:00 um helgar. Þá eru staðir á sérstökum svæðum með rýmri 

miðborgarheimild sem hafa leyfi til afgreiðslu til 04:30. Á slíkum svæðum er öllum 

veitingastöðum í flokki I – III heimilt að sækja um lengri afgreiðslutíma. Á mynd 7 má sjá 

hvernig rýmri opnunarheimildir dreifðust í miðborginni árið 2013. 
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Mynd 7: Dreifing opnunarheimilda í miðborginni (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013) 

2.2.6 Tónleikastaðir og tónlistarhátíðir 

Orðspor íslenskrar tónlistar hefur borist víða og vekur almennt mikla athygli. Í Reykjavík 

fara fram þúsundir tónlistarviðburða ár hvert og er flutningur lifandi tónlistar stærsta 

tekjulind margra íslenskra tónlistarmanna (Erla Rún Guðmundsdóttir og Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir, 2018). Fjölmargir erlendir tónlistarmenn koma einnig til landsins á hverju 

ári og með fjölgun íslenskra tónlistahátíða, gefst nú fleiri íslenskum tónlistarmönnum 

tækifæri til þess að koma fram fyrir stóran hóp áhorfenda – erlendra ferðamanna og 

Íslendinga. 

Á myndum 8 og 9, hafa tónleikastaðir í Reykjavík verið merktir inn á kort. Kortin eru 

frá árinu 2017 en vekja ber athygli því að síðan þá hafa bæði Græna herbergið og Café 

Rósenberg hætt starfsemi (Daníel Freyr Birkisson, 2017).  
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Mynd 8:Tónleikastaðir í Reykjavík (Signý Pálsdóttir, 2017) 

 

 

Mynd 9: Útitónleikasvæði í Reykjavík (Signý Pálsdóttir, 2017) 

2.3 Öryggi að næturlagi 

Hliðstætt þenslu næturhagkerfisins er talið að mikilvægt að stjórnvöld grípi til 

mótvægisaðgerða svo draga megi úr ótta við afbrot og þar með tryggja fjölgun gesta og 

aukinna neysluútgjalda á svæðum þar sem neytendur eru öruggir og áhyggjulausir 



 

41 

(Helms, 2008). Innan næturhagkerfisins er sérstaklega mikilvægt að beita viðeigandi 

aðgerðum til að draga úr ótta neytenda við glæpi, vegna beinnar tengingar þess við 

áfengisneyslu og fylgifisk hennar sem oft birtist í andfélagslegri hegðun og 

skemmdarverkum (Jayne et al., 2008). 

Algengt er að mótvægisaðgerðir yfirvalda feli í sér að efla löggæslu og eftirlit (Cook og 

Whowell, 2011; Roberts og Eldridge, 2009) með fjölgun eftirlitsmyndavéla og sýnilegra 

lögreglumanna, strangri löggæslu og með því að bæta lýsingu og hönnun á almennum 

svæðum (Brands, Schwanen og van Aalst, 2013). Inngrip með hönnunarbreytingum og 

bættum birtuskilyrðum almenningsrýma samræmist fjölmörgum kenningum sem hafa 

tíðni glæpa og umhverfi þeirra í brennidepli, líkt og kenningu um hvernig megi draga úr 

aðstæðubundnum glæpum með fyrirbyggjandi aðgerðum (e. situational crime prevention 

(SCP)) (Clarke, 1995) og kenningu Newman (1973) um verjanlegt rými (e. defensible 

space) en samkvæmt henni geta botnlangagötur dregið úr óþarfa mannaferðum og 

lækkað tíðni afbrota (sjá einnig: Cozens, 2002; Fisher og Nasar, 1992). 

Ólíkt öðrum efnahagslegum tímabilum virðist tími næturhagkerfisins einkennast af 

fremur laushnýttu regluverki, þar sem lögð er minni áhersla á ósveigjanlegar og þvingandi 

reglur. Þá telja sumir að aðdráttarafl næturhagkerfisins sé bundið við óheflaða hedóníska 

hegðun og ímynd þess mörkuð af því (Gurr, 1989). Þar að auki er áfengisneysla 

normalíseruð og notuð til markaðssetningar, til að mynda í formi tilboða eins og „fimm í 

fötu“ og „happy hour“ (Hobbs et al., 2000; University of Stirling, 2013), sem ýtir undir 

hugmyndir og kenningar um að ofbeldi og glæpir þrífist í skugga næturhagkerfisins (Hobbs 

et al., 2000).  

2.3.1 Öryggistilfinning 

Ótti, eða hræðsla, er náttúrulegt viðbragð við mögulegri ógn eða yfirvofandi hættu. 

Hræðsla er sértæk og einstaklingsbundin og tengist oft ákveðnum stað, áreiti eða 

aðstæðum (Eiríkur Örn Arnarson, 2001). Ótti er tengdur reynsluheimi einstaklinga, hvort 

sem horft er til sögu þeirra eða menningar og er ekki deilt þvert á lönd eða landamæri. 

Sömu aðstæður geta kallað fram missterkar tilfinningar hjá ólíkum einstaklingum (Burke, 

1943), rétt eins og staðbundinn ótti við ákveðna hluta borgarinnar getur verið mismikill á 

ólíkum tímum sólarhrings (Roberts og Eldridge, 2009). Þannig geta auðar götur og 

tómleiki valdið hræðslu til jafns við ótta við ölvaðan mannfjölda.  
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Í femínískri landafræði er ótti við glæpi að næturlagi skilgreindur út frá félagslegri 

mótun umhverfisins. Samkvæmt slíkum kenningum liggja ástæður óttans í 

fjölmiðlaumfjöllunum, sögusögnum og reynslusögum annarra, þar sem sögusviðið er 

iðulega myrk nótt, í almenningsgörðum eða afskekktum götum og ókunnungir menn 

koma við sögu (Koskela, 1997; Mechta og Bondi). Ótti er þar með fléttaður staðbundnum 

smáatriðum lífs og aðstæðna einstaklinga og þjóða og þannig skilyrtur af tíma, rými og 

félagslegu samhengi (Koskela og Pain, 2000). Sé ótti útskýrður á grundvelli 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) má ýta efnislegri myndun hans til hliðar, líkt og 

aðstæðum hans (Brands, Schwanen og van Aalst, 2013). Svo hægt sé að rannsaka ótta við 

glæpi er mikilvægt að beina sjónum að því hver raunveruleg áhrif hans eru og hvernig 

hann birtist á tilteknum stöðum í daglegu lífi einstaklinga. Pain (2009) telur að án slíkra 

rannsókna væri ómögulegt að átta sig í raun og veru á því hvernig ótti verður 

„áþreifanlegur“ og hvernig staðbundnar aðstæður, félagshagfræðileg staða og 

þjóðfræðilegar breytur hafa áhrif á upplifun.  

Umfram ólík tilbrigði og styrk, er óttinn sem næturborgin veldur talinn af 

siðferðislegum toga. Í skjóli nætur og undir áhrifum áfengis virðist nokkurs konar 

millibilsástand framkomu og samskipta eiga sér stað þar sem ósæmileg hegðun (e. 

transgressive behavior) er fremur samþykkt en að degi til og mörk þess sem almennt er 

talið æskilegt og óæskilegt, eru óljós (e. liminal) (Lovatt og O‘Connor, 1995).  

Næturborgin er staður ókunnugra, þar sem allir eru andlitslausir þar til annað kemur í 

ljós. Fólk leitast eftir fremsta megni að meta af hverjum stafar ógn og hverjum ekki, svo 

breyta megi vantrausti í kunningsskap (Melbin, 1978). Viljinn til þess að mynda sambönd 

virðist að einhverju leyti aukast að nóttu til, þegar hraðinn minnkar og áfangastöðunum 

fækkar og fólk hefur meiri tíma og frelsi frá amstri dagsins (Roberts og Elridge, 2009). Þó 

virðist sem þær óttablendnu tilfinningar sem einkenna nóttina séu ekki næturinnar vegna, 

heldur frekar tilkomnar vegna hræðslu við borgarlífið og vantrausts í garð þeirra sem er á 

ferli að næturlagi (Lovatt og O‘Connor, 1995; Roberts og Eldridge, 2009).  

Ekki er langt síðan rannsóknir á ótta við afbrot hófust og eru þær því tiltölulega nýjar 

innan afbrotafræðinnar. Ótti við afbrot og afbrotatíðni voru lengi talin nátengd og 

rannsóknir því oft samrýndar (Dubow, McCabe og Kaplan, 1979). Síðar kom í ljós að ótti  

við afbrot væri í raun mun djúpstæðari en áður var talið og fylgni ótta og raunverulegrar 
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afbrotatíðni var ekki jafn mikil og gert var ráð fyrir en rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni á 

milli ótta við afbrot og fjölgun afbrota á landsvísu – en samkvæmt niðurstöðum sömu 

rannsókna dregur úr fylgninni þegar afbrotum fækkar á nýjan leik (Taylor og Hale, 1986).  

Frá árinu 2007 hafa reglulegar rannsóknir verið framkvæmdar af Ríkislögreglustjóra og 

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, þar sem öryggistilfinning er meðal rannsóknarefnis. 

Með reglubundnum rannsóknum má með samanburði meta þróun og breytingar á 

viðhorfi eða ótta almennings við möguleg afbrot. Þar að auki má meta áhrif annarra þátta 

sem geta haft áhrif á öryggistilfinningu eða skort á henni.  

Í skýrslu Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu (2017) er gerð grein fyrir 

tölfræðilegum upplýsingum sem varða upplifun borgara á öryggi að næturlagi. Þar kemur 

fram að almennt sé lítil breyting milli ára á því hvernig borgarbúum líður einum á gangi í 

eigin hverfi en níu af hverjum tíu telja sig örugga eftir myrkur. Athyglisvert er að þeim 

borgarbúum fækkar talsvert á milli ára sem telja sig örugga á gangi í miðborginni að kvöldi 

eða næturlagi. Árið 2016 töldu rúmlega 70% borgarbúa sig örugga eina á gangi í 

miðbænum en árið 2017 fór sú tala niður í rúmlega 50%. Marktækan mun er að sjá á 

upplifun einstaklinga eftir kyni, aldri, búsetu og menntun en konur telja sig almennt mun 

óöruggari en karlmenn. Einnig þykir áhugavert að eftir því sem fólk býr lengra frá 

miðbænum er það líklegra er það til þess að upplifa óöryggi þar (Jónas Orri Jónasson og 

Rannveig Þórisdóttir, 2017). 

Í íslenskri dægurmenningu hefur hugmyndinni um Reykjavík sem borg óttans verið 

haldið á lofti síðan í upphafi tíunda áratugsins en uppruni viðurnefnisins er óljós. 

Fjölmiðlar hafa einnig tekið þátt í að halda viðurnefninu á lofti, eins og sjá má á mynd 10, 

sem birtist í Tímanum árið 1990 en þar skrifar séra Þórhallur Heimisson um ólíka heima 

borgarinnar; borgar óttans að næturþeli og borgar vegfarenda í björtu („Reykjavík: Borg 

óttans“, 1990). 
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Mynd 10: Úrklippa úr Tímanum („Reykjavík: Borg óttans“, 1990) 

Samkvæmt niðurstöðum íslenskra rannsókna hefur aldur einnig marktæk áhrif á ótta við 

afbrot, þar sem eldri svarendur eru líklegri til þess að upplifa sig óörugga á gangi að 

næturlagi (sjá einnig: Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012; 2013). Þessar 

rannsóknir eru ekki með öllu á skjön við niðurstöður erlendra rannsókna, sem þó gefa til 

kynna að ekki sé hægt að greina orsakasamband milli aldurs og ótta við afbrot, vegna 

þeirra áhrifa sem aðrir lýðfræðilegir þættir, svo sem kyn og menntun, kunna að hafa á 

upplifun einstaklingsins og hugmyndir hans um glæpi og ótta við afbrot (May og Dunaway, 

2000; Gray, Jackson og Farrall, 2011). Upplifi einstaklingur sig utanveltu getur umhverfi 

næturinnar jafnvel virkað fráhrindandi (Roberts og Eldridge, 2009). 

2.3.2 Öruggt borgarumhverfi 

Algengt er að viðhorf yfirvalda sé mótað af hugmynd þeirra um að skortur á öryggi að 

næturlagi, hvort sem horft er til neytanda næturhagkerfisins eða íbúa miðbæjarkjarna, 

geti skaðað hagkerfi næturinnar. Viðbrögð yfirvalda fela yfirleitt í sér sértækar aðgerðir 

sem ætlað er að draga úr glæpum, ásamt auknu eftirliti og löggæslu, sem ýmist eða bæði, 

fela í sér fjölgun eftirlitsmyndavéla og sýnilegrar löggæslu ásamt strangari viðurlögum við 

hverju því sem yfirvöld og eftirlitsaðilar skilgreina sem andfélagslega hegðun (Brands og 

Schwanen, 2014; Kern, 2010). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að upplifun íbúa og 

neytenda næturhagkerfisins sé á skjön við tilætluð áhrif og valdi því að fólk túlki skilaboð 
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yfirvalda sem svo að óeirðir og uppþot sé nokkuð sem búast megi við í miðbæjarkjörnum. 

Þannig ýta yfirvöld undir þær hugmyndir um að nóttin sé hættuleg og hana eigi að óttast. 

Þess ber þó að geta að enn er óljóst hvort og/eða að hversu miklu leyti reynsluheimur 

einstaklinga stýrir upplifun þeirra af almenningsrýmum (Brands og Schwanen, 2014).  

Í bók Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (1961), er fjallað um 

hvernig megi skapa raunverulega sólarhringsmenningu borga með borgarskipulagi þar 

sem megináhersla er lögð á sameiningu og þéttingu íbúa- og verslunarhverfa. Kenningar 

Jane eru grunnurinn að hugmyndinni um sólahringsborgir og eiga hljómgrunn í nútíma 

nálgun á endurreisn þéttbýlisins (e. contemporary urban renaissance). Með 

borgarskipulagi má, að einhverju leiti, hafa áhrif á tíðni og dreifingu glæpa. Niðurstöður 

rannsókna innan afbrotafræði benda til þess að dreifing afbrota sé ekki tilviljanakennd, 

heldur séu umhverfisþættir sem geta haft áhrif á það hvar þau eru líkleg til að eiga sér 

stað (Shaw og McKey, 1942). Í borgarskipulagi þar sem er lögð áhersla á blönduð hverfi 

má einnig styrkja öryggistilfinningu borgara með „lifandi“ götum, þar sem fólk er á ferli 

allan sólarhringinn. Borgir samanstanda af ókunnugum einstaklingum, sem halda 

ákveðinni félagslegri og tilfinningalegri fjarlægð við nágranna sína en samkvæmt 

kenningum Jacobs má draga úr þeirri tilfinningu að borgir séu nafnlausar og fáskiptir 

staðir með því að sameina íbúa og verslunarhverfi (Jacobs, 1961).  

Margar fyrrum iðnborgir (e. post-industrial cities) deila sameiginlegu mynstri 

hnignunar og tilrauna til endurreisnar, þar sem fyrrum iðnsvæðum hefur verið breytt í 

borgarkjarna og/eða afþreyingasvæði. Endurskipulag slíkra svæða hefur tekist misvel en 

í dag er almennt betur gætt að hönnun og skipulagi, sem dregur úr fáförnum göngustígum 

og vannýttum rýmum (Thomas og Bromley, 2000). Þannig má ímynda sér slíka endurnýjun 

sem stefnumótandi endurröðun skilyrtra möguleika tíma og rúms - eða takt þéttbýlis, sem 

slær í takt við tilraunir til þess að leysa vandamál nýfrjálshyggju borga (Smith og Hall, 

2013). Vanræksla borgarkjarna og tregða til þess að breyta skipulagi þeirra er einn helsti 

áhrifavaldur þess að fólk flýr miðborgina að loknum dagvinnutíma - sem viðheldur þeirri 

hugmynd að borgin sé ekki öruggur staður að kvöld- og næturlagi (Heath, 1997; Smith og 

Hall, 2013).  

Þéttbýlisgreining á vegum Oxford Polytechnic háskólans leiddi í ljós að umferð um 

miðbæjarkjarna, þar sem eingöngu er gert ráð fyrir gangandi vegfarendum, snarminnkar 
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að nóttu til, sér í lagi eftir lokun verslana. Þegar skemmtanaglöðum ungmennum fjölgar  

á götum úti og öðrum vegfarendum fækkar, kann gatan að líta út fyrir að vera ógnvekjandi 

í augum einhverra, þó raunveruleg ógn sé ekki til staðar. Ein leið til þess að draga úr 

þessari óttatilfinningu vegfarenda er að heimila akstursumferð um götur að næturlagi en 

þar sem aðstæður leyfa ekki slíkar breytingar er mikilvægt að bæta bílastæða/-húsa 

aðstöðu sem og almenningssamgöngur (Alcock, Bentley, McGlynn og Murrain, 1988).  

Nautnahagkerfið (e. economy of pleasure) sem helst verður vart við að næturlagi, 

hefur um nokkurt skeið verið hornsteinn borga sem hafa tekið ákvörðun um endurbætur 

borgarskipulags og snúið sér að þjónustu og verslun, frekar en iðnaði (Hobbs et al, 2000). 

Því fylgir ólgandi mannlíf og litrík menning sem laðar að sér fjölda gesta og tækifæra. 

Kostnaðurinn sem fylgir slíku hagkerfi og samansafns slíks mannfjölda felst í „óeðlilega“ 

yfirgripsmiklum öryggisráðstöfunum og þrengingu regluverks, svo koma megi í veg fyrir 

að kærulausir vegfarendur verði sjálfum sér eða öðrum til ama (Jacobs, 1961).  

Í Bretlandi hafa rekstraraðilar skemmtistaða og bílstjórar leigubifreiða tekið saman 

höndum og myndað saman nokkurs konar net eða kerfi sem kallast PubWatch, þar sem 

þátttakendur vinna að því í sameiningu að tryggja öryggi að næturlagi með því að tilkynna 

vandræði í talstöð og vara þannig hvert annað við mögulegum óeirðaseggjum. Þátttaka í 

frumkvæðinu er frjáls en það nýtur stuðnings borgaryfirvalda og rekstraraðilum er ráðlagt 

að leggja sitt af mörkum (Roberts og Eldridge, 2009).  

Eftirlitsmyndavélum hefur fjölgað verulega á Íslandi á undanförnum árum (Sveinn 

Arnarson, 2018) en þær eru taldar hafa bæði fælingarmátt og getu til þess að fanga á 

mynd atburði á borð við áfengistengdar óspektir og glæpi og þannig draga úr alvarlegum 

ofbeldisbrotum og auka getu til að upplýsa glæpi (Roberts og Eldridge, 2009; Kristinn 

Haukur Guðnason, 2019). Myndavélarnar einar og sér eru þó engin töfralausn og 

mikilvægt er að huga að staðsetningu þeirra og þjálfun eftirlitsaðila sem koma til með að 

greina myndefnið en einnig ber að huga að mikilvægi lýsingar á götum úti (Welsh og 

Farrington, 2002). Mönnum greinir þó á um raunverulegt notagildi eftirlitsmyndavéla og 

telja sumir að þær skapi falska öryggistilfinningu (Kristinn Haukur Guðnason, 2019).  

2.3.3 Öruggir skemmtistaðir 

Í íslenskum lögum er kveðið á um að að jafnaði skulu tveir dyraverðir að lágmarki sinna 

öryggisgæslu á veitingastöðum í flokki II, ef um er að ræða skemmtistaði eða 
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samkomusali. Lögreglustjóri getur þó gert frekari kröfur um eftir umfangi skemmtunar, 

stærð staða og/eða fjölda gesta. 

Þann 10. febrúar, 2017 samþykkti borgarráð Reykjavíkur tillögu borgarstjóra um 

stofnun starfshóps sem hafði það markmið að gera miðborgina öruggari fyrir íbúa hennar 

og gesti. Samkomulag við Samtök ferðaþjónustu (SAF) hafði skömmu áður verið 

undirritað af Reykjavíkurborg, fyrir hönd skemmtistaða í Reykjavík, Lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, um sameiginlegan vilja um 

ofbeldislausa og örugga skemmtistaði í Reykjavík, bættum samskiptum þeirra og 

samstarfi til að ná takmarkinu. Verkefnið var endurnýjað þann 9. maí, 2018 og að nýju 

þann 10. september 2019 (Reykjavíkurborg, 2019). 

Tilgangur samstarfssamningsins var að auka öryggi á skemmtistöðum og í miðborginni 

að næturlagi, meðal annars með sérstakri áherslu á viðbragðstíma lögreglu, reglulegu 

eftirliti og því að stuðla að góðum samskiptum milli starfsmanna og stjórnenda 

skemmtistaða og lögreglu, Slökkviliðs og Neyðarmóttöku. Skemmtistaðir skuldbundu sig 

til þess að tryggja öryggi gesta sinna meðal annars með markvissu og skipulögðu eftirliti 

og öryggisráðstöfunum (Samkomulag um ofbeldislausa og örugga skemmtistaða, 2019).  

Samkomulagið fól í sér tilmæli til skemmtistaða sem ætlað var að auka öryggi gesta 

þeirra, meðal annars með auðsjáanlegri auðkenningu dyravarða í formi 

upphandleggsarmbands, fjölgun eftirlitsmyndavéla og því að meina áberandi ölvuðum 

einstaklingum inngöngu. Í samkomulaginu var einnig kveðið á um að salernisaðstaða 

mætti kröfum um öryggisstaðla (Samkomulag um ofbeldislausa og örugga skemmtistaði, 

2019) en flest tilkynnt kynferðisbrot á skemmtistöðum hafa átt sér stað inni á salernum 

staðanna (Kristín Ólafsdóttir, 2019). 

Á vefsíðu Reykjavíkurborgar var greint frá því að verkefnið hafi skilað töluverðum 

árangri og vísað til þess að samkvæmt Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafi samskipti  

lögreglu við dyraverði batnað og jafnframt hafi dregið úr tilkynningum um ofbeldisbrot 

inni á þeim skemmtistöðum sem voru aðilar að samkomulaginu (Færri slagsmál og aukið 

öryggi á skemmtistöðum, 2019). Í tilkynningu Reykjavíkurborgar er ekki vísað til neinna 

opinberra gagna og virðist skýrsla um málið ekki hafa verið gefin út. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Líkt og áður hefur komið fram 

var markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á umfang og einkenni næturhagkerfisins í 

Reykjavík. Við framkvæmd rannsóknarinnar var eigindlegri aðferðafræði beitt og gögnum 

safnað með viðtölum við rekstraraðila og aðra sérfræðinga tengda næturhagkerfinu. Í 

þessum kafla er fjallað um rannsóknaraðferð og rök færð fyrir vali aðferðar. Þar að auki 

er fjallað um val á viðmælendum og framkvæmd rannsóknarinnar; öflun gagna og 

úrvinnslu. Í lok kaflans er einnig farið yfir aðferðafræðileg og siðferðileg álitamál sem upp 

kunna að koma við rannsókn sem þessa. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í upphafi rannsóknar voru gerðar ítrekaðar tilraunir til að komst yfir tölulegar upplýsingar 

og tölfræði frá ýmsum ríkisstofnunum en fljótlega kom í ljós að slík gögn voru hvergi 

fáanleg. Telur rannsakandi þess vegna að utanumhaldi gagna sé verulega ábótavant hjá 

ríkisstofnunum og að ríkulegt erindi sé til þess að framkvæma megindlega rannsókn á 

umfangi næturhagkerfisins. Í ljósi þess að ekkert er til af aðgengilegum opinberum 

gögnum sem snúa beint að viðfangsefni rannsóknarverkefnis þessa og engar rannsóknir 

hafa verið framkvæmdar á íslensku næturhagkerfi er lokaverkefni þetta byggt, að mestu, 

á leitandi rannsókn eftir eigindlegri aðferðafræði og innihaldsgreiningu fyrirliggjandi 

gagna.  

Með rannsókn þessari var ætlun rannsakanda að ná utan um og skilgreina 

næturhagkerfi Reykjavíkur og með því finna raunsanna mynd af starfsemi og umhverfi 

næturinnar. Skemmtanalífið og rekstur veitingahúsa er, samkvæmt erlendum 

rannsóknum (Roberts og Eldridge, 2009), einn af burðarstólpum næturhagkerfisins og því 

var sú ákvörðun tekin að taka hálfopin einstaklingsviðtöl við aðila sem hafa beina tengingu 

við næturlífið og rekstur innan næturhagkerfisins. Sökum þess hversu illa er haldið utan 

um gögn sem hefði mátt nýta við greiningu umfangs næturhagkerfisins og nota til þess 

að áætla veltu eða fjárhagslegan ábata þeirrar starfsemi sem á sér stað að næturlagi, er 
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ómögulegt að greina eða reikna út fjárhagslega veltu næturhagkerfisins og fjölda starfa 

þess. 

Eigindlegar rannsóknir eru taldar ákjósanlegar þegar ætlun rannsakanda er að öðlast 

dýpri skilning á viðfangsefni en hægt er að ná fram með megindlegum rannsóknum. 

Eigindlegar rannsóknir byggjast, ólíkt megindlegum, á greiningu gagna sem ekki er hægt 

að gefa tölulegt gildi eða beita tölfræðilegum aðferðum við greiningu þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Með greiningu viðtala má gefa rödd viðmælenda vægi, samhliða 

upplifun þeirra og túlkun á umhverfinu. Með viðtölum má hvoru tveggja öðlast skilning á 

því hvað gerist í félagslegum veruleika – hvernig einstaklingar sjá heiminn, hvar þeir 

staðsetja sig innan hans og hvernig þeir takast á við áskoranir hans. Þannig varpa eigindleg 

viðtöl ljósi á viðfangsefnið, sem ómögulegt er að fanga einungis með tölulegum 

upplýsingum (Merriam og Tisdell, 2015).  

Rannsókn þessi er leitandi – vegna þess hversu lítið er vitað um viðfangsefnið – og 

byggir á aðleiðslu (e. induction), sem felur í sér söfnun gagna sem nota má til þess að móta 

tilgátur, kenningar og hugtök, ólíkt afleiðslu (e. deduction) – þar sem megin áhersla er 

lögð á að sannreyna og/eða prófa þær hugmyndir og kenningar sem áður hafa verið settar 

fram. Með viðtölum má safna innihaldsríkum gögnum, sem kunna þó að líta óskipulega  

út í upphafi. Hlutverk rannsakandans er að skilja kjarnann frá hisminu og greina svör 

viðmælenda á markvissan hátt og þannig safna upplýsingum sem púsla þarf saman, svo 

úr verði heildstæð mynd sem jafnvel má setja í stærra samhengi (Merriam og Tisdell, 

2015).  

Greining gagna byggist á hugmyndum úr fyrirbærafræði (e. phenemonology) sem 

rannsóknaraðferð. Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð má skilgreina sem ákveðna 

nálgun eða greiningaraðferð, þar sem horft er til reynslu og frásagna einstaklinga og þess 

freistað að greina mynstur í hugrenningum þeirra. Nálgunin felur í sér öflun upplýsinga 

með djúpviðtölum eða hálfopnum viðtölum. Viðtöl eru svo hljóðrituð og afrituð orðrétt 

áður en úrvinnsla gagna getur hafist. Greiningarleiðir fyrirbærafræði eru margbreytilegar 

en fela allar í sér að áhersla sé lögð á að rannsakendur geti dregið upp mynd af hverjum 

einstaklingi til samanburðar við þá heildarmynd sem mótast í ferlinu. Þannig má ganga úr 

skugga um að niðurstöður endurspegli sýn allra viðmælenda (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 
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3.2 Framkvæmd rannsóknar og val á viðmælendum 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna skiptir val á viðmælendum miklu máli. Ólíkt því 

sem tíðkast við framkvæmd megindlegra rannsókna, eru úrtök eigindlegra rannsókna lítil 

og ekki valin á handahófskenndan hátt. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru handvaldir, vegna stöðu þeirra og sérþekkingu á 

rekstrarumhverfi og stöðu næturlífsins. Tenging viðmælenda við næturlífið og aðkoma 

þeirra að næturhagkerfinu var ólík en allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa 

margra ára reynslu af störfum sem falla beint undir næturhagkerfið, svo sem með rekstri 

veitinga- og/eða skemmtistaða eða skipulagningu viðburða. Við val á viðmælendum var 

stuðst við tillögur frá verkefnastýrum Tónlistarborgarinnar Reykjavík og Miðborgarmála 

en þær tillögur áttu grunn sinn í þátttöku rekstraraðila að verkefninu Vibe Lab, þar sem 

hugmyndir um næturhagkerfið og næturborgarstjóra voru fyrst kynntar (Sæunn Ósk 

Unnsteinsdóttir og María Rut Reynisdóttir, munnleg heimild, 10. október 2018). Úrtak 

rannsóknarinnar var því hentugleikaúrtak af tillögulista borgarinnar. Þýði var greint í heild 

og viðmælendur valdir á grundvelli bakgrunns, starfsaldurs, aldurs og kyns. Með þeim 

hætti taldi rannsakandi að ná mætti fram fjölbreytni og breidd innan viðmælendahóps í 

því skyni að fá heildstæða mynd af næturhagkerfinu. Þrátt fyrir að ekki hafið verið um 

kerfisbundið úrtak að ræða var hagur og trúverðugleiki þátttakenda tryggður eins og 

frekast var unnt.  

Haft var samband við 12 mögulega þátttakendur símleiðis og þeim sent kynningarbréf 

(Viðauki 1) í tölvupósti í kjölfar símtals. Allir aðilar samþykktu þátttöku í rannsókninni en 

þrír þeirra forfölluðust þó vegna anna. Í kynningarbréfi rannsóknarinnar var farið yfir 

viðfangsefni og markmið rannsóknarinnar, greint frá fyrirhugaðri meðferð gagna og 

þátttakendum heitið fullum trúnaði. Tíu viðtöl voru tekin í lok sumars 2019, í ágúst og 

september. Öllum viðmælendum var tilkynnt að viðtöl yrðu hljóðrituð, til þess eins að 

hægt væri að vinna úr gögnum viðtala og gáfu allir þátttakendur samþykki sitt fyrir því. 

Þátttakendur voru einnig upplýstir um að einungis yrði greint væri frá svörum í skjóli 

nafnleysis og að svör yrðu gerð órekjanleg. 

Vegna smæðar úrtaksins voru öll persónugreinanleg einkenni, líkt og nöfn, starfstitlar 

og heiti vinnustaða, falin. Einnig var reynt eftir fyllsta megni að koma í veg fyrir að hægt 

væri að greina kyn þátttakenda út frá svörum þeirra en illmögulegt var að fá jafnt 
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þátttökuhlutfall karla og kvenna, vegna stöðu kynjahlutfalls innan geirans en flestir 

viðmælendur rannsóknarinnar voru karlmenn. Einnig var ákveðið að gefa þátttakendum 

ekki dulnefni, heldur aðgreina þá með númerum. 

Þátttakendur fengu kost á því að velja hvenær viðtöl fóru fram og hvar. Öll viðtöl fóru 

fram á vinnustöðum viðmælenda og voru þau öll hljóðrituð á símtæki rannsakanda. Viðtöl 

voru í kjölfarið afrituð og upptökum eytt. Viðtöl voru að meðaltali 56 mínútur sé miðað 

við lengd upptöku en 560 mínútur voru alls hljóð- og afritaðar og nýttar við úrvinnslu. 

3.3 Viðtalsrammi 

Við upphaf rannsóknar voru tveir viðtalsrammar (Viðauki 2 og 3) skilgreindir vegna ólíkrar 

aðkomu viðmælenda að næturhagkerfinu. Hvor viðtalsramminn innihélt opnar 

spurningar og var hlutverk rannsakanda að hvetja viðmælendur til þess að tala frjál slega 

út frá spurningum. Viðtölin voru hálfstöðluð og spurningar hálfopnar en fylgdu ákveðnum 

efnisramma. Efnistök viðtalsrammanna héldust óbreytt á milli viðtala en orðalagi 

einstakra spurninga var breytt eftir fyrstu tvö viðtölin í því skyni að ná fram betra flæði í 

viðtölum. Reynt var að fá viðmælendur til þess að stjórna ferðinni og tala um hjartfólgin 

efni, fremur að en þrýsta á eftir svörum sem þeir vildu eða gátu ekki tjáð sig frekar um 

(Esterberg, 2002). Viðmælendur voru enn fremur hvattir til þess að fara út fyrir efnið og 

segja frá sinni persónulegu reynslu og þeim þannig veitt tækifæri til þess að tjá sínar eigin 

skoðanir og veita upplýsingar sem ella hefðu ekki komið fram (Merriam og Tisdell, 2015). 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Eins og áður sagði byggðist úrvinnsla gagna á nálgun fyrirbærafræði sem 

rannsóknaraðferð og leitaðist rannsakandi eftir því að draga upp mynd af hverjum 

einstaklingi fyrir sig til samanburðar við heildarmyndina. Til þess var stuðst við opna 

kóðun; skipulagða og kerfisbundna tækni við gagnagreiningu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þegar framkvæmd er opin kóðun, er rannsakanda nauðsynlegt að bægja frá sér 

öllum fyrirframgefnum hugmyndum og greina viðtöl með opnum huga. Með kóðum næst 

aukinn skilningur á efni viðtala og um leið myndast greiðari aðgangur að nýtingu þess 

efnis sem nota má til þess að leggja mat á merkingarbærar upplýsingar þeirra (Esterberg, 

2002). 
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Líkt og áður hefur komið fram, var hvert viðtal afritað orðrétt af upptöku. Upptökunni 

var í kjölfarið eytt, eins og þátttakendum hafði verið lofað. Hvert og eitt viðtal var svo 

lesið yfir og hver setning og/eða málsgreind grandskoðuð og merkt með opnum kóða, 

sem endurspeglaði meginhugmynd þeirra. Þegar opinni kóðun á hverju viðtali var lokið, 

var framkvæmd yfirferð á kóðum þar sem þeir voru allir yfirfarnir, svo gæta mætti 

réttmætis þeirra. Í kjölfarið voru gögnin skoðuð á nýjan leik með það að leiðarljósi að 

kanna hvort finna mætti rauðan þráð í frásögn viðmælenda. Að því loknu var kóðum skipt 

upp í undirþemu, eftir eiginleikum þeirra og viðfangsefni. Að lokum voru undirþemu, sem 

deildu sameignlegum viðfangsefnum og eiginleikum, dregin saman undir þrjú aðalþemu, 

sem best þóttu lýsa niðurstöðum rannsóknarinnar en samantekt á hverju aðalþema er að 

finna í niðurstöðukafla. 

3.5 Aðferðafræðileg og siðferðileg atriði 

Rannsakanda er ljóst að ekki eru allir sannfærðir um áreiðanleika eigindlegra rannsókna 

og að hætta sé á að viðtöl endurspegli lítið annað en reynsluheim þeirra sem rætt er við. 

Með kóðun og greiningu viðtalanna, þar sem mynstur þeirra eru skilgreind óháð einstaka 

frásögnum, telur rannsakandi að spegla megi raunveruleikann og gefa nokkuð skýra mynd 

af þeim aðstæðum sem eru til rannsóknar.  

Greining rannsóknarinnar byggir að leyti á túlkun rannsakanda en rannsóknir sem snúa 

að fólki og eru bæði gerðar af fólki og fyrir fólk geta, ef varlega er ekki farið, valdið harmi 

og því er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um siðferðileg vafaatriði í rannsóknum 

sínum (Esterberg, 2002). Rannsakanda ber að forðast það að valda öðrum skaða af öllum 

mætti og hafa í frammi vönduð, heiðarleg og vísindaleg vinnubrögð ásamt því að sýna 

þáttakendum virðingu sem og friðhelgi þeirra (Háskóli Íslands, 2014). 

Hvað þessa rannsókn varðar telur rannsakandi mikilvægt að horfast í augu við 

mögulega hlutdrægni sína, sem virkur þátttakandi í næturhagkerfinu sem bæði neytandi 

og starfsmaður tónlistarhátíðar. Vegna þeirrar stöðu er hluti viðmælenda 

rannsóknarinnar mér kunnugir en enginn þeirra var þvingaður til þátttöku.  

Mikilvægt er að viðurkenna mögulegar fyrirframgefnar hugmyndir, sér í lagi þegar 

nálægð við viðfangsefnið er mikil og aðgreina heim viðmælenda frá sínum eigin. Möguleg 

bjögun rannsakanda var ljós við upphaf rannsóknarinnar og því sérstaklega gætt að halda 

henni í skefjum og láta hana ekki hafa áhrif á söfnun eða túlkun gagna (Merriam og Tisdell, 
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2015). Traust þátttakenda rannsóknarinnar kann því í einhverjum tilvikum að vera meira 

til rannsakanda og þátttakendur hugsanlega gefið ítarlegri skýringar en ef samband við 

rannsakanda hefði ekki verið staðar. Einnig er hugsanlegt að tengsl rannsakanda við 

þátttakendur hafi orðið til þess að þeir héldu eftir vissum upplýsingum, stöðu 

rannsakanda vegna. Ég er þó sannfærð um að staða mín hafi ekki haft teljanleg áhrif á 

framvindu viðtala, í það minnsta ekki neikvæð. Viðmælendum var gert ljóst að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt og öllum viðmælendum leið vel með þátttöku sína. Við úrvinnslu voru 

öll persónugreinanleg einkenni afmáð til þess að vernda friðhelgi einkalífs þátttakenda og 

því þótti ekki ástæða til að afla sérstakra leyfa hjá Vísindasiðanefnd eða Persónuvernd 

vegna rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður úr greiningu viðtalsgagna. Markmið 

rannsóknarinnar var, líkt og áður hefur komið fram, að varpa ljósi á stöðu íslenska 

næturhagkerfisins og greina umhverfi þess. Í upphafi voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: Hver er upplifun og reynsla rekstrar- og framkvæmdaraðila af 

stöðu íslenska næturhagkerfisins? Hvaða lausnir og tækifæri, í umhverfi 

næturhagkerfisins, sjá rekstrar- og framkvæmdaraðilar fyrir sér að verði til bóta í stöðu 

þess? 

Líkt og áður hefur komið fram á rannsókn þessi sér ekki fordæmi á Íslandi og því lá ekki 

ljóst fyrir hverjar væru helstu áskoranir íslenska næturhagkerfisins. Því var áhersla lögð á 

að skilgreina næturhagkerfið, eiginleika þess og vankanta með gagnaöflun eftir eigindlegri 

rannsóknaraðferð sem fólk í sér viðtöl við rekstrar- og framkvæmdaraðila sem búa yfir 

sérþekkingu á næturstarfsemi. Í kjölfar greiningar á viðtalsgögnum og kóðun voru valin 

þrjú aðalþemu. Þessum þemum hefur hér verið gefið eftirfarandi heiti en undir hvert 

aðalþema falla undirþemu og opnir kóðar: 

• Fyrsta þemað sem fékk heitið næturlífið og er víðtækasta þema 

rannsóknarinnar. Þar undir falla kóðar sem eiga að lýsa og skilgreina umhverfi 

næturinnar. Kóðarnir sem falla þar undir eru umhverfi, neytendur og viðburðir.  

• Þema tvö fékk heitið öryggi og undir það falla kóðarnir: öryggisgæsla, öruggir 

skemmtistaðir og öruggir viðburðir. 

• Þriðja þema rannsóknarinnar hlaut heitið áskoranir og lausnir og undir það falla 

allar mögulegar lausnir sem rekstrar- og framkvæmdaraðilar sáu fyrir sér að 

gætu leyst þeirra stærstu vandamál. 

4.1  Næturlífið 

Eitt fyrsta þema rannsóknarinnar sem rannsakandi tók eftir og þótti áberandi er það sem 

hér er kallað næturlífið. Þemað sjálft er yfirhugtak margra undirflokka, sem allir eiga það 

sameiginlegt að falla beint undir höfuðstarfsemi næturhagkerfisins; áfengistengdri 

skemmtun. Til frekari glöggvunar var þemanu skipt í þrjá undirflokka en á mynd 12 má sjá 

skiptingu þeirra. Í lok kaflans er að finna samantekt á efni hans. 
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Mynd 12: Næturlífið – undirflokkar 

4.1.1 Tími og umhverfi 

Undirstaða næturhagkerfisins er vettvangur þess eða umhverfi. Með umhverfi er hér átt 

við hvar, hvernig og hvenær viðskipti og þjónusta fara fram; umhverfi kaupenda og 

seljanda. Þessi hluti niðurstaðanna fjallar sérstaklega um hvernig var umhorfs að 

næturlagi og upplifun viðmælenda af landslaginu. Greining viðtalsgagna leiddi í ljós 

breytingar á umhverfi næturlífsins undanfarin ár, sér í lagi hvað varðar (opununar) tíma. 

Viðmælendur höfðu flestir orð á því að þeir skynjuðu breytingar á neyslumynstri fólks, 

hvort sem er vegna fjölgun ferðamenna, breyttra áfengisvenja í landinu, tilkomu happy 

hour eða fjölgun starfa með óhefðbundnum vinnutíma.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru heilt yfir sammála um að tækifæri 

næturhagkerfisins lægju fyrir að kvöldi fremur en nóttu og höfðu áhuga á því að standa 

að viðburðum og tilboðum fyrri hluta kvölds, til að laða að viðskiptavini, frekar en síðla 

kvölds eða nætur. Töldu viðmælendur að neikvæð áhrif áfengisneyslu viðskiptavina sinna, 

seint að kvöldi, hafi einnig haft neikvæð rekstrarleg áhrif næsta dag eftir neyslu áfengis, 

sér í lagi ef sú neysla hafi staðið yfir langt fram undir morgun en viðmælandi fjögur 

útskýrði sína afstöðu sem svo: 

Ég vil frekar kveikja svolítið í kvöldinu. Mér finnst voðalega mikið eins og mikið 
af íslenskum krökkum séu enn þá í þessu; að hella sig blinduð heima hjá sér 
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og fara svo á klúbbana klukkan eitt eða tvö - að fara þá niður í bæ. Ég vil frekar 
sjá alla bari stútfulla frá sjö og fólk fari fyrr heim svo það eyðileggi ekki daginn 
eftir sko. Mér finnst það vanta upp á íslenskt kvöld eða næturlíf. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skemmtanir þar sem áfengi er haft um 

hönd hefjist nú fyrr að kvöldi en áður. Í Reykjavík hefur lengi verið lenska og hefð fyrir því 

að sækja skemmtanir og ekki „fara í bæinn“ (eða á vínveitingastaði eða á ball) fyrr en seint 

að kvöldi, rekstraraðilum veitinga- og skemmtistaða oft til mikilla ama. Nokkur breyting 

virðist þó vera þar á og telja viðmælendur rannsóknarinnar breytinguna tilkomna vegna 

fjölgunar ferðamanna og þeirra áhrifa sem þeim fylgja. Upplifun viðmælanda sjö var 

eftirfarandi: 

Í raun mesta breytingin er eiginlega á rekstrargrundvelli. Þegar [staður] var 
og hét og fyrstu árin á [götu]], þá var bara ekki rekstrargrundvöllur fyrir lengri 
opnun, af því að þetta voru – sérstaklega yfir vetrartímann – 
eingöngu Íslendingar sem komu og þeir voru svo ofboðslega seinir út a það 
var oft kannski sem maður sat bara frá tólf til hálf tvö og beið. 

Þegar rannsókn fór fram þótti algengara að fólk hæfi skemmtanir tiltölulega snemma 

kvölds, með viðkomu á veitingastöðum borgarinnar og/eða börum, þar sem sérstök tilboð 

væru fyrir þá sem voru snemma á ferð. Viðmælandi sex taldi að neyslumynstur Íslendinga 

væri farið að líkjast því mynstri sem ætti sér stað í öðrum löndum: „Þetta er orðið líkara 

því sem þekkist erlendis. Fólk fer jafnvel bara beint eftir vinnu, í nokkra drykki, sumir 

ílengjast og aðrir fara heim.“ Flestir viðmælendur voru sammála um að verulegra 

breytinga væri að merkja á íslensku næturlífi og erlendra áhrifa væri að gæta í þeirri 

breytingu. Viðmælandi sex komst svo að orði: 

Fólk er mikið meira, kannski eins og við erum að tala um „næturlífið“. Þetta 
er orðið allt öðruvísi en þetta var. Fólk fer fyrr út; er að fara út að borða og er 
í bænum, er að kíkja á happy hour og mér finnst minna um þetta [fyllerí]. Það 
er orðið meira að gera fyrri part kvölds, heldur en var. Hér áður fyrr var það 
þannig að það var ekkert að gera fyrri part á börum og annað sko og svo 
byrjaði allt bara klukkan tvö en nú er þetta að tínast inn í gegnum allt kvöldið 
– en auðvitað kemur mesti þunginn þarna í restina, svona eftir miðnætti og 
upp úr klukkan eitt. 

Hvað álagstíma varðar, höfðu flestir rekstraraðilarnir sambærilega sögu að segja. 

Helgarnar voru að mörgu leyti enn einkennandi fyrir íslenskt næturlíf og mikill þungi á 

skemmtistöðum borgarinnar föstudaga og laugardaga; eftir miðnætti og fram undir 

morgun. Af gögnum rannsóknar að dæma reyndu rekstraraðilar að vinna markvisst að því 
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að dreifa álagi yfir vikuna, oft með viðburðum og uppákomum á virkum dögum, líkt og 

fram kom í viðtalið við viðmælanda fjögur: „Helgarnar eru svolítið, þær bera af 

hérna náttúrulega en við reynum að hafa virku dagana svol ítið svona spennandi.“ 

Þeir rekstraraðilar sem rætt var við töldu að talsverður dagamunur væri á sölu áfengra 

veitinga og að öfugt við helgarnar, væri sala meiri á daginn en á kvöldin. Viðmælandi tíu 

merkti talsverðan mun á sölu eftir tíma dags: „[…] Dagdrykkjan er yfirleitt betri á virkum 

dögunum en [áfengissala minni á] kvöldin“.  

Þegar viðtöl fóru fram stóð viðmælandi átta í miklum rekstrarbreytingum í þeirri von 

um að geta svarað kröfum viðskiptavinahóps síns. Taldi sá viðmælandi að álagsdreifingin 

væri að vissu leyti ákall viðskiptavina um breytingar og að erfiðlega hafi gengið að halda í 

viðskiptavini og þar með stöðugum rekstrarforsendum, sér í lagi á föstudögum: 

Á föstudögum er bara léleg mæting. Fólkið úr […] kemur hér og fyllir staðinn 
en svo eftir [klukkan] tólf, þá er ekki nógu mikil traffík í götunni til að halda 
áfram að fylla staðinn. Háskólafólkið drekkur frá klukkan sjö til tólf og eftir tólf 
eru allir þreyttir og fara heim. 

Rekstraraðilar voru sammála um að þeir vildu gjarnan fá undanþágur frá opnunartímum 

við sérstakar aðstæður, ef um væri að ræða tilfallandi uppákomur á borð við 

íþróttaviðburði eða aðra sérstaka viðburði. Þess ber þó að geta að rekstraraðilum stóð til 

boða að sækja um sérstök tækifærisleyfi til Sýslumanns, sem fáir viðmælendur vissu af. 

Viðmælanda eitt þótti almennt ekki erindi til þess að lengja opnunartíma sinn:  

Veistu, mér finnst þetta bara fínt. Þú veist, minn staður náttúrulega bara er 
þannig að kúnnarnir sem eru að koma á staðinn minn eru ekkert til í að hanga 
mikið lengur en til þrjú og þú veist, það er ekkert fyrir mér. Ef ég væri að reka 
næturklúbb myndi ég vilja hafa opið lengur en þetta hentar okkur ágætlega. 
Það væri kannski helst að - ég væri til í að það væri option að hafa opið lengur 
við ákveðin tækifæri. 

Enn fremur töldu viðmælendur að opnunartímar hefðu áhrif á næturmenningu og að 

hægt væri að dreifa álagi í miðbænum með því að gefa frekari heimildir til lengri opnunar 

á ákveðnum stöðum eða svæðum á virkum dögum. Viðmælandi þrjú taldi ástæðu til þess 

að endurskoða opnunartíma að hluta: 

Ég held að það væri gott fyrir menninguna að þetta væri, náttúrulega innan 
einhverra skorða, að þetta væri aðeins frjálsara. Alveg eins og með 
fimmtudaga. Það væri mjög gott að til dæmis að fá til þrjú á fimmtudögum 
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fyrir einhverja tiltekna staði upp á sko, þá ertu kominn með, þá ertu að dreifa 
hópunum, þú veist þá ertu ekki með alla á föstudögum og laugardögum. 
Þannig, ég held að það væri, ég held að það væri bara mjög gott einhvern 
veginn að bara; dreifing á opnunum. Ég skal alveg kaupa það að eftir því sem 
þú ferð ofar í byggð þá megi aðeins takmarka þessi leyfi frekar en það þarf að 
marka samt aðeins skýrari stefnu í öllu þessu. 

Enginn viðmælenda vildi lengja opnunartíma um helgar en flestir voru sammála um það 

að vilja lengja opnunartíma á virkum dögum, fram til klukkan tvö eftir miðnætti, til þess 

að geta brugðist við breyttu neyslumynstri og áfengisvenjum. Viðmælandi átta taldi 

mikilvægt að lengja opnunartíma á virkum dögum til þess að svara nýrri eftirspurn:  

Helgarnar virka mjög vel en á virkum dögum væri sniðugt að hafa þetta til tvö 
– eða þrjú, en tvö væri alveg topp. Til klukkan tvö er líklegast best. Ef það er 
opið til þrjú, þá kemur ekki þessi sem er að fara vinna klukkan níu. Þetta skiptir 
máli fyrir fólkið sem er að vinna allar helgar. Svona fólk í bransanum sem er í 
fríi miðvikudaga og fimmtudaga; þeir geta bara farið og fengið sér nokkra 
bjóra og svo búið. Klukkan eitt er rosalega snemmt og mesta traffíkin á virkum 
dögum er eftir klukkan ellefu. Fólk mætir bara eftir ellefu og þá bara, við 
eigum bara tvo tíma eftir til að gera eitthvað og það er allt of lítið.  

Alla jafna voru rekstraraðilar einorða um að opnunartímar veitinga og skemmtistaða í 

Reykjavík um helgar væru ekki vandamál og sýndu engan vilja til þess að lengja 

opnunartíma en viðmælandi fjögur orðaði það sem svo: „Við höfum alltaf verið mjög 

ánægð með þennan opnunartíma. Það gerist aldrei neitt gáfulegt eftir miðnætti.“ 

Rekstraraðilar skemmtistaða voru flestir sammála um að eftir því sem lengra sem liði á 

nóttina, því erfiðari yrðu viðskiptavinirnir. Viðmælandi tíu taldi að samhliða lengri 

opnunartíma væri ekki einungis aukinn rekstrarkostnaður, til að mynda vegna 

starfsmannahalds, heldur væri merkjanlegur munur á viðhaldskostnaði og nauðsynlegum 

úrbótum á staðnum sjálfum: 

Eftir fjögur, þá er bara verið, í raun og veru, að mjólka þessa auka peninga. Ég 
sé það bara að þegar klukkan er ákveðið mikið og fólk er orðið ákveðið fullt 
og ruglað á því, þá hérna, verður stemmingin bara súr og það er meira viðhald 
þegar þú ert með svona langan opnunartíma - því fólk verður bara klikkað. 

Þeir rekstraraðilar veitingahúsa sem rætt var við, höfðu þó allir áhuga á því að lengja 

opnunartíma eldhúsa og afgreiða mat lengur en gert er í dag. Sá hluti viðmælenda sem 

starfar við rekstur veitingahúsa í miðbænum og þótti öllum erindi til þess að mæta þörfum 

viðskiptavina sem borða seint, eða eftir klukkan tíu á kvöldin. Viðmælandi níu taldi 

ástæðu til þess að lengja opnunartíma eldhúsa í miðbænum:  
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Við erum svolítið að reyna covera markað sem er að fara út að borða seint á 
kvöldin, en [veitingastaður] er með opið eldhús til eitt um helgar og hálf tólf 
á virkum dögum, en við erum með til klukkan tólf [um helgar] og ellefu á 
virkum dögum […] ef ég væri að fara opna annan stað þá væri ég alveg til í að 
geta haft eldhús opið til þrjú. 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar sem rætt var við og störfuðu við rekstur veitingahúsa 

í miðbænum, þótti erindi til þess að mæta þörfum viðskiptavina sem borða seint, eða eftir 

klukkan tíu á kvöldin. 

4.1.2  Rekstrarumhverfi 

Innan veitingageirans er mikil samkeppni og þó meirihluti viðmælenda hafi verið sammála 

um mikilvægi samkeppninnar og að velgengni samkeppnisaðila í næsta nágrenni væri 

þeim iðulega í hag, höfðu þeir takmarkaðan áhuga á að vinna með samkeppnisaðilum 

sínum eða finna grundvöll til samstarfs. Algengt viðhorf viðmælenda var að „þannig hefði 

það alltaf verið“ og þótti ekki erindi til þess að breyta því, líkt og viðmælandi sex sagði: 

„Það er rosa erfitt að fá veitingamenn til að vinna saman. Það er bara þessi stétt sko. Við 

höfum verið með allskonar samtök veitingamanna og það er alltaf bara léleg mæting og 

allir í sínu horni.“ Í viðtölum voru viðmælendur spurðir um upplifun þeirra af samkeppni 

innan rekstrarumhverfisins. Flestir viðmælendur voru sammála um það, að þó allir 

rekstraraðilar væru í samkeppni, væri mikilvægast að einbeita sér að sínum eigin rekstri 

og horfa minna til þess hvað aðrir væru að gera, líkt og viðmælandi eitt hafði um málið að 

segja:  

Auðvitað erum við í samkeppni við alla staði í kringum okkur en ég reyni svona 
að hugsa ekki um samkeppnina á þann hátt að ég sé að pæla í hvað þeir eru 
að gera. Því, ég fæ mest út úr því að einbeita mér að því að gera það sem ég 
geri best, en auðvitað erum við í samkeppni við alla. 

Viðmælendur voru sammála um að nálægð við aðra veitinga- og skemmtistaði, sem 

trekktu að umferð fólks, væri þeirra rekstri í hag, eða kæmi ekki niður á honum í það 

minnsta. Viðmælandi níu taldi nálægð við aðra staði vissulega vera jákvæða: „[Það] er 

oftast bara fínt að hafa aðra staði nálægt sér, því það bara hjálpar til. Þú vilt ekki vera 

einhverstaðar einn og sér, þú vilt bara hafa líf í kringum þig.“  

Þrátt fyrir fréttir undanfarna mánuði af lokunum og gjaldþrotaskiptum ýmissa 

veitingahúsa í miðborginni, þótti hluta viðmælenda enn vera mikill uppgangur í flóru 

innan veitingageirans. Þá töldu sumir að ástæðu þess að samdráttur væri í rekstri, mætti 
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fremur rekja til offramboðs, fremur en fækkunar ferðamanna eins og fram kom í viðtali 

við viðmælanda fimm: „Allir eru að hugsa um peninga, það eru bara óteljandi 

veitingastaðir og allir að opna bar og allir að opna veitingastað og við eigum bara ekki 

svona mikið af fólki til að hafa svona marga staði.“  

Á árunum eftir hrun urðu miklar breytingar á viðskiptaumhverfi landsins og fyrirtæki í 

ferðaþjónustu spruttu upp eins og gorkúlur. Með fjölgun ferðamanna breyttust áherslur 

í viðskiptaumhverfinu og var upplifun viðmælenda af því með mjög misjöfnum hætti. 

Viðmælanda átta, þótti ferðamannastraumurinn hafa komið á ójafnvægi í vistkerfi 

íslenska næturlífsins: 

Ég hef aldrei séð miðbæinn svona. Miðbænum sjálfur er ömurlegur. Hann var 
bara miklu, miklu betri fyrir tíu árum síðan. Þá var bara röð af bílum frá 
Hlemmi að Austurstræti og fólk að labba um út um allt. Ég held bara að allt 
þetta wave of tourism og öll þessi hótel – það eru engir Íslendingar sem búa í 
101. Við erum ekki með neinar 101 rottur lengur. 

Viðmælendur voru flestir sammála um að um samdrátt væri að ræða í veitingabransanum 

og að í kjölfar falls flugfélagsins WOW, hafi tekjur þeirra frá ferðamönnum dregist saman. 

Þó var samrómur milli viðmælenda um að Íslendingar væru langt frá því að vera hættir að 

fara út og að velgengni væri háð því að finna sér rétt pláss innan markaðsins. Almennt 

voru allir viðmælendur sammála orðum viðmælanda eitt um að samhliða tekjumissi frá 

ferðamönnum sem komu hingað til landsins með flugfélaginu WOW hafi 

rekstrarkostnaður hækkað, sem gerði það að verkum að rekstrar- og framkvæmdaraðilar 

voru enn ragari en áður við nýsköpun innan næturhagkerfisins: 

[…] það mætti kannski verðlauna fólk eða einhvern veginn hjálpa fólki að gera 
eitthvað öðruvísi. Eins og þetta er í dag, þá græðir þú ekkert á því [nýsköpun]. 
Þá ertu bara með bar og plötusnúð og að selja bjór. Þú ert ekki að taka neina 
sénsa á að gera eitthvað spennandi. Það er líka svo dýrt. Segjum að þig langaði 
að vera með, taka eitthvað stórt rými á leigu og vera með eitthvað spennandi 
þar inni, einhverja klúbba stemmingu og kannski listasýningu eða eitthvað, 
það bara kostar allt svo ógeðslega mikið hérna að þú getur ekki gert neitt 
Nema bara rétt basic-ið. Það sem allir staðir eru að lenda í núna er bara að 
launakostnaður á börum og veitingastöðum á Íslandi er orðinn svo hár að þú 
tekur enga áhættu sko. Þú getur ekkert.  

Nokkrir viðmælendur nefndu að þeir fundu einnig fyrir nýjum áskorunum í rekstri og þá 

sér í lagi þeim sem sneru að ráðningu starfsfólks en viðmælandi níu fann einna helst fyrir 

þeim áhrifum:  
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Það er rosalega erfitt fyrir okkur að manna stöður því það er svo rosalega 
mikið taxation að við getum ekki borgað þeim vel. Þá bara vill fólk ekki vinna 
þessa vinnutíma fyrir svona lítinn pening […] það er orðið súper erfitt, bara að 
finna Íslendinga. Ekkert mál að fá útlenskt staff því það vill bara vinna hvenær 
sem er og Íslendingar eru ekki svona.  

Viðmælandi níu svaraði spurningu sem sneri að uppsetningu viðburða sem svo: „Við 

ætluðum að byrja á vikulegum viðburðum fyrr en síðan var staðurinn bara svo gífurlega 

vinsæll að við sáum ekki fram á að það væri þess virði alveg strax og  ákváðum að bíða 

aðeins með það“. Það mátti því áætla að einstaka staðir hafi ekki fundið fyrir samdrætti 

að sama leyti og margir aðrir, sem treystu fremur á aðsókn ferðamanna en heimamanna. 

4.1.3 Leyfismál 

Þær áskoranir sem oftast bar á góma í viðtölum voru þær sem sneru að leyfisveitingum 

en viðmælendur töldu mikilvægt sé að einfalda ferli sem snúa að umsókn og endurnýjun 

leyfa. Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að einfaldasta leiðin til þess væri 

að sameina allar upplýsingar á einn stað og gera þannig rekstraraðilum og öðrum sem 

hefðu hug á því að hefja rekstur eða halda viðburði einfaldara fyrir. Viðmælandi sjö lýsti 

sinni upplifun af ferlinu á eftirfarandi hátt: 

Í rauninni þá mætti alveg sameina þetta undir einn hatt. Það er rosalega mikið 
mál að sækja um leyfi og fá leyfi. Við vorum að breyta [skemmtistað] og 
stækka og það tók okkur hálft ár að fá leyfið í gegn, út af einhverjum 
reglugerðum og hitt og þetta. Þú þarft að tala við vinnueftirlitið og svo þurfa 
þeir að tala við heilbrigðiseftirlit og svo er það brunaeftirlitið og svo koll af 
kolli. Það væri mjög gott ef það væri einhver einn staður eða miðlæg gátt þar 
sem öll skjöl væri að finna og allar upplýsingar þar. 

Viðmælendur rannsóknarinnar töldu mikilvægt að borgin og eftirlitsaðilar settu skýrar 

línur og að reglum og viðmiðum væri fylgt eftir. Af svörum viðmælenda að dæma virtist 

þó nokkuð algengt að erfiðlega gengi að nálgast upplýsingar um um leyfismál; til að 

mynda um hvernig mátti nýta rými og hvernig ekki, sem gæti aukið tregðu 

framkvæmdaraðila til fjárfestinga og nýsköpunar, líkt og viðmælandi þrjú lýsti: 

[Það] eru allskonar einhvern veginn kvótar og eitthvað dót, Jú auðvitað má 
alveg vera einhver stýring á þessu en þú veist, það þarf að vera þá samt skýrar 
línur bara eitthvað, þú veist – áður en að þú undirritar einhvern leigusamning 
í einhverju rými – um hvað má gera í því rými. Þá má ekki vera bara eitthvað 
bara fullt af einhverjum spurningamerkjum. 
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Til viðbótar við leyfisumsóknir og það ferli sem því fylgir voru rekstraraðilar á eitt sammála 

um hægagangur í kerfinu væri stórt vandamál og letjandi fyrir þá sem hefðu hug á því að 

koma að breytingum og nýsköpun að næturlagi. Töldu viðmælendur að hægagangurinn 

væri ýmist afleiðing samskiptaleysis milli deilda innan stjórnsýslunnar og/eða 

takmarkaðra starfs- og opnunartíma sem tefðu fyrir framgangi mála en viðmælandi níu 

lýsti því sem svo: 

[Það eru] svona leiðinda hindranir eins og að það sé bara fundur einu sinni í 
viku. Þú veist, ef maður nær hlutunum ekki fyrir einhvern ákveðinn tíma þá 
tefst allt um eina viku: Þú ert kannski að klára setja einhvern vask og þegar 
hann er loksins kominn, eða þú veist, og þá vantar að láta breyta teikningum 
og skila fyrir ákveðinn dag og þá þarftu að bíða í viku. Svo færðu eina 
athugasemd og þá er heil vika í viðbót. Það er algjört djók. Þá er þetta bara 
tekið aftur fyrir vikuna eftir og stundum tekur þetta bara ógeðslega langan 
tíma. Það er það eina sem ég sé sem alvöru hindrun í kerfinu. 

Viðmælandi eitt taldi að tilkynningar um breytingar á regluverki skiluðu sér oft seint og 

illa og þegar um væri að ræða breytingar á úthlutun og endurnýjun leyfa, gæti 

seinagangur stjórnsýslunnar haft neikvæð áhrif í för með sér fyrir rekstrarmódel einstakra 

fyrirtækja. 

[…] þegar ég er í mínu umsóknarferli í vetur lendi ég í því að staðnum mínum 
er breytt úr flokki þrjú í flokk tvö. Kannski þýðir það að ég get ekki verið með 
lifandi tónlist hérna nema bara fram til klukkan tíu á kvöldin. 

Viðmælanda sex þótti einnig ástæða til að taka fram að fjárhagslegar afleiðingar þessa 

seinagangs gætu verið mjög íþyngjandi fyrir fyrirtæki í rekstri: „Þú ert með fullt af staffi 

sem þarf að borga laun og allskonar þróunarvinnu og annað sem er bara að taka allt of 

langan tíma og er bara að kosta allt of mikið af peningum.“ Til viðbótar við seinagang töldu 

viðmælendur að boðleiðum á milli eftirlitsaðila og borgarinnar væri ábótavant, líkt og 

fram kom í viðtali við viðmælanda sjö þegar hann lýsti upplifun sinni af endurnýjun 

rekstrarleyfis:  

Ég hérna, ég var að sækja um nýtt leyfi hérna hjá mér þegar ég tók yfir 
reksturinn yfir á nýtt fyrirtæki sem tók yfir. Það er búið að taka alveg 
ofboðslega langan tíma. Týndust tölvupóstar og tafðist allt af því það vantaði 
einhvern pappír og ég þurfti að vera senda pappíra sem ég fékk frá 
slökkviliðinu á borgina svo þeir gætu haldið málinu áfram inni hjá sér og 
eitthvað og þetta er búið að vera svona. Þetta er búið að vera mjög furðulegt 
allt saman. 
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Heilt á litið voru viðmælendur sammála um að mikilvægt væri að skýra betur verkferla að 

baki umsókna um leyfi eða endurnýjun þeirra og yrðu að ganga hraðar fyrir sig. 

Fjárhagslegar afleiðingar þess að bíða eftir svörum eru þess eðlis að rekstrar- og 

framkvæmdaraðilar töldu að lítil virðing væri borin fyrir störfum þeirra. Í næsta kafla er 

viðburðaumhverfið skoðað en þar er er komið meira inn á hvernig hægagangur hins 

opinbera hefur áhrif á framkvæmd viðburða. 

4.1.4 Viðburðir 

Viðburðaumhverfið á Íslandi er eilítið ólíkt hinu hefðbundna rekstrarumhverfi 

vínveitingastaða. Viðburðir eru tímabundnir og geta átt sér stað ýmist innan veitinga- og 

skemmtistaðaumhverfisins eða staðið algjörlega sjálfstæðir og farið fram á sínum eigin 

svæðum. Í þessum hluta niðurstaða er fjallað um viðburði sem sérstakar einingar, þ.e. 

viðburði sem sérstakir framkvæmdaraðilar eða viðburðahaldarar standa að og setja upp, 

nema annað sé tekið fram. Horft er sérstaklega til tónlistahátíða sem setja svip sinn á 

næturhagkerfið og hafa bein áhrif á það. Allir viðmælendur þessarar rannsóknar höfðu 

umtalsverða reynslu af skipulagningu viðburða. Af svörum þeirra að dæma var að finna 

viðburði í borginni öll kvöld ársins; allt frá karókí, bingó og drag sýningum til l jóðalesturs 

og bjórkvölda ásamt sérstökum tónleikum. 

Margir veitinga- og skemmtistaðir halda reglulega viðburði, ýmist með utanaðkomandi 

tónlistaratriðum eða einhverskonar innanhúss skemmtun en viðmælandi fjögur hafði 

umtalsverða reynslu af skipulagningu lítilla viðburða: „Við höldum úti ótrúlega 

skemmtilegri og fjölbreyttri dagskrá og við erum ábyggilega með hátt í 320 viðburði á ári. 

Þú veist, það er bara upp á hvern einasta dag eiginlega.“  

Kostnaður vegna viðburða er mismunandi en samkvæmt viðmælendum rannsóknar 

féll mestur kostnaður til vegna tónlistarviðburða og tónleikahalds þar sem lifandi tónlist 

var leikin. Viðmælendur voru almennt sammála um að þeir vildu halda fleiri viðburði en 

vegna kostnaðar væru færri tækifæri en ella fyrir flutning á lifandi tónlist fyrir framan 

áhorfendur, líkt viðmælandi eitt skýrði frá: 

Þú veist eins og ástæðan fyrir því að ég tók pásu frá live tónlistinni var bara að 
ég þurfti að ná jafnvægi í rekstrinum hjá mér. Þetta var bara orðið svo dýrt. 
Endurskoðandinn minn hringdi bara og „Þú eyddir hérna, það kostaði þig 15 
milljónir að vera með lifandi tónlist á þessu ári.“ -Ahh já, frábært. 
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Markaðurinn fyrir viðburði á Íslandi er ekki stór í samburði við erlenda markaði en 

eftirspurn eftir tónleikum og tónlistahátíðum virtist vera þó nokkur. Viðmælandi þrjú 

hafði áratuga langa reynslu af skipulagningu viðburða, upp á eigin spýtur og í samvinnu 

við aðra. Taldi hann að umfang viðburða á Íslandi væri mun meira en gert væri ráð fyrir, 

þó tölulegar upplýsingar um það lægju ekki fyrir. 

Síðan er náttúrulega umfangið á, þú veist, á þessu, umsýslan sem maður hefur 
tekið þátt í, varðandi innflutning á hljómsveitum og öðru - það eru hundruðir 
hljómsveita og tónlistamanna. Svona average ár gegnum tíðina, hefur maður 
verið að flytja eða taka þátt í því að flytja um og yfir annað hundrað 
hljómsveita á ári. 

Viðmælendur rannsóknarinnar, sem komu að skipulagningu viðburða, vildu ekki kannast 

við að nein sérstök samvinna væri á milli ólíkra viðburðahaldara og að samkeppnin kæmi 

í raun og veru í veg fyrir grundvöll að slíkri samvinnu, líkt og fram kom í svörum 

viðmælanda tvö: 

Ég myndi ekki beint segja samvinna, en það er náttúrulega bara svona 
eiginlega samvinna á bakvið tjöldin bara hjá okkur fólkinu, hópunum sem 
stöndum á bakvið. Eða það var allavega þannig á tímabili að við vorum með 
mjög margar deildir sem að unnu fyrir bara flesta þessa aðila. 

Þrátt fyrir að engin samvinna væri á milli viðburðahaldara, virtist þó vera nokkurs konar 

samtal þeirra á milli vegna smæðar íslenska markaðsins. Viðmælendur töldu slíkt samráð 

koma í veg fyrir að viðburðir væru haldnir á sama tíma eða féllu innan sama tímaramma 

– sem hefði bein áhrif á sölu miða og þar með tekjur viðburðahaldara. Viðmælandi þrjú 

útskýrði í viðtali sínu hvernig viðburðahaldarar eiga samtal sín á milli: 

Þetta er einhver díalógur sem er eða á að vera milli heiðursmanna. […] Það 
var pælingin, að menn geti allavega rætt saman: „Ég er að spá í einhverju 
þarna í haust“. Þannig að það sé eitthvað svona heiðursmannasamkomulag – 
[..] þannig það séu virtar tímalínur og svona sem meikar sense. Svona smá 
samráð. 

Viðmælendur voru sammála um að vegna smæðar markaðsins og samansafns þeirra 

einstaklinga sem hefðu áhuga og getu til þess að starfa innan geirans, væri mikilvægt að 

geta horft út fyrir hugmyndir um samkeppni og samnýtingu auðlinda – hvort sem er 

mannauð með sérþekkingu eða sértækan tækjabúnað, svo hægt væri að byggja upp 

reynslu og grunn innan geirans sem gæti nýst öllum þeim sem vildu setja upp viðburði en 

viðmælandi þrjú komst svo að orði: 
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Við þurfum svona basic knowledge fólk í að byggja upp svæðið og fólk í að, 
eins og bakvið tjöldin og allt þetta dót. Bara svona nýta infrastrúktúrinn sem 
verður til á einhverjum einum viðburði, að það geti nýst einhverstaðar 
annarstaðar líka. Þetta er lítið af fólki sem að í raun og veru er að byggja upp 
reynslu og þekkingu, þannig það er eiginlega svolítið mikilvægt að sá hópur 
nái að rúlla stærstan hluta árs, helst saman. Af því þá ertu kominn með svo 
smurða vél fyrir alla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendum, bæði rekstraraðilum og 

framkvæmdaraðilum sem héldu viðburði, þótti fjárhagsleg áhætta og skortur á hvötum í 

kerfinu vera helstu hindranir bransans sem einnig drægi úr vilja og getu einstaklinga til að 

halda viðburði. Viðmælandi fimm taldi að fjárhagslegan stuðning borgarinnar 

ófullnægjandi: 

Það er enginn beint svona þannig lagað hvati í kerfinu til að fara af stað með 
svona viðburði. Ég myndi allavega, þú ert alltaf að tala um einhverja 
fjárfestingu upp á tugi ef ekki hundruði milljóna og það er eitthvað, ef einhver 
[borgin] hendir einhverjum tveimur milljónum inn í eitthvað – æ, það er 
ekkert. 

Viðburðahaldarar voru á eitt sammála um að hægagangur innan stjórnsýslunnar, hvað 

varðaði veitingu og endurnýjun leyfa fyrir endurtekna viðburði, væri ein af 

meginástæðum þess að erfitt þótti að taka ákvarðanir um hvort hægt væri að halda 

viðburði. Viðmælendur töldu fjárhagslegar afleiðingar þess að skipuleggja viðburði og fá 

síðar höfnun frá borginni eða eftirlitsaðilum, væru oft alvarlegri en mögulegur ávinningur 

þess að sækja um leyfi og fá samþykki. Upplifun viðburðahaldara var, í einstaka tilfellum, 

sú að stjórnsýslan hafi ekki verið hliðholl þegar kom að skipulögðum viðburðum og að 

ákvarðanir innan stjórnsýslunnar hafioftar en ekki verið teknar af geðþótta hverju sinni. 

Þessi upplifun olli óöryggi innan bransans og dró úr framþróun hans, líkt og viðmælanda 

tvö komst að orði: 

Við erum endalaust í því, háð því að vera bíða eftir einhverjum 
ákvörðunartökum og öðru. Síðan bara líður tíminn og við erum alltaf, þetta er 
alltaf að koma allt, allt, allt of seint og á meðan ertu kannski með fjárfestingu 
upp á nokkur hundrað milljónir sem hangir bara á bláþræði, því það eru 
einhverjar geðþóttaákvarðanir í einhverju kerfi sem þú ert háður að bíða, þú 
veist hvort þú fáir actually að gera viðburðinn eða ekki. 

Viðmælandi fimm taldi sig alltaf, eða nánast alltaf, fá jákvæð viðbrögð við nýjum 

hugmyndum frá borginni en að nýjar hugmyndir reyndust oft óframkvæmanlegar vegna 

kerfislegra hindrana, sem drógu úr framkvæmdarvilja og áhuga til nýsköpunar innan 
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næturhagkerfisins: „Það eru allir alltaf að vilja gerðir en síðan er bara kerfið svo þungt að 

þetta er svo erfitt“.  

Viðmælandi tvö taldi kerfislegar takmarkanir og þá sér í lagi erfiðleika í 

umsóknarferlum um leyfi og þann tímaramma sem umsóknarferli féllu innan, einnig stóra 

áhrifaþætti í ákvörðunartöku einkaaðila um hvort setja ætti upp viðburði eða vinna 

einhverskonar nýsköpunarstarf innan næturhagkerfisins:  

Það þarf samt bara að, fyrir þannig, þannig að fólk yfir höfuð treysti sér til þess 
að fara út í einhverja fjárfestingu í þessu. Þá þarf, það er það minnsta allavega, 
sem fjárfestir og sem aðili sem er að taka alla áhættuna með viðburðinn, að 
þú hafir í raun og veru þetta ár til þess að skipuleggja þig fram í tímann. 

Viðburðahaldarar töldu einnig að hægagangur við úrvinnslu leyfisveitinga dragi verulega 

úr vilja og getu framkvæmdaraðila til þess að setja upp viðburði, líkt og fram kom í viðtali 

við viðmælanda tvö: „Við viljum bara að [átta mánuðum fyrir [viðburð], að allt sé komið 

á hreint. Við nennum ekki að vera klára einhverja samninga og dót korter í hátíð“.  

Viðmælendur voru sammála um að vandamál við uppsetningu viðburða séu ekki 

tilkomin vegna regluverksins og að það sem slíkt væri nauðsynlegt. Viðmælandi  tvö taldi 

að við kerfið væri frekar að sakast – framkvæmdina við að fylgja regluverkinu: 

Regluverkið sjálft er fínt en það má einfalda kerfið. Þú veist, það er alveg. Það 
er pínu flókið sko, það er náttúrulega, við erum bara orðin það góð í þessu og 
bara ég. Ég veit að ég þarf að sækja um og senda beiðni á afnotaleyfisdeildina, 
ég þarf að tala við slökkviliðið og tala við þennan og gera þetta. Þú þarft að 
tala við allskonar aðila og fara á fundi hingað og þangað um bæinn og hérna, 
það mætti einfalda þetta. Það mætti bara vera einhver starfsmaður hjá 
Reykjavíkurborg sem bara sér um þín mál og sér um þetta fyrir mig, ekki 
þannig að ég þurfi að vita það að, þú veist, hvar á að sækja um þetta og gera 
þetta og hvernig á að gera það og það er líka spurning, þú veist þegar þú ert 
búinn að halda [viðburð] sex sinnum á sama stað, að fá kannski í sjöunda 
skiptið: „Heyrðu, þú veist hvað þú ert að fara gera, viltu ekki bara gera þetta“. 

Viðmælendur voru sammála um að kerfisleg vandamál væru helst tilkomin vegna 

hægagangs og stirðra borðleiða innan kerfisins. Viðmælendur upplifuð vantraust 

stjórnsýslunnar í sinn garð, sem meðal annars væri sjáanlegt í trega borgarinnar og/eða 

eftirlitsaðila til leyfisveitinga og tókst viðmælanda tvö best að fanga þá upplifun: 

Það sem er kannski erfiðast er það að leyfin eru ekki að koma fyrr en á síðustu 
stundu. Þú veist, við fáum ekki leyfi fyrr en, þú veist við fáum ekki 
vínveitingaleyfi fyrr en bara daginn sem [viðburðurinn] byrjar og það þýðir 
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það að ég er í símanum, við sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu, hann faxar 
- eða sendir mér mynd af leyfinu og þá er einn trukkur hjá Vífilfell og einn hjá 
Ölgerðinni og annar hjá K. Karlssyni sem koma og henda, og koma með allt 
áfengið á svæðið, geta ekki komið með það fyrr en ég er komin með leyfið í 
hendurnar, þannig korter í [viðburð], já eiginlega bara á [viðburðinum] er fólk 
hlaupandi um að fylla á barinn.  

Viðmælandi þrjú taldi mikilvægt að árétta hvernig hægangur innan stjórnsýslunnar hefði 

að lokum áhrif á neytendur og öryggi þeirra. Hvernig stjórnsýslan bregst við fyrirspurnum 

og/eða skilar áliti sínu hefur bein áhrif á verklag framkvæmdaraðila sem að endingu hefur 

áhrif á neytendur: 

Og það er líka annað í þessu, þetta hefur verið, sem er bara að gera okkur 
geðveik, að þetta leyfadæmi þá – að leyfin komi ekki fyrr en svona seint þýðir 
það, að á hverju einasta ári er fréttaflutningur um það að mögulega verði 
engin [viðburður] því við erum ekki með leyfi. [Þ]etta er bara eitthvað sem er 
rosalega slæmt, þetta hefur rosalega slæm áhrif. Þetta hefur áhrif á miðasölu 
til dæmis. Við sjáum til dæmis að miðasalan okkar, að stærstum hluta fer ekki 
fram fyrr en bara daginn fyrir [viðburð], þegar fólk veit að það verður 
[viðburður] en þetta er ekki gott því þú veist þá aldrei hvað þú þarft mörg 
klósett, hvað þú þarft marga í gæslu, hvað þú þarft marga barþjóna hvað þú 
þarft mikið af vörum, og þetta er bara eitthvað sem verður að laga. Þetta 
gengur ekki. 

Hægagangur innan stjórnsýslunnar hefur þó ekki einungis áhrif á neytendur, heldur 

upplifa viðburðahaldarar og aðrir rekstraraðilar að grafið sé undan trúverðugleika þeirra 

þegar boðleiðir eru illa skilgreindar og samskipti hæg. Viðmælandi tvö hafði ítrekað lent í 

því að fjölmiðlar hafi gert sér fréttamat úr upplýsingum um hversu erfiðlega hefur gengið 

að fá leyfi til vínveitinga tímanlega: 

[…] núna í ár, þá mætti ég í sjónvarpsviðtal til að peppa upp [viðburðinn] og 
fyrsta spurning sem ég fæ frá fréttamanni er „Nú fenguð þið ekki áfengisleyfi 
fyrr en í dag, hvernig stendur á því?“. Náttúrulega bara því barinn var ekki til í 
síðustu viku og þetta er bara eitthvað svona rugl.  

Með því að draga veitingu leyfa á langinn, fá fjölmiðlar tækifæri til þess að gera veður úr 

málum sem annars hafa enga þýðingu. Við það bíður orðspor rekstraraðila og 

viðburðahaldara hnekki gagnvart almenningi. Þar með ýtir það undir hugmyndir 

rekstraraðila og viðburðahaldara um vantraust borgarinnar og eftirlitsaðila í sinn garð, 

sem veldur frekari tregðu í samskiptum þeirra á milli. Enn fremur telja viðburðahaldarar 

og rekstraraðilar að þetta vandamál sé þess eðlis að einfalt sé að leysa og ófýsi 

stjórnsýslunnar til þess að breyta verklagsháttum gefi til kynna að starf þeirra sé ekki 
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metið til jafns við þau störf sem eiga sér stað innan dag-hagkerfisins, líkt og viðmælandi 

þrjú lýsti: 

Þú veist, það er óskiljanlegt hvers vegna þetta fer svona fram: „Þeir ætla að 
vera með bar þarna, þeir fá leyfi“, frekar á þá bara, daginn sem [viðburðurinn] 
er, er hægt að afturkalla leyfið frekar en að veita ekki leyfið fyrr en á síðasta 
degi. Já, þetta er alveg, þetta er grafalvarlegt mál. 

Upplifun viðmælenda að vera sífellt látnir á hakanum þegar kemur að úrvinnslu mála 

grefur undan sambandi þeirra við hið opinbera og rýrir traust þar á milli. Í næsta kafla er 

samband rekstrar- og framkvæmdaraðila við neytendur sína og hvernig hið opinbera 

fléttast inn í það samband. 

4.1.5 Neytendur 

Í þessum hluta niðurstaða er fjallað um neytendur næturhagkerfisins, sem hér eru 

skilgreindir sem allt það fólk sem ýmist tekur virkan þátt í því eða tengist því óbeint. Af 

svörum viðmælenda að dæma eru virkir þátttakendur næturlífsins á aldrinum 20 ára og 

eldri. Allir viðmælendur voru sammála um hversu verðmæt viðskiptavinavild innan 

næturhagkerfisins væri og hversu miklu máli það skipti fyrir rekstur að rækta sambandið 

við viðskiptavini sína. Viðmælandi sjö hefur margra ára reynslu af rekstri og hafði því fylgst 

með fjölbreyttum hóp viðskiptavina sinna: „Þetta er allur aldurshópur og við sjáum 

rosalega mikið af kynslóðum koma og fara, þannig þetta er mjög skemmtilegt en erfitt að 

reyna halda þeim við.“ 

Hluti rekstraraðila taldi áhrif ferðamanna á vilja heimamanna til þess að stunda 

næturlífið hafi ekki alltaf verið jákvæð og þurft hafi að leggja sig fram við það að halda í 

viðskiptavinavild heimamanna – sem á mörgum stöðum upplifðu sig ekki velkomna eða í 

minnihluta gagnvart ferðamönnum. Viðmælendur voru allir mjög meðvitaðir um áhrif 

ferðamanna á tekjumöguleika á þeirra en viðmælandi tíu þótti  mikilvægara að hlúa að 

fastakúnnum og heimabúum: 

[Þessi staður] höfðar ekkert til allra, eða þú veist. Það er bara að velja og hafna 
og svo náttúrulega eins og með túrismann, þegar hann var mikill þarna 2015, 
2016, þá var þetta alveg crazy sko. Þá voru allir túristarnir að setja einhverjar 
kröfur og eitthvað svona en lókallinn - það var svo erfitt fyrir hann að venjast 
túrismanum: „Það eru ekkert nema túristar hérna inni“ og öll borðin bara 
upptekin […]. Þannig við þurftum svolítið að vinna ekki gegn því en ekki vinna 
með því heldur. 
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Á veitinga og skemmtistöðum í Reykjavík er viðskiptavinavild mikil. Fólk sækir af hollustu 

sömu staðina ár eftir ár og í sumum tilfellum – áratugum saman, líkt og viðmælandi sex 

lýsti: „Á hverjum einasta stað er alveg stór fastakúnna hópur. Því fólk fílar bara að koma 

þar sem að þú veist, fólk þekkir þig og færð kannski smá afslátt og þú þekkir fólk þarna á 

staðnum.“ Viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að eiga gott samband við 

þennan hóp fastakúnna sem sækir staðina reglulega og hvernig sá hópur getur í 

einhverjum tilfella verið staðnum til sérstöðu. Viðmælandi tíu lýsti sambandi sínu við 

viðskiptavini svo: „[…] en sambandið, jújú, það er mjög gott eins og við þennan fastakúnna 

hóp. Við erum náttúrulega ótrúlega, við erum með svo mikla sérstöðu að vera með 

þennan fastakúnna hóp, sem hefur komið hérna alveg bara frá því að [staðurinn] opnaði. 

Það er ofboðslega mikið customer loyalty.“  

Enn fremur þótti rekstraraðilum samband við fastakúnna og heimamenn – þá sem 

reglulega eða óreglulega sækja staðina, vera grundvöll fyrir því að byggja upp andrúmsloft 

sem laðar að frekari viðskipti. Viðmælanda níu þótti samband við heimamenn vera 

mikilvægara en að reyna höfða til ferðamanna: „Stemmingin kemur ekki með einhverjum 

sem kemur bara einn föstudag eða einn laugardag og svo farinn. Ferðamenn sem koma 

hingað einu sinni í lífinu – þú getur ekki búið til stemmingu eða búið til business með 

þannig gestum.“ Þrátt fyrir mikilvægi viðskiptavinavildar var hluti viðmælenda þeirrar 

skoðunar að án ferðamanna væri hér lítið sem ekkert næturlíf, líkt og viðmælandi sjö 

útskýrði: „[…] með auknum ferðamannastraumi þá hérna, í raun snar breyttist umhverfið 

og það varð actual rekstrarforsenda fyrir því að vera með opið og líka: drykkjumenning 

Íslendinga hefur breyst með allri happy hour væðingunni.“ 

Eins og áður hefur komið fram merkja rekstraraðilar breytingu á neysluhegðun. Stór 

hluti viðmælenda taldi að sú breyting væri tilkomin vegna erlendra áhrifa; líkt og happy 

hour. Hluti viðmælenda taldi þessa breytingu einnig vera tilkomna vegna fjölgunar 

ferðamanna og að sú breyting sem þeir finndu væru vegna þess að nú væri stór hluti 

viðskiptavina þeirra af erlendu bergi brotnir og að minna færi fyrir viðskiptum 

heimamanna. Viðmælandi fjögur hafði ákveðnar kenningar um að efnahagslegar 

breytingar á landsvísu og batnandi fjárhagur landsmanna stuðlaði að breytingum á 

neysluvenjum: 
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Ég hef ákveðnar kenningar hvað það varðar. Því nú er náttúrulega bara 
góðæri. Ég held að eiturlyfjaneysla sé að færast í aukana á kostnað 
áfengisneyslu. Þannig auðvitað er alltaf góð sala á bjór og svona, en það hefur 
aðeins dregist saman. En ég held það sé út af góðærinu. Ég held að fólk sé 
bara að fá sér kókaín og kampavín. Sama stemming og 2007. 

Það er þó ekki bara neysluhegðun Íslendinga sem hefur tekið breytingum en flestir 

viðmælendur voru sammála orðum viðmælanda níu um að dregið hafi úr eyðslu og neyslu 

erlendra ferðamanna: 

Ferðamenn eru að eyða miklu minna og það er bara bein afleiðing af 
gjaldeyrismálum og það er bara lítið hægt að gera í því. Það kemur kannski 
á móti að Íslendingar eru að leyfa sér meira. Ég trúi því - en svona overall þá 
er það aðalega bara ferðamaðurinn sem maður tekur eftir; sem er kannski í 
staðin fyrir að koma og fá sér 2-3 rauðvínsglös eða flösku, þá eru þau frekar 
að koma bara í aðalrétt og eitt vínglas. Á meðan, fyrir nokkrum árum síðan 
- þá var fólk að fara mikið í sjö rétta seðil og vínflösku eða vínpörun. 

Stór hluti viðmælenda taldi að framkoma eftirlitsaðila í garð bæði rekstraraðila og 

viðburðahaldara bæri vott um að vera, í einhverjum tilfellum, háð og skilyrt af 

viðskiptavinahóp sínum, sem að stórum hluta ákvarðast með áherslum í tónlistarvali. 

Töldu viðmælendur að fordóma gætti innan hins opinbera og þá sér í lagi á meðal 

eftirlitsaðila, sem snúa að ákveðnum tónlistasenum en viðmælandi eitt komst svo að orði:  

Þetta er tónlistartengt líka. Stefnan bara - hip hop - danstónlist, - ungt og 
progressive eitthvað, þá er bara samasemmerki að það sé eitthvað meira, 
neysla á þessu og neysla á hinu. Það er bara þannig, þannig virkar kerfið. Það 
er alltaf verið að setja fólk í hólf og flokka niður 

Viðmælendur töldu að fordóma gæti innan hins opinbera og þá sér í lagi á meðal 

eftirlitsaðila, sem snúa að ákveðnum tónlistasenum. Viðmælandi tvö komst svo að orði: 

Varðandi [tónlistarhátíð A] og í raun og veru [tónlistarhátíð B], þú veist, ég tek 
ekki [tónlistarhátíð C] með inn í þennan pakka. Við höfum verið að vinna alveg 
mjög mikið með lögreglunni en það hefur verið svolítið svona, pínu offors, 
varðandi hunda og leit á fólki og það hefur verið þesskonar áreiti af höndum 
yfirvalda. Því þar erum við að tala um bara ákveðnar tónlistarstefnur sem eru 
fordómar fyrir í kerfinu. 

Á þessum orðum má glögglega sjá að talsverð kergja situr í framkvæmdaraðilum í garð 

eftirlitsaðila vegna þess sem þeir telja vera ósanngjarna meðferð. Viðmælendur töldu 

fordóma vera sýnilega hvorutveggja í framkomu yfirvalda í garð tónleikagesta og 

umfjöllun fjölmiðla um ákveðna skemmtistaði eða viðburði. 
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4.1.6 Samskipti við opinbera aðila 

Allir viðmælendur voru sammála um að samskiptum milli borgar og rekstraraðila væri 

ábótavant. Taldi hluti viðmælenda, að vegna sinnar fyrri reynslu af samskiptum við 

borgina, að þeir ættu erfitt með að sjá fyrir sér betri samskipti við borgina og/eða 

möguleika á samstarfi og samvinnu við uppsetningu viðburða en eins og viðmælandi níu 

lýsti: „Maður er kannski ekkert að sækjast eftir einhverju samstarfi við þá, því 

maður hefur ekki séð það gerast.“ Af niðurstöðum rannsóknar að dæma er viðhorf 

rekstraraðila til borgarinnar nátengt upplifun þeirra og reynslu af samskiptum. Allir 

viðmælendur voru sammála um að regluverkið væri skiljanlegt og nauðsynlegt en settu á 

sama tíma spurningamerki við verkferla og aðgengi að upplýsingum, líkt og viðmælandi 

átta lýsti „Það er rosalega erfitt að fá rekstrarleyfi en aftur á móti þá finnst mér það, 

erfiðleikarnir eru rosalega eðlilegir. Það þarf að vera aðgengi fyrir fatlaða – ég skil það 

alveg.“ 

Viðmælandi átta taldi að íslenskt rekstrarumhverfi stæðist ekki samanburð við 

sambærileg markaðsumhverfi á erlendri grundu og að hérlendis væru takmarkanir 

rekstrarfrelsi mun meiri að kvöld og næturlagi en annarstaðar:  

Ef maður fer til stórborga á borð við Berlín eða London, þá er virðist allt vera 
töluvert opnara þegar kemur að því að gera hluti. Oft eitthvað sem tengist 
eins og áfengi, ef maður er með - við mættum aldrei vera með bjórdælu úti, 
því það yrði stoppað strax. Það er einhvern vegin svona meira frjálsræði með 
marga hluti og ég held að eins og með [viðburð] það fór eiginlega svolítið, við 
vorum með leyfi til að spila ákveðið lengi og það fór nokkrar mínútur yfir og 
það var fundur með Reykjavíkurborg daginn eftir. 

Hluti viðmælenda sagði frá því hvernig þeir hafi fundið sig tilneydda til þess að finna leiðir 

fram hjá boðum og bönnum, til að geta haldið starfi sínu áfram. Dæmi eru um það að 

rekstraraðilar nýti hægagang í samskiptum við borgina sér í hag en viðtali við viðmælanda 

átta lýsti hann sinni upplifun sem svo: 

Ég var með tækni á [staður]. Þá sendi ég inn teikningu með eitthvað, eins og 
útiborðin og ef löggan kom og sagði eitthvað, sem  hún gerði alltaf því ég var 
yfirleitt kominn aðeins út fyrir, þá sýndi ég tölvupóstinn sem ég var búinn að 
senda Reykjavíkurborg og yfirleitt svöruðu þeir aldrei fyrr en tveimur 
mánuðum seinna og þá var bara sumarið búið. Ef þeir svöruðu snemma þá 
sendi ég bara leiðréttingu eða einhverja athugasemd og þá var ég alltaf með 
afsökun: „Ég er alltaf að reyna hafa samband við Reykjavíkurborg en 
ég fæ aldrei svar.“ 
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Allir viðmælendur voru sammála um aðgengi að upplýsingum væri ábótavant. Hluti 

viðmælenda taldi sig ekki hafa neina leið til þess að nálgast upplýsingar um fyrirætlaðar 

framkvæmdir á meðan aðrir viðmælendur, sem vissu að hægt væri að nálgast allar 

tilkynningar um framkvæmdir borgarinnar á vefsíðu Reykjavíkurborgar, þykir birting 

tilkynninga ómarkviss. Viðmælandi sex var ósáttur við að ábyrgðin væri sín og annarra 

rekstraraðila og að æskilegt væri að senda upplýsingar á hagsmunaaðila, til þess að koma 

í veg fyrir óþarfa vandamál: 

Maður er ekkert alltaf inn á vef hjá borginni að reyna fylgjast með einhverjum 
framkvæmdum eða framkvæmdaráætlunum og þá finnst mér bara að þú 
veist, þeir mættu, ef það eru framkvæmdir og það eru hagsmunaaðilar í 
borginni þá má bara senda bréf á alla. Eitt email eða hvað sem er – senda 
einhvern starfsmann og bara láta vita.  

Viðmælendur voru allir sammála um samskipti við einstaklinga innan bæði stjórnsýslu og 

úr röðum eftirlitsaðila væru góð og fólkið sem þar inni væri ekki við að sakast, heldur lægi 

vandamálið fremur í kerfislegum hindrunum sem yrðu til þess að erfitt væri að átta sig á 

við hvern eða hvaða deild æskilegt væri að hafa samband við, til þess að fá leyst úr 

áskorunum hverju sinni, líkt og viðmælandi sjö lýsti: 

Ég held þetta er erfitt vegna þess að þú veist aldrei við hvern þú átt að tala. 
Þú hringir í borgina og hún segir þér að tala við sýslumann og þú hringir í 
sýslumann og hann segir að þú eigir að tala við borgina og þetta er svo mikið 
þannig. Hvert á ég að senda [þessi gögn] nákvæmlega? Og hvað á ég að hafa? 
Þetta er ekki mjög auðvelt.  

Til viðbótar við erfiðleikana sem felast í því að vita ekki hvert skal beina fyrirspurnum 

og/eða kvörtunum, flækist málið enn frekar þegar kemur að síma- og viðtalstímum 

eftirlitsstofnanna, sem viðmælendur töldu í besta falli takmarkaða. Enn fremur töldu 

viðmælendur að takmarkað aðgengi að stjórnsýslunni væri letjandi fyrir starfandi 

rekstraraðila sem hefðu hugmyndir að nýsköpun eða þyrftu að fá úrlausn ákveðinna mála. 

Viðmælandi eitt taldi að þessi takmörkun gæti jafnvel verið yfirþyrmandi í augum þeirra 

sem ekki hefðu reynslu eða leiðsögn í gegnum ferlið: 

Þetta símatíma dæmi: Þú hringir í einhvern og færð bara „Næsti símatími er  á 
milli 10 og 11 á miðvikudaginn“. Þannig mér finnst ekki mjög gott aðgengi að 
stjórnsýslunni. Það er bara af því maður er orðinn svo sjóaður í þessu. Þú veist, 
ég myndi ekki vilja vera nýr að fara opna einhvern stað. Þú þarft svolítið að 
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vita sjálfur hvaða leið þú þarft að fara og við hvern þú þarft að tala, sem er 
ekki mjög eðlilegt – að það sé þannig. 

Þá voru viðmælendur almennt fremur sammála um það að flestir væru að leggja sig fram 

við það að leysa vandamál og finna lausnir, þó vissulega kæmi fyrir að ákvarðanir væru 

þeim ekki alltaf að skapi, líkt og viðmælandi níu lýsti: „Það eru lang - lang flestir, eiginlega 

bara allir, bara vinna mjög gott starf og eru allir mjög kurteisir. Að sjálfsögðu lendir maður 

í því inn á milli, að manni finnst einhver vera ósanngjarn. Það gerist stundum“. 

Af svörum viðmælenda að dæma er verkferlum eftirlitsaðila talsvert ábótavant. Nánast 

allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu sambærilega sögu að segja þegar kom að 

úttektum og tilskipunum sem, í flestum eða öllum tilfellum viðmælendur töldu 

skiljanlegar, voru gjarnan ófullkláraðar og ollu því að eftirlitsaðilar komu í endurteknar 

úttektir sem kostaði rekstraraðila tilheyrandi tíma og fjármuni, líkt og viðmælandi níu 

hafði upplifað: „Það kannski svona þú veist, erfiðast er kannski að þegar eftirlitsaðilar 

koma og gefa þér fimm athugasemdir og þú lagar það allt og svo koma þeir aftur og koma 

með aðrar - fimm nýjar.“ 

Viðmælendur voru einnig sammála um að tilkynningar um breytingar á reglugerðum 

eftirlitsaðila bærust seint og illa en meirihluti viðmælenda hafði persónulega reynslu af 

því að slíkar breytingar, sem hefðu haft bein áhrif á starfsemi þeirra, hafi ekki borist fyrr 

en löngu eftir að breytingar tóku gildi. Dragi eftirlitsaðilar að tilkynna hagsmunaaðilum 

um breytingar á regluverki sem hefur bein áhrif á starfsemi þeirra er algengt að 

viðmælendur upplifi að stjórnsýsluna skorti gagnsæi. Viðmælandi eitt komst svo að orði: 

Ég þurfti að breyta flokkuninni á staðnum úr flokki þrjú í flokk tvö, út af 
einhverjum breyttum reglum hjá Heilbrigðiseftirlitinu sem enginn vissi af. Það 
hefur tafið ferlið líka. Þannig ég myndi nú ekki segja að það sé mikið gagnsæi 
í stjórnsýslunni.  

Algengt er að rekstraraðilar og aðrir framkvæmdaraðilar innan næturhagkerfisins upplifi 

að lítil virðing sé borin fyrir störfum þeirra og afkomumöguleikar og væri það meðal 

annars sjáanlegt í því sem viðmælendur töldu vera undarlega ákvarðanatöku í ýmsum 

málefnum borgarinnar. Aðspurður sagði viðmælandi eitt að að mögulega stæðu þeir sem 

kæmu að ákvörðunartöku, of fjarri raunverulegum vandamálum og tækifærum til þess að 

átta sig fyllilega á afleiðingum ákvarðana sinna fyrir hagsmunaaðila næturhagkerfisins:  
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„Ég held að borgin kannski átti sig ekki alltaf á því hvað er í borginni, […]. Menn eru ekki 

alveg að átta sig á að ákvarðanir hafa afleiðingar fyrir fólk sem er með allt sitt undir.“  

Viðmælendur voru sammála um að kerfislegar hindranir og illa skipulagðar boðleiðir 

væru megin ástæður þess þeim þætti lítið gert úr tíma sínum og afrekum. Töldu 

viðmælendur að þessar hindranir og viljaleysi borgarinnar og/eða eftirlitsaðila til þess að 

koma til móts við þá sýndu fram á virðingarleysi í sinn garð og að áhuga- og/eða 

afskiptaleysi stjórnsýslunnar í garð skemmtana og vínveitingaiðnaðarins sýni fram á að 

hún njóti ekki sömu virðingar og aðrar iðngreinar. Viðmælandi þrjú taldi að opinberir 

aðilar hreyktu sér, í einhverjum tilfella, af árangri þess einstaklingsframtaka sem ættu sér 

stað innan næturhagkerfisins : 

Viðhorfið er náttúrulega. Sko viðhorfið gagnvart svona viðburðum er bara svo 
ofboðslega svona eftir hentisemi. Stundum er það rosalega nice fyrir borgina 
og aðra að berja sér á brjóst, eins og að þeir séu svo stoltir af þessu og hinu 
en síðan er það líka, þá heyrir maður ofboðslega mikið talað gegn svona 
viðburðum og gert lítið úr tíma og peningum fólks, miðað við hvernig svona 
hlutir vinnast oft og hversu þungt þetta er og hvað þetta er mikið bras. En ég 
veit það ekki. Ég held að það sé ofboðslega margt sem má laga í þessum 
verkferlum. 

Viðmælendur voru einorða um að vilja vera hafðir með í ráðum þegar kæmi að 

ákvörðunum og framkvæmdum sem tengist þeirra starfsemi og umhverfi beint. Rekstrar- 

og framkvæmdaraðilar töldu það mikilvægt að borgin gæti leitað til  þeirra og fengið álit á 

málefnum sem hefðu bein áhrif á rekstrarmöguleika þeirra og einnig að geta gefið álit sitt 

á bestu framkvæmd miðað við aðstæður, eftir að ákvarðanir hafa verið teknar innan 

stjórnsýslunnar. Viðmælandi þrjú taldi það einkar mikilvægt að samskipti stjórnsýslu og 

framkvæmdaraðila þyrftu að vera jöfn í báðar áttir og að rekstrar- og framkvæmdaraðilar 

væru viljugir til þess að gefa ráðleggingar, þegar kæmi að málefnum sem snúa beint að 

þeim: 

Það er svo margt sem má ráðfæra sig við okkur varðandi. Svo margt sem væri 
hægt að laga. Þar sem fólk er að vinna dálítið ofan í hvoru öðru og svona, og 
yfirleitt er ekki leitað til þeirra eða okkar, framkvæmdaaðilana hvað varðar 
eitt eða neitt. 

Þrátt fyrir samskiptavandamál stjórnsýslu og hagsmunaaðila næturhagkerfisins, töldu 

viðmælendur að vissulega hafi aðstæður þeirra og rekstrarumhverfi batnað, meðal 

annars vegna viðleitni borgaryfirvalda og vilja þeirra til þess að rækta hagkerfi næturinnar. 
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Þeir viðmælendur sem þekktu til tónleikahalds og uppsetningu tónlistaviðburða voru 

sammála um mikilvægi þess að borgin kæmi til aðstoðar, líkt og í tilfelli úrbótasjóðs 

tónleikastaða í Reykjavík á vegum Tónlistarborgarinnar Reykjavík. Viðmælandi eitt var 

ánægður við framtak Tónlistaborgarinnar Reykjavík, sem nýlega hefur stofnað úrbótasjóð 

fyrir tónleikastaði í Reykjavík: 

Þar sem að núna bara nýtilkomið að það er einhver framkvæmdarsjóður, 
Tónlistaborgin, eitthvað [Úrbótasjóður tónleikastaða í Reykjavík]. Það er 
geðveikt. Það eru svona hlutir sem skipta máli fyrir litla aðila þarna úti, eins 
og [tónleikastaður] og fleiri staði sem eru að reyna halda uppi rekstri á 
einhverjum lifandi viðburðum og öðru. 

Þrátt fyrir stofnun úrbótasjóðsins taldi hluti viðmælenda þó að viðleitni 

Tónlistarborgarinnar væri í raun til lítils, þar sem fjárúthlutunarupphæð þeirra væri of lág 

til þess að geta haft raunveruleg áhrif á aðra en litla tónleikastaði og taldi viðmælandi eitt 

að Reykjavík sem tónlistarborg væri í dag á ábyrgð einkaaðila vegna lítillar aðkomu 

borgarinnar: „Í dag er það alveg þannig að það eru einkaaðilar sem eru svolítið að halda 

uppi tónlistaborginni Reykjavík. Þannig þeir [borgin] þurfa svolítið að vera með í því.“  

Viðmælendur voru heilt á litið sammála um að hafa áhuga á því að vinna verkefni og 

setja upp viðburði í með borginni, líkt og viðmælandi níu greindi frá:  

Við erum alveg til – og ef þeir [Reykjavíkurborg] eru til í að gera eitthvað þá 
þurfa þeir að vera duglegri að hafa samband. Það setur bara einhver hjól af 
stað. Auðvitað viljum við vinna með borginni og gera hana lifandi og allir séu 
vinir. 

Töldu viðmælendur að með auknu samstarfi mætti glæða borgina lífi og efla samband 

rekstraraðila, viðburðahaldara og borgarinnar. Meirihluti viðmælenda taldi þó að 

grundvöllur þess að koma slíku samstarfi á, væri frumkvæði borgarinnar að samskiptum 

og samstarfsverkefnum. 

4.1.7 Samantekt á þema eitt 

Ljóst er af svörum viðmælenda að lítill eða enginn áhugi var meðal rekstraraðila innan 

næturhagkerfisins á að lengja opnunartíma um helgar. Töldu þeir neikvæð áhrif lengri 

opnunartíma um helga vega þyngra en mögulegan ávinning þess að geta boðið upp á 

þjónustu fram undir morgun. Mikill samrómur var þó meðal viðmælenda um að lengja 

opnunartíma á virkum dögum en þó aldrei lengur en sem nemur einni eða tveimur 
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klukkustundum, til þess að svara eftirspurn sem var tilkomin vegna fjölgunar starfa í 

ferðamannaiðnaði og annars konar vaktavinnu. Einnig þótti viðmælendum ástæða til þess 

að huga að lengri opnunartíma eldhúsa á virkum dögum og um helgar, til að svara sömu 

eftirspurn.  

Rekstrarumhverfi viðmælenda var að mestu leyti stöðugt, þó gjaldþrot flugfélagsins 

WOW hafi haft talsverð áhrif á fjölda viðskiptavina og afkomumöguleika. Öflugt 

samkeppnisumhverfi ríkti innan næturhagkerfisins og töldu viðmælendur að þeir hafi 

notið góðs af klasamyndun veitingahúsa, bara og skemmtistaða í miðbænum en lítið væri 

um virkt samstarf milli rekstraraðila. Viðmælendur voru að mestu sammála um að 

rekstrarkostnaður á Íslandi væri hár og þá sér í lagi vegna reksturs utan hefðbundins 

dagvinnutíma og launakostnaðar. Rekstrarumhverfið innan næturhagkerfisins var enn 

fremur háð leyfisveitingum borgarinnar og eftirlitsaðila og töldu flestir viðmælendur að 

óskilvirkar boðleiðir innan kerfisins og ómarkviss upplýsingagjöf væru uppspretta margra 

ónauðsynlegra vandamála innan þess. 

Gríðarlegur fjöldi viðburða fer fram í Reykjavík á ári hverju en umfang þeirra er 

breytilegt. Viðburðahaldarar og framkvæmdaraðilar sögðust upplifa ákveðið vantraust 

stjórnsýslunnar í sinn garð, sem þeir töldu meðal annars sjáanlegt í tregðu borgarinnar 

og/eða eftirlitsaðila til þess að breyta verkferlum í kringum leyfisveitingar endurtekinna 

viðburða. 

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi viðskiptavinavildar og þess að halda 

góðu sambandi við fastakúnnahóp sinn, sem og aðra heimamenn. Hluti viðmælenda 

talaði fyrir mikilvægi þess að rækta samband sitt við heimamenn, sem geta upplifað sig 

utanveltu vegna fjölgunnar ferðamanna. Miklar breytingar höfðu orðið á næturlífinu 

vegna fjölgunnar ferðamanna og taldi hluti viðmælenda að hin menningarlega arfleið 

okkar um miðbæjarrottur væri að deyja út.  

Viðmælendur töldu einnig að fólk væri dregið í dilka eftir tónlistaráhuga sínum og 

sömuleiðis fengju ákveðnir viðburðir og skemmtistaðir á sig nokkurs konar stimpil og að 

fordómar grasseruðu á meðal eftirlitsaðila.  

Samskiptum borgarinnar og rekstraraðila var ábótavant. Rekstraraðilar töldu, í hluta 

tilvika, að ólíklegt væri að samskipti myndu batna eða að þeir færu í  samstarf við borgina, 

vegna þess hversu lítinn áhuga borgin hefði sýnt þeim. Enn fremur taldi hluti viðmælenda 
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að rekstrarumhverfi þeirra stæðist ekki erlendan samanburð, vegna þeirra annmarka sem 

borgin setti þeim. Flestir viðmælendur töldu sig þess vegna knúna til þess að finna leiðir 

fram hjá boðum og bönnum og nýttu sér í einhverjum tilvika hægagang innan 

stjórnsýslunnar sér í hag.  

Flestir viðmælendur voru einnig sammála um að eiga í erfiðleikum við að finna út hvern 

þyrfti að tala við innan hins opinbera í einstaka málum og að takmarkað aðgengi að 

stjórnsýslunni væri letjandi og drægi úr vilja þeirra og áhuga til nýsköpunar.  

Viðmælendur töldu það draga úr trausti sínu til opinberra aðila þegar upplýsingar um 

breytingar á reglugerðum og tilmælum bærust seint eða illa. Einnig töldu viðmælendur 

hið opinbera ekki bera virðingu fyrir störfum þeirra, þegar ákvarðanir voru teknar um 

málefni sem höfðu bein áhrif á rekstrarafkomu þeirra, án þess að þeim væri gefinn kostur 

á að veita sitt álit. Kerfislegar hindranir og viljaleysi opinberra aðila til þess að koma til 

móts við þarfir þeirra voru meginástæður þess að rekstrar- og framkvæmdaraðilar töldu 

að starfsemi næturhagkerfisins nyti ekki sömu virðingar, af hálfu hins opinbera og 

starfsemi sem átti sér stað á daginn.  

4.2 Öryggi 

Annað áberandi þema rannsóknarinnar er það sem snýr að öryggismálum. Öryggi 

neytenda er grundvöllur fyrir því að hægt sé að halda úti starfsemi að næturlagi. Allir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að gæta að öryggi viðskiptavina sinna sem 

og starfsfólks, hvort sem væri á veitinga- og/eða skemmtistöðum eða skipulögðum 

viðburðum. Á veitingastöðum var stig öryggisgæslu lægst og í undantekningatilfellum 

nýttu rekstraraðilar veitingastaða sérstakar dyravarðaþjónustur og þá yfirleitt bara ef um 

sérstaka viðburði er að ræða. Á skemmtistöðum borgarinnar var alltaf að finna 

öryggisgæslu og dyraverði, enda fyrirskipanir um það bundin í lög.  

Viðmælendur rannsóknarinnar höfðu margir orð á því að algengara væri að verða vitni 

að ofbeldi og andfélagslegri hegðun neðan við Lækjargötu en fyrir ofan hana og að þeirra 

upplifun færi skemmtanalífið að mestu friðsamlega fram, líkt og viðmælandi eitt lýsti: 

„Það [ofbeldi] er mest þarna niður á Austurstræti og svo færðist það upp Laugaveginn. 

Það er ekkert hér. Það gerist ekkert hérna“. 
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4.2.1 Öryggisgæsla 

Öryggisgæsla á börum og skemmtistöðum borgarinnar er  að mestu leiti í höndum 

dyravarða. Af svörum viðmælenda að dæma höfðu sérstakar dyravarðaþjónustur að 

mestu tekið yfir mönnun dyravarða á flestum skemmtistöðum borgarinnar, þó margir 

rekstraraðilar vildu hafa að minnsta kosti einn dyravörð í fastri vinnu hjá sér sem sæi um 

skipulag og utanumhald öryggismála. Viðmælandi eitt útskýrði aðstæður sínar sem svo: 

„Við ráðum dyraverði, en reyndar ég held svona að flestir í dag noti sérstaka þjónustu. Þú 

veist – ég er með einn dyravörð í vinnu hjá mér og svo leigi ég - ég er með svona 

dyravarðaþjónustu.“  

Viðmælendur voru sammála um gagnsemi umræddrar dyravarðaþjónustu, þó þeim 

þætti þjónustan ívið kostnaðarsöm. Fyrir tíma dyravarðaleiga höfðu rekstraraðilar þurft 

að manna hverja vakt og stöðu sem gat oft reynst þeim erfitt. Sömuleiðis hélst þeim oft 

illa á dyraverði, þar sem þeir gátu gengið á milli staða án nokkurra tilkynninga. Þá voru 

þeir ekki fastráðnir í stöður sínar og féll það því í verkahring rekstraraðila að fylgjast með 

því að dyraverðirnir hefðu lögbundin réttindi og skírteini til þess að sinna starfinu. 

Samkvæmt svörum viðmælanda tíu er stærsti starfsmannakostnaður vínveitingastaða 

yfirleitt vegna dyravarða: „Þeir eru dýrari og þetta er og þú þarft að fylgjast með 

skírteinum. Voða fínt að geta bara hringt og pantað: „Mig vantar fjóra dyraverði í kvöld 

klukkan 10“.“ 

Viðmælendum bar saman um það að meiri kröfur en áður væru settar á rekstraraðila, 

hvað varðar ráðningu dyravarða. Allir rekstraraðilar voru sammála um að þessar auknu 

kröfur væru af hinu góðu og stuðluðu að betra sambandi við eftirlitsaðila, sem sjá um 

menntun og kennslu dyravarða ásamt útgáfu skírteina eins og viðmælandi tíu útskýrði:  

Þeir þurfa í dag, til þess að fá dyravarðaskírteini, þá þarftu að taka námskeið 
sem ég held að sé haldið hjá Mímí í samvinnu við Lögregluna. Þú færð ekki 
dyravarðaskírteini án þess. Það var lengi þannig að þú þurftir bara að fara með 
mynd niður á lögreglustöð og ekki vera á sakaskrá og þá fékkstu bara skírteini. 

Samkvæmt viðmælanda eitt sá lögreglan sömuleiðis um reglulegt eftirlit og gekk úr 

skugga um að enginn dyravörður starfaði án réttinda og að öllum stöðlum væri fylgt 

innanhúss: „Löggan kemur hérna reglulega og þeir koma hérna og taka stöðu á 

dyravörðunum og taka stöðuna hérna inni […]“. 
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Öryggi að næturlagi var rekstrarmöguleikum skemmtistaða mikilvægt. Viðmælendur 

sem höfðu reynslu af óeirðum og andfélagslegri hegðun viðskiptavina sinna, voru alfarið 

sammála um mikilvægi þess að uppræta slíka hegðun. Töldu rekstraraðilar sem og aðrir 

viðmælendur rannsóknarinnar, að orðspor skemmtistaða gæti beðið hnekki vegna 

viðbragða þeirra við hegðun viðskiptavina. Viðmælandi níu hafði persónulega reynslu af 

slæmu umtali og því álagi sem fylgir því að byggja orðsporið upp að nýju: 

Fólk hefur líka talað um okkur af því það hefur verið svo mikið drama- svo 
mikið dóp og svo mikið slagsmál inni en ég er búinn að hreinsa þetta upp. 
Síðan ég tók við, þá hafa kannski verið tvö slagsmál hérna inni og við bönnum 
fólk bara. Það bara skiptir ekki máli hvað þú ert að gera. Af hverju var þetta. 
Þú ert hér að bara trufla og slást og þetta er ekki gott fyrir reputation staðarins 
og við bönnum bara allt svona fólk. 

Viðmælendur voru óvissir þegar að kom að ástæðum þess að kynferðislegt ofbeldi og 

áreiti hefði ágerst síðustu ár. Taldi viðælandi níu að vandamálið mætti meðal annars rekja 

til fjölgunar ferðamanna: 

Þetta er eitthvað sem gerist mjög mikið á Íslandi, þegar við opnum hurðina 
svona mikið fyrir ferðamönnum og við opnum bara hurðina og breytum 
miðbænum basically í resort fyrir túrista sem vilja djamma. Við erum að 
bjóða öllum bachelor hópum að koma hingað og það eru aðalega þeir sem við 
sjáum að eru að áreita stelpurnar. Þetta er ekki bara hér [á Íslandi] heldur alls 
staðar. 

Ljóst er að viðmælendum er annt um öryggi gesta sinna og fylgja settum reglum um 

öryggisráðstafanir og fjölda dyravarða, til að tryggja öryggi þeirra. Í næsta kafla er fjallað 

um samstarfsverkefni skemmtistaða og eftirlitsaðila um örugga skemmtistaði og áhrif 

þess. 

4.2.2 Öruggir skemmtistaðir 

Fáir viðmælendur rannsóknarinnar þekktu samkomulag Reykjavíkurborgar, Samtaka 

ferðaþjónustunnar (SAF) fyrir hönd skemmtistaða í Reykjavík, Lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu (LRH) og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS) um örugga 

skemmtistaði. Þeir sem þekktu það, töldu að lítið sem ekkert hefði komið úr árlegum 

fundum fyrrnefndra aðila og að ávinningur þátttöku væri takmarkaður. Þó töldu 

viðmælendur að áhugaverðar upplýsingar kæmu stöku sinnum í ljós á áðurnefndum 
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fundum, sér í lagi hvað varðaði tölfræðilegar og svæðisbundnar upplýsingar um afskipti 

lögreglu, líkt og viðmælandi eitt lýsti:  

Hingað til [hefur] ekki mikið [komið út úr verkefninu]. Nei... Eins og ég segi. 
Það kom fram á þessum fundi sko að þeir voru með einhverjar svona kúlur - 
svona hitakúlur, þar sem þeir gátu séð hvar var mest afskipti lögreglu af 
slagsmálum og dóti.  

Þeir rekstraraðilar sem þekktu verkefnið, höfðu flestir orð á því að þeir væri meðvitaðir 

um tilgang þess og sýndu framtakinu skilning. Þrátt fyrir það, gekkst enginn viðmælanda 

við því að hafa fylgt leiðbeiningum verkefnisins og flestir höfðu mótmælt tilmælum þess. 

Viðmælandi tíu lýsti samskiptum sínum við forsvaramenn verkefnisins sem svo: 

Þetta [ákveðinn viðbúnaður] er ekki eins og á öðrum skemmtistöðum, en þeir 
gátu í raun og veru ekkert gert, því að ég vildi ekki gera það. Ég sagði þeim það 
og þeir bara: "já okey, en þú verður að gera það" og þá sagði ég „nei, ég ætla 
ekki að gera það!“ 

Nokkuð ljóst er að geta þátttökuaðila til þess að skorast undan tilmælum, rýrði verkefnið 

trúverðugleika og setti slæmt fordæmi fyrir aðra þátttökuaðila. Engin ámæli fylgdu því að 

víkja sér undan skyldum og var rekstraraðilum því lítið til fyrirstöðu að brjóta gegn settum 

viðmiðum eða neita að taka þátt í breytingum. Rekstraraðilar voru vissulega meðvitaðir 

um alvarleika þeirra brota sem reynt var að koma í veg fyrir með verkefninu en töldu að 

þeirra persónulega reynsla, þekking og geta væri, í hluta tilvika, jafn góð eða betri leið til 

árangurs í baráttu gegn ofbeldi á skemmtistöðum. Allir rekstraraðilar höfðu einhverjar 

verklagsreglur að leiðarljósi og töldu að þeir væru vissulega þátttakendur í verkefninu, 

þrátt fyrir að hundsa tilmæli þess að hluta, líkt og viðmælandi eitt lýsti: 

Við erum samt með. Við fylgjumst vel með að hafa myndavélakerfi og upplýsa 
dyraverðina okkar og erum mjög strangir í því að vísa fólki út og við fylgjumst 
vel með. Dyraverðirnir okkar vita hverjum þarf að fylgjast vel með og ef 
stelpur eru að fara hérna út drukknar – að spyrja og athuga með þær. Þetta 
dæmi, að reyna koma í veg fyrir kynferðisofbeldi. Við erum mjög meðvitaðir. 

Kynferðislegt ofbeldi og áreiti var áhyggjuefni allra viðmælenda. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar og þá sér í lagi þeir sem komu að skipulagningu stórra viðburða, höfðu 

lagt mikla vinnu í að samræma ferla og þjálfa starfsfólk, til að reyna koma í veg fyrir og 

geta brugðist við tilkynningum um slíka atvik. Viðmælandi sjö sagði frá því hvernig 

samskipti starfsmann á staðnum væru hluti af viðbragðsáætlun þeirra: „Það er kannski 
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ljótt að segja það en hérna, dyraverðirnir tilkynna sína á milli ef þeim finnst þetta 

vera manneskja til að vera í ástandi eða ástæða til að hafa auga með. Þannig það eru allir 

mjög meðvitaðir um það“. Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi þess að ná 

stjórn á aðstæðum ef tilkynnt væri um eða grunur lægi á að einhverjum hafi verið byrlað 

ólyfjan. Viðmælandi níu lýsti sínum verkferlum sem svo: 

Við erum að passa stelpurnar. Þær fara aldrei neitt einar. Við fylgjum þeim inn 
eða út og hringjum á lögguna og bíðum eftir lögreglu og sjúkrabíl og ef við 
finnum þann sem gerði það, er hann bara bannaður [aftur inn á staðinn] og 
við reynum að fara með [þann einstakling] til lögreglunnar. 

4.2.3 Öryggi á viðburðum 

Á litlum og meðalstórum viðburðum er yfirleitt nóg að fjölga dyravörðum eða aðilum í 

gæslu en þegar um er að ræða stóra viðburði, á borð við stóra tónlistaviðburði og 

tónlistarhátíðir, verður flækjustigið allt annað.  

Reynsla viðburðahaldara og annarra framkvæmdaraðila í geiranum hafði stóraukist 

undanfarin ár með utanaðkomandi aðstoð og kennslu. Samkvæmt viðmælendum var 

mikið um ráðningar erlendra sérfræðinga við skipulagningu viðburða, svo sem vegna 

öryggismála, sem miðluðu reynslu sinni og bjuggu til verklagsreglur og skipulag, sem síðar 

féll í hlut Íslendingum að stýra. Viðmælandi tvö lýsti aðstæðum sem svo: 

Það eru allskonar aðilar sem við erum með. Það eru útlendingar, útlenskir 
sérfræðingar sem búa til öryggisplönin sem er farið eftir, svo erum við með 
Íslending sem sér um það að stjórna öryggisgæslunni. Sér um að útbúa allar 
teikningar og þannig og svo ráðum við inn fyrirtæki sem útvegar aðila í 
gæsluna. 

Viðmælandi þrjú taldi að vegna fjölgunar á stórum viðburðum á Íslandi væru ferlar og 

verklagsreglur mun straumlínulagaðri en áður innan geirans: „[…] þannig það er búið að 

taka alla þessa verkferla og svona, straumlínulaga alveg verulega“. Viðmælendur voru 

sammála um að nauðsynlegt væri að skrásetja alla atburði, stóra sem smáa, því að með 

ítarlegri atburðaskrá mætti finna lausnir og mögulega koma í veg fyrir endurtekin atvik. 

Þá voru aðrir viðmælendur sammála orðum viðmælanda tvö um mikilvægi þess að 

ákveðnir verkferlar væru að baki skráningu atvika: 

[V]ið erum með mjög stranga protocol-la og mjög vel document-aða og það 
er allt skráð. Allt sem gerist. Við eigum atvikaskrá mörg ár aftur í tímann og 
það er aðili […] – það er allt skráð niður og við fylgjumst mjög vel með. Það er 
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svona, öll atburðaskráning er mjög nákvæmt document-eruð hvernig á að fara 
fram. 

Allir þeir viðburðahaldarar, sem rætt var við í þessari rannsókn, voru sammála um að 

viðbúnaður hafi tekið talsverðum breytingum, sér í lagi undanfarin ár í kjölfar aukinnar 

vitundavakningar og umræðu um kynferðisofbeldi. Viðburðahaldarar voru meðvitaðir um 

möguleg hættusvæði og skipulögðu viðburðasvæði sín með það í huga að draga úr 

„blindum svæðum“, þar sem líklegra þótti að brot væru framin en á fjölmennum svæðum 

viðburða, líkt og viðmælandi þrjú lýsti: 

Við höfum alveg lagt upp með það að það séu engin óvöktuð svæði á 
hátíðinni. Klósettin eru til dæmis alveg sett upp þannig að það er hvergi 
einhver staður þar sem þú getur falið þig og við erum með kynjaskipt klósett, 
þannig það er ekki. Þú veist, strákar komast ekki á stelpuklósettin og við 
pössuðum þetta líka þegar við vorum í [staður] að hafa allt vel upplýst og 
fylgjast með klósettunum og þetta er eitthvað sem við erum mjög meðvituð 
um. 

Viðmælanda þrjú þótti mikilvægt að benda á að jákvæðar breytingar á ferlum og 

verklagsreglum væru ekki eingöngu tilkomnar vegna erlendra áhrifa, heldur væri samstarf 

viðburðahaldara og eftirlitsaðila til fyrirmyndar:  

Það er orðið miklu jákvæðara og orðið miklu meira samstarf. Það eru allir 
aðilar að tala saman. Þú veist, það sitja allir við sama borð hvað það varðar. 
Það eru teknar ákvarðanir í sameiningu. Það er ekki svona, lögreglan að vinna 
í þessu horni og grípur bara fyrir hendurnar á þessum og þessi kemur svo. Það 
eru allir bara með - þetta er samstarf. 

Viðmælendur töldu að gott samstarf við eftirlitsaðila, samráð hagsmunaaðila og 

upplýsingaflæði milli allra væri eiginlegur hornsteinn þess að geta byggt upp trausta ferla. 

4.2.4 Samantekt á þema tvö 

Öryggi viðskiptavina og starfsfólks var öllum rekstrar- og framkvæmdaraðilum mikilvægt 

og tilmæli um fjölda öryggis- og/eða dyravarða, sem bundin voru í lög, háð umfangi og 

flokkun staðarins. Öryggisgæslan var að mestu í höndum sérstakrar dyravarðaþjónustu, 

sem einfaldaði rekstraraðilum starf sitt og kom að mestu í veg fyrir að dyraverðir störfuðu 

án tilskilinna réttinda. Kröfur eftirlitsaðila um hæfi dyravarða hafði aukist og bar þeim að 

sækja regluleg námskeið, til að tryggja fagmennsku þeirra. 
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Samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, SAF og Lögreglunnar- og Slökkviliðsins á 

Höfuðborgarsvæðinu um örugga og ofbeldislausa skemmtistaði virtist að hluta til missa 

marks. Þrátt fyrir að rekstraraðilar væru meðvitaðir um alvarlegar afleiðingar ofbeldis og 

kynferðisbrota og mikilvægi verkefnisins, töldu þeir nálgun sína í flestum tilvikum líklegri 

til þess að sporna gegn eða koma í veg fyrir slík brot. Viðmælendur voru flestir þeirrar 

skoðunar að ávinningur verkefnisins væri ekki til jafns við kostnaðinn sem fylgdi því fyrir 

þá að framfylgja tilmælum um breytingar á húsnæði vegna verkefnisins. Þeir 

rekstraraðilar sem rætt var við og voru þátttakendur í verkefninu um örugga og 

ofbeldislausa skemmtistaði, höfðu allir sömu sögu að segja hvað varðaði neitunarvald 

þeirra við tilmælum verkefnisins og að engar afleiðingar eða eftirmálar fylgdu því að hafna 

fyrirmælum.  

Öryggi á viðburðum hafði aukist til muna undanfarin ár, að hluta til vegna aðkeyptrar 

erlendrar ráðgjafar og uppsafnaðrar reynslu innlendra viðburðahaldara. 

Viðburðahaldarar stóðu flestir að ítarlegri atvikaskráningu, sem nýtt var til þess að koma 

í veg fyrir endurtekin atvik og til að sjá fyrir möguleg vandamál. Viðmælendur töldu einnig 

að samstarf viðburðahaldara og eftirlitsaðila væri til fyrirmyndar og að góðu 

upplýsingaflæði þeirra á milli væri að þakka . 

4.3 Áskoranir og lausnir 

Af svörum viðmælenda að dæma voru samskipti og boðleiðir milli hagsmunaaðila helsta 

áskorun næturhagkerfisins. Stór hluti viðmælenda taldi samskiptaerfiðleikana, að hluta 

til, tilkomna vegna ólíkrar sýnar á málefni næturhagkerfisins; mismunandi nálgunnar 

stjórnsýslu annars vegar og framkvæmdaraðila hins vegar. Viðmælendur voru að 

stærstum hluta sammála um að hagsmunir borgarinnar og næturhagkerfisins væru þeir 

sömu en vegna ólíkrar stöðu rekstrar- og framkvæmdaraðila og borgarinnar innan 

hagkerfisins voru hugmyndir þeirra og skoðanir mögulega rangtúlkaðar og líklegt að 

boðskapurinn hafi misfarist í túlkun. Viðmælandi tvö taldi lausnina felast í því að finna 

millilið sem gæti átt árangursrík samskipti við alla hagsmunaaðila: „Við þurfum einhvern 

sem getur talað sama tungumál og við og sama tungumál og stjórnsýslan. Þá gæti það 

aðeins hjálpað.“ Viðmælendur töldu það mögulega lausn á vandamáli sem þyrfti ekki að 

vera til staðar, að geta haft samband við einhvern, sem annaðist mál í þeirra geira 
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sérstaklega. Það myndi koma í veg fyrir ítrekuð símtöl og einfalda málin allverulega, líkt 

og viðmælandi eitt komst að orði:  

Ég held að það væri ekkert vitlaust að vera fyrir borgina að ráða í eitthvað 
stöðugildi. Einhvern sem sér bara um bara milligöngu: „Heyrðu ert þú að gera 
eitthvað? Ertu að reka bar eða halda tónleika? Ertu að fara halda 
tónlistarhátíð? Þá bara bókar þú fund hjá honum hérna Gylfa hann er þarna 
upp í Borgartúni og bara sest hjá honum og hann bara aðstoðar hann þig við 
það.“ Og þú gerir þetta allt í gegnum hann. Hann hefur svo samband og lætur 
þig vita ef þú þarft að gera eitthvað. Ekki að þú þurfir að hafa samskipti sjálfur 
við sex eða sjö mismunandi aðila og það er eiginlega fáránlegt að það sé ekki 
svona. 

Viðmælendur voru einnig sammála um að mikilvægt væri þá að finna einstakling sem 

þekkti til, bæði innan bransans og innan stjórnsýslunnar. Viðmælandi fimm taldi 

mikilvægt að aðili í slíkri stöðu væri aðgengilegur þeim sem störfuðu innan 

næturhagkerfisins og að sá yrði að þekkja til innan bransans svo aðrir treystu 

honum/henni til að hafa hagsmuni sína að leiðarljósi og taka mál þeirra áfram: 

Þessi einstaklingur þyrfti að geta gengið um og talað við þá sem þarf að tala 
við. Hann þarf að vita við hvern er best að tala hverju sinni. Maður stendur 
bara svolítið mikið fyrir utan sem einhver sem er bara að reyna búa til verkefni 
og tæknilega séð efla menningu Reykjavíkur. Þú ert bara „ööö hvað á ég að 
gera? Við hvern á ég að tala?“ Þannig að þessi einstaklingur, hann þyrfti 
auðvitað að þekkja til, hann þyrfti að þekkja til alls bransans og þannig gefið 
þeim tækifæri til að leita til hans með hvaða mál sem er og hann tekur þau 
áfram fyrir þig, ef þú treystir honum fyrir þeim og setja upp einhverja fundi 
með rétta fólkinu.  

Líkt og áður hefur komið fram, töldu viðmælendur að úrbóta væri helst þörf  í 

samskiptaleiðum milli borgar og rekstraraðila og þótti erindi til þess að byggja upp 

miðlæga gátt eða samskiptasvæði, þar sem miðla mætti upplýsingum á hnitmiðaðan hátt. 

Viðmælendur töldu að með miðlægri gátt, eða öðrum samskiptavettvangi sem 

sérstaklega væri settur upp fyrir hagsmunaaðila næturhagkerfisins, mætti spara tíma og 

orku bæði rekstraraðila og stjórnsýslu, stytta boðleiðir og auka skilvirkni samskipta. 

Viðmælandi sjö taldi einnig mikilvægt að fækka þeim aðilum sem hefðu afskipti af 

einstaka málum: 

Ég held að þetta séu allt of margir aðilar á alltof mörgum stöðum sem að eru 
að deila þessu ferli og það þyrfti bara að vera þú veist einmitt þessi [miðlæga] 
gátt - svona one stop shop. Að ég geti bara farið rafrænt inn í einhverja gátt 
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og sæki um þetta og þá bara myndast mitt svæði og svo er bara ein manneskja 
sem fylgist með, fer yfir og rekur á eftir.  

Tímarammi úrvinnsluferla borgarinnar og annarra stjórnsýsluaðila virtist, samkvæmt 

viðmælendum, vera ein helsta kerfislega hindrun næturhagkerfisins, bæði þegar horft var 

til skipulagningar viðburða og reksturs veitinga- og skemmtistaða, líkt og viðmælandi þrjú 

lýsti:  

Þetta þarf að vera skilvirkara fyrir þessi fyrirtæki. Það er nógu erfitt fyrir fólk 
að taka ákvörðun um að fara í einhverja fjárfestingu og út í einhvern rekstur, 
hvað þá að það einhvern veginn bara lendir allt í einu bara í einhverri baráttu 
við kerfið sem tekur 14 mánuði að leysa og á meðan blæðir fyrirtækinu þínu 
bara. 

Heilt á litið voru rekstraraðilar sammála um að kerfislegar úrbætur  væru nauðsynlegar ef 

ætlun stjórnsýslunnar væri að styðja við og styrkja starfsemi næturhagkerfisins. 

Viðmælendur voru sammála um að með því að bæta samskipti og samskiptaleiðir mætti 

draga úr eða jafnvel koma í veg fyrir árekstra og vandamál sem sköpuðust við 

upplýsingaleit rekstrar- og framkvæmdaraðila eins og viðmælandi fimm hafði á orði: „Það 

er ýmislegt sem þarf að bæta. Það er alveg hægt að, varðandi stjórnsýsluna og annað, þú 

veist, það er margt sem snýr að borginni sem hún gæti gert til að einfalda líf sitt og okkar 

helvíti mikið.“ 

Vegna efnahagslegra skilyrði á Íslandi er kostnaður vegna framkvæmda, jafnvel á fyrstu 

stigum, fremur mikill. Óskýr viðmið eftirlitsaðila grafa því undan vilja rekstrar - og 

framkvæmdaraðila til nýsköpunar. Viðmælandi eitt komst svo að orði: 

Já þetta dæmi að ætla fara breyta einhverju hérna og vilja fá að, eins og leyfi 
til að fá að búa til þú veist, tónlistar venue í garðinum hérna. Að það skuli bara 
vera eitthvað „Heyrðu nei. Þetta verður ekki einu sinni skoðað“. Það fer fullt 
af peningum og tíma í ekkert. Þú þorir ekki einusinni að láta teikna fyrir þig 
því þú veist ekki hvort þú færð já eða nei eða eitthvað svoleiðis. 

Þegar á heildina er litið kemur fram nokkuð skýr krafa frá rekstrar- og 

framkvæmdaraðilum um að hafa einhvern sem þeir geta leitað til með sín mál og 

jafnframt treysta til þess að hafa hagsmuni sína að leiðarljósi. Kerfisleg vandamál, á borð 

við þann tíma sem úrlausn mála tekur, rýrir traust rekstrar- og framkvæmdaraðila til hins 

opinbera og gerir það hugsanlega að verkum að þeir telja sig ekki geta leitað til starfandi 

verkefnastjóra miðborgarmála en einungis hluti viðmælenda var meðvitaður um það 
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stöðugildi og enn smærri hluti taldi áskoranir og vandamál næturhagkerfisins eiga heima 

upp á borð hjá honum. 

4.3.1 Samantekt á þema þrjú 

Af svörum viðmælenda að dæma, höfðu flestir velt fyrir sér með hvaða hætti væri hægt 

að leysa, eða í það minnsta draga úr, vandamálum sem sneru að næturhagkerfinu. Flest 

vandamál þess virtust tilkomin vegna samskiptavandamála og óskilvirkra boðleiða 

upplýsinga. Lausnir viðmælenda fólu í sér, í langfestum tilvikum, nýtt stöðugildi, sem líkja 

má við það sem áður hefur verið fjallað um sem næturborgarstjóra, eða miðlægri gátt þar 

sem viðmælendur gætu sjálfir fylgst með og stýrt sínum málum. Viðmælendur töldu 

mikilvægt að fyllt væri í stöðugildi, á borð við næturborgarstjóra, með einhverjum sem 

þeir gætu samsvarað sér með og treystu fyrir málefnum sínum.  

Viðmælendur töldu einnig að kerfislegra úrbóta væri þörf, þar sem óskilvirkar boðleiðir 

yllu því að erfitt væri að fylgja tilmælum opinberra aðila og að tilkynningar þeirra bærust 

seint og illa. Einnig þyrfti að skýra betur ýmis viðmið og reglur svo rekstrar - og/eða 

framkvæmdaraðilum þætti hugmyndin um nýsköpun í rekstri ekki óraunhæf vegna 

yfirþyrmandi kostnaðar sem framkvæmdir geta haft í för með sér, sér í lagi ef gera þyrfti 

breytingar eftir upphaf framkvæmda vegna óskýrra viðmiða. 
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5  Umræða 

Líkt og fram kom í upphafi lokaverkefnis þessa var rannsókn þessari ætlað að svara 

eftirfarandi spurningum: Hver er upplifun og reynsla rekstrar- og framkvæmdaraðila af 

stöðu íslenska næturhagkerfisins? Hvernig telja rekstrar- og framkvæmdaraðila innan 

næturhagkerfisins að bæta megi stöðu þess? Í því skyni var reynt að henda reiður á 

einkenni næturhagkerfisins og kanna hvort upplifun og reynsla rekstrar- og 

framkvæmdaraðila innan þess gæfi til kynna að nauðsynlegt væri að ráðast í úrbætur til 

að bæta stöðu þess og skoða hvort tækifæri væru greinanleg í umhverfi þess 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að rekstrarumhverfi næturinnar sé að 

mestu stöðugt, þrátt fyrir efnahagslegar breytingar í kjölfar bæði fjölgunar ferðamanna í 

borginni og síðar fækkunar þeirra, eftir gjaldþrot flugfélagsins WOW. Meðfram fjölgun 

ferðamanna virðist neyslumenning heimabúa einnig hafa breyst eilítið og verða 

rekstraraðilar nú minna varir við íslenska „fyllerís-menningu“ og telja rekstraraðilar nú 

enga ástæðu til þess að lengja opnunartíma um helgar. Í ljósi breyttra aðstæðna, þar sem 

stór hluti heimamanna vinnur nú í auknu mæli vaktavinnu, þykir rekstraraðilum nú rík 

ástæða til þess að endurskoða heimildir um opnunartíma á virkum dögum. Þær 

hugmyndir samsvara að miklu leyti þeim kenningum sem kynntar eru í fræðilegri 

umfjöllun verkefnisins og snúa að mikilvægi þess að markaðurinn bregðist við breyttu 

samfélagsmynstri; þar sem fjölgun einstaklinga í fullri vinnu, sem halda eigið heimili, kallar 

á breytta opnunartíma og gerir fólki kleift að sinna erindum sínum utan hefðbundins 

dagvinnutíma.  

Á Íslandi eru áhrif miðstéttarvæðingar tiltölulega lítil, sem gerir grasrótarmenningu 

kleift að blómstra og gæða ákveðin svæði eða staði lífi og/eða sál. Af niðurstöðum 

rannsóknarinnar að dæma, er það rekstrar- og framkvæmdaraðilum sérstaklega 

mikilvægt að byggja upp samband við heimamenn til þess að fanga þessa tilfinningu og 

telja þeir jafnframt að fjölgun ferðamanna deyfi áhrif íslenskrar næturmenningar í 

miðbænum.  

Bianchini (1995) taldi að áhugi á næturlífinu sé iðulega litinn hornauga og að næturlífið 

sem áhugamál njóti ekki sambærilegar virðingar og flest áhugamál sem fara fram á daginn 
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og bera svör viðmælenda það með sér. Viðmælendur telja að hið opinbera, hvort sem er 

í tilfelli borgarinnar eða eftirlitsaðila, beri ekki traust til sín og gefi þeim ekki færi á að 

vinna sér inn nokkuð traust, heldur geri þeim að hoppa endurtekið í gegnum sömu 

hringina. Enn fremur telja rekstar- og framkvæmdaraðilar að ítrekað sé gert lítið úr 

störfum þeirra og það sé sjáanlegt í þeim tíma sem hið opinbera leyfir sér að taka í 

afgreiðslu mála. Upplifun viðmælenda er einnig sú að hið opinbera sýni óheilindi í störfum 

sínum, þegar hagsmunaaðilum láist að tilkynna um breytingar og/eða engin eftirfylgni er 

með þeim tilkynningum. Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma er nokkuð ljóst að 

talsvert vantraust eða tortryggni er að finna á milli hagsmunaaðila næturhagkerfisins sem 

veldur ójafnvægi í eiginlegu vistkerfi þess, sem skapar ágreining og spennu á milli íbúa, 

yfirvalda og rekstraraðila.  

Samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Samtaka ferðaþjónustunnar og Lögreglunnar- og 

Slökkviliðsins á Höfuðborgarsvæðinu um örugga og ofbeldislausa skemmtistaði var 

mörgum viðmælendum óþekkt, sem er því miður. Ljóst er að frekari kynningar á 

verkefninu er þörf. Mótbárur rekstraraðila sem eru þátttakendur í samstarfsverkefninu 

um örugga og ofbeldislausa skemmtistaði við að fylgja eftir tilmælum samkomulagsins 

gefa til kynna að verkefnið virki ekki fyllilega og sé að einhverju leyti skemmtistöðunum 

einungis til skrauts. Sé engin eftirfylgni með því að rekstraraðilar standi ekki við fyrirheit 

sín um breytingar og hafni jafnvel tilmælum verkefnisins sjá þeir enga ástæðu til þess að 

fara framkvæmdir sem stuðla að öryggi viðskiptavina sinna, með tilheyrandi kostnaði og 

óþægindum. Verkefnið byggir á því að samfélagsleg ábyrgð á öryggis neytenda sé nægileg 

ástæða til þess að fyrirtæki að taka þátt. Sá hvati er augljóslega ekki nægilega mikill, 

miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar og þykir því erindi til þess að endurskoða 

framkvæmd verkefnisins. Viðmælendur rannsóknarinnar virtust sammála um að umgjörð 

samstarfsverkefnisins væri góð en flestir viðmælendur bentu á að ekki væri endilega hægt 

að heimfæra alla staðlaða ferla á einstaka staði. Því er líklegast árangursríkara að gera 

úttekt á hverjum stað, með umgjörð verkefnisins að leiðarljósi og finna út, í samvinnu við 

forsvaramenn staðanna, hvernig megi tryggja öryggi neytenda. 

Ekki þykir ástæða til þess að efast um þekkingu rekstrar- og framkvæmdaraðila sem 

tilkomin er vegna reynslu þeirra en allir viðmælendur töldu sig hafa sérþekkingu á 

öryggismálum á sínum stað. Í ljósi ummæla hluta viðmælenda um „ekkert gerðist hjá 
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þeim“ telur rannsakandi ástæðu til þess að velta upp spurningunni hvort rekstraraðilar 

gætu, í einhverjum tilfella, verið orðnir værukærir, sér í lagi vegna þeirra upplýsinga sem 

þeir hafa í höndum um tíðni afbrota eftir svæðum miðborgarinnar og afstöðu þeirra til 

viðmiða samstarfsverkefnisins.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að næturhagkerfið þarfnast milliliðar sem 

getur starfað með hagsmuni þess að leiðarljósi og átt í árangursríkum samskiptum við 

hvoru tveggja rekstrar- og framkvæmdaraðila og við hið opinbera. Mikilvægt er þó að 

benda á að í Reykjavík er starfandi verkefnastjóri miðborgarmála og er hlutverk hans að 

vera milliliður fyrir alla hagsmunaaðila næturhagkerfisins. Nánast enginn viðmælandi 

rannsóknarinnar þekkti til þess stöðugildis og þeir sem við það könnuðust, báru ekki 

traust til hans eða töldu störf hans ekki taka til þeirra vandamála sem þeir voru að taksast 

á við. Af niðurstöðum að dæma töldu viðmælendur mikilvægt að svokallaður 

næturborgarstjóri eða sambærilegt stöðugildi yrði að vera í höndum einhvers sem þeir 

teldu úr sínum eigin röðum og bæru þar af leiðandi meira traust til. Einnig taldi hluti 

viðmælenda að sambærileg lausn væri að skapa rafrænan vettvang þar sem þeir sjálfir 

gætu fylgst með og/eða fylgt eftir málum sínum. 

5.1 Annmarkar og framtíðar rannsóknir  

Rannsókn þessari fylgja nokkrir annmarkar en helst ber að nefna þær takmarkanir sem 

minnst var á í upphafi hennar. Í upphafi rannsóknar var lagt upp með það markmið að 

greina umfang íslenska næturhagkerfisins en á daginn kom að engar tölulegar upplýsingar 

var að finna, sem varpað hefðu getað ljósi á raunverulega stöðu þess. Sú staðreynd að 

engar tölur megi finna hjá opinberum stofnunum er algjörlega óviðunandi.  

Aðrir vankantar rannsóknarinnar, sem þó falla í skugga gagnaleysis opinberra 

stofnanna, eru til að mynda smæð úrtaks en einungis gafst tækifæri til þess að ræða við 

níu aðila innan næturhagkerfisins, sem dregur úr alhæfingagildi niðurstaðna þess. Þrátt 

fyrir það, má segja að niðurstöður gefi ákveðnar vísbendingar um upplifun rekstrar - og 

framkvæmdaraðila innan geirans og að þær varpi ljósi á raunveruleg vandamál hins 

íslenska næturhagkerfis.  

Fullt tilefni þykir til þess að rannsaka næturhagkerfið frekar og framkvæma frekari 

eigindlegar rannsóknir á upplifun þeirra sem starfa innan þess en hafa annarskonar tengsl 
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við starfsemi þess er falla utan næturlífsins, til að mynda; starfsmenn heilbrigðisstofnanna 

eða matvöruverslana, sem sinna störfum sínum allan sólarhringinn.  

Þær upplýsingar sem fengust frá viðmælendum eru takmarkaðar og skilyrtar af því 

hvað hverjum viðmælenda þótti rétt og æskilegt að gefa uppi hverju sinni og því 

hugsanlegt að þeir hafi ekki sagt hug sinn allan í viðtölum. Viðmælendum var einnig gert 

ljóst að viðtöl væru hljóðrituð, sem mögulega hefur aftrað þeim frá hispurslausri 

framsögu.  

Eins og áður hefur komið fram voru viðmælendur handvaldir og um hentugleikaúrtak 

er að ræða. Því kann að vera að úrtakið sé nokkuð einsleitt og að breidd hafi skort í það.  

Viðtöl við viðmælendur fóru fram eftir viðtalsramma, sem hannaður var með tilliti til 

álits rannsakanda á fræðilegum heimildum, sem og áhuga rannsakanda á efninu og því 

ekki hægt að segja með fullri vissu að spurningar hafi mælt það sem þeim var ætlað að 

mæla. Spurningar viðtalsrammans voru þar að auki hálf opnar og svör viðmælenda þar af 

leiðandi ekki samanburðarhæf nema að vissu marki. 

Að lokum má nefna að einungis kemur fram sjónarmið rekstrar- og framkvæmdaraðila 

en ekki annarra hagsmunaaðila næturhagkerfisins, svo sem borgaryfirvalda og/eða 

eftirlitsaðila. 
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6  Lokaorð 

Segja má að rannsókn þessi sé grunnur að umræðu um íslenskt næturhagkerfi og hvatning 

til hins opinbera til að efla gagnasöfnun og bæta utanumhald tölulegra gagna til greininga. 

Næturhagkerfið er vissulega komið til þess að vera og hefur nú þegar myndað augljóst 

mynstur skemmtunar, félagslegra samskipta og tengsla með neyslu áfengs í fararbroddi. 

Neyslumynstur almennings hefur breyst og kallar nú í auknu mæli eftir aðlögun 

markaðsins. Framboð þjónustu utan hefðbundins dagvinnutíma er enn af skornum 

skammti, sem þýðir að föstudags- og laugardagskvöld einkennast ogs í mörgum tilfella 

takmarkast enn, af afþreyingu og skemmtun. Næturhagkerfið takamarkast augljóslega 

ekki við áfengistengda skemmtun og því er ljóst að frekari rannsókna er þörf á öðrum 

hliðum þess. Næturhagkerfið einkennist af mótsögnum og andstæðum og er það undir 

hverjum og einum komið að finna þá hlið næturinnar sem heillar.  

Það er óneitanlega sérstakt að innan borgarinnar finnist verkefnasstjóri  

miðborgarmála sem hefur hlutverk að mestu leyti til jafns við hlutverk næturborgarstjóra 

sem rekstrar- og framkvæmdaraðilar næturhagkerfisins virðast ekki þekkja eða geta 

samsvarað sér með. Það er ljóst að samskipti og upplýsingaflæði milli hins opinbera og 

annarra hagsmunaaðila næturhagkerfisins þarf að bæta.  

Það er hvorki rekstrar- og framkvæmdaraðilum né hinu opinbera til framdráttar að 

samstarfsverkefni um örugga og ofbeldislausa skemmtistaði sé ekki framfylgt og æskilegt 

er að útfæra það betur, svo forsvaramenn geti mögulega framfylgt öllum tilmælum þess. 

Í því samhengi verður áhugavert að fylgjast með framgöngu mála og hvað framtíðin ber í 

skauti sér fyrir næturhagkerfið. 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf 

Góðan dag. 

Í framhaldi af símtali okkar vildi ég senda þér kynningarbréf vegna þeirrar rannsóknar sem 

ég er um þessar mundir að framkvæma vegna meistararitgerðar minnar fyrir Háskóla 

Íslands. Eins og áður kom fram er rannsóknin unnin í samvinnu við Reykjavíkurborg og 

miðstöð skapandi greina og er henni ætlað að varpa ljósi á umfang næturhagkerfisins og 

einkenni þess. Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor við 

Háskóla Íslands en hún stýrir einnig rannsóknarmiðstöð skapandi greina innan 

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands. 

Með rannsókninni er ætlunin að fanga upplifun rekstrar- og framkvæmdaraðila sem 

starfa innan næturhagkerfisins til þess að reyna að mála upp raunsanna mynd af því sem 

í raun og veru gerist að næturlagi. Þá vonast rannsakandi einnig til þess að fanga upplifun 

rekstrar- og framkvæmdaraðila af samskiptum við borgina og eftirlitsaðila og greina 

tækifæri og/eða ógnir í umhverfinu. Þá hefur fjölgun ferðamanna haft ýmiskonar 

efnahagsleg áhrif og breytt skilyrðum í rekstri og mér þætti forvitnilegt að heyra 

þína/ykkar reynslu þessum nýja straumi fólks og hvort þið finnið fyrir einhverjum 

breytingum. 

Ég myndi áætla að viðtalið taki um það bil 30-60 mínútur en spurningar eru ekki þess 

eðlis að þarfnast undirbúnings af þinni hálfu. Sé þess óskað er þó sjálfsagt að senda afrit 

af spurningalista í tölvupósti, áður en viðtal fer fram. 

Öll svör viðmælenda verða gerð órekjanleg en viðtöl verða hljóðrituð, svo hægt sé að 

afrita og vinna úr viðtalsgögnum. Upptökum verður í kjölfarið eytt og mun enginn hafa 

aðgang að gögnum rannsóknar að undanskildum rannsakanda og leiðbeinanda.  

Sendu mér endilega upplýsingar um hvar og hvenær það myndi henta þér best að 

setjast niður í smá spjall. 

Bestu kveðjur,  

Margrét Irma Jónsdóttir. 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 1 

1. Getur þú sagt mér sögu staðarins? 
1.1. Hvernig er dagleg traffík? 

1.1.1. Á virkum dögum / Um 
helgar 
-Mikið eða lítið að gera? 
-Hvernig er flæðið yfir 
daginn? 
-Álagspunktar? 

2. Hvert er aðal einkenni staðarins -eða 

sú ímynd sem staðurinn á að hafa á 
sér? 

2.1. Hefur verið farið í einhverjar 
aðgerðir til þess að 

viðhalda/breyta ímynd? 
3. Hefur staðurinn gengið í gegnum 

breytingar? 
3.1. Kennitölur 
3.2. Fyrirkomulag 

3.3. Redesign? 
4. Finnið þið fyrir árstíðarbundnum 

mun? 
4.1. Er fólk að eyða meira eða 

minna? 

4.2. Er „mætingin“ alltaf á svipuðum 
tíma hjá gestum? 

5. Hvernig er kúnnahópurinn? 
5.1. Er sami hópur virka 

daga/helgar/dag/nótt? 
5.2. Hvernig er samband ykkar við 

viðskiptavini? 
(Loyal/Random/ samskipti stm/vv) 

5.3. Sjáið þið einhverskonar 
kúltúr/subkúltur? 

6. Hvernig er opnunartíminn? 

6.1. Mynduð þið vilja hafa opið 
lengur/skemur? 

6.2. Gerið þið breytingar á opnunartímum 
eftir dögum/árstíðum 

7. Eruð þið í beinni samkeppni við einhverja 
ákveðna staði – þe. Að keppast um sömu 

kúnnana? 
8. Eruð þið með dyraverði eða einhverja aðila 

sem tryggja öryggi gesta og starfsmanna? 
8.1. Ef svo er, hljóta þeir einhverskonar 

þjálfun? 
8.2. Nýtið þið einhverjar aðrar lausnir? 

 

9. Hvernig er samstarf við eftirlitsaðila, ss. Lögreglu og slökkvilið, heilbrigðiseftirlit? 
10. Hvernig er samstarf og samskipti ykkar við stjórnsýslu/borgina? 

10.1. Hvernig finnst ykkur regluverkið í kringum rekstur? 
10.2. Leitar borgin til ykkar við úrlausn mála sem upp kunna að koma?  

10.3. Leitið þið til borgarinnar? 
10.4. Eru haldnir menningartengdir viðburðir í samstarfi við borgina á staðnum? 

10.5. Upplifið þið einhverjar hindranir? 
10.6. Eru reglulegir fundir milli rekstraraðila og stjórnsýslu/eftirlitsaðila? 

10.6.1. Mynduð þið vilja það? 
10.6.2. Mynduð þið vilja meiri eða minni samskipti við borgina/eftirlitsaðila? 

11. Verðið þið vör við slagmál/kynferðislegt ofbeldi/áreiti? Oft?  
11.1. Leita viðskiptavinir til ykkar ef slík staða kemur upp? 

11.2. Hvernig er leyst úr slíkum málum? 
11.3. Er eitthvað staðlað ferli um úrvinnslu? Mynduð þið vilja hafa svoleiðis? 

12. Þekkir þú átak RVK um ofbeldislausa og örugga skemmtistaði? 
13. Eitthvað sem þér finnst að ég hefði átt að spyrja um en gerði ekki? 

14. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 3 – Viðtalsrammi 2 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá þér og 
hvernig þú tengist næturlífinu? 
1.1. Starfsferill/stöður þar sem þú hefur 

öðlast reynslu tengda NTE. 
2. Getur þú sagt mér frá umfangi þeirra 

viðburða sem þú hefur stýrt/haft 
aðkomu að. 
2.1. Stærð – fjölda gesta/venue-

a/atriða. 

2.2. Eru þeir haldnir í samstarfi við 
borgina/aðra aðila? 

3. Eruð þið almennt að miða á ákveðinn 
markhóp? 

4. Eruð þið með ákveðinn kjarnahóp sem 
fylgir alltaf/yfirleitt? 

4.1. Customer loyalty 
5. Hver er upplifun þín af næturlífinu? 

5.1. Frá persónulegu/rekstrarlegu 
sjónarhorni 

 

6. Hvað finnst þér um opnunartíma og 
leyfisveitingar sem snúa að þeim? 
6.1. Td. Hvað varðar leyfi og 

staðsetningar. 
7. Heldur þú að takmörkun á 

opnunartímum hafi áhrif á umhverfið?  
8. Finnst þér breytingar hafa orðið á 

umhverfinu með aukningu ferðamanna? 
8.1. Er allt jákvætt við fjölgun 

ferðamanna, hvað varðar NTE? 
8.2. Hefur fjölgun ferðamanna kallað á 

einhverjar nauðsynlegar breytingar, 
t.a.m. hvað varðar öryggisráðstafnir 

á eventum.  
9. Er það í ykkar höndum að útvega 

gæslu/dyraverði fyrir eventa? 
9.1. Hafa þeir fengið einhverskonar 

þjálfun 
 

10. Hvernig er samstarf við eftirlitsaðila, ss. Lögreglu og slökkvilið, heilbrigðiseftirlit? 
11. Verðið þið vör við slagmál/kynferðislegt ofbeldi/áreiti? Oft?  

11.1. Leita gestir til ykkar ef slík staða kemur upp? 
11.2. Hvernig er leyst úr slíkum málum? 

12. Er eitthvað staðlað ferli um úrvinnslu? Mynduð þið vilja hafa svoleiðis? 
13. Hvernig er samstarf við stjórnsýslu/borgina? 

13.1. Hvernig finnst ykkur regluverkið í kringum rekstur? 
13.2. Leitar borgin til ykkar við úrlausn mála sem upp kunna að koma? 
13.3. Leitið þið til borgarinnar? 
13.4. Eru haldnir menningartengdir viðburðir í samstarfi við borgina á staðnum? 
13.5. Upplifið þið einhverjar hindrarnir? 
13.6. Eru reglulegir fundir milli rekstraraðila og stjórnsýslu/eftirlitsaðila? 

13.6.1. Mynduð þið vilja það? 
13.6.2. Mynduð þið vilja meiri eða minni samskipti við borgina/eftirlitsaðila? 

14. Eitthvað sem þér finnst að ég hefði átt að spyrja um en gerði ekki? 
15. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 


