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Abstract
This paper sets out to investigate the impacts of Bræðslan, a music festival held annually in
Borgarfjörður eystra, a small village in East of Iceland.
The paper includes overview of theories about socio-cultural impacts of events, theories
about rural areas and festivals.
By using the methods of Action research and surveys asking local people and attendees of
the festival the results are that the festival´s impacts on the society of Borgarfjörður are
positive. The festival has created a positive atmosphere leaving local people more happy
about their village than before and the guests returning home with positive attitude towards
the place. Positive economic impacts from the festival can be seen, especially in tourism
and service.
The aim of this paper is not only to investigate the impacts of the festival but also to
implement the results into the running of the festival. By doing that, hopefully the festival
will become even better managed resulting in even more positive effects for the
community.

Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna þau áhrif sem tónlistarhátíðin Bræðslan hefur
haft á samfélagið á Borgarfjörð eystra þar sem hún hefur verið haldin árlega frá árinu 2005
og nýta niðurstöðurnar til að búa til betri viðburð. Í ritgerðinni er fjallað um samfélagsleg
áhrif viðburða, um tónlistarhátíðir, hérlendis og erlendis og um jaðarbyggðir. Dregin er
upp mynd af bakgrunni Bræðslunnar á Borgarfirði og stöðu samfélagsins þar. Beitt var
aðferðum þátttökurannsókna auk þess sem framkvæmdar voru spurningakannanir meðal
heimafólks á Borgarfirði og gesta hátíðarinnar.
Helstu niðurstöður eru þær að Bræðslan nýtur mikils velvilja bæði hjá gestum hennar og
meðal heimafólks. Hátíðin hefur haft margvísleg jákvæð áhrif á samfélagið á Borgarfirði,
styrkt sjálfsmynd íbúa og styrkt efnahagslega innviði. Þá hefur hún aukið verulega
sýnileika staðarins í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.
Þrátt fyrir að hátíðin hafi aukið bjartsýni meðal heimamanna og blásið þeim jákvæðan anda
í brjóst er a.m.k. ennþá ekki hægt að fullyrða neitt um að hún muni beinlínis snúa við
neikvæðri íbúaþróun á staðnum.
Í rannsókninni komu fram atriði sem gestir og heimafólk sögðu betur mega fara varðandi
framkvæmd hátíðarinnar. Brugðist hefur verið við flestum þessara atriða og áfram verður
unnið að því að nýta niðurstöður hennar til að skapa betri viðburð.
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Ritgerð þessa tileinka ég minningu elsku mömmu, Bergrúnar Jóhönnu Borgfjörð sem var
frumkvöðull í borgfirskri ferðaþjónustu og viðburðaskipulagi en umfram allt yndisleg
mamma og yndisleg amma dætra minna.
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Inngangur
Ég er frá Borgarfirði eystra. Á Íslandi eru allir einhvers staðar frá og einhverra hluta vegna
er það mjög mörgum Íslendingum mikilvægt að þekkja uppruna sinn og vera frá
einhverjum ákveðnum stað. Það veltur svo á ýmsu hvernig samband viðkomandi við
þennan upprunastað þróast. Sumir upplifa neikvæðar tilfinningar í æsku, geta varla beðið
eftir að komast frá staðnum sem ól þá á meðan aðrir taka með sér ánægjulegar minningar
og fyrir þá verður upprunastaðurinn alltaf „heim“. Sumir fara í nám, finna sér samastað
annars staðar en eru samt alltaf „í huganum heima“. Þessi hópur vill æskustöðvunum vel
og er jafnvel tilbúinn að gera hvað hann getur til að auka veg viðkomandi staðar, hvort sem
er með jákvæðu umtali eða með því að láta til sín taka í menningarlífi eða atvinnulífi
staðarins, án þess þó að flytjast þangað aftur. Í þessum hópi er ég og staðurinn minn er
Borgarfjörður eystra.
Á mínum mótunarárum gekk Borgarfjörður eystra í gegnum erfið ár. Ég var rétt nýkominn
út á vinnumarkaðinn og byrjaður að vinna í frystihúsi kaupfélagsins (sem
sumarstarfsmaður) þegar allt starfsfólkið fékk uppsagnarbréf og því var lokað. Þetta var
undir lok níunda áratugsins. Um svipað leiti var allur sauðfjárstofn í firðinum skorinn
niður vegna riðuveiki, svæðið var fjárlaust í þrjú ár og þegar nýr bústofn var keyptur inn í
fjörðinn heltust nokkrir eldri bændur úr lestinni sem varð til þess að sauðfjárbúskapur dróst
saman. Unglingurinn ég fékk sumarvinnu í ferðamannaverslun Álfasteins sem byggðist
upp undir lok níunda áratugarins, en segja má að með uppgangi hans og með opnun
veitingasölunnar Fjarðarborgar hafi ferðaþjónusta sem atvinnugrein orðið til á staðnum. Í
veitingasölunni vann ég líka, en móðir mín stýrði henni um árabil. Á síðasta áratug síðustu
aldar voru haldnar ráðstefnur og skrifaðar skýrslur um það hvað gera skyldi í
atvinnuuppbyggingu á Borgarfirði. Meðal möguleika sem heimamenn sjálfir ræddu var að
byggja upp ferðaþjónustu í kringum gönguleiðir, skipulagða viðburði og aukið framboð á
gistirými. Auk þess var talað um að byggja upp safn til að minnast listmálarans fræga
Jóhannesar Kjarval, sem ólst upp á staðnum og skapaði þar mörg meistaraverk. Stofnaður
var ferðamálahópur á Borgarfirði árið 1995 til að hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd
og það er til vitnis um það starf sem fáir en öflugir frumkvöðlar í borgfirskri ferðaþjónustu
unnu á þessum árum að allar þessar hugmyndir hafa nú komið til framkvæmda. En eins og
málshátturinn segir: „fáir njóta eldanna, sem fyrstir kveikja þá“ og því miður náðu þessir
frumkvöðlar ekki að lifa til að horfa upp á það allt gerast. Afkomendur þessara
frumkvöðla, önnur kynslóð í ferðaþjónustu á Borgarfirði vinnur nú úr þeim tækifærum sem
skapast hafa þar á undanförnum árum og áratugum.
Upp úr þessum jarðvegi umbreytinga í minni heimabyggð spratt ég, ég fór út í lífið, sótti
mér stúdentspróf og síðar háskólapróf í Landafræði. Alltaf blundaði í mér sú hugsun að ég
ætti að leggja mitt af mörkum til endurreisnar á heimabyggðinni og nú þegar ég horfi yfir
síðustu tuttugu ár sé ég að það hefur mótað flestar mínar gerðir. Ég bjó til fyrsta
gönguleiðakortið, lokaverkefnið mitt í Landafræðinni fjallaði um byggðasögu víknanna
við Borgarfjörð, ég vann að stikun gönguleiðanna á Víknaslóðum og árið 2002 bjó ég,
ásamt fleirum, til Kjarvalsstofu sem opnaði það sama ár í félagsheimilinu Fjarðarborg.
Allt var þetta unnið í góðu samstarfi við Ferðamálahópinn og annað áhugafólk um
uppbyggingu staðarins. Árið 2005 var komið að því að minnast þess að 120 ár voru þá
liðin frá fæðingu Jóhannesar Kjarval og þá var ákveðið að búa til viðburð sem skildi
samanstanda af málþingi um ævi listamannsins og tónleikum. Tónleikana ákváðum við að
halda í gamalli síldarbræðslu sem hafði gengt hlutverki geymslu fyrir vélar og ýmislegt
1

annað áratugum saman, en fékk nú nýtt hlutverk sem tónleikahús. Þetta júlíkvöld árið
2005 fæddist tónlistarhátíðin Bræðslan, skemmtilegt ævintýri sem ekki sér fyrir endann á.
Tónlistarhátíðin Bræðslan og þau áhrif sem hún hefur haft á samfélagið á Borgarfirði
eystra er viðfangsefni þessarar ritgerðar. Hátíðin hefur farið fram árlega frá árinu 2005 og
nú á allra síðustu árum má merkja að hún sé farin að skipta íbúa Borgarfjarðar eystra og þá
sem tengjast staðnum á einn eða annan hátt miklu máli. Þessi áhrif Bræðslunnar á þetta
litla samfélag er það sem mig langaði að skoða betur, með það fyrir augum að reyna eftir
fremsta megni að koma í veg fyrir að hátíðin hafi neikvæð áhrif og reyna þvert á móti að
hámarka þann ávinning sem Borgfirðingar geta haft af henni í sem víðustum skilningi þess
orðs.
Í þessari ritgerð mun ég fjalla um samfélagsleg áhrif viðburða. Sérstaklega verður litið til
jaðarbyggða í því samhengi. Ég mun einnig fjalla um tónlistarhátíðir og setja
tónlistarhátíðina Bræðsluna í samhengi við svipaða viðburði. Ég mun síðan fjalla
sérstaklega um Bræðsluna, þau áhrif sem hún hefur haft á samfélagið á Borgarfirði eystra
og viðhorf gesta og heimamanna til hennar.
Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka samfélagsleg áhrif Bræðslunnar og nýta
niðurstöður rannsóknarinnar til að bæta enn frekar framkvæmd hennar. Með aukinni
þekkingu á áhrifum viðburða eykst færni í að takast á við aðstæður sem vonandi skilar
meiri fagmennsku í skipulagningu Bræðslunnar og betri upplifun fyrir gesti og fyrir íbúa
Borgarfjarðar.
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1. Staða þekkingar
1.2 Viðburðir
Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu skipulagður viðburður, (e. planned event).
Viðburðir eru fjölbreyttir og tilgangur þeirra misjafn. Flestar skilgreiningar eiga það
sameiginlegt að lýsa viðburðum sem sérstökum, einhverju sem ekki er gert daglega
(Quinn, 2013). Með viðburðum skapast tækifæri til að brjóta upp hversdagsleikann og
skapa góðar minningar. Viðburðir standa einungis yfir í ákveðinn tíma og þá þarf að
skipuleggja. Viðburður getur staðið yfir í nokkra daga eða nokkrar klukkustundir, allt
eftir viðfangsefni (Shone og Parry, 2013).
Viðburðir geta verið mjög fjölbreytilegir, ráðstefnur, íþróttaviðburðir, listviðburðir á
borð við listsýningar eða tónleika, trúartengdir viðburðir, viðburðir tengdir
merkisdögum á mannsævinni og svo framvegis (Shone og Parry, 2013). Goldblatt
(1990, bls.5) skilgreinir viðburð sem „afmarkað tímabil þar sem tiltekin athöfn á sér
stað með það fyrir augum að fullnægja ákveðinni þörf“. Getz (2005, bls.7) segir
viðburð vera „tækifæri til afþreyingar, félagslegrar eða menningarlegrar upplifunar
óháð hversdagslegum athöfnum“.
Viðburðir gegna veigamiklu hlutverki þegar litið er til félagslegra og menningarlegra
þátta en á síðustu árum hefur hlutverk þeirra sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn orðið
sífellt stærra, auk þess sem þeir leika sífellt stærra hlutverk þegar kemur að
ímyndarsköpun svæða (Getz og Andersson, 2009). Viðburðir leika víða lykilhlutverk
í markaðssetningu svæða fyrir ferðamenn, en viðburðaferðaþjónusta (e. event tourism)
sem hugtak á sér þó ekki langa sögu. Donald Getz ritaði grein í tímaritið Tourism
Management árið 1987 þar sem hann setti fram skilgreiningu á hugtakinu og á síðustu
árum hafa rannsóknir í ferðaþjónustu í auknum mæli snúið að þessari tegund
ferðaþjónustu (Getz, 2008).
Viðburðaferðaþjónusta er oftast flokkuð með
menningartengdri ferðaþjónustu í umfjöllun um ferðaþjónustu (Jaeger, 2014).
En það eru alls ekki allir viðburðir þess eðlis að það þjóni tilgangi að markaðssetja þá
fyrir ferðamenn. Þvert á móti getur of mikil markaðsvæðing dregið úr upplifuninni
sem fylgir viðburðinum. Og hlutverk viðburða, annað en að laða að ferðamenn, getur
verið mjög fjölbreytt. Þeir geta haft það hlutverk að byggja upp tiltekið samfélag,
auðga menningarlíf ákveðinna svæða og hlutverk þeirra getur verið að auka samkennd
ákveðinna minnihlutahópa (Getz, 2012). Þá verða margir smærri viðburðir til vegna
áhuga einstaklings eða nokkurra einstaklinga á viðfangsefni viðkomandi viðburðar.
Slíkir frumkvöðlar eru sjaldnast uppteknir af pælingum um markaðssetningu svæða,
en litlir viðburðir eiga það til að stækka og þá koma slík sjónarmið oft inn í spilið
(Jaeger, 2013).
Vel heppnaðir viðburðir geta breytt ímynd staða til hins betra og aukið sjálfstraust og
styrkt sjálfsmynd íbúa þar, alveg eins og misheppnaður viðburður og slæmt umtal
getur virkað á andstæðan hátt (Quinn, 2013).
Samvinna meðal viðburðaskipuleggjenda, ferðaþjónustuaðila og íbúa samfélags sem
hýsir viðburð er mjög mikilvæg og hún getur haft víðtæk og jákvæð áhrif í
3

samfélaginu. Jaeger (2013) vitnar til rannsókna sem gerðar hafa verið á nýsköpun í
ferðaþjónustu á Norðurlöndum. Þar kemur fram að fjölbreyttur bakgrunnur fólks,
margbreytileg tengsl og aðgangur að fólki með mismunandi reynslu og þekkingu
skipti miklu máli varðandi vel heppnaða uppbyggingu ferðaþjónustu. Sama segir
Jaeger (2013) eiga við um viðburði. Heimamenn ganga í fjölbreytileg hlutverk
sjálfboðaliða, skipuleggjenda, áhorfenda og starfsfólks.
Samvinna milli ferðaþjónustu og viðburðaskipuleggjenda er þó ekki alltaf til staðar.
Getz og Andersson (2008) benda á að viðburðir séu oft skipulagðir til að draga að sér
gesti til ákveðinna svæða án tillits til þess hvort viðkomandi svæði hafi burði til að
taka við þeim. Oft skorti áhuga hjá viðburðaskipuleggjendum á þeim þætti sem snýr
að þjónustu við þá ferðamenn sem viðburðurinn dregur að, en oft sé það einnig á hinn
veginn að það skorti á skilning ferðaþjónustuaðila á mikilvægi viðburða sem
aðdráttarafls (Getz og Andersson, 2008).
Viðburðaskipulag, rétt eins og ferðaþjónusta, er blönduð atvinnustarfsemi þar sem
einkafyrirtæki, opinberir aðilar og aðrir aðilar s.s. félagasamtök, leika hver sitt
hlutverk, bæði í samkeppni og samvinnu (Getz og Andersson, 2009). Viðburðir hafa
mismunandi markmið eins og þeir Getz og Andersson (2009) komust að þegar þeir
skoðuðu hlutverk mismunandi aðila í viðburðaskipulagi. Viðburðir skipulagðir af
einkaaðilum í leit af hagnaði verða sífellt fyrirferðameiri á meðan viðburðir
skipulagðir af félagasamtökum eða einstaklingum sem ekki sækjast eftir hagnaði eiga
frekar undir högg að sækja.
Opinberir viðburðir, oft skipulagðir af svæðisbundnum yfirvöldum eru nokkuð sér á
parti. Þeir eru skipulagðir fyrir almannafé til að skemmta íbúum og gleðja þá en oft
einnig með það að markmiði að vekja athygli á viðkomandi svæði (Getz og
Andersson, 2009). Þetta samspil einkaaðila, opinberra aðila og frjálsra félagasamtaka
í viðburðaskipulagi er spennandi viðfangsefni þar sem mörgum spurningum er ósvarað
t.d. hvað er æskilegt að opinberir aðilar á borð við sveitarfélög skipti sér mikið af
skipulagi viðburða, geta slík yfirvöld og eiga þau í auknum mæli að styðja við
einkaaðila í viðburðaskipulagi? Auknar rannsóknir á þessu sviði væru áhugaverðar,
ekki síst á Íslandi þar sem höfundi er ekki kunnugt um að þetta hafi verið rannsakað
þrátt fyrir ríka þörf þar á. Á Íslandi hafa sveitarfélög í auknum mæli stigið inn á sviðið
sem gerendur í viðburðaskipulagi á síðustu árum sem hefur skilað sér í miklum fjölda
svokallaðra bæjarhátíða um land allt.
Skilgreining hugtaka er ennþá í mótun í fræðaheimi viðburðastjórnunar, enda greinin
ung og fjölmargar aðferðir til að flokka viðburði eru til. Í þessari ritgerð mun ég fjalla
sérstaklega um þrjú hugtök, upplifun, samfélagsleg áhrif og síðan um einn tiltekinn
flokk viðburða, nefnilega hátíðir þar sem tónlist er í aðalhlutverki.
1.2.1 Upplifun
Upplifun er mikilvægt hugtak í heimi viðburðastjórnunar, ekki síst í fræðilegri
umfjöllun síðustu ára. Getz (2012) gengur reyndar svo langt að segja að upplifun sé
eitt af grunnhugtökum í kenningum um viðburði.
Í markaðsdrifnu samkeppnisumhverfi nútímans er nauðsynlegt fyrir vöru og/eða
þjónustu að marka sér samkeppnisforskot og á undanförnum árum hafa fræðimenn í
auknum mæli beint sjónum sínum að upplifun viðskiptavinar til að öðlast þetta
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forskot. Þetta á við um viðburði eins og aðra þjónustu. Gentile, Spiller og Noci
(2007) eru meðal þeirra sem fjallað hafa um nauðsyn þess að horfa meira til upplifunar
neytenda. Þau segja m.a. að horfa verði til tilfinninga og hvata neytenda í stað þess að
horfa til þess að neytendur taki alltaf „skynsamlegar“ ákvarðanir, líkt og hefðbundin
markaðsfræði hefur lengst af gert ráð fyrir (Gentile, Spiller og Noci, 2007). Holbrook
og Hirschman (1982) voru meðal þeirra fyrstu til að fjalla um upplifun í fræðilegu
samhengi, þeir töluðu m.a. um mikilvægi þess að skilja tilfinningar neytenda og þeir
töluðu um skynjandi neytendur (e.feelers) sem ekki síður mikilvæga en hugsuði
(e.thinkers) og gerendur (e. doers). Seinna komu Pine og Gilmore (1998) fram með
sínar kenningar um upplifunarhagkerfið (e. experience economy) sem vöktu mikla
athygli. Pine og Gilmore (1998) tala um upplifanir sem fyrirbæri sem er eins
frábrugðin þjónustu eins og þjónusta er frá vöru og þeir segja framtíðina liggja í því að
selja upplifun í stað þess að selja hefðbunda þjónustu eða vöru.
Áhugavert er að setja það sem skrifað hefur verið um upplifanir í samhengi við
viðburði. Gentile, Spiller og Noci (2007) fjalla til dæmis um sex þætti sem móta
upplifun. Þetta eru skynjun, tilfinningar, hugsun, notagildi, lífsstíll og samband við
aðra. Þessa þætti segja þau auka virði okkar upplifanna. Í samhengi viðburða er
áhugavert að hugleiða hvernig mismunandi þættir skipta misjafnlega miklu máli eftir
eðli viðburða. Þannig má t.d. leiða líkum að því að vinnutengd ráðstefna tengist
þáttum eins og samband við aðra og notagildi, mögulega lífsstíl, á meðan að á
rokktónleikum er líklegra að skynjun og tilfinningar ráði för.
Arnould (2002) bætti tíma inn í umræðu um upplifun. Hann notar áhugaverð hugtök
sem nýtast vel þegar fjallað er um viðburði en hann brýtur upplifun af viðburði niður í
nokkur stig sem koma í tímaröð. Hann talar um Aðdraganda upplifunar (Preconsumption), kaupreynslu (Purchase experience), kjarnaupplifun (Core consumption
experience) og minningar (Remembered consumption). Þegar þessi hugtök eru sett í
samhengi við t.d. tónlistarviðburð má horfa á aðdraganda upplifunar sem tímabilið
þegar einstaklingur hugsar til viðkomandi tónleika og gerir sér í hugarlund hvernig
upplifunin mun verða. Síðar tekur við kaupferlið, það getur falið í sér kaup á miðum
t.d. á netinu eða annars staðar, í því felast samskipti við miðasölu sem geta verið
jákvæð eða neikvæð. Sjálf kjarnaupplifunin er síðan sjálfir tónleikarnir. Ánægja,
vonbrigði, hughrif og jafnvel einhvernkonar breyting (e. transformation) geta átt sér
stað, en það síðastnefnda kallar Arnould (2002) hæsta stig kjarnaupplifunar. Pine og
Gilmore (1998) töluðu líka um breytingu og um merkingarbæra upplifun (e.
meaningful experience) í sínum skrifum. Skv. Arnould (2002) tekur svo endurlitið við
þegar viðburði er lokið. Þá koma fram tilfinningar gestsins til viðburðarins, hvernig
hugsar hann um viðburðinn þegar hann er búinn, hvaða sögur segir hann vinum og
vandamönnum, segir hann frá jákvæðum upplifunum eða neikvæðum? Nú á tímum er
þetta stig ekki síst mikilvægt þar sem samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Instagram
og Twitter eru fullir af myndum og frásögnum frá viðburðum. Kenningar Arnoulds
eru að mörgu leiti áhugaverðar í samhengi viðburða, ekki síst þar sem hann lítur á
upplifanir á ákveðnum tímabilum í ferlinu sem hefst þegar sú hugmynd að fara á
viðburð fæðist og allt þar til viðkomandi segir frá honum eftir á.
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1.2.2. Hátíðir
Hugtakið hátíð, (e. festival) er mikið notað í heimi viðburðastjórnunar, þá oftast með
þrengri merkingu en hugtakið viðburður eða sem ein tegund viðburða (Quinn, 2013).
Þannig felur hátíð í sér einhverns konar fögnuð (e.celebration) og gleði. Getz (2012,
51) skilgreinir hátíð sem „þematengdan og opinberan fögnuð“.
Algjör sprenging hefur orðið í fjölda hátíða, einkum á Vesturlöndum á undanförnum
árum og mikilvægi þeirra hefur aukist, reyndar svo mikið að til er orðið hugtakið
hátíðavæðing (e. Festivalization) til að lýsa þessari þróun. Margar þessara hátíða eru
keimlíkar að gerð. Þær eru skipulagðar í kringum tiltekin viðfangsefni, þangað sækir
fólk með áhuga á viðkomandi efni og oft safnast þar saman hópar með einsleitan
bakgrunn og neyslumynstur. Hins vegar má líka segja að fjölbreytni þeirra viðburða
sem kallast nú hátíðir hafi aukist og hátíðir eru nú skipulagðar í kringum mjög
fjölbreytta flóru viðfangsefna. Oftar en ekki kemur tónlist við sögu með einhverju
móti. Ferðaþjónusta leikur stórt hlutverk í þessari hátíðavæðingu en það eru aukin
ferðalög fólks sem hafa búið til grunninn fyrir stórar alþjóðlegar hátíðir nútímans. Nú
er svo komið að nokkur hundruð stórar hátíðir eru skipulagðar í Evrópu einni saman
yfir sumarmánuðina og fjöldi smárra hátíða er gríðarlegur (Ronström, 2011).
Hátíðavæðingin hefur einnig haft mikil áhrif á skipulag stórra borga sem vilja vera
tilbúnar til að taka við risa-viðburðum en á undanförnum árum hefur þessi áhersla á
viðburði í skipulagsmálum færst niður í skipulag smærri hverfa og svæða sem vilja í
auknum mæli búa til rými sem geta hýst viðburði af ýmsum stærðum og gerðum
(Jakob, 2013).
Hátíð er í flestum tilfellum tengd á einhvern hátt við það samfélag sem hýsir hana og
oft eru það einmitt einhver sérkenni viðkomandi samfélags, sögu þess eða atvinnulífs
sem eru þema viðkomandi hátíðarhalda (Quinn, 2013).
Íslensk dæmi um síðastnefnda hlutverkið eru t.d. Fiskidagurinn mikli á Dalvík og
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, hvoru tveggja hátíðir sem eru nátengdar sögu og
atvinnulífi viðkomandi staða og hafa mótað ímynd þeirra.

1.3 Tónlistarhátíðir
Tónlistarhátíðir með því sniði sem þekkt er í dag urðu ekki til fyrr en að lokinni síðari
heimstyrjöld og þá fyrst í Bandaríkjunum og í Evrópu. Frægar hátíðir eins og
Woodstock, Montreuz og Monterey voru haldnar á sjötta og sjöunda áratug síðustu
aldar, en þessar hátíðir eru í hópi þeirra sem marka ákveðið upphaf í þróun þeirra
tónlistarhátíða sem við þekkjum á Vesturlöndum í dag. Á sjötta og sjöunda áratug
síðustu aldar varð einnig til sú fjöldaferðamennska sem við þekkjum enn í dag þar sem
sífellt stærri hluti mannkyns hóf að stunda ferðalög í sínum frítíma, bæði innanlands
og milli landa. Og einn af möguleikunum í fríinu var þá að sækja heim viðburði af
einhverjum toga, t.d. tónlistarhátíðir (Connell og Gibson 2003, Ronström 2011).
Tónlistarhátíðir þessa tíma voru oftar en ekki haldnar utan þéttbýlis á stórum opnum
svæðum sem gátu rúmað mikinn mannfjölda. Með þessu móti sköpuðu þessar hátíðir
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ákveðið tækifæri fyrir fólk til að komast út úr sínu hefðbundna umhverfi í þéttbýlinu
og njóta tónlistar og skemmtunar úti í náttúrunni (Connell og Gibson 2003).
En það voru ekki bara stórar alþjóðlegar hátíðir sem urðu til á sjötta og sjöunda áratug
síðustu aldar. Með tilkomu aukinna ferðalaga sáu margir sér leik á borði og hófu að
nýta viðburði, oft tónlistarviðburði til að koma ákveðnum svæðum á framfæri við
ferðamenn. Tónlistariðnaðurinn spilaði með og tónlistarviðburðir urðu mikilvæg leið
til að koma tónlist á framfæri. Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar komu einnig
í auknum mæli fram tónlistarviðburðir með þjóðernisívafi, settir fram til að varðveita
og miðla svæðisbundnum tónlistarhefðum sem áttu sífellt erfiðara uppdráttar í heimi
alþjóðavæðingar sem var að ryðja sér til rúms (Connell og Gibson 2003). Á sama tíma
urðu til á Norðurlöndunum, einkum í Svíþjóð tónlistarhátíðir sem skipulagðar voru í
almenningsgörðum borga, oft skipulagðar af ungu fólki (Ronström 2011).
Á níunda áratug síðustu aldar kom svo fram á sjónarsviðið ný tegund alþjóðlegra
tónlistarhátíða sem þar markaðshyggja réð ríkjum. Megin markmið þessara hátíða er
að kynna tónlistarfólk til að selja tónlist, þær eru reknar af stórfyrirtækjum en oft
skipulagðar af sérhæfðum fyrirtækjum á hverjum stað. Dæmi um þessa tegund hátíða
eru Hróarskelduhátíðin í Danmörku, Glastonbury í Englandi, Lollapalooza í
Bandaríkjunum og The Big Day Out í Ástralíu (Connell og Gibson, 2003, Ronström
2011).
Tónlistarhátíðarekstur nútímans er gríðarlega stór og umfangsmikill. Sem dæmi má
nefna að á Bretlandseyjum einum velti hann 2.2 milljörðum punda á árinu 2013 sem
samsvarar um 418 milljörðum íslenskra króna. Sex og hálf milljón manna sóttu
tónlistarviðburði í Bretlandi á árinu 2013 og greiddur aðgangseyrir samsvaraði 247
milljörðum íslenskra króna.
Stærst hátíða á Bretlandseyjum er áðurnefnd
Glastonburyhátíð sem dregur að sér um 150.000 gesti árlega (Drury, 2014).
1.3.1 Tónlistarhátíðir á Íslandi
Lítið hefur verið ritað um íslenskar tónlistarhátíðir og rannsóknir á þessu sviði hafa
verið litlar miðað við umfang þeirra. Þó gáfu Útflutningsskrifstofa Íslenskrar tónlistar
og Ferðamálastofa út skýrslu árið 2013 sem inniheldur greiningu og yfirlit yfir
íslenskar tónlistarhátíðir (Tómas Young, 2013). Í henni er unnið með eftirfarandi
skilgreiningu á tónlistarhátíð: „Tónlistarhátíð er viðburður sem fer fram á einum eða
fleiri dögum á sama svæði þar sem fjöldi tónlistarmanna eða hljómsveita koma fram
og aðaláhersla viðburðarins er á tónlist“ (Tómas Young, 2013, 5). Miðað við þessa
skilgreiningu kemst skýrsluhöfundur að því að alls séu tónlistarhátíðir á Íslandi 29
talsins. Í skýrslunni kemur ennfremur fram að skipuleggjendur hátíðanna myndu vilja
auka samstarf þeirra á milli t.d. varðandi styrkumsóknir og kynningarstarf, bæði
hérlendis og erlendis.
Sömuleiðis kalla þessir skipuleggjendur eftir öflugri
umræðuvettvangi þar sem þeir geti deilt reynslu sinni. Niðurstaða skýrsluhöfundar er
að Ísland státi af mörgum góðum tónlistarhátíðum og að margar þeirra geti orðið enn
stærri í sniðum ef vel tekst til (Tómas Young, 2013).
Gunnar Lárus Hjálmarsson (2012), oftar kallaður Dr. Gunni, fjallar um tónlistarhátíðir
í bók sinni Stuð vors lands.
Þar fjallar hann um þróun mála varðandi
unglingasamkomur sem byrjuðu að þróast hérlendis á sjöunda áratug síðustu aldar og
umræðu um unglingadrykkju sem þeim fylgdu.
Hvítasunnuhelgin og
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Verslunarmannahelgin voru mest áberandi og staðir eins og Þjórsárdalur og Húsafell
voru leiksvið þessara hátíðarhalda sem stundum voru skipulögð en oft óskipulögð.
Árið 1971 var brotið blað í sögu tónlistar/útihátíða á Íslandi þegar hljómsveitin
Trúbrot og Æskulýðsráð tóku höndum saman um að veita „holla skemmtun á
vistlegum stað“ eins og það var kallað, þriggja daga skemmtun í Saltvík á Kjalarnesi.
Rokkhátíðir undir berum himni voru nýlegt fyrirbæri á þessum tíma og Woodstock
hátíðin í Bandaríkjunum, sem áður var nefnd, þeirra frægust. Uppnefnið „Saltstokk“
festist enda við hátíðina, úr varð gríðarlega umfangsmikil tónlistardagskrá en
væntingar um að hátíðin færi fram án mikillar áfengisdrykkju stóðust ekki. Tíu
þúsund manns mættu á hátíðina (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012).
Löng hefð er fyrir tónlistartengdum útihátíðum um Verslunarmannahelgina. Gestir
slíkra hátíða gista yfirleitt flestir í tjöldum í nokkrar nætur og eins og gefur að skilja
ræður veður oft miklu um það hvernig tekst til. Margar tilraunir hafa verið gerðar með
þetta form, þ.e. tónleika á útisviði, sumar hafa lukkast vel á meðan aðrar hafa
mistekist. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er í nokkrum sérflokki þarna, enda stendur
hún á mjög gömlum merg og er samofin sögu staðarins, en hátíðir eins og Atlavík,
Húnaver, Galtalækur, Eldborg og Uxi hafa komið og farið á undanförnum árum.
Sumar gengu árum saman en aðrar voru aðeins haldnar einu sinni. Þrátt fyrir að vera
byggðar í kringum tónlist eru þessar hátíðir í íslenskri umræðu oftast kallaðar
útihátíðir. Umfjöllun um þær hefur oftar en ekki verið neikvæð og þá tengd við
fréttaflutning af neikvæðum fylgifiskum þeirra á borð við unglingadrykkju,
vímuefnaneyslu og kynferðisbrot (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012).
Ein þeirra hátíða sem nefnd var er Uxa hátíðin sem haldin var um
verslunarmannahelgina 1995 á Suðurlandi. Hún markaði ákveðin þáttaskil hvað
varðar innkomu vel þekktra erlendra tónlistarmanna, sem blandað var saman við
frægustu innlendu tónlistarmennina á þeim tíma í dagskrá hátíðarinnar. Þrátt fyrir
þekkt nöfn olli aðsókn á hátíðina vonbrigðum og margir vildu kenna neikvæðri
umræðu um (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012).
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves hefur verið haldin árlega síðan 1999. Hún hefur
mikla sérstöðu meðal íslenskra tónlistarhátíða, hún fer fram í Reykjavík og að vetri til.
Icelandair stóð í upphafi á bak við hátíðina, hún byrjaði smátt en hefur síðan stækkað
ár frá ári (Gunnar Hjálmarsson, 2012). Hátíðin laðar að sér mikið af erlendum
blaðamönnum og mikið af erlendum gestum. Gerð var könnun á meðal gesta IA árið á
árunum 2010-2012 með það fyrir augum að skoða hagræn áhrif hátíðarinnar.
Niðurstöðurnar voru þær að velta erlendra gesta innan Reykjavíkurborgar var 802
milljónir og að hún jókst verulega milli áranna 2011 og 2012 eða um 66%. Erlendir
gestir hátíðarinnar árið 2012 voru rúmlega 4.000 og í fyrsta skiptið fleiri en þeir
íslensku (Tómas Young, 2012).
Fjöldi tónlistarhátíða sem einbeita sér að rokk og poppmúsík hefur komið fram á
sjónarsviðið hérlendis á undanförnum árum. Á Ísafirði var fyrsta Aldrei fór ég suður
hátíðin haldin um páskana 2004. Hugmyndin af hátíðinni kom frá tónlistarmanninum
Mugison og pabba hans, fjöldi tónlistarfólks sækist í að koma þar fram og hátíðin
hefur notið mikillar velgengni (Aldrei fór ég suður, 2014).
Sumarið 2005 hófst tónlistarhátíðin Bræðslan sem fjallað er um í þessari ritgerð og
sama sumar stóð Stefán Magnússon í fyrsta skipti fyrir þungarokkshátíðinni
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Eistnaflugi á Neskaupsstað. Eistnaflug hefur stækkað og lengst ár frá ári og dregið að
sér nokkur stór erlend nöfn í þungarokkinu (Gunnar Hjálmarsson, 2012).
Í Reykjavík var stofnað til tónlistarhátíðarinnar Innipúkinn um verslunarmannahelgina
2002 sem haldin hefur verið síðan (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012).
Fleiri hátíðir mætti nefna eins og Hammondhátíð á Djúpavogi, Þjóðlagahátíð á
Siglufirði, Gæruna á Sauðárkróki, All Tomorrows Partys á gamla varnarliðssvæðinu
og margar fleiri. Tvær nýjar tónlistarhátíðir hafa nú verið kynntar til leiks fyrir
sumarið 2014 þannig að ekkert lát virðist vera á uppgangi íslenskra tónlistarhátíða sem
horfa til rokk- og popptónlistar.
Hera Brá Gunnarsdóttir (2010) skrifaði meistararitgerð sína um Aldrei fór ég suðurtónlistarhátíðina á Ísafirði. Helstu niðurstöður rannsóknar hennar voru að að hátíðin
hafi haft mikil jákvæð áhrif á samfélagið, bæði félagsleg og efnahagsleg en flestir
viðmælendur hennar lögðu meiri áherslu á þau félagslegu. Þá kom einnig fram í
ritgerð Heru að efnahagsleg áhrif hátíðarinnar hefðu lítið verið rannsökuð, en hátíðin
er sérstök hvað það varðar að frítt er inn á hana og fjöldi gesta liggur því ekki fyrir.
Ljóst má vera eftir þessa yfirferð að mikil vinna er óunnin varðandi rannsóknir á
samfélagslegum áhrifum íslenskra tónlistarhátíða. Það á bæði við um efnahagsleg,
félagsleg og umhverfisleg áhrif.

1.4 Samfélagsleg áhrif viðburða
Viðburðastjórnun sem fræðigrein á sér mjög stutta sögu. Það var ekki fyrr en á
árunum 1990-2000 sem kennsla í viðburðastjórnun og rannsóknir í faginu hófust fyrir
alvöru. Útgáfa sérhæfðs tímarits í faginu, Event Management hófst 1993. Eftir
aldamótin 2000 voru rannsóknir á áhrifum stórra viðburða orðnar algengar, þar nægir
að nefna rannsóknir á áhrifum Ólympíuleikanna í Sidney sem haldnir voru árið 2000,
sem og rannsóknir á ýmiskonar stórviðburðum sem tengdust aldamótunum (Getz,
2005). Segja má að fyrsti áratugur rannsókna á samfélagslegum áhrifum viðburða hafi
að mestu farið í rannsóknir á efnahagslegum áhrifum viðburða og þá oft stærri
viðburða. En eftir því sem rannsakendum fjölgaði og viðburðum sömuleiðis þá fóru
að koma fram rannsóknir þar sem þættir á borð við umhverfisáhrif viðburða og áhrif
viðburða á menningu og búsetuskilyrði fengu meiri athygli (Getz, 2010; Anderson og
Lundberg, 2013). Á síðustu árum hafa fræðimenn leitast við að flokka og mæla með
ýmsum aðferðum þessi áhrif viðburða á menningu og samfélög. Settir hafa verið
saman ýmiskonar mælikvarðar og flokkunarkerfi, til að mynda af þeim, Andersson og
Lundberg (2013) og Fredline, Jago og Deery (2003).
Fredline, Jago og Deery, (2003) flokka samfélagsleg áhrif viðburða í sex flokka. Þeir
eru: efnahagslegir þættir, þættir sem hafa áhrif á ferðaþjónustu, efnislegir þættir,
félagslegir þættir, sálfræðilegir þættir og þættir sem snúa að stjórnmálum. Vinnu sína
byggja þeir m.a. að fyrri rannsóknum Ritchie (1984) og Hall (1989, 1992). Tafla 1
byggir á samantekt Fredline, Jago og Deery, (2003) á samfélagslegum áhrifum
viðburða.
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Tafla 1 Samfélagsleg áhrif viðburða (Fredline, Jago og Deery, 2003).
Flokkur

Jákvæð áhrif

eikvæð áhrif

Efnahagsleg áhrif

Smærri viðburðir geta aukið
veltu.

Stórir viðburðir standa
sjaldnast undir miklum
fjárfestingum og miklum
rekstrarkostnaði. Opinbert
fjármagn þarf gjarnan til að
brúa bilið.

Gestir eyða peningum og skilja
eftir margfeldisáhrif í verslun og
þjónustu.

Verðlag til íbúa getur
hækkað.
Áhrif á
ferðaþjónustu og
aðra þjónustu

Svæði geta fengið aukna athygli
vegna vel heppnaðra viðburða
og slíkt getur skilað sér í fjölgun
ferðamanna sem getur skapað
aukin umsvif í þjónustu.

Ef viðburður heppnast illa
getur það skapað neikvæða
umfjöllun um viðkomandi
svæði.

Efnislegir þættir

Uppbygging mannvirkja og
grunngerðar sem íbúar geta nýtt
sér.

Umhverfisspjöll t.d. vegna
átroðnings.

Fegrun svæða í tengslum við
viðburði.

Félagslegir þættir

Aukin afþreying og skemmtanir
fyrir íbúa.
Aukinn áhugi á ákveðnum
þáttum sem tengjast viðburðum
t.d. ákveðnum íþróttagreinum
eða listgreinum.
Tækifæri til að efla
fjölmenningu.

Rusl, óþægindi vegna
mikillar umferðar, hávaða og
takmörkunar á aðgengi vegna
mikils fólksfjölda.
Óánægja meðal íbúa ef þema
viðburða fellur ekki að
viðmiðum í viðkomandi
samfélagi.
Óánægja ef einkennum
staðbundinna viðburða er
breytt til að þóknast
markaðslögmálum.

Aukinn áhugi á sjálfboðastarfi.
Sálfræðilegir
þættir

Vel heppnaðir viðburðir geta
aukið samkennd og samhug
innan samfélaga.
Vel heppnaðir viðburðir geta
aukið stolt og sjálfstraust innan
samfélaga í kjölfar ytri athygli.

Þættir sem snúa
að stjórnmálum

Viðburðir geta tengst ákveðnum
stefnum eða ákveðinni
hugmyndafræði.
Vel heppnaður viðburður getur
nýst einstaklingum sem þeim
tengjast til frama í starfi
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Of örar breytingar í kjölfar
ytri athygli geta rofið tengsl
einstaklinga við samfélög ef
þeim finnst samfélagið
breytast of hratt.

Óánægja íbúa getur brotist
fram í mótmælum og jafnvel
óeirðum.

Eins og áður sagði hafa margir fræðimenn glímt við það verkefni á síðustu árum að
leggja fjárhagslega mælistiku á samfélagsleg áhrif viðburða.
Ein þeirra
greiningaraðferða sem notuð hefur verið til að greina efnahagsþætti, samfélagsþætti og
umhverfisþætti er nefnd Triple bottom line upp á ensku, en þessi aðferð er nýtt til að
leggja mat á fýsileika eða sjálfbærni viðburða.
Á seinni stigum hefur
menningarþáttum verið bætt inn í þessa aðferðafræði (Getz 2009). Triple bottom line
aðferðin er upprunin í viðskiptaumhverfi þar sem hún er notuð til að meta
samfélagsþætti og umhverfisþætti ásamt hefðbundnum og auðmælanlegum
efnahagsþáttum. Síðar varð þessi aðferðafræði yfirfærð á svæðisbundna ferðaþjónustu
og enn síðar á viðburði (Fredline, Jago, Raybould og Deery, 2005).
Þeir Andersson og Lundberg (2013) gerðu tilraun til að reikna út í peningum alla þá
þætti sem rætt hefur verið um hér á undan. Þeir tóku fyrir viðburð, tónlistarhátíðina
Way Out West (WOW) sem haldin hefur verið árlega í stórum almenningsgarði í
Gautaborg í Svíþjóð og framkvæmdu greiningu á samfélagslegum þáttum
viðburðarins, félagslegum, efnahagslegum og umhverfislegum. Rannsóknin var
nokkuð flókin, en í grunninn byggði hún þó á niðurstöðum úr tveimur
spurningakönnunum. Önnur var lögð fyrir úrtak borgandi gesta á hátíðinni og hin var
lögð fyrir úrtak sem tekið var úr íbúum Gautaborgar. Auk þess studdust þeir við mikið
magn ýmiskonar gagna frá skipuleggjendum hátíðarinnar. Til að leggja peningalega
mælistiku á félagleg áhrif hátíðarinnar á Gautaborg voru íbúar fyrst beðnir að svara
því hvort þeir væru tilbúnir til að styðja opinber framlög til hátíðarinnar frá yfirvöldum
í Gautaborg, ef til þess kæmi. Þeir sem svöruðu jákvætt voru þá spurðir áfram og
beðnir að nefnda ímyndaða upphæð sem þeir væru tilbúnir til að samþykkja sem
hækkun á þeirra eigin sköttum til að styrkja hátíðina, ef það yrði til þess að tryggja
framtíð hennar. Þeir sem voru á móti mögulegri opinberri aðstoð voru svo beðnir um
að nefnda ímyndaða upphæð sem þeir teldu að þeirra eigin skattar ættu að lækka um til
að bæta þeim upp þá neikvæðu félagslegu þætti sem fylgdu hátíðinni (Andersson og
Lundberg, 2013). Til að mæla umhverfisáhrif hátíðarinnar framkvæmdu Andersson og
Lundberg (2013) flókna útreikninga byggða á gögnum frá skipuleggjendum þar sem
þeir settu verðmiða á umhverfisáhrif af þáttum eins og orkunotkun, samgöngum, sorpi,
matarneyslu og ágangi á það svæði sem hýsti hátíðina. Notast var við staðla varðandi
kolefnisjöfnun og verðlagningu á henni.
Niðurstöður þeirra Andersson og Lundberg (2013) voru þær að óbein efnahagsleg
áhrif vegna félagslegra þátta af þessari rúmlega 26.000 manna hátíð væri litlu minni (3
milljónir evra) en beinn fjárhagslegur ávinningur (3.9 milljónir evra). Umhverfisáhrif
voru metin á 209.000 evrur sem dregin eru frá til að finna heildar efnahagslegt virði
WOW hátíðarinnar í Gautaborg, sem samkvæmt útreikningum þeirra Andersson og
Lundberg (2013) voru 6.690.000 evrur. Þessar niðurstöður eru þó aukaatriði hér, en
aðferðafræðin er áhugaverð. Þeirra niðurstaða var sú að með þeirri aðferðafræði sem
þeir kynna og nýta í rannsókn sinni komist þeir nær því en áður hefur tekist að leggja
hlutlægt mat á samfélagsáhrif viðburðar, án þess að huglægir þættir og túlkun komi
þar að (Andersson og Lundberg, 2013).
Fjölmargar aðrar aðferðir hafa verið settar fram til að mæla og meta samfélagsleg áhrif
viðburða. Strax á sjötta áratug síðustu aldar var byrjað að ræða um þolmörk í
ferðaþjónustu (e. Carrying Capacity) og á næstu áratugum voru þróuð afbrigði af
mælingum á félagslegum, umhverfislegum og fjárhagslegum áhrifum ferðaþjónustu á
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svæði (Getz, 2012). Þessar aðferðir hafa svo margar hverjar verið nýttar til að meta
samfélagsleg áhrif viðburða. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar þeirra.
Greiningar á kostnaði og ábata samfélaga af viðburðum (Cost-benefit analysis) er
aðferð þar sem gerð er tilraun til að verðmeta þá þætti sem hafa áhrif á samfélög.
Félagslegir þættir eru verðlagðir með sérstakri aðferðafræði og lagðir á vogarskálar
með efnahagslegum þáttum er auðveldara er að mæla. Rannsókn Anderson og
Lundberg (2013), sem áður var lýst er dæmi um þetta.
Samkvæmt hagfræðikenningum ákvarðast verðmæti ákveðinnar vöru af því hversu vel
sú vara uppfyllir þarfir neytandans. Það er að segja hversu mikla ánægju neytandinn
hefur af vörunni. Þeim mun meiri ánægju sem varan veitir, þeim mun meira er
neytandinn reiðubúinn að greiða fyrir hana og þeim mun meiri verðmæti eru fólgin í
henni. Verðmæti tengist jafnframt skorti eða magni vörunnar. Þeim mun meira sem
einstaklingur á af ákveðinni vöru, þeim mun minna er hann reiðubúinn að greiða fyrir
næsta eintak. Þetta kallast lögmálið um minnkandi jaðarnytjar (Hanley, Shogren og
White, 2007). Verðmæti eru því ekki það sama og verð. Þar sem flestir hlutir ganga
kaupum og sölu á markaði er verð á markaði þó notað sem vísbending um verðmæti.
Markaðurinn endurspeglar það sem kalla má notagildisverðmæti (e. use value), hversu
mikils virði bein afnot af vörunni eru.
Hins vegar geta sumir hlutir einnig borið í sér annars konar verðmæti. Slíkt er reyndar
mjög algengt þegar kemur að umhverfinu og rannsóknir í umhverfisfræðum hafa
fjallað um þessa tegund af flokkun verðmæta. Verðmætum má að mestu skipta í tvo
flokka, verðmæti sem tengjast notagildi (e. use value) og verðmæti sem tengjast ekki
notagildi (e. non-use value). Dæmi um þetta getur verið útivistarsvæði í þéttbýli.
Fyrir þann sem nýtir sér svæðið til útvistar er hægt að tala um verðmæti sem tengjast
notagildi (Use value). Aðrir íbúar geta verið mjög jákvæðir í garð svæðisins og viljað
viðhalda því þó að þeir nýti það ekki, möguleikinn á að nýta það þegar þeim hentar
felur í sér verðmæti sem ekki tengjast notagildi (Non-use value). Andersson,
Armbrecht og Lundberg, (2012) vinna með þessa flokkun á verðmætum í annars
vegar verðmæti sem tengjast notagildi og hins vegar verðmæti sem tengjast ekki
notagildi í tengslum við viðburði. Þeir beittu spurningakönnunum og báðu svarendur
að meta þau beinu og óbeinu verðmæti sem hátíðin færði þeim. Spurt var bæði meðal
tónleikagesta og íbúa í því samfélagi sem hýsir viðkomandi hátíð. Niðurstaða þeirra
var sú að verðmæti sem tengjast notagildi (Use value) mældist tvöfalt hærra en þau
verðmæti sem tengdust ekki notagildi (Non-use value). Þau sem tengdust notagildi
mældust aðeins hjá þeim sem sóttu hátíðina en þau sem ekki tengdust notagildi
mældust hjá íbúum svæðisins. Þeirra niðurstaða er að nauðsynlegt sé að taka þau
verðmæti sem ekki tengjast notagildi (Non-use value) með í reikninginn þegar
heildaráhrif viðburðar á samfélag eru metin (Andersson, Armbrecht og Lundberg,
2012).
Ein þeirra aðferða sem reynd hefur verið til að mæla efnahagsleg áhrif viðburða er
greining á aðfanganotkun (e. input/output analysis). Timo Tohmo (2005) framkvæmdi
slíka greiningu á tónlistarhátíðinni Kaustinen Folk Music Festival sem haldin er árlega
í héraðinu Keski-Pohjanmaa í Finnlandi.
Thomo safnaði gögnum með
spurningakönnun meðal hátíðargesta þar sem hann spurði þá út í neyslu sína á svæðinu
á meðan á hátíðinni stóð. Við greiningu á niðustöðunum kaus hann að nota
aðfangagreiningu til að varpa ljósi á áhrif tónlistarhátíðarinnar á einstaka þætti í
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hagkerfi héraðsins. Niðurstöður hans voru í stuttu máli þær að hátíðin skilar til baka
til nærsamfélagsins í formi skatta því framlagi sem lagt er til hennar í styrkjum og gott
betur þar sem hún skapar miklar tekjur á svæðinu. Auk þessa skilar hún sköttum í
finnska ríkiskassann (Tohmo, 2005). Áhrif hátíðarinnar mældust mest í ferðaþjónustu,
verslun og samgöngum, sem þarf varla að koma á óvart. Forsenda þess að þessi
greining var möguleg í tilfelli þessarar hátíðar er að svæðisbundnar hagtölur eru til
fyrir svæðið sem hýsti hátíðina (Tohmo, 2005). Slíku er ekki til að dreifa á Íslandi
sem myndi gera framkvæmd á sambærilegri aðfangagreiningu fyrir viðburði á Íslandi
erfiða, nema þegar horft er á áhrif viðkomandi viðburðar á þjóðarhag.
Sacha Reid (2007) efast hins vegar um allar þessar mælistikur og útreikninga. Hún
rannsakaði áhrif viðburða á fámenn samfélög í Ástralíu og beitti eigindlegum
aðferðum, viðtölum við fjölbreyttan hóp hagsmunaaðila. Hún deilir harkalega á þær
aðferðir sem raktar voru hér á ofan þar sem rannsakendur leggja mælistiku á
samfélagslega og umhverfislega þætti og allt er reiknað út í fjárhæðum. Reid segir að
sú aðferðafræði að flokka samfélagsleg áhrif í neikvæð og jákvæð sé allt of mikil
einföldun á flókinni mynd, nær sé að spyrja þá sem eigi í hlut og fá fram þeirra
viðhorf, það sem einum þykir jákvætt getur öðrum þótt neikvætt. Hún segir jafnframt
að notkun á hugtakinu „áhrif“ (e. impact) sé varasöm þar sem hugtakið sé gildishlaðið
og neikvætt, nær sé að taka um „afleiðingar“ (e. consequences).
Í stað flokkunar „mælingamannanna“ í jákvæða og neikvæða þætti í sex flokkum
áhrifaþátta setur hún fram sína flokkun á félagslegum afleiðingum viðburða sem sjá
má í töflu 2.
Tafla 2 Félagslegar afleiðingar viðburða (Reid, 2007).
Tengslaþættir

Andlegir þættir

Lærdómur og
þróun

Félagshagfræðilegir
þættir

Líkamlegir
þættir

Samfélög
Þátttaka

Skemmtun /
stemming

Meðvitund um
og nýting á
þekkingu og
færni

Margfeldisáhrif /
nýsköpun

Andfélagsleg
hegðun / glæpir

Samhugur/samfélags
vitund

Hvatning

Forusta

Tækifæri í
ferðaþjónustu

Uppbygging á
mannvirkjum og
grunngerð til
afþreyingar

Sambönd

Jákvæður andi/stolt

Breytingar

Væntingar um opinbera
aðstoð

Sorp

Traust/virðing

Hefðir/venjur

Mannfjöldi /
þrengsli

Samtal/slúður

Samfélagslegur
stuðningur

Öruggt umhverfi

Þróun samfélags /
aukinn áhugi fólks á
því að búa áfram á
staðnum eða flytja

Sjálfsmynd
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þangað
Samfélaglegar
hindranir
Tækifæri til að
blanda geði við fólk
Einstaklingar
Tækifæri til að
blanda geði við aðra

Tækifæri til að fá
útrás fyrir streitu og
gleyma hversdagslegu
amstri

Atvinna

Brottflutningur

Sambönd / traust /
virðing

Hvatning

Aukið
sjálfstraust

Kostnaður /
aðgangseyrir

Niðurbrot á
samfélagslegum
hindrunum

Stolt / tengsl við
velgengni

Árangur

Græðgi

Samhugur

Eignarhald

Forusta

Hvetur fólk til að fara
ekki

Bættur andi

Breytt viðhorf

Sjálfsmynd

Reid (2007) kynnir í flokkun sinni til leiks hugtök sem hún telur að hafi verið
vanmetin í rannsóknum á viðburðaskipulagi og ferðaþjónustu. Þetta eru t.d. atriði eins
og græðgi, traust og virðing.
Kari Jaeger (2014) gerir að umfjöllunarefni sínu þau áhrif sem viðburðir hafa í
fámennum samfélögum. Hún talar um að þau verðmæti sem viðburðir skapa séu ekki
áþreifanleg og að þau sé erfitt að mæla í smærri samfélögum þar sem koma
ferðamanna á viðburði er áberandi. Möguleg áhrif eru t.d. að að sjálfsmynd og stolt
íbúa aukist og tilfinningin að tilheyra samfélagi sem er „á lífi“ og „þar sem eitthvað er
um að vera“ verður áberandi. Slík hughrif auka síðan líkur á því að heimamenn tengi
á jákvæðan hátt við þá gesti sem sækja viðburði í viðkomandi samfélagi. Sömuleiðis
getur vel heppnaður viðburður vakið athygli á gildum sem íbúar vilja standa fyrir og
vekja athygli á. Segja má að hvað varðar efnistök séu Jaeger og Reid að mörgu leiti
sammála um það sem mestu skiptir þegar litið er til áhrifa sem viðburðir hafa á
samfélög.
Þegar búið að að skilgreina, flokka og mæla með ýmiskonar aðferðum þau
samfélagslegu áhrif sem viðburðir hafa er freistandi að spyrja hvort viðburðir geti
breytt sjálfsmynd íbúa á ákveðnum svæðum. Þau Jaeger og Mykletun (2013)
framkvæmdu rannsókn í Finnmörk í Norður-Noregi þar sem þau notuðu viðtöl við
aðila sem tengdust viðburðum á svæðinu með einum eða öðrum hætti til að leita svara
við þessari spurningu. Þau leituðu einnig svara við spurningunni hvort viðburðir geti
beinlínis haft áhrif á byggðaþróun. Þeirra niðurstöður voru þær að vel heppnaður
viðburður geti aukið samkennd í því samfélagi sem hýsir hann. Þau fundu hins vegar
ekki vísbendingar um að viðburðir gætu snúið við neikvæðri byggðaþróun þrátt fyrir
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augljós merki þess að viðburðirnir sem þeir skoðuðu hefðu mikil jákvæð áhrif á
efnahag og félagslíf viðkomandi byggðarlaga (Jaeger og Mykletun 2013).

1.5 Jaðarsvæði
Skilgreiningar á hugtakinu jaðarsvæði (e. peripheral areas) eru fjölmargar og
mismunandi.
Sørensen (1999) skilgreinir jaðarsvæði sem svæði fjarri kjarna og
ennfremur sem svæði sem glímir við efnahagsleg vandamál. Kjarni í þessu tilfelli
inniheldur miðstöð efnahagslífs, stjórnmála, menntunar og félagslífs. Hversu fjarri
kjarna þarf að fara til að teljast á jaðarsvæði er svo mjög umdeilt og í raun afstætt út
frá landfræðilegum aðstæðum, mismunandi samgöngumátum og huglægu mati
(Prideaux, 2002). Nash og Martin (2003) taka undir skilgreiningu Sørensens en bæta
því við að jaðarsvæði séu einnig skilgreind út frá huglægu mati hvers og eins, það sem
einn skilgreinir sem jaðarsvæði þarf ekki að vera það í huga annars.
Jaðarsvæði eiga jafnan erfitt með að laða að sér fjármagn til fjárfestinga í atvinnulífi.
Slíkt leiðir af sér erfiðleika í atvinnuuppbyggingu og skort á störfum, oftar en ekki
störfum fyrir menntað fólk. Ástæður þessa geta verið tengdar óhagkvæmri
staðsetningu, slæmum samgöngum, fólksfæð, lágu menntunarstigi og fleiri þáttum.
Hnignun jaðarsvæðis tengist oftar en ekki samdrætti í frumframleiðslugreinum og
fækkun starfa samhliða breyttum atvinnuháttum og tækniþróun í framleiðslugreinum.
Jaðarsvæði hafa mörg hver þurft að horfa á eftir stórum hluta íbúa sinna sem hafa flutt
til kjarnasvæðanna. Oft eru það ungar fjölskyldur sem kjósa að flytja í leit að betri
kjörum og aukinni menntun og eftir sitja jaðarbyggðir með lágt menntunarstig og
hækkandi meðalaldur (Hall, 2005).
Í mörgum tilfellum hafa þeir íbúar sem eftir sitja í jaðarbyggðunum horft til
ferðaþjónustu sem lausnarans sem getur fært þeim ný störf og aukna velsæld. Í
opinberum byggðastefnum á vesturlöndum hefur ferðaþjónusta líka oft verið nefnd
sem atvinnugreinin sem hjálpa mun hnignandi byggðum út úr erfiðleikum sem
breytingar í frumframleiðslugreinum hefur skapað (Hall, 2005).
Breytingar í ferðahegðun fólks á undanförnum árum hafa verið vatn á myllu
jaðarsvæða. Ferðamenn sækjast í auknum mæli eftir því að ferðast til óspilltra eða lítt
spilltra svæða og dreifbýlli svæða á ferðalögum sínum. Þessar breytingar má mögulega
rekja til aukinnar umhverfisvitundar og umhverfisáhuga almennings, auk þess sem
þéttbýlisbúar sækja í auknum mæli í friðsæld sveitahéraða og sjávarþorpa til að öðlast
hvíld, komast úr hinu daglega amstri og anda að sér fersku lofti. Ímynd
jaðarbyggðanna er einmitt sú að þessa hluti sé að finna þar. Þessi ímynd er grundvöllur
fyrir samkeppnishæfni jaðarsvæða í ferðaþjónustu nútímans. Þær breytingar sem hafa
orðið í eftirspurn ferðamanna geta því haft gífurleg áhrif á jaðarsvæðin og skapað
aukin tækifæri í ferðaþjónustu fyrir þau (Nash og Martin, 2003; McKercher og Fu,
2006). En fleira kemur til. Ferðamenn sækjast í auknum mæli eftir að stunda
afþreyingu og sækja viðburði á ferðalögum sínum sem hefur aukið eftirspurnina eftir
minni og sveigjanlegri einkareknum fyrirtækjum og viðburðum (Nash og Martin,
2003; McKercher og Fu, 2006). Viðburðir eru einmitt einn af þeim þáttum sem Baum
og Hagen (1999) nefna sem möguleika fyrir jaðarbyggðir til að laða að sér ferðamenn,
einkum utan háannar.
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1.5.1 Íslensk jaðarsvæði
Síðustu áratugi hefur íbúum í dreifbýli á Íslandi fækkað jafnt og þétt á meðan íbúum í
þéttbýli hefur fjölgað. Þannig bjuggu tæplega 17.620 manns í dreifbýli á Íslandi árið
1994 en árið 2013 voru þeir 16.464. Íbúum í dreifbýli hefur fækkað allt þetta tímabil
ef frá er talið tímabilið fyrst eftir efnahagshrunið 2008. Þann 1. janúar 2012 bjuggu
93,5% landsmanna í þéttbýlisstöðum með fleiri en 200 íbúa (Byggðastofnun, 2013).
Flutningar fólks frá landsbyggð til höfuðborgarsvæðisins hafa líka verið stöðugir
síðustu áratugi.
Af 10 fjölmennustu bæjum landsins eru 9 á áhrifasvæði
höfuðborgarinnar og á vinnusóknarsvæði hennar búa um 86% þeirra íbúa sem búa í
þéttbýli (Byggðastofnun, 2013).
Erfitt er að segja hvaða byggðir á Íslandi teljast til jaðarbyggða. Hagfræðistofnun
Háskóla Íslands flokkar jaðarbyggðir sem „byggðir sem eru úr tengslum við annað
þéttbýli, einkum þéttbýlisásana tvo á Suðvesturlandi og við Eyjafjörð“ (Axel Hall,
Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002, 16). Byggðastofnun hefur á undanförnum
árum unnið með hugtakið „brotthættar byggðir“ um byggðir sem hún segir í
vandræðum.
Vandi þessi birtist einkum í viðvarandi fólksfækkun, einhæfni
atvinnulífs, fækkun starfa og hækkandi meðalaldri íbúa. Hér er oftast um að ræða
fámenna byggðakjarna og sveitir í umtalsverðri fjarlægð frá stærri byggðakjörnum.
Dæmi um slíkar byggðir eru Raufarhöfn, Bíldudalur, Breiðdalsvík og Skaftárhreppur
(Byggðastofnun, 2013). Á vordögum 2014 hyggst Byggðastofnun taka fleiri byggðir
til skoðunar með aðferðafræði sem kennd hefur verið við brothættar byggðir og vel má
hugsa sér að Borgarfjörður eystri ætti heima í slíkri vinnu.
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) nýtir þéttleika byggðar sem mælikvarða á jaðarsvæði í
sínum ákvörðunum. Þannig telst allt Ísland utan höfuðborgarsvæðisins, eða
Norðvesturkjördæmi, Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi, til svæða sem á rétt á
sértækum byggðastuðningi frá íslenska ríkinu, en þar er íbúaþéttleiki 1.2 íbúar á hvern
ferkílómeter. Viðmið ESA er að svæði með færri en 12.5 íbúa á hvern ferkílómeter sé
svæði sem eigi rétt á sértækum byggðastuðningi (EFTA, 2013). Þetta þýðir t.d. að
Reykjanesbær og Grindavík eiga rétt á sérstækum byggðastuðningi á meðan
Hafnarfjörður og Mosfellsbær eiga það ekki. Vegalengd milli Hafnarfjarðar og
Reykjanesbæjar er þó aðeins 35 km (Vegagerðin, 2013b). Þarna koma huglægu
þættirnir sem Nash og Martin (2003) nefna inn í spilið, skv. ESA eru Akureyri og
Raufarhöfn í sama flokki þegar kemur að sértækum aðgerðum til að efla byggð, það er
þó höfundi til efs að íbúar Akureyrar telji sig búa á jaðarsvæði á meðan íbúar
Raufarhafnar myndu væntanlega gangast við því. Þannig er Ísland allt jaðarsvæði í
Evrópu, fjarri efnahagslegum og stjórnmálalegum kjarna á meginlandinu, líkt og
Raufarhöfn og Borgarfjörður eystri eru jaðarbyggðir á Íslandi.
1.5.2 Sumardvalarfólk
Ein af þeim breytingum sem orðið hafa í mörgum af jaðarbyggðum hérlendis og víða
annars staðar á undanförnum árum er að íbúðarhús hafa færst úr heilsársbúsetu í það
að vera sumarhús. Sumarhús sem upp á ensku hafa verið kölluð Second homes, leika
einnig stórt hlutverk í ferðaþjónustu á jaðarsvæðum, einkum þar sem þau eiga sér
langa sögu eins og í Skandinavíu, Kanada og Nýja Sjálandi. Í upphafi voru þessi hús
ódýr leið fyrir fólk til að eignast athvarf í öðru umhverfi en það bjó og starfaði í, en á
16

síðustu áratugum hefur orðið sprenging í fjölda þessarar húsa, m.a. samhliða aukinni
bílaeign og aukinni velsæld og nú er svo komið að sumarhúsafólk skiptir víða orðið
miklu máli þegar rætt er um byggðaþróun (Hall, 2005). Sumarhúsaeign er hjá
mörgum hluti af lífstíl þar sem ferð í sumarbústaðinn er leið til að komast út úr
umhverfi hversdagsins, nær náttúru og í umhverfi þar sem áreiti er minna. Samkvæmt
sænskri úttekt Muller (2007) kjósa 25% sumarhúsaeigenda að hafa bústaðinn í minna
en 14 km fjarlægð frá heimili, 50% í minna en 37 km fjarlægð og 75% kjósa að hafa
sumarbústaðinn í minna en 98 km fjarlægð frá heimili.
Þar sem sumarhús byggjast upp verða til jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir viðkomandi
samfélag. Sumarhúsagestir eyða peningum á viðkomandi stað og auka þannig veltu
t.d. í verslun, betri nýting fæst á innviðum viðkomandi samfélags, í sumum tilfellum er
um að ræða nýtingu á húsnæði sem annars stæði autt, framkvæmdir við sumarhús hafa
jákvæð efnahagsleg áhrif. Þá leiðir sumarhúsaeign oft af sér að viðkomandi eigendur
flytjast búferlum í sumarhúsið t.d. þegar þeir komast á eftirlaun (Hall, 2005).
Uppbygging sumarhúsa getur líka haft í för með sér neikvæða þætti fyrir samfélög s.s.
aukinn kostnað í opinberri þjónustu og þá geta mismunandi hagsmunir sumarhúsafólks
og þeirra sem byggja viðkomandi samfélag á heilsaársgrunni einnig skapað árekstra.
Sumarhúsafólk getur einnig skapað óeðlilega mikið álag á stoðkerfi og þjónustu
viðkomandi samfélags þegar það bætist við þann íbúafjölda sem fyrir er, oft yfir stutt
tímabil að sumri (Hall, 2005).

1.6 Staða þekkingar - samantekt
Viðburðahald hvers konar er vaxandi atvinnugrein, ekki síst sá hluti viðburðaskipulags
sem tengist ferðaþjónustu. Slík samsetning er dæmigerð fyrir upplifunarhagkerfið sem
nefnt var í þessum kafla, þar sem tónlist er oftar en ekki kjarnaupplifunin sem
viðburðurinn og ferðalagið snýst í kringum. Í þess háttar viðburðum felast tækifæri
fyrir jaðarbyggðir til að sameina aðdráttarafl áfangastaðar og upplifun. Þannig má
auka vitund um stað og auka þannig ferðamannastraum með vel heppnuðum viðburði,
sem hefur t.d. tónlist sem kjarnaupplifun. Þetta hefur verið gert á Borgarfirði eystra,
meðvitað og ómeðvitað með Bræðslunni og því sem henni tengist og þau áhrif sem
þetta hefur haft á samfélagið á Borgarfirði eru viðfangsefni þessarar ritgerðar.
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2. Aðferðafræði rannsóknarinnar
2.1 Val á rannsóknaraðferð
Nokkuð vandasamt var að velja rannsóknaraðferð fyrir þetta verkefni þar sem ég er
upphafsmaður tónlistarhátíðarinnar Bræðslunnar og stýri henni nú ásamt bróður
mínum, en samfélagsáhrif hennar eru þungamiðja þessa verkefnis. Þessu til viðbótar
er ég fæddur og uppalinn á Borgarfirði eystra og ýmist skyldur eða tengdur flestum
íbúum þar með einhverjum hætti. Þessi tengsl skapa möguleika á því að nálgast
Bræðsluna með meiri þekkingu og dýpri skilning á viðfangsefninu en öðrum væri
unnt. Þessi tengsl geta hinsvegar mögulega haft áhrif á þær spurningar sem spurt
verður og þau svör sem fást og við vinnslu þessa verkefnis þarf að hafa í huga
möguleg siðferðileg álitamál. Lagt er upp í þetta verkefni og tilheyrandi rannsóknir
með það fyrir augum að öðlast dýpri þekkingu á samfélagslegum áhrifum viðburða, en
megin tilgangur hennar er þó sá að hjálpa til við að gera tónlistarhátíðina Bræðsluna að
betri viðburði sem skilar auknum jákvæðum áhrifum til samfélagsins á Borgarfirði.
Til að takast á við þessar óvenjulegu aðstæður var ákveðið að nýta aðferðir
þátttökurannsókna (e Action research), sem einnig hafa verið nefndar
gerendarannsóknir á íslensku. Auk þess beiti ég megindlegum rannsóknaraðferðum
og nýti fyrirliggjandi gögn.

2.2 Þátttökurannsóknir
Þátttökurannsóknir eru aðferðafræði við gerð rannsóknar, þar sem farið er af stað í leit
að ákveðnum upplýsingum með það skýra markmið að bæta eitthvað ástand eða
aðstæður. Innan þessarar aðferðafræði rúmast einstakar rannsóknaraðferðir bæði
eigindlegar og megindlegar, en ákveðið sjónarhorn þar sem rannsakandinn er tengdur
viðfangsefninu er einkennandi. Þegar þátttökurannsóknum er beitt er áhersla lögð á að
haft sé samráð við þá aðila sem tengjast rannsókninni og að þeir séu vel upplýstir um
gang hennar (Berg, 2012; McNiff, 2013). Stringer (2007, 1) lýsir þátttökurannsóknum
þannig að þær séu „skipulögð rannsóknaraðferð sem gerir fólki kleift að finna
nytsamlegar lausnir á vandamálum sem það tekst á við í sínu daglega lífi. Andstætt
hefðbundum rannsóknaraðferðum sem leita almennra lausna á vandamálum til að
yfirfæra á önnur svipuð tilvik leitast hver þátttökurannsókn við að finna staðbundnar
lausnir á sérhæfðu vandamáli“.
Helsta einkenni þátttökurannsókna er sú beina aðkoma sem rannsakandinn hefur að
viðfangsefninu og náin tengsl hans og samskipti við aðra sem viðfangsefninu tengjast.
Þess vegna er mjög mikilvægt að þessi samskipti séu mjög vel skilgreind og útskýrð í
gegnum rannsóknarferlið, annars skapast sú hætta að rannsóknin verði eingöngu
byggð á viðhorfum þess sem gerir hana. Vel heppnuð þátttökurannsókn getur því
tengt saman reynslu og þekkingu af vettvangi og fræðilega umfjöllun (McNiff, 2013).
Þátttökurannsókn á því best við í aðstæðum þar sem rannsakandinn er nátengdur
viðfangsefninu og í stöðu til að nýta þá þekkingu sem hann aflar í gegnum
rannsóknina milliliðalaust til að leysa viðfangsefnið betur en áður (Greenwood og
Levin, 2007).
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En þátttökurannsókn snýst ekki bara um að leita leiða til að leysa viðfangsefni betur.
McNiff (2013) leggur áherslu á að þátttökurannsóknir séu einnig framkvæmdar til að
skapa nýja þekkingu og að samspil þekkingar og framkvæmda sé helsta einkenni
þeirra.
Greenwood og Levin, (2007) segja grunnþætti þátttökurannsókna vera: rannsóknir,
þátttöku og framkvæmdir. Án þessara þriggja stoða geti þátttökurannsókn ekki farið
fram. Margir hafa lýst þátttökurannsóknum sem hringrás. Meðal þeirra er Stringer
(2007) sem segir þátttökurannsókn skiptast í þrjá hluta sem síðan endurtaka sig í
hringrás. Þessir hlutar snúast um:, að skoða, að hugsa og að framkvæma. Með þessu á
hann við að í upphafi framkvæmir rannsakandinn ákveðna stöðugreiningu með því að
safna upplýsingum. Því næst rýnir hann í og greinir þær upplýsingar sem hann safnar,
auk þess að túlka þær. Og að lokum verður til framkvæmdaáætlun sem hrint er í
framkvæmd. Að því loknu fer fram ný greining á stöðu þar sem skoðað er hverju
áðurnefndar framkvæmdir skiluðu (Stringer, 2007).
Þegar þátttakandi úr innsta hring viðfangsefnis eins og sá sem vinnur þessa rannsókn
skoðar eigið verkefni er að mörgu að hyggja. Coghlan (2010) fjallar um þrjú atriði
sem hann segir grundvallaratriði þegar þátttökurannsókn er framkvæmd af aðila sem
er nátengdur viðfangsefninu. Í fyrsta lagi talar hann um mikilvægi þess að skilgreina
stöðu rannsakendans og þekkingu hans. Hann segir mikilvægt að skilgreina hvað hann
veit um viðfangsefnið, hvað hann telur sig vita, hvað hann veit ekki og hvað hann veit
ekki að hann veit ekki. Lykilatriði sé að vera nátengdur þeim upplýsingum sem vinna
á með, en geta jafnframt haldið ákveðinni fjarlægð frá þeim. Í öðru lagi telur Coghlan
(2010) mikilvægt að skilgreina vel það tvískipta hlutverk sem rannsakandi býr til
þegar hann er jafnframt gerandi í því verkefni sem til rannsóknar er. Hætta á
hagsmunaárekstrum er alltaf fyrir hendi í tilfellum sem þessum og því mikilvægt að
skilgreina hlutverk vel. Í þriðja lagi fjalla þeir um mikilvægi þess að leggja til hliðar
fordóma og persónulegar skoðanir þegar rannsakandi úr innsta hring tekur ákvörðun
um það hvaða spurninga skal spyrja og hvar skal bera niður varðandi það viðfangsefni
sem rannsaka á (Coghlan, 2010).
Heiðarleiki og sérfræðiþekking rannsakandans er lykilatriði í þátttökurannsókn og hún
gerir miklar kröfur til þess sem rannsakar um að vera vakandi fyrir
hagsmunaárekstrum og siðferðislegum álitamálum (Coghlan, 2010).
Margt er líkt með hefðbundnum tilviksrannsóknum (Case Study) og
þátttökurannsóknum, en það sem helst skilur þær að er að í tilviksrannsóknum er
rannsakandinn sjálfstæður á meðan rannsakandi í þátttökurannsókn er þátttakandi í því
viðfangsefni sem til rannsóknar er. Þátttökurannsóknum er beitt á mjög fjölbreytileg
viðfangsefni en sökum þess hversu nátengd hver rannsókn er sínu viðfangsefni er erfitt
að setja fram almenna skilgreiningu á þessari tegund rannsókna (Greenwood og
Levin, 2007).
Þær skilgreiningar og rannsóknir á þátttakendarannsóknum sem nefndar hafa verið hér
að framan fjalla flestar um rannsóknir sem framkvæmdar eru innan fyrirtækja,
fjöldahreyfinga, á fjölmennum vinnustöðum eða í hópum s.s. í skólastarfi. Sú
rannsókn sem framkvæmd er í þessari ritgerð er nokkuð frábrugðin þessu öllu þar sem
tónlistarhátíðin Bræðslan er að mestu framkvæmd af tveimur einstaklingum, þó með
aðstoð fjölmargra annarra. Því er ekki um að ræða neina formlega yfirbyggingu eða
19

flókið stjórnkerfi. Því er mjög mikilvægt að rannsakandinn sé meðvitaður um stöðu
sína sem „innherji“ í verkefninu.
Þessi þátttökurannsókn hefur það að markmiði að greina þau samfélagslegu áhrif sem
Bræðslan hefur haft á samfélagið á Borgarfirði eystra og þau viðhorf sem heimamenn
og gestir hátíðarinnar hafa til hennar. Þessi viðhorf voru mæld með
spurningakönnunum. Öll greiningarvinna í þessari rannsókn var unnin í góðu
samstarfi við hagsmunaaðila á Borgarfirði, sem og íbúa alla. Nánari grein verður gerð
fyrir þessari samvinnu í kafla um framkvæmd rannsóknarinnar. Með þessar
niðurstöður í farteskinu var síðan lagt af stað í þá vegferð að gera þennan
tónlistarviðburð, Bræðsluna, að betri viðburði. Með því er átt við að hátíðin verði
framkvæmd á ábyrgan hátt í sátt og samlyndi við heimafólk og náttúru Borgarfjarðar
og þannig að upplifun gesta hennar verði sem best og sem mest í samræmi við þær
væntingar sem þeir hafa þegar þeir heimsækja Borgarfjörð eystra. Takist þetta hefur
þessi þátttökurannsókn náð markmiði sínu.
2.2.1 Framkvæmd þátttökurannsóknarinnar
Eins og fram kom í umfjöllun um þátttökurannsóknir hér á undan er samráð við
þátttakendur og hagsmunaaðila lykilatriði í vel heppnaðri þátttökurannsókn. Í tilfelli
þessarar rannsóknar var lögð mikil áhersla á að hafa íbúa Borgarfjarðarhrepps og aðra
sem að málinu koma vel upplýsta um tilgang hennar, markmið og framkvæmd. Fyrsta
skrefið í því ferli var að ég bauð til opins íbúafundar/blaðamannafundar í Bræðslunni á
Borgarfirði í maí 2013 þar sem ég kynnti framkvæmd væntanlegrar rannsóknar.
Mæting á fundinn var framar björtustu vonum en alls mættu um 40 manns á hann.
Mjög góður andi var á fundinum og ég skynjaði þar mikinn velvilja, bæði í garð
verkefnisins og í garð Bræðslunnar sem hátíðar. Þessi fundur var því mikilvægur og
góð hvatning fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Á honum skýrði ég frá því markmiði
rannsóknarinnar að bæta gæði hátíðarinnar og skapa enn betri sátt um framkvæmd
hennar. Fjallað var um fyrirhugaða íbúakönnun og íbúar hvattir til þátttöku, auk þess
sem fjallað var um fyrirhugaða könnun meðal gesta hátíðarinnar. Við sama tækifæri
voru kynnt þau atriði sem koma áttu fram á hátíð sumarsins og tilkynnt um
fyrirkomulag miðasölu. Í framhaldinu fór ég í símaviðtal á Rás 2 þar sem ég skýrði
m.a. frá fyrirhugaðri rannsókn. Ennfremur var fjallað um hana á sameiginlegum vef
Borgarfjarðarhrepps og Ferðamálahóps Borgarfjarðar (Borgarfjördur eystri, 2013).
Íbúar Borgarfjarðar og þeir sem fylgjast með fréttum þaðan voru því vel upplýstir um
þá vegferð sem ég lagði upp í með þessari rannsókn vorið 2013.
Upp frá þessum fundi hef ég haldið hagsmunaaðilum í verkefninu, þ.e. íbúum
Borgarfjarðar, samverkafólki mínu í Bræðslunni, ferðaþjónustuaðilum, Borgarfjarðarhreppi og öðrum vel upplýstum um gang rannsóknarinnar. Samhliða vinnu við
rannsóknina hafa helstu hagsmunaaðilar Bræðslunnar verið í reglulegu sambandi þar
sem farið hefur verið yfir helstu niðurstöður mínar og hvernig bregðast þarf við þeim.
Þannig hefur verið unnið með það að leiðarljósi að niðurstöður rannsóknarinnar leiði
til úrbóta á hátíðinni. Nánar verður fjallað um niðurstöður og viðbrögð skipuleggjenda
og hagsmunaaðila í umræðukafla.
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Ljósmynd 1 - Frá íbúa- og blaðamannafundi í Bræðslunni 10. maí 2013. Ljósmynd: Hafþór Snjólfur
Helgason

2.3 Rannsóknir með spurningakönnunum
Til að kanna viðhorf heimafólks á Borgarfirði til Bræðslunnar og viðhorf gesta hennar
til hátíðarinnar ákvað ég að framkvæma tvær aðskyldar spurningakannanir, aðra
meðal heimafólks og hina meðal þeirra sem keyptu miða á hátíðina.
Spurningakönnun er rannsókn þar sem rannsakandinn spyr hóp fólks kerfisbundið
sömu spurninganna og skráir niður svör þeirra. Í spurningakönnunum notar
rannsakandinn skrifaða spurningarlista eða formleg viðtöl til að safna upplýsingum um
bakgrunn, hegðun eða skoðanir hjá stórum hópi fólks. Gögnin eru svo yfirleitt dregin
saman og túlkuð með gröfum, línuritum eða töflum og útskýrð með tölfræði (Babbie,
2013).
Spurningakannanir tilheyra þeim hluta rannsóknaraðferða sem nefndar eru
megindlegar. Megindlegrar rannsóknir leggja áherslu á mælingar í tölum frekar en
lýsingar í orðum (Babbie, 2013).
Þegar rannsakandi hyggst kanna viðhorf ákveðins hóps af fólki velur hann í flestum
tilfellum að spyrja hluta tiltekinn hluta hópsins. Þessi hluti kallast úrtak en talað er um
hópinn allan sem þýði. Sé úrtakið rétt valið og svarhlutfall nægilega hátt er litið
þannig á að niðurstöður úr spurningum til þeirra endurspegli viðhorf þýðisins, með
fyrirvara um ákveðin öryggismörk (Babbie, 2013).
Í tilfelli rannsóknar á
samfélagslegum áhrifum Bræðslunnar kom ekki til þessara útreikninga þar sem allt
þýðið var spurt í báðum könnununum sem framkvæmdar voru.
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Margar aðferðir eru til þegar velja á hvernig framkvæmd spurningakönnunar er háttað.
Sú algengasta er að senda þeim sem spyrja á spurningalista með einhverjum hætti, í
pósti, í tölvupósti eða með öðrum sambærilegum hætti og biðja viðkomandi
viðtakanda um að svara spurningalistanum og skila svörunum til baka til þess sem
sendir (Bryman, 2001). Þessi tegund spurningakannanna hefur þá kosti að hún gefur
rannsakandanum tækifæri til að nálgast svör frá mörgum aðilum með frekar ódýrum
og einföldum hætti. Viðkomandi fær að svara spurningunum í einrúmi án þess að sá
sem spyr geti haft nokkur áhrif á hann og á þeim hraða sem hann kýs. Ókostir
spurningalista af þessari gerð eru líka fjölmargir, sá sem svarar fær enga aðstoð frá
spyrjenda ef hann t.d. þarf frekari útskýringar, ekki er hægt að tryggja að sá svari sem
ætlunin var að myndi svara. Slíkir spurningalistar mega ekki vera of langir þar sem
slíkt minnkar líkur á að þeim verði svarað og þá eru þeir staðlaðir sem kemur í veg
fyrir að hægt sé að spyrja nánar út frá svörum sem gefin eru. Stærsti ókostur þeirra er
þó að svarhlutfall í slíkum könnunum er jafnan lágt, sérstaklega í póstkönnunum
(Bryman, 2001).
Fjöldi skoðanakannanna sem gerðar eru hefur aukist mikið á síðustu árum. Um er að
ræða ýmiskonar viðhorfskannanir og þá hefur þjónustukönnunum sem fyrirtæki gera
meðal viðskiptavina sinna fjölgað mikið. Þessi fjölgun hefur orsakað leiða hjá
mörgum þegar kemur að spurningakönnunum þar sem mörgum þykir orðið nóg um
allan þann tíma sem þeir eyða í að svara könnunum. Bent hefur verið á leiðir til að
mæta þessum vanda, m.a. að gera þurfi það ferli að svara spurningakönnun meira
aðlaðandi á einhvern hátt t.d. með myndrænni framsetningu (Puleston og Rintoul,
2012).
Að mörgu er að hyggja þegar framkvæma á spurningakönnun. Við upphaf könnunar
er mikilvægt að upplýsa þann sem svara á könnuninni nákvæmlega um tilgang hennar
og um það hvernig niðurstöður hennar verða nýttar (Bradburn, 2004). Mikilvægt er að
spyrja um bakgrunn svarenda s.s. aldur, kyn, búsetu og fleira í þeim dúr, en þessar
breytur getur rannsakandi síðan nýtt við greiningar á niðurstöðum. Þó skal forðast að
safna bakgrunnsupplýsingum sem ekki hafa bein tengsl við tilgang könnunarinnar
(Bradburn, 2004). Það sama gildir um spurningar, rannsakandi verður ætíð að spyrja
sig, hvaða tilgang hefur þessi spurning og hvernig tengist hún rannsóknarspurningunni
sem býr að baki þeirri rannsókn sem könnunin er hluti af (Bradburn, 2004).
Tvö meginhugtök eru notuð til þess að meta hversu góð megindleg rannsókn er. Þau
eru áreiðanleiki (reliability) og réttmæti (validity). Áreiðanleiki vísar til nákvæmni, að
sömu niðurstöður fáist ef rannsókn er endurtekin á sama hátt en á mismunandi tíma.
Réttmæti vísar hins vegar til þess að rannsóknin mæli það sem hún á að mæla
(Bryman, 2001).

2.3.1 Gerð spurningalista
Eitt lykilatriði við gerð spurningakönnunar er orðalag spurninga. Vel orðaðar
spurningar draga fram svör við því sem rannsakandinn vill vita en ekki öðru.
Freistandi er að falla í þá gryfju að spyrja að einhverju, því að það gæti verið gaman að
vita svarið við því, en slíkt er ávísun á misheppnaða spurningakönnun. Rannsakandi
þarf því að vanda orðalag spurninga og gæta þess að flækja spurningar ekki. Flóknar
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spurningar eru fráhrindandi og líklegar til að valda misskilningi og óánægju hjá
svarendum. Annað lykilatriði er að gæta þess að spurningar séu ekki leiðandi, þ.e. að
þær séu eins hlutlausar og mögulegt er þannig að orðalag spurningar hafi ekki áhrif á
viðhorf þess sem svarar (Bradburn, 2004).
Við gerð spurningalista fyrir kannanirnar tvær sem framkvæmdar voru í þessari
rannsókn kaus ég að nota nokkrar tegundir kvarða við gerð spurninga, auk þess sem
nokkrar spurningar voru opnar, þ.e. til þess ætlaðar að svarendur gætu svarað
viðkomandi spurningu með eigin orðum. Svonefndur Likert kvarði var notaður í
flestum spurningunum. Likert kvarði er gjarnan nýttur þegar leita á eftir afstöðu til
ákveðinna fullyrðinga þar sem fólk getur tjáð skoðanir sínar með því að staðsetja svar
sitt á ákveðinn kvarða (t.d. sammála, ósammála) og kvarðinn hefur samfelldan
stigsmun milli gilda. Likert kvarðar þurfa a.m.k. tvö gildi (sammála/ósammála), en
þau gefa grófa niðurstöðu og þvinga aðgreininguna í tvær áttir. Því eru yfirleitt notuð
fjögur til átta gildi (Bradburn, 2004). Í flestum spurningunum þar sem Likert kvarðinn
var notaður var ég að leita eftir viðhorfum svarenda til Bræðslunnar og þá notaði ég
fimm gildi, (mjög ánægð/ur, frekar ánægð/ur, hvorki né, frekar ánægð/ur og mjög
ánægð/ur). Í einni spurningu í gestakönnuninni voru svarendur beðnir um að taka tillit
til nokkurra fullyrðinga varðandi Bræðsluna og þar notaði ég fimm gildi, (mjög
ósammála, frekar ósammála, hvorki né, frekar sammála og mjög sammála. Opnar
spurningar fylgdu gjarnan í kjölfar spurninga um viðhorf til Bræðslunnar þar sem
svarendum var gefinn kostur á að nefna jákvæða og neikvæða þætti sem þeim þykja
einkenna hátiðina, og síðan hverju þeir vildu breyta varðandi hátíðina, ef einhverju.
Auk þess spurði ég nokkurra bakgrunnsspurninga í báðum könnunum s.s. um aldur,
kyn og hvort viðkomandi hefði sótt Bræðsluhátíðina og þá hvenær. Gestir voru
jafnframt spurðir um tengsl sín við Borgarfjörð (Viðauki 1).

2.3.2 Framkvæmd spurningakannanna
Spurningakönnun meðal íbúa á Borgarfirði eystra var framkvæmd á tímabilinu 1.júní
til 20. júlí 2013 á Borgarfirði. Spurningarnar voru búnar til í apríl og maí og áður en
könnunin var framkvæmd fékk ég helstu lykilaðila í framkvæmd Bræðslunnar,
fjölskyldu og vini til að prufukeyra hana. Könnunin var búin til í forritinu Survey
Monkey á netinu. Þegar ég var orðinn sáttur við spurningarnar var hún prentuð út þar
sem ég ákvað að leggja hana fyrir íbúa Borgarfjarðar á pappír í stað þess að nýta netið.
Þessi ákvörðun var tekin þar sem það var mat mit að hann gæti náð betri svörun með
því að fá fólk til að ganga með könnunina í hús. Nokkur hluti þýðisins er kominn yfir
miðjan aldur og ég taldi að það gæti dregið úr líkum á svörum að framkvæma
könnunina eingöngu á netinu. Ég hugleiddi að blanda þessum tveimur aðferðum
saman en féll frá þeirri hugmynd, taldi að það gæti valdið ruglingi. Áður en farið var
af stað með könnunina var óskað eftir því að fá íbúaskrá fyrir Borgarfjarðarhrepp
afhenta frá Hagstofu Íslands. Það tók lengri tíma en ég átti von á, eða þrjár vikur, að
fá skrána afhenta rafrænt og tafði það framkvæmd könnunarinnar um nokkra daga. Ég
valdi að hafa þýðið alla einstaklinga fædda 1998 og fyrr (15 ára og eldri) með fasta
búsetu í Borgarfjarðarhreppi. Samkvæmt áðurnefndri íbúaskrá var að ræða 94
einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2013).
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Þann 8. júní var gengið með fyrstu spurningalistana í hús á Borgarfirði. Vegna
nálægðar minnar við rannsóknarefnið vildi ég ekki taka þátt í því ferli að leggja
könnunina fyrir og nálgast niðurstöður. Ég fékk fjórar unglingsstúlkur á Borgarfirði til
að annast framkvæmdina, lagði þeim til íbúaskrá og verklagsreglur. Þær gengu í hús
og spurðu íbúa hvort þeir vildu taka þátt í könnun á samfélagslegum áhrifum
Bræðslunnar. Í ljós kom að flestir íbúar vissu um hvaða könnun var að ræða,
væntanlega vegna áðurnefndar kynningar á verkefninu. Þar sem íbúar voru tilbúnir til
að svara á staðnum biðu stúlkurnar á meðan viðkomandi svaraði og svarinu var svo
rennt ofan í forláta pappakassa sem hafði verið útbúinn með rifu, líkt og kjörkassi.
Þennan kassa gátu stúlkurnar ekki opnað og þær höfðu því enga leið til að skoða hver
svaraði hverju. Kassann opnaði ég síðan eftir að framkvæmd könnunarinnar var lokið.
Í mörgum tilfellum skildu stúlkurnar eftir spurningalista fyrir heimilsfólk, sem ekki
var heima og í einhverjum tilfellum ákváðu þær í samráði við húsráðendur hvenær
nálgast skyldi útfylltar kannanir. Þessi vinna stóð yfir til 20. júlí 2013. Það var mat
höfundar að eftir þann tíma væri ekki ráðlegt að spyrja heimamenn, enda þá aðeins
vika fram að Bræðslu og gestir farnir að safnast á svæðið.
Eins og áður sagði var könnunin unnin út frá íbúaskrá Borgarfjarðar eystra. Lagt var
upp með að leggja könnunina fyrir þá íbúa sem höfðu aðsetur á Borgarfirði og voru
heima á áðurnefndu tímabili. Nokkrir einstaklingar eiga lögheimili á Borgarfirði en eru
þar ekki með aðsetur, ekki var gerð tilraun til að ná til þeirra.
En könnuninni var ekki bara ætlað að kanna hug íbúa Borgarfjarðar heldur einnig
þeirra sem dvelja á Borgarfirði að sumarlagi. Mikið er um að húsum á Borgarfirði
sem áður voru í ábúð allt árið hafi nú verið breytt í sumarhús og mér fannst áhugavert
að heyra viðhorf þess hóps sem nýtir þau. Stúlkurnar sem önnuðust framkvæmd
könnunarinnar fengu því lista yfir þessi hús og fyrirmæli um að leggja könnunina fyrir
þar. Um er að ræða 12 hús en hóparnir sem nýta þau eru mismunandi. Sum staðar eru
stórar fjölskyldur og jafnvel ættir sem nýta húsin með skipulögðum hætti, annars
staðar er um að ræða sumarhús einnar fjölskyldu. Eins og sjá má af þessu er nokkur
vandi að skilgreina þýði könnunarinnar. Hér er því unnið með þá skilgreiningu að
þýðið sé „heimafólk“ á Borgarfirði eystra. Hugtakið heimafólk skilgreini ég þá sem
alla íbúa með lögheimili í Borgarfjarðarhreppi sem höfðu þar aðsetur á tímabilinu 8.
júní - 20. júlí 2013 og alla þá sem höfðu aðsetur í sumarhúsum á Borgarfirði á sama
tíma.
Spurningakönnun meðal miðakaupenda var framkvæmd á rafrænan hátt á tímabilinu
11. september til 1. október. Framkvæmdin var með þeim hætti að notast var við
netfangalista frá miðasölukerfi hátíðarinnar, midi.is. Þar eru netföng þeirra sem greiða
fyrir miðana, sumir kaupa fleiri en einn miða og netföngin eru því færri en miðarnir
sem seldir voru. Alls voru seldir 850 miðar en kaupendur voru 451 sem þýðir að hver
kaupandi kaupir að jafnaði um 1,8 miða. Stofnaður varð tvenns konar aðgangur að
skoðanakönnunarkerfinu á netinu.
Annars vegar aðgang sem viðtakendur
tölvupóstsins gátu notað beint úr póstinum og hins vegar nettengil sem ég bað
viðtakenda um að áframsenda til þeirra sem viðkomandi keypti miða fyrir. Ennfremur
bað ég viðtakendur vinsamlegast um að dreifa alls ekki nettenglinum til óviðkomandi
til að skekkja ekki niðurstöður. Sem tilraun til að auka svörun lofaði ég því að þeir
svarendur sem myndu senda mér tölvupóst til staðfestingar á svörun myndu fara í pott
og úr honum yrðu dregnir þrír miðar á næstu Bræðslutónleika. Sá útdráttur fór svo
fram í byrjun maí 2014, rétt áður en miðasala á Bræðsluna 2014 hófst.
24

Upphaflega var ætlunin að senda könnunina út fljótlega eftir Bræðsluna eða í ágúst, en
síðar var ákveðið að best væri að leyfa sumarfrístímabilinu að ljúka, þar sem margir
skoða tölvupóst aðallega á vinnustaðnum sínum. Tölvupóstur var sendur út á
sunnudegi með það fyrir augum að áhugasamir netnotendur myndu nota sunnudaginn
til að svara heima og síðan myndi hann bíða þeirra sem kæmu til vinnu á
mánudagsmorgni. Svörun fór mjög vel af stað á netinu, um 200 höfðu svarað eftir
einn sólarhring, en eftir 2-3 daga datt svörunin niður. Sendur var ítrekunarpóstur eftir
12 daga á þau netföng sem þá höfðu ekki svarað og minnti á könnunina, auk þess sem
sett var áminning á Facebooksíðu Bræðslunnar þar sem þeir sem höfðu fengið
könnunina en ekki svarað voru vinsamlegast beðnir um að gera það. Þessi eftirfylgni
skilaði um 100 svörum í viðbót og alls svöruðu 382 einstaklingar könnuninni.
2.3.3 Þátttaka og marktækni
Þátttaka í heimamannakönnuninni var ágæt meðal sumardvalarfólks, þar svöruðu 42
aðilar og 10 merktu við þann valmöguleika að vera gestir hjá íbúa/íbúum á
Borgarfirði. Úr hópnum sem er með fasta búsetu á Borgarfirði fengust aðeins 40 svör
af 94 mögulegum sem er heldur lægra hlutfall en ég vonaðist eftir. Erfitt er að segja
hvað veldur því að svarhlutfall var ekki hærra en þetta. Stúlkurnar sem lögðu
könnunina fyrir sögðu eldri íbúa síður hafa viljað taka þátt og þá sýndu þeir íbúar sem
eru af erlendum uppruna verkefninu lítinn áhuga, en segja má að fimm fjölskyldur í
þýðinu séu af erlendum uppruna og það telur því þegar þýðið er ekki stærra en raun
ber vitni.
Að sjálfsögðu má alltaf finna eitthvað að framkvæmd svona könnunar. Kynning hefði
getað verið ennþá meiri, t.d. með bréfi á hvert heimili og svo má spyrja hvort vænlegra
hefði verið að póstleggja könnunina. Þá hefði mögulega mátt koma fyrir kassa til að
taka á móti svörum t.d. í anddyri verslunarinnar á staðnum þar sem íbúar hefðu getað
skilað svörum. Ekkert af þessu tel ég þó að hefði breytt miklu um svarhlutfallið, þeir
sem vildu svara vissu væntanlega af könnuninni og fengu tækifæri til að svara henni.
Sökum þess hversu slök svörun í könnun meðal fastra íbúa er og sökum þess hversu
þýðið er lítið og fáir eru í hverjum aldurshópi er mjög varasamt að álykta mikið út frá
niðurstöðum úr íbúakönnuninni. Niðurstöður hennar gefa vissulega ákveðnar
vísbendingar og út úr svörum við opnum spurningunum komu margar góðar
ábendingar, en tölfræðilega getur könnunin varla talist marktæk. Þegar litið er yfir
sviðið nokkrum mánuðum eftir að spurningakönnun meðal heimamanna fór fram má
segja að eigindlegar rannsóknir, notkun viðtala og rýnihópa hefði væntanlega skilað
marktækari upplýsingum en ég taldi framkvæmd slíkra rannsókna erfiða sökum náinna
tengsla við viðfangsefnið.
Marktækni könnunar sem gerð var meðal gesta var ágæt, 451 aðilar fengu tölvupóst
og 382 svöruðu sem gerir 85% svörun. Sé gert ráð fyrir að allir miðakaupendur hafi
haft tækifæri til að svara er svarhlutfallið þó aðeins um 50%. Segja má að þetta
flækjustig, þ.e. að framkvæma könnunina meðal miðakaupenda, en biðja þá jafnframt
að fá aðra miðaeigendur með í könnunina sé ákveðinn veikleiki þegar kemur að
útreikningum og áreiðanleika, en þessi tilraun var gerð til að freista þess að fá fleiri
svör til að vinna með.
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Það er mat höfundar að framkvæmd netkönnunarinnar hafi tekist nokkuð vel.
Gagnrýna má tímasetningu könnunarinnar, upplifun svarenda á viðburði og viðhorf til
hans er ólíkt í könnun sem fram fer rúmum mánuði eftir að viðburði lýkur en í könnun
sem fram fer t.d. daginn eftir viðburðinn (Puleston og Rintoul, 2012).

2.4 Rannsókn byggð á fyrirliggjandi gögnum
Auk niðurstaðna úr áðurnefndum spurningakönnunum nýti ég tölfræðiupplýsingar sem
liggja fyrir í miðasölukerfi Bræðslunnar (miði.is), en þar má nálgast upplýsingar um
aldur, búsetu og kyn þeirra sem kaupa miða á hátíðina, allt frá árinu 2008.
Til að áætla fjölda gesta á Borgarfirði í „Bræðsluvikunni“ þ.e. frá þriðjudeginum 23.
júlí til sunnudagsins 28. júlí 2013 var stuðst við gistináttatölur frá tjaldstæðinu á
Borgarfirði, tölur frá öðrum gististöðum og umferðatölur frá Vegagerðinni fyrir
Vatnsskarð eystra, sem er eina aðkomuleiðin inn í Borgarfjörð.
Til að kortleggja hópinn sem sótti heim Bræðsluna árið 2013 beitti ég tvenns konar
aðferðum. Annars vegar vann ég upp úr gögnum úr miðasölukerfi Bræðslunnar og
hins vegar vann ég með niðurstöður úr könnun sem ég framkvæmdi meðal
miðakaupenda Bræðslunnar árið 2013. Í báðum tilfellum þarf að slá þá varnagla að
einungis er unnið með upplýsingar um miðakaupendur, ekki alla gesti,
Þar sem ég er eins og áður sagði nátengdur verkefninu og öllum hagsmunaaðilum sem
því tengjast mun ég einnig nýta mér tölvupósta, fundargerðir, símtöl og tilvísanir í
heimildir á borð við vefsíður, bæklinga, auglýsingar og fleira í þeim dúr.

2.5 Úrvinnsla gagna
Við úrvinnslu á gögnum sem safnað var með spurningakönnunum var unnið með
vefforritið Survey Monkey og gögn flutt þaðan yfir í Excel til frekari úrvinnslu. Þar
voru búin til töflur og gröf. Unnið var með kort í teikniforritinu FreeHand. Til að
sýna vægi ákveðinna orða í opnum spurningum í könnunum var unnið með texta í
Excel, þeir flokkaðir í yfirflokka og síðan búin til orðaský þar sem orðin birtast
mismunandi stór eftir því hversu oft þau komu fyrir í svörunum. Þessi orðaský voru
unnin í netforritinu Wordle með því að hlaða nafni flokkanna og fjölda svara í hverjum
flokki inn í forritið. Unnið var með gögn frá miðasölukerfi Bræðslunnar í Excel.
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3. Umgjörð Bræðslunnar Borgarfjörður eystra
3.1 Þróun byggðar og atvinnumála á Borgarfirði
eystra
Elstu heimildir um byggð á Borgarfirði eystra er að finna í Landnámu. Þar segir frá
landnámsmönnum sem numu land á Borgarfirði, í Njarðvík, næstu vík norðan
Borgarfjarðar og Breiðuvík, sunnan hans. Litlar heimildir er að finna um byggð á
Borgarfirði og nágrannavíkum frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar, en í manntölum 1703,
1802 og 1816 koma fram nöfn Borgfirðinga og aðrar upplýsingar. Árið 1703 voru íbúar í
Borgarfjarðarhreppi sem telur Borgarfjörð og Víkur 186 talsins, árið 1802 voru þeir 123 en
góðæri á 19. öldinni varð til þess að í manntalinu 1860 voru Borgfirðingar og Víknabúar
orðnir 335. Á þessum tíma stendur byggð í sveitum í blóma og á Víkum sem voru margar
hverjar afskekktar og erfiðar bújarðir náði fólksfjölgun hámarki árið 1894 þegar íbúar þar
voru 140 á 9 bújörðum. Í upphafi tuttugustu aldarinnar fór að halla undan fæti á Víkum og
byggð þar lagðist með öllu af um miðja 20. öld (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 1999).
Þéttbýlismyndun á Borgarfirði hófst fyrir alvöru í upphafi 20. aldar. Verslun hófst í
þorpinu Bakkagerði árið 1894, íbúar þar voru aðeins 49 árið 1905 en eftir það fjölgaði ört
og árið 1918 bjuggu þar 239, en um það leiti urði íbúar í þéttbýli á Borgarfirði í fyrsta
skiptið fleiri en þeir sem bjuggu í sveitinni. Árið 1915 voru íbúar Borgarfjarðarhrepps 448
og hafa þeir aldrei verið fleiri en þá (Magnús Helgason, 1995).

Ljósmynd 2 - Frá Bakkagerðisþorpi árið 1969
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Íbúafjöldi í þorpinu sveiflaðist nokkuð á fyrri hluta 20. aldar í takt við aflabrögð, en eftir
1930 fjölgaði vélbátum, bryggjusmíði hófst um miðja öldina, akfær vegur var lagður yfir
Vatnsskarð 1954 og grundvöllur byggðar styrktist. Íbúar á Borgarfirði voru 288 árið 1950,
þar af 150 í Bakkagerði. Kaupfélag Borgarfjarðar eystra, sem stofnað var 1918, rak
viðamikla starfsemi á staðnum um miðja öldina en áfram treystu íbúar algjörlega á
frumframleiðslugreinar, sjávarútveg og landbúnað. Íbúum fjölgaði á sjötta áratugnum.
Þeir voru 348 árið 1960 og á árunum 1960-70 fjölgaði fæðingum nokkuð, en á þessu
árabili fæddust að jafnaði um 11 börn á ári. Árið 1967 yfirtók Kaupfélag Héraðsbúa
rekstur Kaupfélags Borgarfjarðar og á næstu áratugum var það stærsti atvinnurekandinn á
staðnum. Frystihús var tekið aftur í notkun 1969 eftir að hlé hafði verið á starfsemi þess og
skammvinnt síldarævintýri stóð yfir á Borgarfirði á árinum 1963-67 en árið 1963 var
síldarbræðsla tekin í notkun á staðnum. Þrátt fyrir allt þetta fækkaði íbúum á Borgarfirði
nokkuð jafnt og þétt, þeir voru 282 árið 1970 og árið 1980 voru þeir orðnir 239 (Magnús
Helgason, 1995).
Níundi áratugurinn reyndist erfiður á Borgarfirði, einkum þegar horft er til sveitabæjanna
en íbúum í sveit fækkaði úr 90 árið 1980 niður í 52 árið 1990. Skýringar á þessu er m.a.
aðfinna í riðuveiki sem geysaði í bústofni Borgfirðinga á þessum árum, en allt fé í
hreppnum var skorið niður vegna hennar árið 1987. Þegar fé kom aftur í fjörðinn árið
1990 höfðu nokkrir bændur brugðið búi, ekki síst þeir sem komnir voru yfir miðjan aldur.
Tilraunir voru gerðar með iðnað á Borgarfirði á níunda áratugnum. Saumastofan Nálin var
starfrækt, steiniðjan Álfasteinn var sett á laggirnar og byggingarfyrirtækið Vagl starfaði um
nokkurra ára skeið. Þrátt fyrir þessar nýsköpunartilraunir fækkaði íbúum og árið 1990
voru þeir 215. Þessi fækkun kom þó að mestu fram í sveitinni, íbúar í Bakkagerðisþorpi
voru 163 árið 1990, 13 fleiri en þeir voru árið 1950 (Magnús Helgason, 1995).
Fólksfækkun á Borgarfirði eystra hélt áfram á síðasta áratug tuttugustu aldarinnar og
aldamótaárið 2000 bjuggu aðeins 146 íbúar á Borgarfirði sem er 36% af þeim fjölda sem
bjó þar 100 árum fyrr. Síðan þá hefur íbúum ekki fækkað mikið, árið 2014 eru þeir 134
(Hagstofa Íslands, 2014).
Áður var minnst á tilraunir sem gerðar voru með nýsköpun í atvinnulífi á Borgarfirði á
níunda áratug síðustu aldar. Byggingarfyrirtækið Vagl varð ekki langlíft og Saumastofan
Nálin reyndist heldur ekki hagkvæm eining til rekstrar. Steiniðjan Álfasteinn þróaðist í átt
að aukinni gestamóttöku með opnun minjagripaverslunar, upplýsingamiðstöðvar og
steinasafns. Seinna fór rekstur Álfasteins í þrot, rekstur hófst aftur og inn í verslun
fyrirtækisins varð til kaffihúsið Álfakaffi. Rekstur fyrirtækisins fór síðan aftur í þrot og nú
er svo komið að núverandi eigandi heldur aðeins úti rekstri Álfakaffis en steiniðjan er ekki
starfandi. Störf í opinberri þjónustu s.s. á pósthúsi og bókasafni töpuðust frá Borgarfirði á
síðustu áratugum síðustu aldar, en Landsbankinn rekur ennþá útibú á staðnum. Stærsta
einstaka höggið í atvinnumálum staðarins á undanförnum áratugum kom þó árið 1991
þegar Frystihús Kaupfélag Héraðsbúa lokaði eftir erfiðan rekstur um árabil. Segja má að í
stað þess hafi risið Fiskverkun Karls Sveinssonar, saltfiskverkun sem verkaði fisk sem
smábátar á staðnum báru að landi. Nú á allra síðustu árum hefur dregið úr starfsemi þar og
stærstur hluti þess fisks sem borgfirski smábátaflotinn ber á land fer nú beint á fiskmarkað
óunninn. Fiskverkunin er þó ennþá mikilvægur vinnustaður fyrir Borgarfjörð en breytingar
á mörkuðum fyrir saltfisk og breyttar áherslur þar hafa m.a. leitt af sér aukið vægi hákarlsog harðfisksverkunnar.
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Landbúnaður í Borgarfirði hefur nær eingöngu snúist um sauðfjárrækt. Áður fyrr voru kýr
á hverjum sveitabæ sem veittu mjólk til heimilisnota og sömu sögu má segja um flest hús í
þorpinu á Borgarfirði.
Erfiðar samgöngur koma hinsvegar í veg fyrir að
mjólkurframleiðsla sé stunduð þar með það fyrir augu að selja mjólk í mjólkurbú. Aðrar
búgreinar s.s. hrossarækt og nautgriparækt hafa verið reyndar í smáum stíl. Sauðfjárrækt
var lengi stunduð í skugga riðuveiki á Borgarfirði og árið 1987 var allt sauðfé í hreppnum
skorið niður, eins og áður sagði og fjárlaust var í þrjú ár. Þegar bændur sóttu sér ný
líflömb og hófust aftur handa við ræktun árið 1990 höfðu nokkrir eldri bændur helst úr
lestinni og fjöldi sauðfjár í hreppnum hefur aldrei náð sömu hæðum og hann gerði fyrir
niðurskurð. Bændur á Borgarfirði hafa hinsvegar náð góðum árangri á síðustu árum þegar
kemur að gæðum og verðmætum afurða. Tilraunir hafa verið gerðar með beina sölu á
lambakjöti frá einum bæ í gegnum vefsíðu, en þær hafa ekki skilað miklum árangri.
Sú atvinnugrein sem hefur vaxið mest á Borgarfirði síðustu ár er án efa ferðaþjónusta, sem
þó er ennþá algjörlega bundin við sumartímann. Upphaf ferðaþjónustu á Borgarfirði má
rekja til áttunda áratugar síðustu aldar. Stærstu skrefin í upphafi má telja áðurnefndan
uppgang Álfasteins og opnun veitingasölu í Félagsheimilinu Fjarðarborg. Á árunum milli
1990 og 2000 fór fram mikil uppbygging á merktum gönguleiðum í öllum
Borgarfjarðarhreppi en auk Borgarfjarðar liggja merktar gönguleiðir um eyðibyggðir á
svokölluðum Víkum og til Loðmundarfjarðar þar sem búið var allt til ársins 1973. Byggð
var á Víkum allt frá landnámi fram á miðja 20. öld og enn má sjá minjar um hana.
Uppbygging glæsilegra gistiskála á Víknasvæðinu hefur verið mikil lyftistöng fyrir
ferðaþjónustu á svæðinu, en Ferðafélag Fljótsdalshéraðs stóð að henni. Þá liggja merktar
gönguleiðir í kringum Dyrfjöll en meðal þess sem fyrir augu ber í nágrenni þeirra er hin
mikilfenglega Stórurð. Gönguleiðakort var gefið út á svæðinu 1999 og það hefur síðar
verið endurútgefið tvívegis af Ferðamálahópnum.
Þrátt fyrir fámenni og mjög smá og fá fyrirtæki í ferðaþjónustu má segja að Borgfirðingar
hafi verið nokkuð á undan sinni samtíð varðandi samstarf í ferðaþjónustu. Ferðamálahópur
Borgarfjarðar var stofnaður árið 1995 af fólki sem þá starfaði í greininni og áhugafólki um
ferðaþjónustu og ekki síst áhugafólki um viðburði. Hópurinn samanstóð af fáum en
sterkum einstaklingum sem komu ótrúlega miklu í verk þrátt fyrir að aðstæður hafi oft
verið erfiðar. Hópurinn átti stóran þátt í áðurnefndri uppbyggingu gönguleiða, hann kom á
laggirnar hátíðinni Álfaborgarsjéns um Verslunarmannahelgina og Andvökunóttum um
Jónsmessuhelgina og svo mætti áfram telja. Formaður hans í upphafi var Helgi
Arngrímsson sem var fyrsti framkvæmdastjóri Álfasteins og frumkvöðull í borgfirskri
ferðaþjónustu. Meðal þess sem Helgi gerði var að framkvæma viðhorfskönnun meðal
ferðafólks á Borgarfirði og talningar á ferðafólki sem heimsótti Álfastein. Athyglisvert er
að Helgi hóf að gera kannanir árið 1987 og þær framkvæmdi hann með sama hætti í a.m.k.
15 ár. Í niðurstöðum þeirra má m.a. sjá að árið 1987 komu ríflega 5.000 gestir í verslun
Álfasteins. Þá kemur einnig fram að um 80% ferðamanna sem heimsóttu staðinn komu í
verslun Álfasteins. Árið 2002 voru gestir Álfasteins ríflega 7.400 en flestir voru þeir árið
1994 eða tæplega 9.700.
Langflestir sóttu Borgarfjörð heim í júlímánuði og
Verslunarmannahelgin var stærsta einstaka ferðahelgin.
Helgi segir í formála
könnunarinnar að könnunin sé ekki „vísindaleg“ eins og hann orðar það, en einn af hennar
helstu styrkleikum er hins vegar að hún var framkvæmd með sama hætti í 15 ár. Það er því
áhugavert að skoða þá þróun sem varð í gestakomum á Borgarfjörð á þessu tímabili.
Þannig segir t.d. að árið 1991 hafi helmingur gesta eða 2.571 gestur verið erlendir
ferðamenn en það hlutfall var komið niður í 25% árið 2002 eða 1.845 gesti. Þá segir þar
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einnig að árið 1991 hafi hlutfall erlendra ferðamanna sem heimsækja Borgarfjörð af
heildarfjölda ferðamanna sem koma til landsins verið 1,79% en árið 2002 var þetta hlutfall
komið niður í 0,6% (Ferðamálahópur Borgarfjarðar, 2002). Þetta þarf ekki að koma á
óvart þar sem markaðsstarf borgfirskrar ferðaþjónustu var nánast ekkert á þessum tíma og
alls ekkert á erlendum markaði. Auglýsingar voru bundnar við íslenska bæklinga og
handbækur, auk útvarps og þá einkum í tengslum við áðurnefnda viðburði. Enda segja
nánast 40% svarenda í könnun ferðamálahópsins árið 2002 að þeir hafi fengið upplýsingar
um staðinn hjá kunningjum (Ferðamálahópur Borgarfjarðar, 2002). Þeir erlendu gestir sem
sóttu fjörðinn heim á þessum tíma komu flestir í skipulögðum hringferðum rútubíla en
rútur sem heimsóttu Álfastein urðu flestar árið 1997 eða 136. Þá kom nokkur fjöldi gesta í
rútum frá skemmtiferðaskipum sem lögðu að bryggju á Seyðisfirði og buðu upp á dagsferð
á Borgarfjörð.
Nokkrar ástæður er hægt að nefna fyrir áhuga ferðafólks á Borgarfirði eystra. Fyrst ber að
nefna náttúrufegurðina. Fjöllin sem girða fjörðinn eru óvenjuleg í formi og litum þar sem
ljóst líparít frá gamalli megineldstöð á svæðinu setur mikinn svip. Álfasteinn kom
Borgarfirði á kortið hjá áhugafólki um náttúru og fallega steina og minjagripir fyrirtækisins
vöktu athygli á landsvísu. Næsta ástæða sem rétt er að nefna tengist náttúrufegurðinni, en
það er göngusvæðið sem áður var nefnt og kallað hefur verið Víknaslóðir. Svæðið naut
sífellt meiri vinsælda meðal íslenskra gönguhópa og einstaklinga undir lok síðustu aldar
þegar mikil aukning varð í útivist og skipulögðum gönguferðum hérlendis. Veitingasalan
Fjarðarborg undir stjórn Jóhönnu Borgfjörð, móður þess sem þetta ritar, hóf árið 1999 að
bjóða upp á nýja tegund af þjónustu við göngufólk þar sem búnaður göngufólks eða „trúss“
eins og það er kallað var flutt á milli áðurnefndra gönguskála á Víkum á meðan fólk gekk
með létta dagpoka og síðan beið göngufólksins heitur matur í gistiskálunum þegar þangað
var komið. Áhersla var lögð á persónulega þjónustu með leiðsögufólki af svæðinu og
maturinn var einnig samsettur úr borgfirskum afurðum. Meðal þess sem boðið var upp á í
þessum ferðum var kjötsúpa, fiskisúpa og hangikjöt, reyktur lundi og lambakjöt. Þessi
tegund gönguferða sem kenndar voru við dekur vöktu lukku og mikill fjöldi Íslendinga
gekk Víknaslóðir á árunum í kringum aldamótin síðustu, ekki síst í skipulögðum ferðum
Ferðafélags Íslands, Ferðafélags Fljótsdalshéraðs og Útivistar.
Árið 2008 kom nýr aðili inn á gönguferðaþjónustumarkaðinn á Borgarfirði, en það var
fyrirtækið Álfheimar sem byggði hótel á Borgarfirði á árunum 2008-2011. Álfheimar
leggja áherslu á sölu á gönguleiðum um Víknaslóðir á erlendum markaði, einkum í
Danmörku og því hefur hlutfall erlendra ferðamanna í aukist verulega á svæðinu á síðustu
árum (Arngrímur Viðar Ásgeirsson, munnleg heimild, 15.5.2014). Á síðustu árum hefur
einnig verið innréttað hótel með heilsulind sem nefnt er Blábjörg í húsnæði gamla
frystihúss KHB. Álfheimar er hinsvegar eina fyrirtækið á staðnum sem selur tilbúnar
ferðir með leiðsögn, gistingu, ferðalögum og fæði. Heimamenn bjóða hinsvegar upp á
leiðsögn fyrir íslenska hópa sem ýmist koma á eigin vegum eða í gegnum áðurnefnd
ferðafélög.
Núverandi þjónustuframboð á Borgarfirði er ekki mjög fjölbreytt frekar en við er að búast
á jafn fámennum stað. Sú þjónusta sem rekin er á heilsársgrunni er matvöruverslun
Samkaupa með bensínsölu og útibú Landsbankans, auk gistingar og kaffihúss Álfakaffis.
Áætlunarferðir eru farnar alla virka daga milli Egilsstaða og Borgarfjarðar. Þeir gististaðir
sem bjóða þjónustu allt árið eru Hótel Álfheimar, Hótel Blábjörg og Gistiheimilið Borg.
Yfir sumartímann bætist við veitingasala í Fjarðarborg, sýningar í Kjarvalsstofu og
Ævintýralandi, Galleríið Rétt-Inn og Musteri Spa, sem reyndar er hægt að komast í
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samkvæmt samkomulagi yfir vetrartímann. Þá er tjaldstæðið á Borgarfirði aðeins opið yfir
sumartímann eins og gefur að skilja.
Borgarfjarðarhreppur hefur byggt aðstöðu tjaldstæðisins upp jafnt og þétt á síðustu árum
og alls hefur hann varið um níu milljónum króna í fjárfestingar þar á síðustu níu árum, eða
síðan fyrsta Bræðsluhátíðin var haldin árið 2005 (Jón Þórðarsson, munnleg heimild 12. 02.
2014).

Ljósmynd 3 – Stórurð. Ljósmynd: Áskell Heiðar Ásgeirsson

Edward H. Huijbens (2010) gerði könnun meðal ferðamanna á Borgarfirði í nafni
Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála árið 2010. Rannsókn Edwards tengdist vinnu sem fram
fór á Borgarfirði sumarið 2010 þar sem rætt var um mögulega uppbyggingu
Jarðminjagarðs (e. Geopark) á Borgarfirði, nánar tiltekið við Dyrfjöll. Í niðurstöðum
Edwards (2010) kom það fram sem áður var sagt að hlutfall erlendra ferðamanna hefur
aukist á staðnum í kjölfarið á sölu gönguferðapakka sem Álfheimar selja í gegnum dönsku
ferðaskrifstofuna Topas. Þessir ferðamenn sækja fyrst og fremst Borgarfjörð heim til að
stunda gönguferðir og vegna náttúrunnar. Athyglisvert er einnig að flestir svarenda í
þessari könnun komu til Íslands með flugi í gegnum Akureyrarflugvöll (Edward H.
Huijbens, 2010).
Reyndar er áhugavert að skoða niðurstöður úr rannsóknum
Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála sem gerðar hafa verið meðal þeirra sem nýttu sér beint
flug til og frá Akureyrarflugvelli á árunum 2009-2012. Árið 2011 sögðust rúmlega 20%
þeirra sem yfirgáfu landið í gegnum Akureyrarflugvöll hafa heimsótt Borgarfjörð eystra,
en sama hlutfall var um 15% árið 2012 (Eyrún J. Bjarnadóttir og Edward H. Huijbens,
2012). Þarna voru á ferðinni farþegar úr beinu flugi Iceland Express sem flaug milli
Kaupmannahafnar og Akureyrar á árunum 2006-2012.
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Rögnvaldur Guðmundson hjá Rannsóknum og ráðgjöf ferðaþjónustunnar gaf út skýrslu um
ferðamenn á Austur- og Suðausturlandi árið 2012. Samkvæmt hans rannsóknum sem
byggja bæði á síma- og netkönnun meðal Íslendinga og könnunum meðal ferðamanna í
Leifsstöð og við ferjuhöfnina á Seyðisfirði má áætla að ferðamenn sem heimsóttu
Borgarfjörð eystra árið 2012 hafi verið u.þ.b 33.000, um 20.000 Íslendingar og 13.000
erlendir ferðamenn. Samkvæmt rannsókn Rögnvaldar komu rúmlega 215.000 erlendir
ferðamenn á Austur- og Suðausturland árið 2012, lang flestir að sumri til (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2013).
Önnur leið til að áætla fjölda ferðamanna er talning gistinátta. Nákvæmar tölur um
gistinætur á Borgarfirði liggja ekki fyrir en eftir samtöl við lykilaðila í ferðaþjónustu á
staðnum má áætla fjölda þeirra. Þannig voru gistinætur á farfuglaheimilinu Ásbyrgi um
600, á hótel Álfheimum voru þær 3.070 og á hótel Blábjörgum voru þær um 1.500. Á
tjaldstæðinu á Borgarfirði voru borgaðar gistinætur um 4.000 en þar sem boðið er upp á
þriðju nóttina fría og auk þess frítt fyrir börn undir 14 ára er nokkuð erfitt að áætla
nákvæman fjölda þar. Inn í þetta vantar upplýsingar frá Gistiheimilinu Borg. Lauslega má
því áætla að gistinætur á Borgarfirði hafi verið á bilinu 9-10.000 á árinu 2013, þar af um
helmingur á tjaldstæði staðarins (Arngrímur Viðar Ásgeirsson, munnleg heimild,
14.05.2014, Jón Þórðarson, munnleg heimild, 15.05.2014, Helgi Sigurðsson, munnleg
heimild, 22.05.2014).
Eins og sjá má á þessari umfjöllun um atvinnulíf á Borgarfirði eystra hefur ýmislegt verið
reynt þar á síðustu áratugum til að sporna við fækkun íbúa. Og íbúar þar eru síður en svo
af baki dottnir og þeirra nýjasta skref er að stofna framfarafélag. Framfarafélag
Borgarfjarðar – til móts við nýjan dag var stofnað á Borgarfirði sumarið 2013. Tæplega
fimmtíu manns sóttu stofnfund félagsins en stofnaðilar þess eru um 80. Í frétt um stofnun
félagins segir að hvatinn að stofnun félagsins sé kominn frá ungu fólki sem er að klára nám
og hefur mikinn áhuga á að setjast að á staðnum. Helstu baráttumál félagsins á fyrsta
starfsári eru bættar nettengingar, húsnæðismál og atvinnumál (Austurfrétt, 2013).

3.2 Viðburðir á Borgarfirði eystra
Líkt og í öðrum litlum þéttbýlisstöðum á Íslandi er löng hefð fyrir samkomuhaldi og
mannfögnuðum ýmiskonar á Borgarfirði eystra. Í upphafi 20. aldar jókst áhugi og virkni í
félagsstarfi á Borgarfirði í kjölfar aukinnar þéttbýlismyndunar, Ungmennafélag
Borgarfjarðar var stofnað 1917, Kvenfélagið Einingin 1915 og Barnastúkan Æskubraut
1911. Leiklistarstarfsemi var fram eftir öldinni á höndum Ungmennafélagsins, en árið
1971 var leikfélagið Vaka stofnað. Vatnaskil í samkomuhaldi á Borgarfirði urðu síðan árið
1973 þegar nýtt félagsheimili Borgfirðinga, Fjarðarborg var tekið í notkun (Magnús
Helgason (ritstj.), 1995). Fjarðarborg hefur síðar hýst mikinn fjölda fjölbreyttra viðburða
ár hvert, leiksýningar, tónleika, veisluhöld, skólaskemmtanir, dansleiki og þorrablót svo
eitthvað sé nefnt.
Á síðasta áratug tuttugustu aldar var byrjað að skipuleggja reglulega viðburði á Borgarfirði
sem höfðu það markmið að laða að ferðafólk. Segja má að upphaf þess megi rekja til
Verslunarmannahelgarinnar, mestu ferðahelgar landsins. Skipulögð hátíðarhöld undir
heitinu Álfaborgarsjéns fóru fyrst fram á Borgarfirði um verslunamannahelgina 1992, en
nokkur ár þar á undan hafði Kvenfélagið Einingin staðið fyrir dansleik á laugardagskvöldi
um Verslunarmannahelgi. Dansleikur þessi dró að nokkurn fjölda fólks í fjörðinn og í
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framhaldinu hóf athafnafólk að skoða möguleikana á því að bæta við fleiri viðburðum í
kringum þetta laugardagskvöld. Ferðamálahópur Borgarfjarðar hafði veg og vanda að
skipulagi og markaðssetningu hátíðarinnar, en þó þannig að einstakir ferðaþjónustuaðilar
skipulögðu sjálfir og framkvæmdu einstaka dagskrárliði (Austurland, 1997). Fastir liðir
eins og dansleikir, tónleikar, hagyrðingakvöld, ævintýraferð fyrir börn og knattspyrnumót
hafa lengst af fylgt hátíðinni sem fyrst og fremst hefur laðað að sér fjölskyldufólk úr
nágrannabyggðum. Á blómatíma Álfaborgarsjénssins á árunum 1995-2000 voru gestir
hátíðarinnar um 2.000 talsins. Á þeim tíma bætti Ferðamálahópurinn við annarri hátíð sem
haldin var í lok júní, í kringum sumarsólstöður. Innblásin af björtum sumarnóttum fékk
hátíðin nafnið Andvökunætur. Hún samanstóð m.a. af sólstöðugöngu, tónleikum og
dansleikjahaldi. Andvökunætur voru skipulagðar á árunum 1995 – 1996. Á árunum í
kringum síðustu aldamót fækkaði gestum á Álfaborgarsjéns nokkuð en hátíðin hefur haldið
áfram allt fram á þennan dag (Hafþór Snjólfur Helgason, munnleg heimild, 13.05.2014).

Ljósmynd 4 - Frá Álfaborgarsjéns 1996. Ljósmynd: Helgi M. Arngrímsson

Hátíðirnar Álfaborgarsjéns og Andvökunætur eiga það sameiginlegt að hafa frá upphafi
verið skipulagðar af frumkvöðlum í ferðaþjónustu á Borgarfirði og af sjálfboðaliðum.
Drifkraftur þessara viðburða var fyrst og fremst áhugi á því að auðga mannlífið á
Borgarfirði um leið og hátíðunum var ætlað að styrkja efnahagslegan grundvöll
ferðaþjónustunnar á staðnum. Segja má að upp úr þessum jarðvegi hafi tónlistarhátíðin
Bræðslan sprottið.
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3.3 Upphaf Bræðslunnar
Upphaf Bræðsluhátíðarinnar má rekja til Kjarvalsstofu, sem sett var á laggirnar á
Borgarfirði árið 2002. Tilgangur hennar var að halda minningu listmálarans Jóhannesar
Sveinssonar Kjarval á lofti á Borgarfirði, en Kjarval ólst upp á Borgarfirði í upphafi 20.
aldarinnar og þangað sótti hann oft í leit að innblæstri í sína list. Kjarvalsstofa, safn til
heiðurs Kjarval, opnaði tvær sögusýningar sumarið 2002 og að því tilefni var blásið til
mikillar opnunarhátíðar á Borgarfirði þar sem forseti Íslands var meðal gesta. Við sama
tilefni voru opnaðar tvær myndlistarsýningar á Borgarfirði, önnur með verkum Kjarvals.
Kjarvalsstofa er sjálfseignarstofnun þar sem stofnaðilar eru Áskell Heiðar og Arngrímur
Viðar Ásgeirssynir, Borgarfjarðarhreppur, Átthagafélag Borgfirðinga í Reykjavík og fleiri.
Starfsemi Kjarvalsstofu snerist á fyrstu árum hennar um áðurnefndar sýningar sem voru í
Félagsheimilinu Fjarðarborg en árið 2005 ákvað stofan að standa fyrir viðburði í tilefni
þess að 120 ár voru þá liðin frá fæðingu Kjarvals. Viðburðurinn varð tvískiptur, málþing
um listmálarann Kjarval og tónleikar. Söngkonan Emilíana Torrini var fengin til að koma
fram á tónleikunum, en líkt og Kjarval varði hún hluta af æsku sinni á Borgarfirði.
Emilíana óskaði eftir því við skipuleggjendur tónleikanna að þeim yrði fundinn staður á
einhverjum óvenjulegum stað og eftir nokkra leit var ákveðið að óska eftir því við eigendur
gamallar bárujárnsskemmu, Bræðslunnar, að fá að halda þar tónleika. Það leyfi var
auðfengið og við tók mikil vinna við að taka til í skemmunni og gera hana nothæfa sem
tónleikahús. Það gekk vel, tónleikarnir tókust mjög vel, rúmlega 500 gestir borguðu sig
inn og strax eftir að þeim lauk hófust umræður meðal skipuleggjenda og heimafólks um að
tónleika í Bræðslunni þyrfti að halda aftur að ári. Það gekk eftir, árið 2006 var aftur blásið
til tónleika, nú með erlendri stórhljómsveit, Belle & Sebastian, ásamt Emilíönu, gestum
fjölgaði og nú var ljóst að Bræðslan var komin til að vera.

Ljósmynd 5- Emilíana Torrini á sviði á fyrstu Bræðslutónleikunum. Ljósmynd: Elísabet Lorange
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Bræðslan hefur síðan verið haldin árlega, alltaf á síðasta laugardegi júlímánaðar.
Tónleikarnir hafa á þessum tíma dregið að sér á bilinu 700-1.000 gesti sem keypt hafa
miða á hátíðina, fæsta árið 2007 en flesta á síðasta ári, 2013. Síðustu ár hafa tónleikarnir
laðað að sér sífellt fleiri gesti í fjörðinn sem ekki hafa átt miða á sjálfa Bræðslutónleikana.
Þróun síðustu ára hefur verið sú að tónleikum sem haldnir eru í félagsheimilinu
Fjarðarborg og á kaffihúsinu Álfakaffi í tengslum við Bræðsluna hefur fjölgað jafnt og þétt
og nú er svo komið að þéttsetnir tónleikar eru haldnir á Borgarfirði alla vikuna á undan
Bræðslunni.

Ljósmynd 6 - Áhorfendur í Bræðslunni. Ljósmynd: Aldís Fjóla Ásgeirsdóttir
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4. Bræðslan 2013 – gestir og
viðhorf
4.1 Gestir Borgarfjarðar í „Bræðsluvikunni“
2013
Flestir gestir Bræðslunnar koma á Borgarfjörð á föstudegi fyrir Bræðslu, eða tæp 35%
(Mynd 1). Litlu færri eða 29% komu á fimmtudegi. Aðeins 15% komu á laugardegi,
tónleikadeginum sjálfum, þannig að greinilegt er að gestir vilja koma sér vel fyrir og
eiga 1-2 daga á Borgarfirði áður en sjálfir Bræðslutónleikarnir fara fram. Þegar spurt
var hvenær gestir fóru frá Borgarfirði kom í ljós að yfirgnæfandi meirihluti eða 72%
fór á sunnudegi og 8% fór af staðnum eftir að tónleikunum lauk á laugardagskvöldi.
Áhugavert er að skoða þetta út frá upplýsingum um búsetu gesta úr miðasölukerfi
Bræðslunnar, en þar kemur fram að 27% miðakaupenda er búsett á Austurlandi og um
helmingur þeirra býr á Egilsstöðum og í næsta nágrenni. Það kemur því varla á óvart
að 8% kjósi að keyra heim í náttstað. Tæplega 12% gesta yfirgáfu Borgarfjörð á
mánudegi og aðrir síðar. Miðað við fjölda gistinátta á tjaldstæðinu á Borgarfirði má
gera ráð fyrir að þessi 12% gesta og aðrir sem fara síðar séu í gistingu í heimahúsum á
Borgarfirði eða í tjöldum í húsagörðum þar sem mjög fáar gistinætur seldust á
tjaldstæðinu á Borgarfirði á sunnudegi eftir Bræðslu (Jón Þórðarsson, munnleg
heimild 12. 02. 2014).

Á laugardegi
Á föstudegi
Á fimmtudegi
Á miðvikudegi
Á þriðjudegi
Á mánudegi
Helgina fyrir Bræðslu
Meira en viku fyrir Bræðslu
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5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Mynd 1 - Hvenær koma gestir Bræðslunnar til Borgarfjarðar?

Þegar skoðaðar eru umferðatalningar af Vatnsskarði eystra sem er eina innkomuleið
ökutækja til Borgarfjarðar, kemur svipuð mynd og sú sem sjá má út úr könnun meðal
gesta og gistináttatölum. Umferð um Vatnsskarð var reyndar mjög mikil á mánudegi,
þriðjudegi og miðvikudegi í Bræðsluvikunni eða um 500 bílar á dag, á fimmtudegi fer
hún upp í rúmlega 700 bíla og á föstudegi fóru um 1.000 bílar yfir Vatnsskarð. Á
sjálfum Bræðsludeginum fóru tæplega 1.100 ökutæki um Vatnsskarð og met var síðan
sett á sunnudeginum þegar 1.221 ökutæki fóru þar um. Rétt er að setja þann fyrirvara
við þessar tölur að teljarinn gerir auðvitað engan greinarmun á þeim sem eru að koma
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frá Borgarfirði og þeim sem eru að fara þangað. Þannig telst t.d. fjölskylda sem kýs að
taka dagsferð í Egilsstaði frá Borgarfirði á laugardegi til að fara í sund tvisvar með í
þessari talningu (Vegagerðin, 2013a).
Áhugavert er að skoða þróun Bræðslunnar út frá mynd 2 sem sýnir fjölda bíla yfir
Vatnsskarð hvern dag Bræðsluvikunnar síðan hátíðin fór fyrst fram. Þar sést að
umferð til og frá Borgarfirði hefur aukist jafnt og þétt á þessu tímabili og nú er svo
komið að t.d. umferð um Vatnsskarð á mánudegi fyrir Bræðslu er svipuð og hún var á
tónleikadeginum sjálfum 2007 (Vegagerðin, 2013a).
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Mynd 2 - Umferð um Vatnsskarð eystra í Bræðsluvikunni 2005-2013

Gistirými undir þaki á Borgarfirði getur aðeins hýst lítinn hluta þeirra gesta sem sækja
hátíðina, þó að það hafi mikið aukist á síðustu árum. Hótel Álfheimar hýsir 55 gesti,
Hótel Blábjörg 27 gesti og Gistiheimilið Borg 20 gesti. Aðrir smærri gististaðir hýsa
færri gesti. Framkvæmdaaðilar Bræðslunnar hafa bókað stóran hluta af þessu
gistirými undir listafólk og starfsfólk hátíðarinnar síðustu ár. Allir þessir staðir voru
fullbókaðir alla Bræðsluvikuna árið 2013 (Arngrímur Viðar Ásgeirsson, munnleg
heimild 5.4.2014, Helgi Sigurðsson, munnleg heimild 10.04.2014).
Tjaldstæðið á Borgarfirði (Ljósmynd 7) hýsir lang flesta gesti Bræðslunnar, en margir
gista einnig í tjöldum á einkalóðum eða í heimahúsum á Borgarfirði. Ekki liggja fyrir
nákvæmar tölur um það hversu margir gista tjaldstæðið hverja nótt í Bræðsluvikunni.
Það er þó hægt að áætla með nokkurri nákvæmi út frá upplýsingum um fjölda nýrra
gesta á hverjum degi og fjölda gistinátta sem þeir kaupa. Þær upplýsingar fengust frá
Borgarfjarðarhreppi sem rekur tjaldstæðið. Á þriðjudeginum fyrir Bræðslu kom 161
nýr gestur á tjaldstæðið og alls keyptu þeir 323 gistinætur. Á miðvikudeginum komu
aðeins 72 nýir gestir sem keyptu 177 gistinætur. Á fimmtudeginum jókst straumurinn,
387 nýir gestir keyptu 983 gistinætur og föstudagurinn er svo sá dagur þar sem flestir
nýir gestir komu, 661 nýr gestur sem keyptu 1.808 gistinætur. Á sjálfum
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Bræðsludeginum bættust svo 321 nýr gestur í hópinn og gistinæturnar sem þeir keyptu
voru 412. Á sunnudegi eftir Bræðslu kom enginn nýr gestur á tjaldstæðið. Seldar
gistinætur á þessum fimm dögum fyrir Bræðsluhátíðina voru því samtals 3.703 (Jón
Þórðarsson, munnleg heimild 12. 02. 2014). Það flækir málið nokkuð að þeir gestir
sem kaupa tvær gistinætur fá þriðju nóttina fría. Samkvæmt upplýsingum frá Jóni
Þórðarssyni sveitarstjóra þiggja lang flestir gestir tjaldstæðisins þriðju nóttina, en alls
ekki allir nýta hana (Jón Þórðarsson, munnleg heimild 12. 02. 2014).

Ljósmynd 7 - Tjaldstæðið á Borgarfirði eystra á Bræðsludegi 2013. Ljósmynd: Hlynur Sveinsson

Séu þessar tölur notaðar til að áætla fjölda á tjaldstæðinu á hverjum degi í
Bræðsluvikunni og þriðju nóttinni bætt við má gera ráð fyrir að gestir á þriðjudegi hafi
verið 234 á miðvikudegi, 620 á fimmtudegi, 1.120 á föstudegi, 1.369 á laugardegi og
982 á sunnudegi. Þetta gerir 4.486 gistinætur í heild á svæðinu, 3.703 keyptar og 783
fríar. Eins og áður sagði eru þetta ekki nákvæmar tölur vegna þess hvernig þriðja fría
nóttin kemur inn í þetta reikningsdæmi en þetta gefur þó mjög góðar vísbendingar um
fjölda á tjaldstæðinu hverja nótt og þróun fjöldans þar. Samkvæmt þessu voru
langflestir gestir hátíðarinnar komnir á föstudegi en flestir gistu tjaldstæðið aðfaranótt
sunnudags, tæplega 1.400 manns. Þetta rímar ágætlega við tilfinningu Jóns
Þórðarsonar sveitarstjóra sem stóð vaktina sjálfur með sínu fólki á tjaldstæðinu um
Bræðsluhelgina, en þeirra mat var að gestir tjaldstæðisins hafi verið heldur fleiri, eða
um 1.500 aðfaranætur laugardags og sunnudags. Það byggir hann á áðurnefndum
sölutölum auk þess sem hann tekur með í reikninginn börn sem ekki borga og þá sem
þiggja þriðju nóttina fría (Jón Þórðarsson, munnleg heimild 12. 02. 2014)
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Mynd 3 - Áætlaður fjöldi gesta á tjaldstæðinu á Borgarfirði í Bræðsluvikunni 2013

Í seldri gistingu á hótelum og gistiheimilum voru síðan um 100 gestir sem gera samtals
1.500-1.600 gesti sem keyptu sér gistingu á Borgarfirði þegar Bræðslan náði hámarki
sínu aðfaranótt sunnudags. Íbúar Borgarfjarðar eru 130 skv. þjóðskrá. Eins og áður
hefur verið rakið í þessari ritgerð eru eiginleg sumarhús á Borgarfirði um 20 talsins og
lauslega má áætla að í þeim, eða í tjöldum við þau, hafi gist um 150 gestir um
Bræðsluhelgina. Við þessar tölur má svo bæta gestum Borgfirðinga sem ýmist gista
inn á heimilum eða tjalda í húsagörðum.
Samkvæmt þessum upplýsingum má áætla að um 2.500 manns hafi gist í firðinum
aðfaranótt sunnudags eftir Bræðslu og að um 3.000-3.500 manns hafi verið á
Borgarfirði eystra laugardaginn 26. júlí 2013 þegar Bræðsluhátíðin náði hámarki sínu.
Tæplega 30% Bræðslugesta sóttu tónleika sem staðarhaldarar í Félagsheimilinu
Fjarðarborg stóðu fyrir á fimmtudegi fyrir Bræðslu með Jónasi Sigurðssyni og
Lúðrasveit Þorlákshafnar. Um 16% voru einnig í Fjarðarborg á föstudagskvöldi á
tónleikum en töluvert færri sóttu tónleika í Álfakaffi á fimmtudagskvöldi og
Fjarðarborg á þriðjudagskvöldi. Meira en helmingur gesta Bræðslunnar, eða 57%
sögðust ekki hafa sótt neina aðra tónleika en Bræðsluna á meðan þeir dvöldu á
Borgarfirði.
Margir gestir lögðu leið sína í Álfakaffi þar sem þeir keyptu veitingar, eða 67%. 63%
gesta sögðust hafa nýttu sér tjaldstæðið á Borgarfirði og jafnmargir versluðu í Strax
verslun Samkaupa. Nokkuð færri eða 46% keyptu sér veitingar í Fjarðarborg og 32%
nýttu sér útsýnispall við Hafnarhólma. Musteri Spa var heimsótt af fjórðungi gesta og
litlu færri eða 22% nýttu sér merktar gönguleiðir um Víknaslóðir. Önnur þjónusta eins
og hótelgisting, Kjarvalsstofa, Ævintýraland, Gallerí Rétt-inn, áætlunarferðir milli
Borgarfjarðar og Egilsstaða og leiðsögn um Víknaslóðir var nýtt af 10-15% gesta.
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Mynd 4 - Hlutfall Bræðslugesta sem nýtti sér þjónustu á Borgarfirði í Bræðsluvikunni 2013

Heilt yfir voru gestir Bræðslunnar ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu. Hæstu
einkunn allra þátta, 4,2 af 5 mögulegum fékk útsýnispallurinn við Hafnarhólma.
Veitingar, bæði í Álfakaffi og Fjarðarborg komu þar skammt á eftir með 4,1 og 4,0 af
5 mögulegum. Musteri Spa fékk einkunnina 3,9 og merktar gönguleiðir á
Víknaslóðum og verslun Samkaupa fengu einkunnina 3,8 af 5 mögulegum.
Tjaldstæðið við Álfaborg fékk einkuninna 3,7 og önnur þjónusta sem áður var nefnd
fékk öll einkunn á bilinu 3,1 – 3,6. Gestir voru ekki óánægðir með neitt af þeirri
þjónustu sem þeir nýttu sér. Þetta verða að teljast vel viðunandi niðurstöður fyrir
ferðaþjónustu á Borgarfirði sem í flestum tilfellum er rekin af litlum
fjölskyldufyrirtækjum sem fæst eru uppsett til að þjóna því mikla álagi sem á þeim er í
Bræðsluvikunni. Þó má alltaf gera betur og áhugavert verður að halda áfram að mæla
þessa ánægju og sjá hvernig hún þróast.
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Mynd 5 - Ánægja Bræðslugesta með þá þjónustu sem þeir nýttu sér

Hlutfall íbúa á Borgarfirði sem sækir Bræðsluna hefur farið hækkandi frá því að hún
var haldin fyrst. Fyrsta árið komu 37% íbúa á tónleikana, strax árið eftir fór það
hlutfall upp í 52% og síðan hefur það hækkað á hverju ári utan 2009. Árið 2012 lögðu
66% íbúa leið sína á Bræðslutónleikanna. Því til viðbótar sögðust 6% svarenda hafa
verið á tónleikunum sem starfsfólk, en þar er um að ræða fólk sem hefur verið í
sjálfboðavinnu sem gæslufólk fyrir Björgunarsveitina Sveinunga sem Bræðslan hefur
greitt fyrir gæslu á tónleikastaðnum frá upphafi. Hér verður þó að setja fyrirvara
vegna lágs svarhlutfalls heimafólks.
Heldur hærra hlutfall sumarhúsafólks hefur sótt Bræðsluna en hlutfall heimamanna,
atriði sem gæti skýrt hærra svarhlutfall meðal þeirra. Fyrsta árið sem Bræðslan fór
fram sóttu 38% af sumarfólkinu tónleikanna, en strax árið eftir fór hlutfall þeirra upp í
65% og þannig hefur það verið alveg síðan, en árið 2012 var hlutfallið komið upp í
69%. Og þessi hópur ætlar ekki að láta sitt eftir liggja á næstu árum þar sem 88%
svarenda í hópi sumarfólks segir frekar eða mjög líklegt að þeir muni sækja
Bræðsluna. Mikill meirihluta íbúa með fasta búsetu ætlar sér líka að sækja Bræðsluna
í framtíðinni, 72% segja frekar eða mjög líklegt að þeir muni gera það.
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Mynd 6 - Hlutfall heimamanna sem sótt hefur Bræðsluna

4.2 Samsetning gestahópsins
Konur eru í miklum meirihluta meðal miðakaupenda í Bræðslunni eða 63% á móti
37% karla.

Karlkyns;
37,3%
Kvenkyns;
62,7%

Mynd 7 - Kynjahlutfall meðal miðakaupenda Bræðslunnar 2013

Rétt um 40% kaupenda eru á aldrinum 30-39 ára, 35% eru 20-29 ára, rúm 8% eru á
fimmtugsaldri og aðrir hópar, þ.e. yngri en 20 ára og eldri en 60 ára mælast varla.
Ríflega 3 af hverjum 4 miðum eru því keyptir af fólki sem er á aldursbilinu 20-39 ára
og sé litið á aldursbilið 20-49 ára sést að um 88% miðakaupenda eru á þeim aldri.
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Aldur og kyn svarenda í könnun meðal miðakaupenda er mjög í samræmi við
áðurnefndar upplýsingar úr miðasölukerfi Bræðslunnar. Konur voru 65% svarenda í
könnuninni og röðun í aldursflokka mjög svipuð og hún er í þeim upplýsingum sem
fást um kaupendur í miðasölukerfi Bræðslunnar.
Tafla 3 - Aldurssamsetning meðal miðakaupenda á Bræðslunni 2013
Aldur:

Fjöldi:

Hlutfall:

Yngri en 18 ára

3

0,7%

18-19 ára

5

1,1%

20-29 ára

160

35,5%

30-39 ára

180

39,9%

40-49 ára

61

13,5%

50-59 ára

37

8,2%

60-69 ára

3

0,7%

Eldri en 70 ára

2

0,4%

Meðalaldur miðakaupenda á Bræðslunni 2013 var 35 ár. Þetta er hæsti meðalaldur
kaupenda í Bræðslunni til þessa, eða eins langt og gögn í miðasölukerfi hennar ná,
aftur til ársins 2008. Eins og sjá má í töflu 4 var hann lægstur árið 2008, en síðan
hefur hann verið á bilinu 30-35 ár. Árið 2009 sker sig nokkuð úr varðandi fjölda
kaupenda, það ár keyptu aðeins 263 aðilar miða í forsölu, en öll hin árin hafa
kaupendur verið á bilinu 440-480.
Tafla 4 - Meðalaldur miðakaupenda í Bræðslunni 2008-2012
Ár:

Fjöldi
miðakaupenda:

Meðalaldur:

2008

442

28

2009

263

34

2010

457

30

2011

480

30

2012

458

32

2013

454

35
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Ríflega helmingur miðakaupenda eða 57% segjast eingöngu koma á Borgarfjörð vegna
Bræðslunnar. Um fimmtungur svarenda sagðist eiga vinafólk á Borgarfirði, um 15%
segjast tilheyra hópi eða fjölskyldu sem á eða nýtir sumarhús á Borgarfirði og 12%
segjast ættuð frá Borgarfirði og um 14% sögðust hafa „önnur tengsl“ við staðinn.
Flestir miðakaupenda búa annað hvort á höfuðborgarsvæðinu eða á Austurlandi.
Þannig voru 56% miða keyptir af fólki sem búsett er á Höfuðborgarsvæðinu og 26% á
Austurlandi. Tíundi hver miði var keyptur af íbúum Norðurlands eystra og flestir
þeirra af íbúum Akureyrar. Þá standa eftir önnur svæði landsins með 6% miða og
athygli vekur að enginn miðakaupandi er búsettur á Vestfjörðum. Þá voru 2% miða
voru keypt af fólki sem búsett er erlendis.

Mynd 8 – Búseta miðakaupenda - landfræðileg dreifing

Val á tónlistarfólki sem kemur fram á hátíðinni hverju sinni skiptir miklu máli
varðandi þá ákvörðun gesta að velja að sækja Bræðsluna. Þannig sögðust 55%
svarenda koma vegna tónlistarfólksins sem fram kom á Bræðslunni og svipað margir
nefndu það sem ástæðu að vinahópurinn hafi ákveðið að fara á hátíðina. Litlu færri
eða 48% sögðust hafa komið áður og líkað vel, um 40% nefndu náttúru Borgarfjarðar
sem ástæðu fyrir komu sinni og 23% nefndu tengsl við íbúa á Borgarfirði sem ástæðu
fyrir komu sinni á Bræðsluhátíðina. 12% nefndu aðrar ástæður.
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Mynd 9 - Ástæður fyrir komu á Bræðsluhátíðina

Þarna vekur ekki síst athygli að um helmingur svarenda segist hafa komið áður í
Bræðsluna og líkað vel. Spurt var nánar út í þetta atriði og þá kom í ljós að yfir 40%
svarenda komu í Bræðsluna á árunum 2010-2013 og rúmlega fjórðungur þeirra kom
líka í Bræðsluna á árunum 2006-2009. Fæstir þeirra eða 14% voru í fyrstu Bræðslunni
2005. Það verður því ekki annað sagt en að hér sé á ferðinni nokkuð tryggur hópur
miðakaupenda þar sem 40-50% kaupenda hefur komið á þrjár síðustu Bræðsluhátíðir.
Alltaf er erfitt að spá í framtíðina en 22% svarenda sögðust telja frekar líklegt að þeir
kæmu aftur á Bræðsluhátíðina í framtíðinni og 67% sögðu það mjög líklegt. Tæplega
9 af hverjum 10 kaupendum telja þannig líklegt að þeir komi aftur.

4.3 Viðhorf Bræðslugesta
Svarendur í könnun meðal miðakaupenda á Bræðsluna 2013 voru beðnir að taka
afstöðu til nokkurra fullyrðinga varðandi hátíðina. Tilgangurinn með þessu var að fá
fram viðhorf þeirra til nokkurra þátta sem varða ímynd og sjálfsmynd hátíðarinnar.
Það er skýrt fyrir Bræðslugestum að hún er tónlistarhátíð en 97% sögðust mjög eða
frekar sammála þeirri fullyrðingu. Þetta rímar vel við allt kynningarstarf Bræðslunnar
þar sem hún gefur sig út fyrir að vera tónlistarhátíð.
Hugtakið bæjarhátíð hefur verið áberandi í umræðu um hátíðir og viðburði á Íslandi á
undanförnum árum eins og farið var yfir fyrr í þessari ritgerð. Gestir Bræðslunnar
virðast ekki á eitt sáttir um hvort Bræðslan skuli falla í þann flokk hátíða. 34% þeirra
flokka Bræðsluna ekki sem bæjarhátið, 21% voru hvorki sammála né ósammála þeirri
fullyrðingu og 42% vildu kalla Bræðsluna bæjarhátíð. Hugtakið bæjarhátíð er ekki
eins auðvelt viðureignar og t.d. tónlistarhátíð og því eðlilegt að svör við þessari
fullyrðingu séu mismunandi, en Bræðslan sjálf hefur aldrei gefið sig út fyrir að vera
bæjarhátíð og hún er vissulega ekki skipulögð af opinberum aðilum eins og oft er
raunin með bæjarhátíðir. Slíkt er þó alls ekki algilt.
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Sama má segja um hugtakið útihátíð, skilgreining á því er nokkuð á reiki á Íslandi. Á
síðustu árum er það þó í auknum mæli tengt við hátíðir þar sem unglingar koma saman
til að skemmta sér, t.d. um Verslunarmannahelgi og aðrar stórar ferðahelgar að sumri
til. Gestir útihátíða gista í tjaldi og í fréttaflutningi af þeim eru því miður atriði eins og
fíkniefnaneysla og kynferðisafbrot áberandi. Hugtakið útihátíð er því almennt nokkuð
neikvætt gildishlaðið á Íslandi, a.m.k. hjá fólki sem komið er af unglingsaldri. Hvað
sem því líður þá sögðust aðeins 28% gesta Bræðslunnar skilgreina hana sem útihátíð.
Tæpur fjórðungur tók ekki afstöðu til þeirrar fullyrðingar að Bræðslan væri útihátíð en
46% voru henni mjög eða frekar ósammála.
Þrjár fullyrðingar voru lagðar í dóm Bræðslugesta til að freista þess að útskýra
vinsældir hennar.
Eru vinsældir Bræðslunnar komnar til vegna umhverfis
Borgarfjarðar, viðmóts íbúa staðarins eða vegna tónlistarinnar sem boðið er upp á í
Bræðslunni? Svör við þessum þremur fullyrðingum voru í raun nokkuð samhljóða.
Flestir, eða 95% sammála þeirri fullyrðingu að tónlistin sem boðið væri upp á í
Bræðslunni væri ástæðan fyrir vinsældum hennar. Litlu færri eða 92% voru sammála
því að náttúra Borgarfjarðar væri ástæðan og 91% voru sammála þeirri fullyrðingu að
viðmót íbúa Borgarfjarðar væri ástæðan fyrir vinsældum Bræðslunnar. Allir þessir
þættir virðast því eiga sinn þátt í að skapa heild sem gestum líkar vel. Til að skoða
ástæður fyrir vinsældum Bræðslunnar er fróðlegt að hafa til hliðsjónar svör úr opnun
spurningum þar sem gestum var boðið upp á að nefna jákvæða þætti og neikvæða auk
þátta sem þeir töldu að betur mætti fara í skipulagi hátíðarinnar. Gerð er grein fyrir
svörum úr þeim spurningum síðar í þessum kafla.
Svarendur í spurningakönnun meðal Bræðslugesta voru beðnir um að taka afstöðu til
tveggja fullyrðinga varðandi stærð hátíðarinnar. Annars vegar var fullyrt að Bræðslan
væri orðin of stór fyrir lítinn stað eins og Borgarfjörð og hinsvegar voru svarendur
beðnir um að taka afstöðu til þeirrar fullyrðingar að Bræðslan ætti að stækka enn
frekar. Aðeins 22% svaranda voru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að
Bræðslan væri orðin of stór fyrir Borgarfjörð. Helmingi fleiri eða 44% voru því mjög
eða frekar ósammála en þriðjungur svaranda merkti við valmöguleikann hvorki né.
Þegar kom að fullyrðingunni um að Bræðslan skyldi stækka enn frekar var afstaðan
skýr, rúmlega helmingur eða 54% voru því ýmist mjög eða frekar ósammála,
fjórðungur var hvorki sammála né ósammála en fimmtungur vildi sjá Bræðsluna
stækka enn frekar. Úr þessu má ráða að gestir Bræðslunnar telja stærð Bræðslunnar
ekki vera stórt vandamál, en þó er vilji þeirra skýr, þeir vilja ekki sjá hana stækka enn
frekar.
Miðakaupendur í Bræðslunni eru mjög jákvæðir í garð hátíðarinnar. Mjög jákvæðir
voru 83%, frekar jákvæðir voru ríflega 15% sem þýðir að rúmlega 98% svarenda voru
frekar eða mjög jákvæðir í garð Bræðslunnar. Að þessu sögðu kemur varla á óvart að
89% svarenda töldu mjög eða frekar líklegt að þeir kæmu aftur á hátíðina. Tæplega
7% sögðust ekki vita það og um 4% töldu það mjög eða frekar ólíklegt.
Þrjár spurningar í könnuninni meðal miðakaupenda Bræðslunnar voru þess eðlis að
svarendur gátu svarað með eigin orðum. Svarendur voru beðnir um að nefna jákvæða
þætti sem þeim finnst einkenna hátíða, neikvæða þætti sem þeim finnst einkenna
hátíðina og atriði sem þeir vildu breyta varðandi framkvæmd hátíðarinnar.
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Mynd 10- Jákvæðir þættir varðandi skipulag Bræðslunnar sem svarendur nefndu

Flestir svarendur nefndu tónlistina þegar spurt var um jákvæða þætti. Þetta þarf varla
að koma á óvart á tónlistarhátíð. Talað var um frábæra og fjölbreytta tónlist og fleira í
þeim dúr. Litlu færri nefndu þætti sem sameina má í hugtakið náttúrufegurð, eins og
fallegt umhverfi, fjallahringinn og einstaka náttúru. Þeir þættir sem næst komu snúa
að stemmingu og andrúmslofti. Mikið var talað um góðan anda, gestrisni og jákvætt
viðmót heimamanna, fjölskyldustemmingu og atriði eins og hamingju, gleði, samstöðu
og vináttu. Fleiri nefndu síðan svipuð atriði eins og afslöppun og að hátíðin væri
heimilisleg og öðruvísi. Nokkrir nefndu síðan aðra tónleika á staðnum í aðdraganda
Bræðslunnar sem jákvæða þætti.
Þegar spurt var um neikvæða þætti stóð eitt atriði algjörlega upp úr öllum öðrum.
Langflestir nefndu að klósettmál (hér nefnt snyrtingar) þyrftu að laga. Nær allir
nefndu sérstaklega snyrtingar á tjaldstæðum, að þær væri of fáar og biðraðir þar af
leiðandi of langar. Enginn talaði þó um að þær væru ósnyrtilegar eða eitthvað slíkt,
fyrst og fremst sneri óánægjan að því að snyrtingar væru of fáar fyrir þann fjölda sem
gistir tjaldstæðið. Sumir töluðu um ófremdarástand á meðan aðrir töluðu um að
klósettum mætti fjölga og að biðraðir væru helst til langar. Nokkrir svarendur nefndu
að sturtuaðstöðu þyrfti að bæta, en þeir voru þó mikið færri en þeir sem nefndu
snyrtingarnar. Nokkrir aðilar nefndu atriði sem snúa að skipulagi tjaldstæða, einkum
þó staðsetningu fjölskyldutjaldstæða sem voru í námunda við Álfakaffi þaðan sem
nokkur hávaði barst. Nokkrir svarendur nefndu þætti sem snúa að fjölda gesta í
Bræðslunni, troðning, of margir gestir og fleira í þeim dúr. Á sömu línu voru nokkrir
sem nefndu stærð hátíðarinnar sem neikvæðan þátt, inn í þeirri tölu eru bæði aðilar
sem sögðu að hún væri orðin of stór og aðilar sem sögðu að hún mætti ekki verða
stærri. Nokkrir svarendur töldu tónlist Bræðslutónleikanna til neikvæðra þátta,
flestum þeirra fannst hún of róleg. Aðrir neikvæðir þættir snúa flestir að hegðun gesta
hátíðarinnar, ölvun, unglingadrykkja, ónæði meðal gesta á Bræðslutónleikunum og
fleira í þeim dúr. Þó má geta þess að fleiri aðilar nefndu það sem jákvæðan þátt að
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unglingadrykkja væri lítil en þeir sem nefndu unglingadrykkju sem neikvæðan þátt.

Mynd 11 - Ieikvæðir þættir varðandi skipulag Bræðslunnar sem svarendur nefndu

Eins og áður sagði var svarendum boðið upp á að nefna þætti sem þeir vildu breyta í
skipulagi hátíðarinnar. Ekki kemur á óvart að flestir nefna breytingar sem snúa að
stærsta óánægjuþættinum, snyrtingum á tjaldstæðum. Nokkuð færri vilja sjá skipulag
á tjaldstæðum bætt, t.d. með betri aðgreiningu á fjölskyldusvæði og almennu
tjaldstæði. Aðrir þættir sem snúa að tjaldstæðum voru nefndir af örfáum aðilum s.s.
aukin gæsla, bann við bílaumferð, bættar merkingar og upplýsingagjöf og sumir vildu
ganga svo langt að loka tjaldstæðum fyrir öðrum en Bræðslugestum og setja
aldurstakmark þar. Þá koma sjónarmið sem tengjast fjölda gesta fram í hugmyndum
að breytingum, nokkrir vilja að komið verði í veg fyrir að hátíðin stækki og nokkrir
vilja beinlínis fækka gestum. Eðlilega snúa nokkrar fleiri hugmyndir að breytingum
beint að því að bregðast við þáttum sem viðkomandi svarendur nefndu sem neikvæða
s.s. bætt skipulag miðasölu, fjölbreyttari og fjörugri tónlist, bætta upplýsingagjöf og
fleira þess háttar.
Nokkrar hugmyndir koma fram sem flokka má sem tillögur að nýsköpun á hátíðinni.
Sú hugmynd að selja einn „passa“ eða armband sem gilda myndi á alla viðburði í
Bræðsluvikunni kom fram hjá nokkrum svarendum og einn þeirra vildi að
tjaldstæðagjaldið væri innifalið í passanum þannig að fyrirkomulagið væri líkt og það
er t.d. á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Nokkrir nefndu þá hugmynd að bjóða upp á
tónleika í Bræðslunni bæði á föstudags- og laugardagskvöld en ekki bara á
laugardagskvöldi eins og gert hefur verið til þessa. Þá nefndu nokkrir aðilar þá
hugmynd að auka afþreyingu fyrir gesti að degi til, einkum þá á laugardeginum, t.d
með barnatónleikum, matarmarkaði, útitónleikum eða öðru viðlíka. Þá kom fram sú
hugmynd að ráða kynni til að kynna inn hljómsveitir á sviði Bræðslunnar, en slíkt
hefur ekki verið gert.

Mynd 12 - Þættir sem svarendur vildu breyta varðandi skipulag Bræðslunnar
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Eins og við er að búast í opnum spurningum eins og þessum koma fram fjölbreytt
viðhorf, þannig vill einn fjölga gestum í Bræðslunni, einn vill malbika veginn yfir
Vatnsskarð, einn vill stækka sjálft Bræðsluhúsið, einn vill upphækkun á gólfinu aftast í
Bræðslunni, einn vill áfengisbann á tónleikunum, einn vill fleiri þekkta erlenda
tónlistarmenn á meðan annar vill fleiri óþekkta tónlistarmenn. Flestir vildu svo engu
breyta.

4.4 Viðhorf heimafólks
Þegar íbúar Borgarfjarðar voru spurðir um þeirra viðhorf til Bræðslunnar eru svörin
mjög skýr. Enginn svarenda segist vera neikvæður í garð hátíðarinnar, fjórir merktu
við valmöguleikann hvorki né, en aðrir svarendur, 37 að tölu segjast ýmis frekar eða
mjög jákvæðir eða 90% svarenda. Þar af segjast 67% mjög jákvæðir. Viðhorf
sumardvalarfólksins er líka mjög jákvætt, allir svarendur í þeirra hópi eru frekar eða
mjög jákvæðir í garð hátíðarinnar, 93% mjög jákvæðir og 7% frekar jákvæðir.
Þegar svör heimamanna í heild, þ.e. bæði sumardvalarfólks og íbúa með fasta búsetu,
eru skoðuð sést að fjögur prósent svarenda svara hvorki né, 15% segjast frekar jákvæð
og 81% svaranda er mjög jákvæð gagnvart Bræðslunni. Enginn segist vera neikvæður
gagnvart henni. Hér er rétt að endurtaka fyrirvara við lítilli svörun í könnun meðal
heimafólks sem rætt var um í kafla um aðferðafræði rannsóknarinnar.
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Mynd 13 - Viðhorf heimamanna til Bræðslunnar

Í opinni spurningu var íbúum gefinn kostur á að nefna jákvæða þætti varðandi
Bræðsluna. Af þeim sem svöruðu könnuninni völdu flestir að tilgreina jákvæða þætti
varðandi Bræðsluna og nokkrir nefndu fleiri en eitt atriði. Ég kaus að flokka þessi
atriði niður í nokkra flokka. Langflest atriðin sem nefnd sneru að andrúmslofti,
stemmingu og anda á hátíðinni. Flestir nefndu þarna góða stemmingu, að hátíðin væri
fjölskylduvæn og hugtök eins og gleði, samstaða og jákvæður andi komu fram.
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Mynd 14 - Jákvæðir félagslegir þættir sem heimamenn nefndu

Aðrir jákvæðir þættir sem nefndir voru sneru að jákvæðum áhrifum hátíðarinnar á
kynningu og orðspor Borgarfjarðar, skipulagsþáttum varðandi hátíðina auk þess sem
nokkrir nefndu jákvæða efnahagslega þætti.
Mikill minnihluti svarenda kaus að nefna neikvæða þætti sem þeim fannst einkenna
hátíðina. Þættir sem þeir nefndu skiptast í þrjá svipað stóra hópa. Þriðjungur þeirra
snýr að hegðun gesta (drykkjulæti, hávaði ofl.), þriðjungur að stærð hátíðarinnar (of
margir, ekki stækka meira ofl.) og þriðjungur neikvæðra athugasemda snúa að
framkvæmd hátíðarinnar (snyrtingar, ruslafötur ofl.).

4.5 Áhrif Bræðslunnar á samfélagið á
Borgarfirði
4.5.1 Samfélagsleg áhrif - mat heimafólks
Þrjár spurningar í könnuninni sem gerð var meðal heimafólks voru ætlaðar til að fá
fram skoðanir þeirra á því hvort Bræðslan hafi haft áhrif á samfélagið á Borgarfirði
eystra. Spurt var um áhrif á mannlíf, efnahagsleg áhrif og áhrif á umhverfi
Borgarfjarðar. Nánast allir eða 99% svarenda sögðu áhrif á mannlíf vera frekar eða
mjög jákvæð og sama hlutfall taldi efnahagsleg áhrif Bræðslunnar á samfélagið á
Borgarfirði vera mjög eða frekar jákvæð. Um það bil 27% svarenda taldi áhrif á
umhverfi ekki vera nein, 7% sögðu þau neikvæð en 66% töldu þau ýmist mjög eða
frekar jákvæð. Að lokum var heimafólk spurt hvaða áhrif það teldi Bræðsluna hafa
haft á sjálfsmynd Borgfirðinga. 93% svarenda sögðu að hátíðin hefði haft mjög eða
frekar jákvæð áhrif á sjálfsmynd Borgfirðinga, en 7% sögðu að áhrifin væri engin.
Enginn kannaðist við neikvæð áhrif á sjálfsmynd Borgfirðinga.
Áður var sagt frá því að sá hópur sem hér er kallaður heimafólk er í raun samsettur úr
tveimur hópum, fólki með fasta búsetu á Borgarfirði og fólki sem dvelur þar í
sumarhúsum. Ekki er hægt að merkja mikinn mun á svörum þessara tveggja hópa, en
þó er afstaða sumardvalarfólks í öllum svörum heldur jákvæðari en afstaða þeirra sem
hafa fasta búsetu á Borgarfirði. Varhugavert er að álykta mikið út frá þessum
niðurstöðum vegna lítillar þátttöku í könnunnini meðal íbúa með fasta búsetu.
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4.5.2 Efnahagsleg áhrif
Eins og fram kom hér á undan töldu 99% svarenda í könnun meðal heimamanna á
Borgarfirði að Bræðslan hafi mjög eða frekar jákvæð efnahagsleg áhrif á Borgarfjörð.
Ekki hefur farið fram nákvæm greining á þessum áhrifum og gestir Bræðslu voru ekki
spurðir út í neyslu þeirra í könnun sem gerð var meðal þeirra.
Gestir Bræðslunnar nýta sér alla þá þjónustu sem í boði er á Borgarfirði og samkvæmt
upplýsingum frá þeim sem veita hana skipta gestir Bræðslunnar sífellt meira máli í
rekstri á þjónustu á Borgarfirði.
Þetta er bæði hægt að sjá í hlutdeild
„Bræðsluvikunnar“ í heildarveltu þjónustufyrirtækja á staðnum, auk þess sem
Bræðslan hefur haft mikil áhrif í almennri kynningu á Borgarfirði sem áfangastað.
Þannig segir Karl Sveinsson eigandi Álfakaffis að um fjórðungur af ársveltu
fyrirtækisins komi inn í Bræðsluvikunni, frá mánudegi til sunnudags (Karl Sveinsson,
munnleg heimild 14.02.2014). Sömu sögu segja forsvarsmenn Já Sæll ehf. sem sjá um
rekstur í félagsheimilinu Fjarðarborg yfir sumartímann. Að sögn þeirra koma um 30%
af árstekjum fyrirtækisins inn í Bræðsluvikunni (Ásgrímur Ingi Arngrímsson, munnleg
heimild 20.04.2014). Bræðsluvikan er síðasta vika júlímánaðar og sá mánuður skilaði
27% af heildarsölu í Strax-verslun Samkaupa á Borgarfirði allt árið 2013. Sömu sögu
er að segja af eldsneytissölu, en um fjórðungur af eldsneytissölu ársins á Borgarfirði
fer fram í júlímánuði, en Samkaup Strax hafa umsjón með henni (Sigurlína
Kristjánsdóttir, munnleg heimild 5.3. 2014).
Tekjur af rekstri tjaldstæðisins á Borgarfirði, sem rekið er af Borgarfjarðarhreppi voru
rétt tæpar fimm milljónir árið 2013 og af þeim komu tæpar fjórar milljónir inn í
Bræðsluvikunni. Kostnaður við rekstur svæðisins var um 3.5 milljónir á árinu 2013
þannig að reksturinn skilaði hagnaði til sveitarfélagsins (Jón Þórðarson sveitarstjóri,
munnleg heimild 17.02.2014).
Björgunarsveitin Sveinungi annast gæslu á tónleikunum í Bræðslunni og fyrir þá
þjónustu hafa tónleikahaldarar greitt styrk sem rennur til sveitarinnar, hann nam kr.
250.000 árið 2013.
Erfitt er að áætla bein efnahagsleg áhrif sem Bræðslan hefur á rekstur hótelanna,
Álfheima og Blábjarga og gistiheimilisins Borg þar sem hátíðin er haldin á háönn
þegar gistirými hjá þessum fyrirtækjum væri væntanlega uppbókað, jafnvel þó að
hátíðarinnar nyti ekki við. Blábjörg reka eins og áður var sagt frá heilsulind (Spa) og
þar var innkoman í Bræðsluvikunni samsvarandi innkomu í meðal sumarmánuði
(Helgi Sigurðsson, munnleg heimild, 10.04.2014).
Erfitt er að áætla hvaða óbeinu efnahagslegu áhrif Bræðslan hefur haft á ferðaþjónustu
á Borgarfirði með öllu því umtali og þeirri fjölmiðlaumfjöllun sem hátíðin hefur búið
til.
Bræðslan hefur fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlum.
Í skýrslu sem
Fjölmiðlavaktin (2013) vann fyrir mig eftir síðustu Bræðslu kemur fram að hátíðin
kom fyrir tuttugu og einu sinni í fjölmiðlum í júlí og ágúst á síðasta ári. Þar var um að
ræða blaðagreinar, fréttir á netmiðlum og í útvarpi og sjónvarpi. Í lang flestum
tilfellum var um að ræða jákvæða umfjöllun og í engum tilfellum var hún neikvæð.
Hér er ótalin öll umfjöllun um hátíðina á samfélagsmiðlum.
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5. Umræða
Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir kenningar um samfélagleg áhrif viðburða, fjallað
um tónlistarhátíðir og kenningar um jaðarbyggðir. Fjallað hefur verið um Borgarfjörð
eystra, bakgrunn Bræðslunnar og farið yfir niðurstöður úr þeim rannsóknum sem
gerðar voru á Bræðslunni árið 2013.
Þar voru könnuð viðhorf heimamanna til
hátíðarinnar og viðhorf gesta til hátíðarinnar og til Borgarfjarðar eystra. Auk þess
hefur verið unnið úr þeim tölfræðilegu upplýsingum sem til voru um hátíðina. Þá
hefur verið leitað í smiðju lykilaðila sem tengjast framkvæmd hátiðarinnar og
ferðamálum á Borgarfirði.
Eftirá að hyggja voru 2-3 atriði sem ég hefði viljað fá svör við til viðbótar. Til dæmis
hefði auðveldlega mátt spyrja um daglega eyðslu gesta á Borgarfirði til að fá gleggri
mynd af efnahagslegum áhrifum. Þá hefði að ósekju mátt leggja meiri vinnu í að gera
spurningalistann meira aðlaðandi t.d. með myndum, sleðum til að færa til í stað kassa
til að merkja í og svo framvegis. Puleston og Rintoul (2012) segja rannsóknir sem
gerðar hafa verið benda til þess að myndræn framsetning á spurningalistum skili betri
svörun. Ákveðið hefur verið að Bræðslan muni nýta reynsluna úr þessu verkefni til að
framkvæma svipaðar kannanir meðal miðakaupenda á næstu árum og þar gefast
tækifæri til að fínpússa spurningalistann.
Þetta verkefni hefur tvíþætt markmið. Annars vegar var ætlunin að skoða viðhorf
heimamanna og gesta Bræðslunnar til hennar og þau áhrif sem Bræðslan hefur haft á
Borgarfjörð eystra. Hinsvegar var ætlunin að nýta niðurstöður þessara rannsókna til
þess að gera Bræðsluna að betri tónlistarhátíð, auka samfélagslega vitund hennar, bæta
samband hennar við samfélagið á Borgarfirði og skerpa á stefnu hennar til framtíðar.
Fyrr í þessari ritgerð var farið yfir kenningar varðandi samfélagsleg áhrif viðburða.
Áhugavert er að skoða hvernig þær niðurstöður sem fengust úr þeim rannsóknum sem
hér hafa verið kynntar koma heim og saman við þær kenningar. Í áðurnefndum kafla
um kenningar er nokkuð fjallað um flokkun á samfélagslegum áhrifum viðburða og
þar m.a. fjallað um kenningar Fredline, Jago og Deery (2003). Þeir fjalla m.a. um
efnahagsleg áhrif í sínum skrifum og að þeirra sögn eru jákvæð efnahagsleg áhrif þar
sem gestir eyða peningum í þeim samfélögum sem hýsa viðburði, en neikvæð
efnahagsleg áhrif gætu komið fram í hækkuðu verðlagi til íbúa á meðan á viðburði
stendur. Á Borgarfirði má fullyrða eins og komið hefur fram í þessari ritgerð að velta
í verslun og þjónustu hafi sannarlega aukist með tilkomu Bræðslunnar, en ekki finnast
merki þess að verðlag til heimamanna hafi hækkað.
Samkvæmt Fredline, Jago og Deery (2013) getur vel heppnaður viðburður líka vakið
athygli á viðkomandi áfangastað sem getur svo skilað sér í auknum umsvifum í
ferðaþjónustu. Neikvæð áhrif á ferðaþjónustu segja þeir að geti skapast ef umfjöllun
um viðburð verður neikvæð. Bræðslan hefur ennþá ekki glímt við vandamál sem
tengjast neikvæðri umfjöllun, en umfjöllun um hana í fjölmiðlum hefur almennt verið
jákvæð og nokkuð mikil (Fjölmiðlavaktin (2013). Þessi umfjöllun ætti að auka vitund
Íslendinga um Borgarfjörð og um það sem ferðafólk hefur þangað að sækja. Ekki
liggja fyrir neinar rannsóknir á þessum afleiddu áhrifum Bræðslunnar á ferðaþjónustu,
en það var álit þeirra Bræðslugesta sem svöruðu margumræddri könnun að Bræðslan
hafi komið Borgarfirði á kortið.
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Bæði Sacha Reid (2007), Fredline, Jago og Deery (2013) og fleiri fjalla um félagslega
og sálfræðilega þætti í tengslum við samfélagsleg áhrif viðburða. Meðal þátta sem
nefndir eru í þessu samhengi eru aukin afþreying og skemmtun fyrir íbúa, aukin
samkennd, stolt og sjálfstraust. Hægt er að lesa út úr niðurstöðum sem fram koma í
þessari ritgerð um samfélagsleg áhrif Bræðslunnar að að þetta hafi einmitt átt sér stað í
tilfelli Bræðslunnar. Margir heimamenn tala um jákvæða stemmingu og skemmtun,
aukna samkennd og bætta sjálfsmynd. Hólmfríður Lúðvíksdóttir ritari Framfarafélags
Borgarfjarðar orðaði þetta svona í viðtali við Kastljós Ríkissjónvarpsins í september
2013: „Jákvæð umfjöllun og jákvæður andi í kringum hátíðina hefur haft áhrif. Þetta
hefur aukið sjálfstraust Borgfirðinga held ég“ (RÚV, 2013). Þá segja 93% svarenda í
könnun meðal heimafólks að hátíðin hafð haft mjög eða frekar jákvæð áhrif á
sjálfsmynd Borgfirðinga.
Reid (2007) og Fredline, Jago og Deery (2013) vara líka við neikvæðum félaglegum
og sálfræðilegum þáttum. Meðal þátta sem þau nefna er að óánægja geti skapast ef
viðburður breytir sínum grunneinkennum um of til að þóknast markaðslögmálum og
að óánægja geti skapast ef íbúum finnst samfélagið breytast of hratt vegna aukinnar
ytri athygli. Ekki er hægt að sjá að þetta sé raunin á Bræðslunni, en svarendur bæði úr
hópi heimafólks og gesta vara þó við því að þessi þróun geti átt sér stað og því verður
Bræðslan að vera á varðbergi og vera meðvituð um þessa hættu. Þá má spyrja hvort
lágt svarhlutfall meðal fólks með fasta búsetu endurspegli áhugaleysi íbúa á hátíðinni.
Sacha Reid (2007) fjallar nánar um félagslegar afleiðingar viðburða á bæði samfélög
og einstaklinga og áhugavert er að skoða hvernig þær falla að þeim niðurstöðum sem
fyrir liggja um Bræðsluna. Varðandi félagslegar afleiðingar viðburða fyrir samfélög
þá talar Reid (2007) um andlega þætti eins og skemmtun og stemmingu, hvatningu,
jákvæðan anda og stolt, samfélagslegan stuðning og sjálfsmynd. Allt eru þetta þættir
sem komið hafa fram í athugasemdum heimamanna og gesta í rannsóknum á
Bræðslunni. Reid (2007) talar líka um tengslaþætti eins og samhug, þátttöku, tækifæri
til að blanda geði við fólk og þróun samfélags sem skilar sér í auknum áhuga á að búa
þar. Þessir þættir koma vissulega fram í rannsóknum á viðhorfum til Bræðslunnar, en
þó verður ekki fullyrt hér að Bræðslan hafi beinlínis aukið áhuga fólks til að búa á
Borgarfirði. Helgi Hlynur Ásgrímsson, bóndi, sjómaður og einn af rekstraraðilum
veitingasölunnar í Fjarðarborg hafði þessi orð um þessi mál í Kastljósi
Ríkissjónvarpsins í september 2013: „Það sem hefur mest áhrif á svona stað er að fólk
vilji vera þar. Og ef einhverjir vilja vera þar þá smitar það út frá sér. Sko, Bræðslan er
fjórir klukkutímar, við getum ekki verið hérna bara út á hana, en þá finnur maður að
fólk vill vera hjá okkur, það vilja allir vera á Bræðslunni og það hjálpar. Það var
þannig fyrir 20 árum að unglingar sögðu ekkert endilega að þeir væru frá Borgarfirði,
nú segja þúsundir manns að þeir séu frá Borgarfirði“ (RÚV, 2013). Sacha Reid (2007)
fjallaði einnig um afleiðingar viðburða út frá einstaklingum. Andlegir þættir eins og
tækifæri til að gleyma hversdagslegu amstri, stolt og tengsl við velgengni, bættur andi
og bætt sjálfsmynd eru meðal þátta sem hún nefndir og vel má tengja þá alla við
Bræðsluna og einstaklinga á Borgarfirði. Hún talar líka um þætti sem ekki eru eins
jákvæðir eins og græðgi getur vissulega verið fylgifiskur viðburðahalds. Græðgin var
svarendum áðurnefndra kannanna um Bræðsluna ekki hugleikin, en tveir svarendur
nefndu hana þó í einhverju formi sem segir að Borgfirðingar þurfa að vera á varðbergi
gagnvart henni.
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Fleiri kenningar um áhrif viðburða á fámenn byggðarlög voru ræddar framar í þessari
ritgerð. Þar á meðal eru kenningar Jaeger (2013) sem byggðar eru á rannsóknum á
fámennum byggðum í Norður Noregi og skrif Jaeger og Mykletun (2013) sem
framkvæmdar voru á sama svæði. Jaeger (2013) fjallar um að þau verðmæti sem
viðburðir skapi í fámennum byggðum séu ekki áþreifanleg og að þau sé erfitt að mæla.
Hún fjallar þó um að áhrif geti verið þau að sjálfsmynd eflist og stolt aukist og að
tilfinningin að tilheyra samfélagi sem „er á lífi“ og „þar sem eitthvað er um að vera“ sé
áberandi. Eins talar Jaeger (2013) um að áðurnefnd hughrif verði til þess að
heimamenn tengi á jákvæðan hátt við þá gesti sem sækja viðburði í viðkomandi
samfélagi. Þetta má vel heimfæra upp á Bræðsluna og þær niðurstöður sem fyrir
liggja um viðhorf heimamanna og gesta þar. Þar er einmitt áberandi í svörum gesta að
jákvæð viðhorf heimamanna eru lykilatriði varðandi ánægju þeirra með Bræðsluna.
Jaeger og Mykletun (2013) komust að þeirri niðurstöðu eftir sínar rannsóknir í NorðurNoregi að viðburðir gætu vissulega breytt sjálfsmynd íbúa á jákvæðan hátt en þegar
leitað var svara við þeirri spurningu hvort viðburðir gætu beinlínis snúið við neikvæðri
byggðaþróun var niðurstaða þeirra að ekki væri hægt að sýna fram á slíkt. Sama er
hægt að segja um Bræðsluna, hún hefur klárlega aukið samkennd og jákvæðan anda á
Borgarfirði þó að ekki sé hægt að mæla það í fjölgun fastra íbúa, a.m.k. ekki enn.
Jónas Sigurðsson, einn þeirra tónlistarmanna sem hefur komið fram hvað oftast á
Bræðslunni gerði þetta að umfjöllunarefni sínu í áðurnefndum Kastljósþætti í
Ríkissjónvarpinu í september 2013: „Ég held að það sé ekki spurning að Bræðslan hafi
haft rosalega mikil áhrif. Við erum svolítið búin að vera í þessari stöðu á Íslandi að,
fólks svona segir: Þorpin eru að deyja út einhvern veginn, kvótinn farinn og allir bara,
allt í ryðguðu bárujárni og eitthvað þú veist, í þorpunum. Það sem mér finnst hafa
gerst eins og á Borgarfirði er að það hefur bara einhvern veginn virkjast einhver
kraftur, fyrst og fremst með því að þessi tónlistarhátíð fer að vaxa og ungt fólk á
svæðinu fer að sækja í að vera á staðnum í kringum tónlistarhátíðina og svona og svo
vex þetta svolítið í báðar áttir og nú er þetta orðið þannig að það er mjög mikið líf
alveg í mánuð fyrir og eftir Bræðsluna“ (RÚV, 2013).
Eitt af því sem eftir stendur eftir yfirferð yfir þær rannsóknarniðurstöður sem hér hafa
verið kynntar, það er að gestir og heimamenn tala mikið um stemmingu, góðan anda.
Atriði sem erfitt er að sjá, erfitt er að skipuleggja og erfitt er að mæla. Einhvern
veginn virðist okkur sem skipulagt höfum Bræðsluna og öðrum heimamönnum á
Borgarfirði hafa tekist að skapa upplifun sem fólki líkar. Áhugavert er að skoða þessi
mál í samhengi við þær kenningar sem kynntar voru fyrr í þessari ritgerð um samspil
upplifunar og viðburða. Þannig fjalla Gentile, Spiller og Noci (2007) um þætti sem
móta upplifun, skynjun, tilfinningar, hugsun, notagildi, lífsstíll og samband við aðra.
Þessa þætti segja þau auka virði okkar upplifanna. Miðað við það sem fram hefur
komið í þessari ritgerð má leiða líkum að því að þættir eins og samband við aðra,
skynjun og tilfinningar séu þeir af þessum þáttum sem skipta gesti Bræðslunnar mestu
máli. Arnould (2002) bætti tíma inn í umræðu um upplifun. Hann brýtur upplifun af
viðburði niður í nokkur stig í tímaröð. Hann talar um Aðdraganda upplifunar (Preconsumption), kaupreynslu (Purshase experience), kjarnaupplifun (Core consumption
experience) og endurlit (Remembered consumption). Þetta ferli er sérstaklega
áhugavert fyrir okkur sem skipuleggjum Bræðsluna að skoða í samhengi við reynslu
okkar. Í því samfélagi sem orðið hefur til í kringum hátíðina, einkum á
samfélagsmiðlum er mjög greinilega hægt að fylgja þessu ferli sem Arnould setur fram
og viðfangsefni okkar er að auka ánægju gesta okkar á hverju stigi þess. Aðdragandi
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upplifunar, kaupferlið sjálft, kjarnaupplifunin (hátíðin sjálf) og síðan endurlitið eftir að
viðburði líkur, allt eru þetta mikilvæg stig þar sem við sem skipuleggjendur þurfum að
mæta væntingum okkar gesta
Helstu niðurstöður og aðgerðir:
Bræðslan virðist njóta mikils velvilja íbúa á Borgarfirði og það er mat þeirra að hún
hafi haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd íbúa, auk jákvæðra efnahagslegra áhrifa. Hér
verður þó að slá þann varnagla að svarhlutfall meðal íbúa með fasta búsetu var lágt og
erfitt að segja hvort sá hluti sem valdi að taka ekki þátt gerði það vegna áhugaleysis,
vegna atriða sem snúa að framkvæmd könnunarinnar, eða mögulega vegna óánægju
með hátíðina. Ekki virðist vera upplifun íbúa að hátíðin hafi haft mikil umhverfisleg
áhrif á Borgarfirði. Sá jákvæði hugur sem birtist í svörum þeirra sem tóku þátt rímar
vel við niðurstöður úr könnun meðal gesta Bræðslunnar því að þeir nefna þann
jákvæða anda sem ríkir á staðnum sem eitt helsta aðdráttarafl hátíðarinnar. Þessi andi
gæti tæplega orðið til ef ekki væri fyrir velvilja heimamanna í garð hátíðarinnar og
hennar gesta. Margir gestanna nefndu þætti eins og gestristni, þjónustulund og
tilfinningar eins og gleði og hamingju á meðan heimamenn nefndu stolt og góða gesti.
Eftir níu Bræðsluhátíðir virðist því ennþá ríkja sá andi á Borgarfirði að Borgfirðingar
séu að taka á móti gestum sem eru velkomnir. Þetta er líka áhugavert að skoða í
samhengi við þær niðurstöður sem fram koma í könnun meðal gesta að stór hluti þeirra
sagðist tengjast Borgarfirði á einn eða annan hátt. Margir eiga þangað ættir að rekja
og/eða eru gestir heimamanna. Þessir gestir sem tengjast staðnum og íbúum hans eru
væntanlega ólíklegri til að hafa í frammi einhverja þá hegðun sem getur skapað
óþægilegar aðstæður og komið af stað leiðindum. Viðurkennt er að það þarf aðeins fá
skemmd epli í stóran hóp eins og þann sem er samankominn á Borgarfirði á
Bræðslunni til að setja neikvæðan blett á hátíðarhöld en slíkt hefur ekki hent á
Bræðslunni ennþá. Nær útilokað er að halda að hægt sé að koma algjörlega í veg fyrir
neikvæðar uppákomur þar sem í kringum 3.000 manns koma saman í nokkra daga en
vissulega virðast ákveðnir þættir í samsetningu gestahópsins vinna með hátíðinni í
þessum efnum.
Áður hefur verið nefnt hversu margir gestanna tengjast staðnum en fleiri þættir hjálpa.
Samsetning gestahópsins er að mörgu leiti áhugaverð, einkum aldurssamsetning en
meðalaldur kaupenda er 35 ár og yfir fjórðungur kaupenda er kominn yfir fertugt.
Auðvitað eru hluti af þessu fólki að kaupa miða fyrir unglinga sem eru á þeirra forræði
en fjölskyldustemming er einmitt meðal þeirra jákvæðu þátta sem flestir nefndu
varðandi hátíðina. Áhugavert er að skoða aldurssamsetningu í samhengi við aldur
þeirra sem sækja tónlistarhátíðir í Bretlandi. Í skýrslu Barr, Eure og Jenner, (2013) um
breskar tónlistarhátíðir kemur fram að vöxtur undanfarin fimm ár hafi verið mestur í
hátíðum sem gera út á að vera fjölskylduvænar. Þar kemur jafnframt fram að fólk á
aldrinum 41-60 ára sótti að jafnaði fleiri tónlistarhátíðir á árinu 2012 en fólk á
aldrinum 18-25 ára. Í sömu skýrslu kemur einnig fram að áðurnefndur hópur „eldri“
hátíðargesta sækist frekar eftir fámennari hátíðum á meðan unga fólkið sækir í
gríðarstórar hátíðir á borð við Glastonbury þar sem rúmlega 150 þúsund gestir eru
samankomnir (Barr, Eure, og Jenner, 2013).
Að því gefnu að íslenskur
tónlistarhátíðamarkaður lúti sömu lögmálum og sá breski má gera ráð fyrir að
aldurshópurinn 30-60 ára sækist í auknum mæli eftir tónlistarhátíðum til að sækja.
Leiða má ákveðnar líkur að því að þarna hafi verið ákveðin uppsöfnuð eftirspurn fyrir
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þennan aldurhóp. Stórhátíð á borð við Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er þá hugsanlega
„okkar Glastonbury“ sem laðar frekar að ungt fólk á meðan minni sumarhátíðir eins og
Eistnaflug, Rauðisandur og Bræðslan höfða mögulega til eldri gesta. Ekki skal þó
fullyrt um þetta hér þar sem ég þekki ekki vel samsetningu gesta á þessu hátíðum sem
hér eru nefndar. Nánari rannsóknir vantar til að fjalla nánar um íslenskan
tónlistarhátíðamarkað. Að vissu leiti má þó segja að Bræðslan hafi komið fram í
ákveðið tómarúm á íslenskum tónlistarhátíðamarkaði sem valkostur fyrir þá sem
sækjast eftir tiltölulega fámennri og fjölskylduvænni hátíð.
Þegar skoðaðar eru ástæðurnar sem gestir gefa upp fyrir komu sinni á Bræðsluna sést
að áðurnefnd tengsl við íbúa skipta máli, margir svarendur nefndu náttúru
Borgarfjarðar sem ástæðu, nær helmingur svarenda hafði komið áður en tveir
veigamestu þættirnir voru þó tónlistin sem boðið er upp á og síðan sú staðreynd að
vinahópurinn tók sig saman og skipulagði ferð á hátíðina. Það sama kom út úr
rannsókn sem Drury, (2014) framkvæmdi meðal gesta á tónlistarhátíðum í Bretlandi á
síðasta ári. Þar kemur fram að 53% segja tónlistina mikilvægasta þáttinn varðandi það
að fara á tónlistarhátíð, 22% segja það að komast út úr hversdagsleikanum skipta
mestu en 11% segja það að vera í félagsskap vina sinna mikilvægasta þáttinn (Drury,
2014).
Áhugavert er að hugleiða hvað af þessum þáttum við sem skipuleggjum hátíðina
getum stjórnað. Vissulega veljum við tónlistarfólkið sem kemur fram á hátíðinni en
erfitt er að sjá hvaða öðrum aðferðum skipuleggjendur geta beitt til að tryggja að þessi
samsetning hópsins haldist svipuð, nema auðvitað að vanda til verka. Þó var ákveðið
að gera tilraun í tengslum við miðasölu á hátíðina 2014 sem hófst núna í byrjun maí
með það fyrir augum að gefa kaupendum síðustu ára og þeim sem fylgt hafa hátíðinni
á samfélagsmiðlum ákveðið forskot. Markmiðið með þessu er tvíþætt, að verðlauna
þá sem komið hafa áður og að fá áfram svipaða samsetningu af gestahóp. Auglýstur
var sérstakur tengill á miðasölu hátíðarinnar á Facebook síðu hennar og í tölvupósti til
miðakaupenda síðustu hátíðar sólarhring áður en almenn miðasala hófst. Skemmst er
frá því að segja að sá hluti miða sem við tókum frá fyrir þennan hóp seldist upp á
nokkrum klukkutímum og líklega hefði þessi hópur keypt alla miðana sem í boði var
ef við hefðum ekki sett mörk á þann fjölda sem í boði var í þessari forsölu. Daginn
eftir hófst svo almenn miðasala og þá tók um 40 mínútur að selja þá miða sem eftir
voru. Miðað við þær bráðabirgðatölur sem fyrir liggja er samsetningu gestahópsins í
Bræðslunni 2014 mjög áþekkur því sem verið hefur síðustu ár hvað varðar kyn, aldur
og búsetu.
Velvild íbúa og gesta virðist eins og áður sagði vera nokkuð almenn en þó er það að
sjálfsögðu ekki þannig að ekki megi gera betur. Skýrt kemur fram, einkum í svörum
frá gestum, að aðstaðan sem tónleikagestum er boðið upp á gerir ekki meira en að ráða
við þann fjölda sem sækir hátíðina og margir tala um að hátíðin megi ekki stækka
meira. Einkum er það snyrtiaðstaða á tjaldstæðum sem gestir vilja sjá betri eða öllu
heldur meira af, talað er um að fjölga þurfi snyrtingum og sturtum. Þessir tveir þættir,
snyrtiaðstaða og stærð hátíðarinnar eru þeir tvær þættir sem skipuleggjendur þurfa
helst að taka til athugunar út frá áðurnefndum niðurstöðum.
Þessari rannsókn var ætlað að leiða til úrbóta og stuðla að því að Bræðlan tæki
framförum sem viðburður. Því var farið af stað með áðurnefndar niðurstöður varðandi
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þætti sem bæta þyrfti strax í september þegar nær lágu fyrir og það skoðað hjá
framkvæmdaaðilum hvernig bæta mætti úr. Sent var erindi til Borgarfjarðarhrepps
sem rekur tjaldstæðin við Álfaborg og rætt um möguleika varðandi enn frekari
stækkun á þeirri aðstöðu sem gestum tjaldstæðisins er boðið upp á. Erindið var tekið
fyrir á fundi hreppsnefndar Borgarfjarðarhrepps 21.10.2013, það fékk mjög jákvæðar
viðtökur og í framhaldi af því ákvað hreppsnefnd við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið
2014 að fjárfesta í gámahúsi með fimm snyrtingum til að bæta við á tjaldstæði
Bræðslugesta fyrir hátíðina 2014 (Borgarfjarðarhreppur, 2013). Gámahúsið var sett
upp í byrjun maí 2014. Þá ákváðu skipuleggjendur hátíðarinnar að leggja í kostnað og
vinnu við að koma upp vatnssalernum við tónleikahúsið fyrir tónleika sumarsins 2014
í stað kamra sem þar hefur verið boðið upp á. Borgarfjarðarhreppur mun jafnframt
aðstoða við þá framkvæmd.
Annar þáttur sem hægt er að finna í svörum gesta og tengist stærð hátíðarinnar er sú
umræða hvort framkvæma eigi einhverns konar aðgreiningu milli gesta sem kaupa sér
miða á sjálfa Bræðslutónleikanna og annarra gesta. Pirrings virðist gæta meðal lítils
hluta Bræðslugesta í garð þeirra sem ekki eiga miða á hátíðina en koma samt, til að
upplifa stemminguna sem myndast. Eins komu líka fram hugmyndir meðal gesta um
meiri dagskrá á Borgarfirði í Bræðsluvikunni, bæði að degi til og þá jafnvel með börn í
huga og eins komu fram hugmyndir um að halda aðra tónleika í Bræðslunni á
föstudegi til viðbótar við þá sem nú fara fram á laugardegi þar. Nokkrir nefndu svo þá
möguleika að seldur yrði passi eða armband sem myndi gilda á alla viðburði vikunnar
og jafnvel á tjaldstæðið líka. Aðrir vöruðu við of mikilli „útihátíðarstemmingu“ og
spyrja má hvort þessi leið sem nefnd var hér á undan með nokkurra daga armband þar
sem viðkomandi kaupir sér nokkurra kvölda afþreyingu og tjaldstæði kalli á meiri
„útihátíðarstemmingu“. Það er svo annað mál þetta hugtak útihátíð, er erfitt að
skilgreina, en flestir gesta Bræðslunnar líta á hana sem tónlistarhátíð og jafnvel
bæjarhátíð, en ekki útihátíð. Þessir þættir sem hér eru nefndir sem mögulegar nýjar
leiðir er fóður fyrir skipuleggjendur og aðra hagsmunaaðila til að skoða í samhengi við
stefnumótun Bræðslunnar til næstu ára.
Þau atriði sem hér koma fram voru tekin til umræðu í hópi helstu hagsmunaaðila
Bræðslunnar þegar þau lágu fyrir í september 2013. Unnar voru áætlanir sem gerðu
ráð fyrir þeim kosti að bjóða upp á „tveggja daga Bræðslu“, þ.e. tónleika í
Bræðsluhúsinu bæði á föstudags- og laugardagskvöldi, auk þess sem unnin var áætlun
fyrir hefðbundna útfærslu, þ.e. að tónleikar verði bara að laugardagskvöldi. Tíundaðir
voru kostir og gallar við áðurnefndar útfærslur og málið rætt nokkuð ýtarlega. Að
lokum var blásið til fundar helstu hagsmunaaðila þar sem m.a. komu þeir aðilar sem
haldið hafa tónleika í Félagsheimilinu Fjarðarborg undanfarin ár á fimmtudegi og
föstudegi. Niðurstaða þessarar vinnu var að halda því formi sem verið hefur, en ekki
er loku fyrir það skotið að föstudagstónleikar verði teknir upp í framtíðinni. Áfram
verður þó haldið á þeirri braut að nýta þann meðbyr sem Bræðslan hefur til að koma
upp öðrum tónlistarviðburðum á staðnum, en t.d. hyggjast rekstraraðilar
Félagsheimilisins Fjarðarborgar bjóða upp á lifandi tónlist allar helgar sumarsins 2014.
Ekki hefur hinsvegar verið rætt af neinni alvöru um þá hugmynd að aðgreina á
einhvern hátt miðakaupendur frá öðrum gestum.
Stærð hátíðarinnar er okkur sem skipuleggjum hana hugleikin. Eins og fram kemur á
öðrum stað í þessari ritgerð má gera ráð fyrir að gestir Borgarfjarðar á
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Bræðsludeginum 26. júlí 2013 hafi verið um 3.000. Íbúar staðarins eru um 130 og því
ekki óeðlilegt að við leiðum hugann að því hvort hátíðin sé orðin of stór eða hvort
stækka eigi hana enn frekar. Eftirspurn eftir miðum í Bræðsluna hefur aukist jafnt og
þétt undanfarin ár og þeim gestum sem koma í fjörðinn án þess að hafa miða á sjálfa
Bræðslutónleikanna virðist einnig fjölga sé tekið mið af umferðatölum og
gistináttatölum. Í framhaldi af þeim viðhorfum sem fram komu í þessari rannsókn og
þegar hafa verið kynnt ákváðu skipuleggjendur hátíðarinnar að fækka miðum sem til
sölu á Bræðsluna 2014, en eins áður sagði seldust þeir upp á tveimur dögum í byrjun
maí.
Þegar hefur verið ákveðið að framkvæma spurningakönnun meðal miðakaupenda á
Bræðslunni 2014. Könnunin verður með svipuðu sniði og sú sem framkvæmd var í
þessari rannsókn, en þó verður reynsla þessarar vinnu nýtt til að bæta spurningalistann.
Meðal þess sem bætt verður við eru fleiri spurningar varðandi efnahagsleg áhrif, þ.e.
spurningar varðandi eyðslu gesta á Borgarfirði, auk þess sem spurt verður um
ferðamáta og fleira því tengt til að kortleggja betur umhverfisáhrif hátíðarinnar. Þá
verða bakgrunnsspurningar fleiri og ýtarlegri.
Austurbrú, sem nú hýsir
Atvinnuþróunarfélag og Menningarráð Austurlands mun síðan taka þátt í norrænu
verkefni um samfélagsleg áhrif viðburða á árunum 2014-2015 og þar verður Bræðslan
meðal þess sem fjallað verður um. Það verður því fylgst vel með því a.m.k. næsta árið
hvernig viðhorf gesta til Bræðsluhátíðarinnar munu þróast.
Hvað gerir þetta svo allt fyrir Borgarfjörð eystra?
Ímynd staða er flókið viðfangsefni. Flest svæði utan höfuðborgarinnar hafa á
undanförnum áratugum gengið í gegnum stig hnignunar, fólksfækkunar og
atgervisflótta. „Flestir þeir ungu farnir suður, þar sem af draumunum er nóg...“ söng
Bubbi Morthens 1987 og hann bætti um betur árið 2013 þegar hann söng: „Unga
fólkið er fyrir sunnan að dreyma, gamla fólkið situr eftir heima, minningar útá fjörðinn
streyma, þorpið er að þurrkast út“. Ekki beint falleg mynd sem þarna er dregin upp!
Ástæður þeirrar hnignunar sem hér er vísað til eru fjölþættar. Breytingar í
atvinnuháttum, samþjöppun veiðiheimilda, breytt gildismat fólks og svo mætti áfram
telja. Ungt fólk sækir í menntun og síðar störf sem hæfir þeirra menntun og störf í
landbúnaði og sjávarútvegi eru ekki efst á vinsældalistanum, auk þess sem þessum
störfum hefur fækkað. Þrátt fyrir það eru þau ásamt frumframleiðslu í iðnaði og
þjónustustörfum það sem heldur uppi búsetu á landsbyggðinni. Á síðustu árum hefur
þó ferðaþjónusta sótt í sig veðrið víða um land og nú er svo komið að hún leikur
veigamikið hlutverk þegar kemur að uppbyggingu sjálfsmyndar og ímyndar
byggðarlaga. Ferðaþjónustan er ennþá mjög árstíðabundin atvinnugrein á stærstum
hluta landsbyggðarinnar, en hún skapar mikilvæg sumarstörf og hún breytir ásýnd
byggðarlaga yfir sumartímann. Og hún breytir því hvernig íbúar horfa á „staðinn
sinn“ og hún getur einnig breytt því hvernig við sem erum frá viðkomandi stað horfum
á staðinn okkar. Ferðamenn meta það sem fyrir augu ber, gefa því umsagnir bæði frá
manni til manns og nú á síðustu árum með miðlun upplýsinga á netinu, ekki síst í
gegnum samfélagsmiðla. Þannig byggist upp ímynd staðar sem íbúar og aðrir sem
telja sig tilheyra viðkomandi stað síðan spegla sig í. Þessi þróun virðist hafa teygt
anga sína til Borgarfjarðar eystra, að hluta til vegna Bræðslunnar en einnig vegna
frumkvöðlastarfs sem unnið hefur verið á Borgarfirði síðustu 30 ár í uppbyggingu
ferðaþjónustu. Borgfirðingar virðast heilt yfir taka þessari auknu athygli og auknu
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velvild í garð staðarins vel og fjöldi burtfluttra og tengdra ræktar nú tengsl sín við
Borgarfjörð sem aldrei fyrr. Á síðustu öld voru skipulögð átthagafélög stofnuð á
höfuðborgarsvæðinu, m.a. eitt af burtfluttum Borgfirðingum, en í dag má segja að
þessi átthagaást sjáist ekki síst á samfélagsmiðlum á netinu. Hvort þetta mun duga til
að breyta þeirri byggðaþróun sem áður hefur verið lýst, hvort fólk mun í auknum mæli
velja að ala upp börn sín á Borgarfirði og búa þar og starfa verður framtíðin að leiða í
ljós, slíkt veltur að mjög miklu leiti á atvinnumöguleikum en einnig á gildismati.
Nútímatækni í fjarskiptum býr vissulega til möguleika fyrir fólk til að vinna verkefni
óháð staðsetningu, en það á auðvitað ekki við um öll störf. Hvernig sem þróunin
verður þá hefur jákvæður andi ríkt á Borgarfirði undanfarin misseri og þeir sem tengja
sig við staðinn hafa örugglega aldrei verið fleiri. Áðurnefnt Framfarafélag stígur nú sín
fyrstu skref og starf þess verður vonandi staðnum til heilla og farvegur fyrir góð
verkefni.

Ljósmynd 8 Ungt íþróttafólk frá Borgarfirði skartar merki Bræðslunnar á eftir vel heppnað
knattspyrnumót í maí 2014. - Ljósmynd: Arngrímur Viðar Ásgeirsson

Það er svo allt annað mál hvort sá neisti sem Bræðslan og annað starf sem unnið hefur
í uppbyggingu viðburða og ferðaþjónustu á Borgarfirði undanfarin ár hefur kveikt á
staðnum muni búa til nýtt blómaskeið byggðar og snúa við þeirri fólksfækkun sem
verið hefur á Borgarfirði undanfarna áratugi. Það veltur á því hvers konar
búsetumynstur sú kynslóð sem nú er að koma út á vinnumarkaðinn og þær næstu kjósa
sér. Mun þetta fólk vilja setjast að á Borgarfirði með heilsársbúsetu til að stunda
árstíðarbundin verkefni, m.a. í ferðaþjónustu og viðburðum, eða mun það líta á
Borgarfjörð sem sumardvalarstað en kjósa að hafa sitt aðalheimili annars staðar. Á
þessu veltur hvort grunnskóli verður starfræktur á staðnum, hvort aðstæður eru fyrir
hendi til að reka verslun, halda úti félagslífi og svo framvegis. Sem betur fer er hugur
í því unga fólki sem nú er að vaxa úr grasi á Borgarfirði, þar fer nokkuð fjölmennur og
harðsnúinn hópur, en framtíðin mun leiða í ljós hvernig þau spila úr þeim spilum sem
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gefin hafa verið á Borgarfirði, auk þess sem taka verður aðrar aðstæður í þjóðfélaginu
með í reikninginn. Nú er það þeirra að að breyta jákvæðum anda og umtali í aðgerðir,
skapa ný störf og aðstæður fyrir búsetu á staðnum á komandi árum, kjósi þau að gera
svo. Þar mun Bræðslan áfram vera hvati sem skapar umtal og athygli, dregur fólk að
staðnum og býr til tímabundna „vertíð“ fyrir ferðaþjóna, en eins og Helgi Hlynur benti
á í áðurnefndu sjónvarpsviðtali þá er Bræðslan bara nokkrir klukkutímar og það er
ekki hægt að búa á Borgarfirði allt árið um kring út á þessa klukkutíma eingöngu.
Í þessari umræðu má ekki gleymast að Borgarfjörður eystra í dag er ekki leikmynd
sem sett er upp í tengslum við komu ferðamanna á Borgarfjörð yfir sumartímann, hann
er alvöru byggðarlag þar sem býr alvöru fólk sem lifir alvöru lífi. Það er einmitt þetta
fólk, þetta líf þeirra á þessum fallega stað og samskipti gesta við þetta fólk sem býr til
hina raunverulegu umgjörð Bræðslunnar. Ef heilsársbúseta á Borgarfirði leggðist af
mun þessi mikilvæga umgjörð Bræðslunnar tapast og þannig stór hluti upplifunarinnar
sem henni fylgir.
Takmarkanir rannsóknarinnar
Í inngangi var rætt um mögulegar hættur sem gætu skapast í þessari rannsókn við það
hversu nátengdur ég er viðfangsefni hennar. Ég hef reynt eftir fremsta megni að skapa
hæfilega fjarlægð á eigin gjörðir varðandi framkvæmd Bræðslunnar með það fyrir
augum að vera viðbúinn að gagnrýna það sem gagnrýna má varðandi framkvæmd
hennar. Aldrei verður þó hægt að búa þannig um hnútana að ekki skapist hætta á því
að viðmælendur mínir og jafnvel þeir sem svara spurningakönnunum í rannsókninni
svari mögulega með öðrum hætti en þeir hefðu gert ef einhver annar hefði framkvæmt
rannsóknina. Ég tel þó ennþá, að loknu þessu verki að þær „innherjaupplýsingar“ sem
ég hef komið með að borðinu í þessari vinnu vegi þungt og gefi rannsókninni aukið
vægi umfram það sem utanaðkomandi aðili hefði getað gert.
Ég sagði í umfjöllun minni um spurningakönnun meðal heimafólks í aðferðafræðikafla
ritgerðarinnar að ýmislegt hefði mátt betur fara varðandi framkvæmd hennar og að
niðurstöður hennar væru tæpast til þess að draga mjög víðtækar ályktanir af þeim.
Mögulega hefur einnig litað eitthvað svörun hennar hversu tengdur ég er samfélaginu
og íbúum þess.
Hitt er síðan annað mál að niðurstöður bæði könnunnar meðal heimafólks og gesta eru
nokkuð afgerandi varðandi afstöðu til Bræðslunnar og því óhætt að líta á þær sem
ákveðna vísbendingu.
Eins og fram kemur á öðrum stað í ritgerðinni verður ekki látið staðar numið hér
heldur hyggst ég framkvæma aðra skoðannakönnun meðal gesta Bræðslunnar 2014 þar
sem viðhorf þeirra til hátíðarinnar verða áfram skoðuð og við verður bætt fleiri og
dýpri spurningum, einkum varðandi efnahagsleg áhrif af hátíðinni.
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6. Lokaorð
Lagt var upp í þessa rannsókn með það fyrir augum að kanna þau áhrif sem
tónlistarhátíðin Bræðslan hefur haft á samfélagið á Borgarfirði eystra á undanförnum
árum, auk þess að kanna hug heimamanna og gesta hátíðarinnar til hennar. Allt var
þetta hugsað til að bæta framkvæmd hátíðarinnar og tryggja að hún njóti velvilja
heimamanna og gesta.
Helstur niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að Bræðslan nýtur mikils velvilja
bæði hjá gestum hennar og meðal þess heimafólks. Hátíðin hefur haft margvísleg
jákvæð áhrif á íbúa Borgarfjarðar og þá þjónustu sem þar er rekin og svo virðist sem
hún hafi aukið verulega sýnileika staðarins.
Út úr niðurstöðum rannsóknarinnar má lesa nokkur atriði varðandi skipulag
hátíðarinnar sem skipuleggjendur þurfa ýmist að taka á strax eða hafa í huga varðandi
framtíðarskipulag hátíðarinnar. Þetta eru atriði á borð við snyrtiaðstöðu á tjaldstæði
og stærð hátíðarinnar. Þegar hefur verið brugðist við nokkrum af þessum þáttum þar
sem ákveðið hefur verið að fjölga snyrtingum og selja færri miða fyrir hátíðina 2014.
Helstu niðurstöður þessarar vinnu verður kynnt á íbúafundi á Borgarfirði í júní þar
sem við sem höldum Bræðsluna munum halda áfram að óska eftir góðu samstarfi við
heimafólk um skipulagningu hátíðarinnar.
Ekkert hefur komið fram í þessari rannsókn sem segir að Bræðslan muni beinlínis snúa
við neikvæðri byggðaþróun á Borgarfirði, en hún hefur sannarlega skapað jákvætt
umtal, fjölmiðlaumfjöllun og blásið íbúum Borgarfjarðar jákvæðan anda í brjóst. Þá
hefur hún fjölgað til muna þeim sem tengja sig með einum eða öðrum hætti við
Borgarfjörð.
Vinna við þessa rannsókn hefur opnað augu mín fyrir fjölbreytilegri hugmyndafræði á
sviði viðburðaskipulags og ég hef rekist á margar góðar hugmyndir sem nýta má til að
þróa tónlistarhátíðina Bræðsluna áfram sem hátíð sem fram fer í sátt og samlyndi við
sitt umhverfi og heldur áfram að veita gestum sínum jákvæða upplifun. Til dæmis er
áhugavert að kanna hvernig Bræðslan getur tileinkað sér í aukum mæli
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og hvort hún getur orðið fyrsta „græna“
tónlistarhátíðin hér á landi. Þróun í þá átt væri mjög í anda þeirrar ferðaþjónustu sem
þegar hefur verið byggð upp á Borgarfirði þar sem útivist og náttúruskoðun eru í
aðalhlutverki. Þá er spennandi að hugleiða hvort við sem skipuleggjum Bræðsluna
getur nýtt þá þekkingu sem við höfum aflað okkur og þær tengingar sem við höfum
skapað okkur með Bræðslunni til að efla menningarlíf og ferðaþjónustu á Borgarfirði á
öðrum tímum árs en í Bræðsluvikunni. Slíkt myndi samrýmast þeirri meginstefnu
Bræðslunnar að gera Borgarfjörð að betri stað til að búa á og til að heimsækja.
Meðal þess sem vert er að skoða á næstu árum er einnig hvort lengja eigi
Bræðsluhátíðina með því að fjölga tónleikakvöldum í sjálfri Bræðslunni, hvort bjóða
eigi „passa“ til sölu sem myndi tryggja aðgang að fleiri viðburðum í Bræðsluvikunni.
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Hamingjan er hér er syngja Borgfirðingar og gestir á Bræðslunni. Lagið um
hamingjuna er samið og sungið af Jónasi Sigurðssyni sem komið hefur fram oftar en
einu sinni í Bræðslunni. Ef vel tekst til við skipulag hátíðarinnar á næstu árum verður
hamingjan vonandi áfram við völd, en það er hárfín lína milli velgengni og vandræða
og halda verður vel á spöðunum og varðveita grunngildi hátíðarinnar sem snúa að
jákvæðum samskiptum heimamanna og gesta og þjónustu við gesti til þess að viðhalda
hamingjunni á Bræðslunni.
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