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ÚTDRÁTTUR 

 

Þjóðhátíð hefur verið haldin í Herjólfsdal í yfir 100 ár og orðin stór hluti af bæjarlífi 

Vestmannaeyja. Markmið rannsóknarinnar var að gefa gleggri mynd á þau viðhorf 

sem bæjarbúar hafa til hátíðarinnar og hvernig standa megi betur að skipulagi hennar.  

Megindlegum rannsóknaraðferðum var beitt, þar sem netkönnun var sett á 

samskiptamiðilinn Facebook, með það að leiðarljósi að fá hentugleika úrtak til þess að 

svara rannsókninni. Notast var við hópa inni á Facebook sem tengjast 

Vestmannaeyjum og netkönnunin auglýst þar, ásamt því að tölvupóstur var sendur á 

vini og vandamenn, í von um góðar undirtektir.  

 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar samanstóð m.a. af rannsókn sem Fredline, 

Jago og Deery (2003), gerðu um skilninginn á félagslegum áhrifum viðburða á íbúa 

bæjarfélagsins sem hátíðin er haldin, þar sem mælt var og fylgst með þeim áhrifum. 

Markmið þeirra var að gera skipuleggjendum greiðara fyrir að þróa og breyta 

viðburðinum þannig að tryggt er að hann sé í betra samræmi við þarfir samfélagsins 

þar sem viðburðurinn fer fram og á sama tíma að hann auki stórlega arðsemina. 

Einnig er stuðst við rannsókn sem Cole og Illum (2005) gerðu um hvernig stjórnendur 

og skipuleggjendur hátíða geta haft áhrif á útkomu hátíðarinnar t.d. með því að hafa 

reynslu og skilning á því hvað gleður gestina, sem síðan getur svo haft áhrif á framtíð 

hátíðarinnar.           

 Að auki er kafað ofan í tengslin á milli ferðaþjónustu og hátíða, og hvaða áhrif 

hátíðir geta haft á samfélögin sem þær eru haldnar. Fjallað er um þau markmið sem 

stjórnendur hátíða verða að hafa að leiðarljósi svo að samfélagið hafi hvað mest 

ánægjulegt viðhorf til hátíðarinnar.   

  Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íbúar Vestmannaeyja 

séu almennt ánægðir með Þjóðhátíð. Þeir telja hana fjölskylduvæna, en hafa þó 

einhverjar áhyggjur af framtíð hennar sem hátíð fjölskyldunnar og vilja sjá þar 

nokkrar breytingar á. Þeir telja nokkra misbresti á hátíðinni og þróun hennar, má þar 

helst nefna þann fjölda sem sækir hátíðina, sem nú fer ört vaxandi og telja heimamenn 

að takmarka þurfi þann fjölda er sækir hátíðina.   

 

 

Lykilorð: Vestmannaeyjar, Þjóðhátíð, útihátíð, tónlistarhátíð, viðburðir.  
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ABSTRACT 

 

Þjóðhátíð (national festival) has been celebrated in Westman Islands for over 100 

years and has become an important part of people´s tradition and way of life. The aim 

of this research was to look into how the attitude of the people who live in the town of 

Vestmannaeyjar is, towards the festival and how to improve the festival. The research 

method was qualitative and participants in the study answered an online survey. To 

get participants with convenience sampling, the survey was posted on Facebook and 

shared within many groups that are connected to Westman Islands. The survey was 

also sent through email to friends and family. 

 The literary background for this research can be found in a study by Fred Line, 

Jago and Deery (2003). They investigated the social impact of events on the 

population of the municipality that the festival was held, with recommendation and 

observed the effects. Their goal was to help the organizers so it was easier to develop 

and change the event to ensure that it is better aligned with the needs of the 

community and to greatly increase profitability of the festival. Cole and Illumination 

(2005) did a study on how managers and organizers of festivals can affect the result of 

the festival, for example by experience and understanding of what delights visitors, 

which will affect the future of the festival. Thirdly the connection of tourism to 

festivals and the impact festivals can have on small town communities. Finally, I will 

be looking into the goals that the management of the festival needs to have so that the 

community will have a pleasant attitude towards the festival.  

 The main results of the study indicate that the people of town of 

Vestmannaeyjar are generally satisfied with the festival Þjóðhátíð. They consider the 

festival to be family friendly but are concerned about its future and how families will 

fit into the festival development into the future and want to see some changes so 

families are more included. People think that the festival is getting to big and there 

needs to be a limit on the attendance to the festival. 

 

Keywords: Vestmannaeyjar (Westman Islands), Þjóðhátíð (national celebration), 

festival, music festival, events.  
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ÞAKKIR 

 

Ritgerð þessi er 30 ESTC eininga rannsóknarverkefni til MA gráðu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Titill verkefnisins Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum, er tilkominn vegna rannsóknarspurningarinnar: Er lífið yndislegt á 

Þjóðhátíð? Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess Þjóðhátíð sé mikilvægur partur 

af lífi Vestmannaeyinga, þó svo að hátíðin sé helst til of stór í sniðum. Rannsóknin 

gefur einnig til kynna að ákveðið svigrúm sé til umbóta.  

 Lítt hefur verið skrifað af fræðilegum toga um Þjóðhátíð Vestmannaeyja. 

Taldi rannsakandi það tímabært að rýna í hátíðina þar sem hún er að verða of stór í 

sniðum og skiptir skipulag hennar því miklu máli fyrir bæjarlíf Vestmannaeyja. 

Hugmyndin er að skipuleggjendur hátíðarinnar geri sér grein fyrir þeim áhrifum sem 

hátíðin hefur á íbúa Vestmannaeyja og geti í framtíðinni stýrt skipulagi hennar þannig 

að það henti bæjarbúum vel, svo að sú ánægja sem hátíðin hefur gefið af sér haldi sér 

um ókomna tíð. 

 Þeir aðilar, sem tóku þátt í þessari rannsókn, fá bestu þakkir fyrir þátttöku sína 

í rannsókninni. Einnig fær leiðsagnakennarinn minn, Sigrún Lilja Einarsdóttir, lektor 

við Háskólann á Bifröst mínar bestu þakkir fyrir góða kennslu og handleiðslu í þessu 

rannsóknarverkefni.  

 Halldóra Ingunn Magnúsdóttir vinkona mín fær góðar þakkir fyrir stuðninginn 

sem hún veitti mér með því að lesa yfir verkefnið mitt og benda mér á hvað betur 

mátti fara. 

 Sérstakar þakkir fær fjölskyldan mín, börnin mín fyrir ómælda þolinmæði og 

eiginmaður minn Sveinn Ásgeirsson fyrir alla þá aðstoð sem hann veitti á meðan að 

rannsóknarvinna stóð yfir. Ég er afskaplega þakklát fyrir stuðning fjölskyldu og vina 

sem hafa lesið yfir verkefni og stutt mig á annan hátt á námsferlinum.   
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1. INNGANGUR 

 

Hér verður farið yfir val á efni rannsóknar, markmið hennar og rannsóknarspurningu.  

Í verkefni þessu var gerð megindleg rannsókn á viðhorfi bæjarbúa í Vestmannaeyjum 

til Þjóðhátíðar. Notast var við rafræna könnun sem gerð var á Facebook, þar sem 

leitast var eftir að ná áreiðanlegri niðurstöðu á viðhorfi, þátttöku og því hugarfari sem 

Vestmannaeyingar hafa til hátíðarinnar. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hefur verið 

árlegur viðburður ár hvert, um Verslunarmannahelgi og er líklegt að svo verði áfram. 

Allt frá upphafi hefur hátíðin sett mark sitt á bæjarlíf Vestmannaeyja og spilar þar 

stóran þátt í viðburðum sumarsins. Til þess að slík hátíð geti haldið velli, er mikilvægt 

að huga að þeim sem standa henni næst en það eru þeir sem eru búandi í 

Vestmannaeyjum.  

  Þessi rannsókn byggist á því að greina samfélagsleg áhrif hátíðarinnar í 

Vestmannaeyjum. Niðurstöður hennar ættu að gefa hátíðarhöldurum betri sýn á áhrif 

hátíðarinnar á íbúa Vestmannaeyja og hvaða leiðir hægt sé að fara til að gera hátíðina 

betri og ánægjulegri fyrir sem flesta. Fræðilegur grundvöllur er skoðaður þar sem haft 

er að leiðarljósi hvað það er sem fær fólk til að sækja viðburði og hvernig skipulag 

þeirra skiptir máli. Einnig er skoðað hvaða áhrif hátíðir sem þessar hafa á bæjarfélög 

og hvað má hafa í huga svo að hátíðin gangi sem best upp. 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að kanna viðhorf Vestmannaeyinga á stærstu útihátíð 

landsins, Þjóðhátíð, sem haldin er ár hvert um verslunarmannahelgi í Herjólfsdal í 

Vestmannaeyjum. Hátíðin var fyrst haldin árið 1874. ÍBV – íþróttafélag sér um að 

halda hátíðina árlega, þar sem stíga á stokk vinsælustu hljómsveitir landsins og 

heimamenn sem og gestir af fasta landinu gleðjast saman í góðri tónlist og 

skemmtilegri dagskrá. Hátíðin stendur yfir í þrjá daga, eða frá föstudegi til sunnudags 

og á sínar föstu hefðir. Flugeldasýning á Fjósakletti, brekkusöngurinn, hvítu tjöldin 

eru fastir liðir hátíðarinnar, ásamt lopapeysunni, gítarnum og söngbókinni. 

Heimamenn tjalda hvítu tjöldunum í skipulagðar raðir sem mynda götur og hvert tjald 
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hefur númer eða nafn. Þar dvelja fjölskylda og vinir saman í gítarspili og söng og 

næra sig á góðgæti, s.s. samlokum, bakkelsi, lunda og kjötsúpu (Heimaslóð. e.d).  

 Á hverju ári þrefaldast að minnsta kosti íbúafjöldinn í Vestmannaeyjum þegar 

hátíðargestir mæta á eyjuna. Flestir koma með jákvæðu hugarfari, til þess að skemmta 

sér og hafa gaman en svo eru aðrir sem setja skugga sína á hátíðina, með hegðun sem 

telst til þess að vera óæskileg. Þeim verður ekki gerð frekari skil í þessu verkefni. 

 Rannsóknarefni verkefnisins er að kanna viðhorf eyjamanna til hátíðarinnar og 

hvort slík hátíð teljist til þess að vera ánægjuleg eða kvöð fyrir þá sem búa í 

Vestmannaeyjum. Hætta er á að ónæði skapist þegar mikill fjöldi fólks bætist við 

íbúafjölda lítils bæjarfélags, þá sérstaklega á afmörkuðu svæði, eins og Heimaey er. 

Samfélagið tekur stakkaskiptum þá daga sem hátíðin stendur yfir og hefur áhrif á allt 

líf á eyjunni. Kannað verður hver þátttaka eyjamanna er í hátíðarhöldunum og hvort 

þeir telji hátíð eins og þessa vera af hinu jákvæða eða hinu neikvæða og hvaða 

breytingar þeir vilja sjá svo að hátíðin verði sem ánægjulegust. Slík rannsókn gæti 

gefið gleggri mynd af því hugarfari sem íbúar eyjunnar hafa til hátíðarinnar og hvort 

sú ánægja sem sögð er fylgja hátíðinni sé í rauninni sönn. Ástæða þess að þetta 

viðfangsefni varð fyrir valinu er að hátíð líkt og Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hefur án 

efa nokkra galla sem sjaldan fá umfjöllun, en að sama skapi getur hátíðin veitt mikla 

ánægju fyrir þá sem taka þátt af lífi og sál.    

 Menningarviðburður af þessari stærðargráðu þarfnast ákveðins skipulags og 

hafa hátíðahaldarar það að markmiði að hátíðin gangi vel fyrir sig. Þess vegna er 

mikilvægt að átta sig á hver hugur eyjamanna er til hátíðarinnar og hvernig má gera 

hana sem jákvæðasta fyrir heimamenn. Án þeirra í dalnum er þetta ekki sú hátíð sem 

hún hefur hingað til verið. 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Rannsóknarmarkmið í verkefni þessu, er að kanna viðhorf Vestmannaeyjinga til 

Þjóðhátíðar, með tilliti til ánægju, ónæðis og þátttöku eyjamanna í hátíðinni. Lagt 

verður upp með að varpa ljósi á þá afstöðu sem eyjamenn hafa til hátíðarinnar út frá 

þessum þáttum. Rannsókninni er ætlað að veita áreiðanlega sýn á sjónarmið 

Vestmannaeyinga, hvað varðar þátttöku og viðhorf til hátíðarinnar. Hér verður leitast 

við að svara þeim spurningum, hvort Vestmannaeyingar séu almennt ánægðir eða 

óánægðir með að slík hátíð sé árlegur viðburður í bæjarfélaginu og hvaða sýn þeir 

hafi á hana, hverju þeir telja megi breyta og hvað telst jákvætt og hvað neikvætt. 
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Eftirfarandi spurningar eru hafðar að leiðarljósi: 

 Hvert er viðhorf bæjarbúa til Þjóðhátíðar? 

 Hvernig er þátttöku bæjarbúa háttað í tengslum við hátíðina og telja þeir 

hana vera fjölskylduvæna? 

 Að hvaða leyti skapar hátíðin ónæði fyrir bæjarbúa?  

 Hvers vegna er mikilvægt fyrir bæjarbúa að taka þátt í hátíðarhöldunum og 

geta þeir sleppt að mæta á Þjóðhátíð? 

 Hvers vegna getur verið erfiðara að vinna í kringum Þjóðhátíð? 

 Hver er skoðun bæjarbúa í tengslum við stærð hátíðarinnar? 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Dæmi eru um erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á tónlistarhátíðum um allan 

heim. Má þar nefna rannsókn sem Getz, Andersson og Carlsen (2010) gerðu á 

stjórnun menningarhátíða í Bretlandi, Svíþjóð, Noregi og Ástralíu og samanburð 

þeirra á milli. Niðurstöðurnar eru mismunur á skipulagi, aðferðum og starfsemi 

þessara hátíða, ásamt því að ógnanir eru ólíkar og áhrif hluthafa er mismikil eftir 

löndum (Getz, Andersson, og Carlsen, 2010). Viðfangsefni þessarar rannsóknar 

verður ígrundað og getur varpað ljósi á samfélagslega ábyrgð þeirra sem standa að 

baki hátíðinni, viðhorf hátíðargesta og öðrum mikilvægum þáttum.  

 Einnig verður stuðst við rannsókn sem gerð var af Simon Hudson og Rupert 

Hudson, sem fjallar um neytendahegðun og hvað veldur því að neytendur fara á 

tónlistarhátíðir. Fjallað er um ákvarðanir neytenda út frá markaðssetningu á hátíðum 

og viðburðum (Hudson og Hudson, 2013). Þar verður skoðað hvað veldur því að fólk 

sæki hátíðir og viðburði og það heimfært á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. 

 Rýnt verður í helstu niðurstöður rannsóknar Hesse og Tutenges (2012) um 

vímuefnanotkun meðal ungs fólks sem sækir tónlistarhátíðir. Þar er skoðað hvers lags 

vímuefni er aðallega notað við mismunandi tónlistarviðburði (Hesse og Tutenges. 

2012). Niðurstöður verða skoðaðar með tilliti til tónlistarhátíðar, þar sem vímuefni af 

öllum toga virðast vera fylgifiskar slíkra hátíða.  

 Þar að auki verða skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfi 

einstaklinga til stórviðburða í þeirra heimabæ. Einnig verður rannsókn sem Teye, 
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Sirakaya og Sönmez gerðu í tengslum við viðhorf íbúa í tveimur smáborgum á þróun 

ferðaþjónustu í þeirra heimaborg (Teye, Sirakaya og Sönmez, 2002). Gursoy, Kim, 

Uysal (2004) gerðu rannsókn sem fjallar um hvaða tækni skipuleggjendur hátíða geta 

notað til að mæla útkomu hátíða og viðburða og hvaða áhrif slíkt hefur á bæjarfélög 

(Gursoy, Kim, Uysal, 2004). Rannsóknir þessar verða skoðaðar með það að markmiði 

að rýna í niðurstöður þessarar rannsókna með það í huga að tengja við og bera við 

niðurstöður rannsóknar sem unnin verður í þessu verkefni. 

 Dæmi um rannsóknir á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum eru ekki margar. Elsa 

Ósk Alfreðsdóttir skrifaði BS ritgerð um rannsókn á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fyrr 

og nú, sem byggir helst á vettvangsrannsókn sem gerð var á Þjóðhátíð árið 2007, 

ásamt því að afla upplýsinga um þjóðhátíðarhefðir fyrri ára.  

 Rannsakanda er ekki kunnugt um fleiri rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja. Þjóðhátíð hefur í gegnum tíðina fengið umtalsverða 

umfjöllun í fjölmiðlum, bæði jákvæða og neikvæða. Það má því segja að tímabært sé 

að fara ofan í saumana á hátíð sem haldin hefur verið árlega í yfir 100 ár, með 

sjónarmið íbúa bæjarfélagsins að leiðaljósi. Umfjöllun hátíðar af þessum toga hefur 

oft á tíðum verið á neikvæðum nótum og jafnvel dregið upp ákveðna mynd af þeim 

gestum sem mæta á eyjuna, án þess að þátttöku heimamanna séu gerð góð skil. Því 

þótti við hæfi að rannsaka þá hlið og leita svara hjá þeim sem hafa mestra hagsmuna 

að gæta þegar kemur að fyrstu helginni í ágúst, ár hvert, þ.e. íbúum Vestmannaeyja.  

 Út frá fræðilegum grunni verður fjallað um hugtakið viðburður og það 

skilgreint, ásamt því að kafað verður í rannsóknir sem gerðar hafa verið á hátíðum um 

allan heim. Leitast verður eftir að greina samhengi á milli ferðaþjónustu, 

hagsmunaaðila og þeirra sem eru gestir á hátíðinni. Einnig verður fjallað um hvert 

hlutverk Þjóðhátíðar er, og hvort hátíðin uppfylli það hlutverk sem henni er ætlað og 

hvort möguleiki sé að bæta hana. 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Til þess að svara rannsóknarspurningum þessa verkefnis var notast við  megindlegar 

aðferðir.  

 Í megindlega þættinum var spurningakönnun sem útbúin var í SurveyMonkey  

spurningaforriti, lögð fyrir sem flesta eyjamenn, 13 ára og eldri. Lögð var fyrir rafræn 

könnun til þeirra sem eru á svokallaðri sölusíðu Vestmannaeyja sem er á Facebook, 

sem margir eyjamenn fylgjast með, og þeir beðnir um að svara spurningarlista í því 
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skyni að kanna viðhorf og þátttöku þeirra í tengslum við Þjóðhátíð. Einnig var sama 

könnun send á aðra síðu á Facebook, sem nefnist Heimaklettur en þar eru eyjamenn 

einnig afar virkir. Þar að auki sendi rannsakandi tölvupóst til vina og ættingja um að 

svara könnuninni og þeir voru síðan beðnir að biðja alla í kringum sig að svara. 

Svörin voru greind og sett fram í lýsandi tölfræði með hjálp Microsoft Excel 

töflureikni.  

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Ástæða þess að viðhorf bæjarbúa í tengslum við Þjóðhátíð, varð fyrir valinu í verkefni 

þessu, er tengsl rannsakanda við Vestmannaeyjar, þar sem rannsakandi er búandi í 

Vestmannaeyjum með fjölskyldu sinni. Þjóðhátíð snertir þá sem búa í 

Vestmannaeyjum á einn eða annan hátt og alls óvíst að hátíðahaldarar geri sér grein 

fyrir þeim áhrifum sem hátíðin hefur á bæjarbúa og hafa bæjarbúar ekkert um það að 

segja að hátíðin sé haldin á hverju ári. Hátíð af þessum toga skapar meira álag á 

heilbrigðisstarfsmenn sem og löggæslu þessa helgi, ásamt því að hún snertir við 

verslunar- og veitingahúsaeigendum, sem jafnvel þurfa að auka við sig starfsfólki þá 

daga sem hátíðin stendur yfir. Tjaldað er í flestum görðum í bænum og margir taka að 

sér gesti sem gista innandyra. Gestirnir gætu valdið nágrönunum ónæði, t.d. með 

hávaða. Talsvert ónæði getur skapast af þeim fjölda sem mætir til Eyja, þar sem 

örtröð er í áfengisverslunina sem og í matvöruverslanir og líklegt að mikil ölvun geri 

vart við sig í bænum. Herjólfur er uppbókaður nokkra daga fyrir og eftir hátíðina og 

getur reynst erfitt fyrir heimamenn að koma sér til eða frá eyjunni, þar sem skipið er 

fullbókað fyrir farþega og bíla sem eru að koma eða fara í tengslum við hátíðina.  

 Rannsakandi taldi mikilvægt að vinna verkefni þetta til þess að raddir þeirra 

sem búa í Vestmannaeyjum fái að heyrast í sambandi við hátíðina og hvort það er 

eitthvað sem eyjamenn eru ekki ánægðir með og hvernig megi bregðast við þeirri 

óánægju. Með því að átta sig betur á þeim áhrifum sem hátíðin hefur á bæjarbúa gætu 

hátíðahaldara ef til vill nýtt sér skoðanir þeirra í framhaldinu og unnið að því að gera 

hátíðina sem ánægjulegasta fyrir alla. Rannsóknin gæti því upplýst þá sem halda 

hátíðina um hvernig standa megi betur að hátíðinni, með hagsmuni bæjarbúa að 

leiðarljósi.  

 Fjölmiðlar hafa verið duglegir að draga upp neikvæða mynd af hátíðinni þar 

sem fjallað er um vímuefnaneyslu og nauðganir sem eiga sér stundum stað. Ekki 

verður fjallað um þann ósóma í verkefni þessu, heldur er markmiðið að beina sjónum 
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að þeim sem eru með fasta búsetu í bæjarfélaginu og hafa skoðanir á hátíðinni og 

skipulagi hennar. Það þótti því viðhæfi að rannsaka viðhorf á hátíð sem á sér enga 

hliðstæðu og hefur farið ört stækkandi hin síðustu ár og með nýjum áherslum. 

 Hagnýt gildi þessara rannsóknar gætu falist í þeirri niðurstöðu sem rannsóknin 

gefur uppi. 

  

1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Uppbygging verkefnisins er með hefðbundnu sniði. Kafli 2 fjallar um helstu 

kenningar og er fræðilega hluta verkefnisins. Í kafla 2.1 er hugtakið viðburður 

skilgreint, ásamt því að fjallað er um flokkun viðburða. Kafli 2.2 segir frá mikilvægi 

góðrar stjórnunar þegar kemur að hátíðum, sem gerir það að verkum að skapa vellíðan 

hjá þeim sem sækja hátíðina. Kafli 2.3 lýsir áhrifum viðburða á samfélagið og í kafli 

2.4 er fjallað um hvers vegna fólk sækir hátíðir. Í kafla 2.5 er fjallað um Þjóðhátíð í 

tengslum við ferðaþjónustu, ásamt hagsmuni samfélagsins og svo í kafla 2.6 er rakin 

saga Þjóðhátíðar.   

 Kafli 3 fjallar um aðferðafræði rannsóknar þar sem henni er lýst ásamt kostum 

og göllum. Kafli 3.1. fjallar um þátttakendur og hvernig þeir voru valdir. Í kafla 3.2 er 

gerð grein fyrir hönnun rannsóknar og rannsóknarnálgun. Í kafla 3.3 er lýsing á 

rannsóknaraðferð, ásamt kostum og göllum. Framkvæmdinni er svo lýst í kafla 3.4 og 

úrvinnslu gagna eru gerð skil í kafla 3.5. Réttmæti er skoðað í kafla 3.6 og að lokum 

er fjallað um stöðu rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni í kafla 3.7.  

 Í kafla 4 er niðurstöðum rannsóknar lýst. Bakgrunni þátttakenda rannsóknar 

eru gerð skil í kafla 4.1 og í kafla 4.2 er gerð grein fyrir niðurstöðum 

spurningakönnunar hvað varðar persónulegan áhuga á Þjóðhátíð. Kafli 4.3 fjallar um 

Þjóðhátíð í tengslum við samfélag Vestmannaeyja. Í kafla 4.4 eru niðurstöður 

könnunarinnar dregnar saman.  

 Í kafla 5 eru umræður og ályktanir settar fram og niðurstöður ræddar með 

hliðsjón af fræðilega hluta þessa verkefnis, ásamt því að varpað er fram hugmyndum 

um frekari rannsóknir. Kafli 5.1 fjallar um hvað er merkilegt við Þjóðhátíð. Kafli 5.2 

fjallar um Þjóðhátíð í tengslum við samfélagið og hverjar helstu breytingar mættu 

vera. Í kafla 5.3 er fjallað Þjóðhátíð í tengslum við ferðaþjónustu, hvaða áhrif hún 

hefur, fyrir hvern er hátíðin og helstu ókosti. Kafli 5.4 fjallar um framtíðarsýn 

Þjóðhátíðar og í kafla 5.5 er fjallað um borgarafund sem rannsakandi sótti. Kafli 5.6 
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fjallar um hagnýtt gildi rannsóknarinnar og að lokum fjallar 5.7 um samantekt 

umræðu og helstu niðurstöður.   
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Hér verður gerð grein fyrir helstu hugtökum er tengjast þessu verkefni, ásamt því að 

saga þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum verður skoðuð og þær hefðir sem fest hafa sig í 

sessi á Þjóðhátíð í áranna rás. Rýnt verður í rannsóknir tengdar útihátíðum og hvað 

það er sem veldur því að fólk sækir slíkar hátíðir. Einnig verða skoðaðar rannsóknir 

sem fjalla um tengsl ferðaþjónustu og viðhorf heimamanna til þeirrar greinar. 

 

2.1.  HVAÐ ER VIÐBURÐUR? 

Inni á vef Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, eru hátíðlegir viðburðir skilgreindir sem 

hluti af óáþreifanlegum menningararfi (UNESCO, 2009). Þeir eru skilgreindir sem 

athafnir sem móta líf, bæði samfélaga og hópa. Markmið viðburðar getur verið að 

vekja athygli almennings á lífsskoðunum og sögulegri reynslu samfélagsins, hvort 

sem allir íbúar eru þátttakendur eða ekki. Slíkar hátíðir geta átt sér stað á almennu 

svæði án fjöldatakmarkana. Með ákveðnum athöfnum eru samfélögin að staðfesta 

ímynd sína út á við og geta verið af öllum stærðargráðum, allt frá einföldum 

samkomum til stærri hátíða. Þessir viðburðir eru annað hvort framkvæmdir meðal 

almennings eða meðal íbúanna sjálfra og geta þeir verið tengdir líferni fólksins, 

landbúnaði, árstíðum eða öðru. Þeir geta t.d. verið helgiathafnir, minningahátíðir eða 

leið til að koma skoðunum á framfæri. Einnig er líklegt að viðburður geti haft ákveðin 

þemu og átt sér stað á ákveðnum tíma ársins og á ákveðnum stöðum (UNESCO, 

2009).   

 Hátíðir gegna mikilvægu hlutverki í samfélögum. Þær skapa mikilvæga 

afþreyingu og aukið fjármagn fyrir verslanir og samfélagið í heild. Þeir sem sækja 

hátíðina eru ekki að sækja í kostnaðarsamt umhverfi, heldur í þá afþreyingu og 

skemmtun sem í boði er (Getz, 1993).  

 Ágúst Einarsson (2007) segir í Greinarsafni, fyrra bindi, að menningarlegir 

viðburðir verða að vera aðgengilegir sem flestum þjóðum og að menningarlegir 

viðburðir verða að vera aðgengilegir sem flestum einstaklingum innan einstakra 

landa. Annars verða menningarlegir atburðir einungis fyrir forréttindastéttir. Einnig 

segir hann að menningarleg fjölbreytni verði að vera aðgengileg komandi kynslóðum 

en með því er hugtakið um sjálfbærni nýtt til að tryggja menningu sess í samskiptum 

kynslóða. 
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 Ágúst telur að menning sé ekki einungis veigamikill þáttur í að bæta mannlíf 

og samskipti einstaklinga heldur er hún efnahagslega mikilvæg. Menningarstarfsemi 

skilar miklu framlagi til landsframleiðslunnar og hlutur hennar fer vaxandi. Virði 

sérhvers þjóðfélags endurspeglast í menningu þess. Hann segir að það verði aldrei of 

vel hlúð að þeim þáttum sem móta menningu okkar, ekki síst í ljósi þess hve fámenn 

við erum. Hann segir ennfremur að íslensk menning hafi gert okkur kleift að lifa hér 

sjálfstæðu lífi þrátt fyrir fámennið (Ágúst Einarsson, 2007). 

 Hátíð er ein tegund viðburðar. Þær höfða til, bæta áhuga, lífga ímynd og laða 

að gesti. Fjárfestar, bakhjarlar og tilheyrandi tekjur mynda flæði. En hátíð er svo 

miklu meira en þetta. Þær þjóna breiðari, dýpri félagslegum aðgerðum sem veita 

tímabundinni lífsgleði. Efnahagslegi tilgangurinn er að laða að gesti og skapa tekjur 

(Quinn, 2006). 

 Út frá ferðaþjónustu er hátíðin vara, sem lífgar áfangastað og setur svip sinn á 

menningu staðarins. Gestir skapa nýtt form af eftirspurn, þar sem sala aðgöngumiða 

skapar tekjur og hækkar orðstír þess staðar sem hátíðin er haldin (2006). 

Quinn heldur því fram að stjórnendur noti viðburði til að búa kynningar, laða að 

mannfjölda, útbúa ný form skemmtunar, auka menntun, varðveita menningu, fagna 

fjölbreytileikanum, ásamt því að afla tekna (2006). 

  

  

2.1.1. Flokkun viðburða 

 
Getz (1997) segir að viðburðarstjórnun og viðburðarferðamennska séu 

margbreytilegar. Hátíðir geta verið á sviði menningar, íþrótta, stjórnmála og 

viðskipta. Viðburðirnir er mismunandi að stærðargráðu, allt frá því að vera 

bæjarhátíðir í að vera risastórir eins og Ólympíuleikarnir. Viðburðir geta bætt ímynd 

þess staðar sem hann er haldin á og vakið athygli ferðamanna á þeim stað.  

 Getz (1997) hefur flokkað viðburði í þrjá hópa með tilliti til 

ferðaþjónustunnar. Það eru gæða viðburðir (e. hallmark events), stórviðburðir (e. 

mega events) og staðbundnir viðburðir (e. local/regional events) (1997). 

 Gæðaviðburðir tengjast ákveðnu svæði og menningu þess. Þetta eru viðburðir 

sem gerast aftur og aftur og geta orðið árlegir. Viðburðir af þessu tagi eru í nánum 

tengslum við samfélagið og er mikilvægur hluti af ímynd þess og vörumerki. Slíkir 

viðburðir hafa öðlast ákveðna viðurkenningu, eins og listahátíðin í Perth (1997).  
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 Stórviðburðir tengjast stórum og mikilvægum viðburðum. Slíkir viðburðir eru 

taldir hafa mikil félagsleg og efnahagsleg áhrif á samfélagið sem þeir eru haldnir í. 

Heimsfrægð og fjölmiðlaathygli einkenna þessa viðburði.  Viðburðir af þessari gerð  

eru vanalega ekki bundin við ákveðna staði heldur færast á milli staða. Sem dæmi um 

stórviðburði eru heimsmeistarakeppnir í íþróttum, eins og Ólympíuleikarnir (1997). 

 Staðbundinn viðburður er tengdur ákveðnu samfélagi og menningu þess 

samfélags. Þeir eru haldnir á sama stað, ár eftir ár (Getz, 1997). Þessir viðburðir geta 

haft gæðastimpil á sér í tengslum við sérkenni staðarins. Þessar hátíðir eru 

staðbundnar og aðallega ætlaðar bæjarbúum. 

 Ef litið er til Þjóðhátíðar má segja að hún flokkist til staðbundins viðburðar. 

Hún er ávallt haldin á sama tíma á sama svæði, ár eftir ár. Einnig mætti segja að 

Þjóðhátíð falli að einhverju leyti undir gæða viðburð þar sem hún tengjast ákveðnu 

svæði og menningu þess. Viðburðurinn gerist aftur og aftur og er löngu orðinn 

árlegur. Viðburðurinn er í nánum tengslum við samfélagið, þar sem hver einstaklingur 

innan Vestmannaeyja verður undir áhrifum þessarar hátíðar í hvert sinn sem hátíðin er 

haldin. 

 

Getz (2008) fjallar um flokkun skipulagðra viðburða eftir gerð þeirra: 

 

• Menningarfagnaðir - hátíðir, kjötkveðjuhátíðir, minningarhátíðir og trúarlegir 

 viðburðir 

• Listir og skemmtun - tónleikar, verðlaunaafhendingar 

• Stjórnmála- og ríkisviðburðir – ríkisfundir, konunglegir viðburðir, pólitískir 

 viðburðir og VIP heimsóknir 

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

 kaupstefnur og markaðir 

• Menntun og vísindi - ráðstefnur og málstofur 

• Íþróttaviðburðir - áhuga/atvinnu tengdir, áhorf/ þátttöku tengt 

• Afþreyingarviðburðir - íþróttir eða leikir 

• Einkaviðburðir - brúðkaup, gleðskapur og félagslegir viðburðir  

 

 Ef Þjóðhátíð er flokkuð í einn þessara flokka, er líklegt að hún falli undir listir 

og skemmtun, þar sem tónlist og skemmtun eru í hávegum höfð. Á vefsíðu 
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Þjóðhátíðar segir m.a. að Þjóðhátíð sé fjölskylduhátíð í háum gæðaflokki. Þar segir 

ennfremur að þar sé gleðin ríkjandi afl og að kynslóðabilið sé brúað (dalurinn.is, e.d). 

 

2.2. STJÓRNUN HÁTÍÐA 

Undirbúinn viðburður hefur tilgang, þar sem sérfræðingar og frumkvöðlar setja mark 

sitt á undirbúninginn. Viðburðir krefjast þess að uppfylla þarf fjölda markmiða og það 

sé of áhættusamt til að áhugamenn sjái eingöngu um þá. Viðburðarstjórnun er ákveðin 

fræðigrein sem nýta má við hönnun, framleiðslu og stjórnun á fyrirhuguðum viðburði. 

Ákveðin starfsreynsla er einnig mikilvæg við undirbúninginn (Getz, Tommy og 

Carlsen, 2010).  

 Hátíðir eru haldnar um allan heim og eiga sérstakan sess í samfélaginu og 

menningu þess svæðis og stjórnun þeirra krefst fjölda einstakra viðfangsefna. Getz 

gerði fræðilega úttekt á samanburði á stjórnun hátíðar í fjórum mismunandi löndum, 

Svíþjóð, Noregi, Bretlandi og Ástralíu. Könnunin byggði á m.a. framtíðarsýn, 

eignarhaldi, aldri, stærð og ákvarðanatöku. Þróun á kostnaði og tekjum voru skoðuð, 

hagsmunaaðilar, ásamt notkun á sjálfboðaliðum og styrktaraðilum. Þátttakendur voru 

einnig beðnir um að svara fullyrðingum um áskoranir og ógnanir við hátíðina og 

hvernig skipulagi var háttað. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar bentu til ýmissa 

þátta sem eru bæði lík og ólík í þessum löndum, þ.e. hvernig hátíðirnar eru 

skipulagðar, starfsemi þeirra og aðferðir, áhrif hagsmunaðila og ógnanir (2010).  

 Stjórnun er athöfn til að fá fólk til að ná tilætluðum markmiðum á skilvirkan 

og áhrifaríkan hátt. Slíkar aðgerðir fela í sér áætlanagerð, skipulagningu, framkvæmd 

og mikla stjórnun. Sérhver einstaklingur sem tekur þátt í viðburði verður að deila 

ábyrgð sinni. Markmiðið er að skapa vellíðan á ábyrgan hátt. Það fær hagsmunaðila, 

gesti í samfélaginu og skipuleggjendur til að sameinast, svo að viðburðurinn geti 

gengið vel og í senn skapi möguleika á að draga úr neikvæðum áhrifum viðburðarins 

á umhverfið. Skipuleggjendur ættu að gera áætlanir og grípa til aðgerða til að hefja 

samstarf milli allra hagsmunaaðila (Yuan og Yulan, 2013). 

 Viðburður laðar að sér umtalsverðan fjölda ferðamanna til þess svæðis sem 

hann er haldinn. Íbúar þess samfélags eru oft tengdir viðburðinum á einn eða annan 

hátt. Þess vegna er það mikilvægt að viðburður sé í samræmi við þarfir samfélagsins. 

Skilningurinn á félagslegum áhrifum viðburða á íbúa og að vera fær um að mæla og 

fylgjast með þeim áhrifum sem viðburðurinn hefur og hvaða hagkvæmu áhrif hann 
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hefur. Framfarir í þekkingu á þessu sviði gerir skipuleggjendum greiðara fyrir að þróa 

og breyta viðburðinum þannig að tryggt er að hann sé í betra samræmi við þarfir 

samfélagsins þar sem viðburðurinn fer fram og á sama tíma að hann auki stórlega 

arðsemina (Fredline, Jago og Deery, 2003). 

 Cole og Illum (2005) halda því fram að skipuleggjendur hátíðar verði að hafa 

reynslu og skilning á því hvað gleður gestina, sem síðan hefur bein áhrif á framtíð 

hátíðarinnar. Því er haldið fram að mikil gæði hátíðarinnar muni veita ánægju meðal 

gesta og auka þátttöku þeirra í framtíðinni. Ánægðir gestir eru líklegri til að auglýsa 

ánægju sína við aðra. Skipuleggjendur hátíðarinnar ættu að átta sig á að ekki er nóg að 

halda að gæðin séu til staðar, heldur þarf að hafa markmið sem bætir þjónustuna og 

tryggir gestum þann ávinning sem þeir bjuggust við að fá. Hagurinn hefur bein áhrif á 

gestina, þ.e. hvort þeir komi aftur í framtíðinni og hvað þeir segja öðrum um hátíðina, 

sem síðan hefur þau áhrif að vekja áhuga þeirra sem heyra gott umtal um viðkomandi 

hátíð.          

 Betri skilningur á væntingum hátíðargesta uppfyllir betur mismunandi þarfir 

þeirra. Að auka og viðhalda innri hvötum gesta ætti að vera aðalmarkmið þeirra sem 

stjórna hátíðinni (Crompton og McKay, 1997).  

 Í rannsókn um hátíð í Tælandi sem kallast TMMF var skoðað hvers vegna fólk 

mætir, ásamt því að kannað var gæði vöru og þjónustu sem veitt var á hátíðinni og að 

auki var rannsökuð ánægja þeirra sem mæta á háíðina og að lokum hver gæði 

hátíðarinnar eru. Hátíðin er aldagömul og varir í 9 daga, eða á meðan hátíðargestir 

sækja hana. Samvera fjölskyldunnar er stór þáttur hátíðarinnar. Ýmsar tillögur voru 

settar fram svo að hátíðin gæti verið sem ánægjulegust. Má þar nefna að stjórnendur 

hátíðarinnar ættu að styðja við þá starfsemi sem auka samveru fjölskyldna. 

Nauðsynlegt væri að fylgjast með gæðum og frammistöðu hátíðarinnar og að mæta 

væntingum, ásamt því að halda tryggð við viðskiptavini sem eru líklegir til að segja 

öðrum frá hátíðinni. Ánægðir viðskiptavinir hátíðarinnar eru líklegir til að dreifa 

jákvæðu orði um hátíðina og heimsækja hátíðina í framtíðinni. Gæta þarf áfram að því 

að tryggja að starfsemin sem kveðið er á TMMF endurspegli og varðveiti staðbundnar 

listir og menningu, og geri heimamenn stolta af menningu sinni. Að auki þarf að gæta 

að starfsemi hátíðarinnar passi við væntingar sveitarfélagsins þannig að góð 

samsvörun sé á væntingum og þörfum heimamanna. Bæta þarf veikleika svæðisins  

og veita þeim athygli, s.s. í sambandi við úrgang, sorp, hreinsun, öryggi og gæði þess 

varnings sem seldur er (Kozorog, 2011). Vestmannaeyingar hafa löngum verið stoltir 
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af Þjóðhátíð, sem sýnir sig í þátttöku þeirra í hátíðinni. Margir brottfluttir eyjamenn 

koma til þess að taka þátt og allmargir Vestmannaeyingar hafa dregið með sér vini og 

kunningja til eyja, til þess að gleðjast með þeim yfir hátíðina. Vestmannaeyingar eru 

duglegir að laða að sér gesti með því einu að tala fallega um Þjóðhátíð og þá gleði 

sem hún veitir. Hins vegar er ekki nóg að tala um gleðina sem fylgir henni, heldur 

þarf að styðja starfsemi hennar, veita henni aðhald og vera vakandi fyrir því hvernig 

má betrumbæta hana.  

  Viðburður getur stjórnað umhverfi, skapað góðar stundir og reynslu fyrir gesti 

og þátttakendur. Það er fullkominn árangur ef viðburður veltur á þessari getu og er 

fær um að mæta og uppfylla væntingar gesta. Fullkominn árangur verður ef hönnun 

viðburða verður til þess að uppfylla væntingar gesta, væntingar sem geta tekið 

breytingum. Reynslan veitir innsýn í það fyrirsjáanlega og hönnun viðburðarins 

verður til þess að aukin samskipti og reynsla nái að þróast. Fyrirhuguð reynsla verður 

kjarni allra frekari aðgerða. Þegar ákveðið er að halda viðburð er mikilvægt að nýta 

reynslu til að hafa áhrif á eðli og tegund viðburðarins. Stjórnendur viðburða ættu að 

líta á hönnun viðburða sem lausn og nota markmið sem tæki til að tryggja að reynsla 

sé nýtt með markvissri aðgerð (Berridge, 2007).  

 

Þegar nota á reynslu í hönnun viðburða er lögð áhersla á: 

 

 Skapandi þætti viðburðarins. 

 Almennt ferli viðburðarins. Á þessu stigi eru markmið og viðmið hluti af 

áætlun sem skapar reynslu.  

 Hönnunin verður samþætt. Greining og mat á reynslu sem síðan eru metin 

með hliðsjón af þeim ákvörðunum sem teknar eru til að hanna hvern þátt í 

viðburðinum (2007).   

 

 Reynsla skapast þegar skipuleggjendur, stjórnendur og hönnuðir skipuleggja, 

skapa og nýta þemu viðburðarins. Með því að átta sig á hönnun viðburðarins mun 

reynsla (hugsanlega) vera forspárgildi um kunnáttu sem möguleiki er að miða 

markvisst að (2007).  

 Ef litið er til Þjóðhátíðar Vestmannaeyja má með sanni segja að mikil reynsla 

liggi að baki skipulagningu og hönnun þessarar hátíðar. Hátíðin er gömul en hefur 

breyst mikið í áranna rás, þó svo að hinar ýmsu hefðir hafi haldist í sessi. Líklegt er að 
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stjórnendur hátíðarinnar nýti sér reynslu fyrri ára og viti við hverju megi búast. 

Reynslan veitir þeim tækifæri til að gera betur og læra af mistökum. 

 Getz (2010) fjallar um rannsóknir á hátíðum í grein sinni The nature and scope 

of festival studies. Þar segir hann að klassískar umræður um hátíðir fjalli um 

mannfræði, félagsfræði, hlutverk og áhrif hátíða á samfélagið og menningu. Mikið af 

rannsóknum hafi verið gerðar á  efnahagslegum  áhrifum  viðburða og nú er aukning í 

rannsóknum á umhverfisáhrifum á viðburði. Margar rannsóknir eru tengdar 

ferðaþjónustu og hátíðum og stjórnun þeirra en þessi tengsl teljast vanskoðuð. Slíkt 

gefur tilefni til töluverðar íhugunar og gagnrýnna kenninga. Hingað til hafi hátíðir 

verið skoðaðar sem verkfæri í ferðaþjónustu, í efnahagslegri þróun og með tilliti til 

markaðssetningar. Kominn er tími á að skoða hátíðir út frá öðru sjónarhorni eða 

tilgangi og þá með tilliti til félagslegra og menningarlegra markmiða. Einnig hefur 

verið umræða um markaðssetningu á hátíðum og stjórnun þeirra. Að halda hátíð er í 

senn list og vísindi, sem ekki er hægt að setja ákveðna hönnun á, heldur verður 

skipulag þeirra sífellt  auðveldara og kemur það með reynslunni (2010). 

2.3. ÁHRIF VIÐBURÐA Á SAMFÉLÖG 

Frá lokum kalda stríðsins hefur verið gríðarlega útbreiðslu hátíða í Evrópu. Enginn 

getur sagt hve margir hátíðir eru í Evrópu í dag. Uppsetning margra hátíða hefur orðið 

óskýr og stefnumörkin ekki nógu gagnsæ. Hvaða dagskrá á hátíðin að bjóða svo að 

hún fái samþykki, er óljóst. Ýmsu þar að velta upp, m.a. hversu marga gesti á að laða 

að,  hve mikið fjármagn á að setja í hátíðina, hve mörg störf þarf að bæta við, hvernig 

eru ummæli í fjölmiðlum og hve mikið á að auglýsa (Klaic, 2002). Stjórnendur 

Þjóðhátíðar standa frammi fyrir þessum vangaveltum á ári hverju og er ljóst að fæstir 

gera sér grein fyrir þeirri vinnu sem liggur að baki því að halda góða hátíð á ári 

hverju.  

 Í rannsókn sem Gursoy, Kim og Uysal (2004) tóku saman eru skoðuð þau 

áhrif sem viðburðir hafa á samfélög. Þar kemur m.a. fram að velgengni viðburða og 

hátíða velti á krafti samfélagsins, þar með talið heimamanna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að skipuleggjendur hátíðar sjái hana sem viðburð sem 

stuðli að samfélagslegri samheldni og skapi félagslega hvatningu og að kostir hennar 

séu fleiri en gallarnir. Til þess að hátíð gangi upp, þurfa stjórnendur hennar að átta sig 

á að hver ávinningur samfélagsins er. Einfaldasta leiðin til þess að fá stuðning frá 

samfélaginu er að sýna íbúum þess samfélags hver ávinningurinn er og fjalla jákvætt 
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um hann. Ef skipuleggjendur hafa ekki áhyggjur af neikvæðum félagslegum áhrifum 

hátíðarinnar, eru þeir ekki líklegri til að grípa til neinna aðgerða til að draga úr 

neikvæðum áhrifum hátíðarinnar og í framhaldinu er líklegt að samfélagið átti sig 

þeim ávinningi sem hlýst af hátíðinni. Til þess að viðburðurinn heppnist vel og verði 

farsæll er mikilvægt að sýn skipuleggjenda og íbúa í bæjarfélaginu fari vel saman 

(2004).   

 Gursoy og Kendall, 2006 nefna að til þess að ná fram góðum samskiptum og 

stuðningi frá þeim sem bera hag af hátíðum er mikilvægt að samfélög hafi skilning á 

því hver hagsmunir eru fyrir samfélagið. Samfélög ættu að kynna sér áhyggjur og 

viðhorf þeirra til umhverfismála og hvaða áætlun liggur fyrir frá þeim sem halda 

hátíðina.  Markaðssetning getur upplýst heimamenn um þann ávinning sem líklegt er 

að náist með hátíðinni, sem síðan getur unnið stuðning heimamanna og í framhaldinu 

sjái þeir gagnsemina í hátíðarhöldunum og eru viljugri til að taka þátt og auka 

samvinnu í því ferli. 

 Áhyggjur heimamanna geta snúist um að hátíðin sé eingöngu haldin í þeim 

tilgangi að yfirfylla bæinn og skapa tekjur. Faglegt skipulag og fagmennska við 

stjórnun hátíðar er mikilvæg, þar sem hætta er á að skoðanir hátíðargesta og 

heimamanna fari ekki saman við skoðanir stjórnenda hátíðarinnar (Gursoy, Kim og 

Uysal, 2004). Þetta á ekki hvað síst við um Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ef 

heimamenn eru ekki ánægðir er líklegt að þeir mæti ekki í dalinn, sem hefur 

fyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér, engin hvít tjöld, engin kjötsúpa eða lundi og 

engin gestrisni. Áhugaleysi heimamanna á að vinna við og í kringum þjóðhátíð og 

svona mætti áfram telja. Hátíðir geta virkað sem hvati til að styrkja tengsl 

heimamanna, ásamt því að veita aukna fjölskyldutengda afþreyingu, sem oft er 

skortur á. 

 Vímuefnanotkun er algeng á tónlistarhátíðum hvar sem er í heiminum. Í 

rannsókn sem gerð var á vímuefnanotkun þar sem hún er algengari á tónlistarhátíðum 

en í daglegu lífi. Kannabis notkun er hvað algengust, en önnur sterkari vímuefni 

sjaldgæfari en þó meira áberandi en í hinu daglega lífi. Tengsl á milli tónlistar sem 

fólk hefur áhuga á og vímuefnanotkunar er einnig áberandi. Í rannsókn sem gerð var 

af um vímuefnanotkun einstaklinga sem fara á Hróarskeldu í Danmörku kemur fram 

að 99% svarenda drekka áfengi yfir ævina, 78% nota tóbak, 64% nota kannabis og 

20% höfðu að minnsta kosti einu sinni notað önnur lyf á einhverjum tímapunkti. 

2.053 einstaklingar tóku þátt í könnuninni og var hlutfall þeirra sem svöruðu voru 44 
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prósent konur og 56 prósent karlar og meðalaldur þeirra var 23,5 ár. Í ljós kom að val 

á popptónlist hefur minni tengsl við vímuefnaneyslu, að undanskildu áfengi. 

Áfengisneysla á meðal þeirra sem sækja hátíðina er mikil en þó voru þeir sem tóku 

þátt í rannsókninni ekki líklegir til að reykja tóbak, nota kannabis eða önnur ólögleg 

fíkniefni. Hins vegar mátti greina tengsl á notkun kannabis og áhuga á hlustun á 

rokktónlist, en þessi tengsl fundust ekki við notkun annarra ólöglegri lyfjaneyslu. 

Hlustun á Hipp hopp tónlist hafði þó einhverja tengingu við ýmis konar 

fíkniefnaneyslu (Hesse og Tutenges, 2012).  

 Á síðustu þrjátíu árum hafa hátíðir þjónað mismunandi tilgangi, þ.e. til að 

auðga listrænan vitsmunaþroska, þróa, stækka og auka fjölbreytni áhorfenda, efla 

ferðaþjónustu, bæta atvinnutækifæri, bæta opinbert samstarf og efla ímynd borgar  

(Klaic, 2002). 

 Kozorog (2011) telur að heimamönnum finnst þeir tilheyra samfélaginu og 

deila sameiginlegri framtíðarsýn fyrir það. Þeir finna til stolts yfir að vera íbúar 

bæjafélagins og ánægðir með þá umfjöllun sem bærinn fær í kringum hátíðina. Þeir 

eru ánægðir með umfjöllun um bæinn þeirra í fjölmiðlum og þá gesti sem sækja 

hátíðina. Bærinn sem þeir þekkja er allt í einu orðinn að hátíð og þurfa allir 

heimamenn að taka allsherjarþátt í hátíðinni þar sem hún raskar hinu daglega lífi með 

mannfjölda og ákveðnum hindrunum á vegum bæjarins. Hugsanlega eru eyjamenn á 

sama máli. Mikill mannfjöldi kemur í bæinn og umfjöllun í fjölmiðlum er misgóð. 

Það gefur auga leið að ánægja hlýst ef umræðan um bæjarfélagið er á jákvæðu 

nótunum. Jaeger og Mykletun (2013) fjalla um í grein sinni, Festivals, Identities and 

Belonging, þau verðmæti sem fást við að halda viðburð í litlum bæjarfélögum. 

Verðmætin séu áþreifanleg en erfitt sé að mæla þau. Að eitthvað sé um að vera, er 

jákvætt fyrir heimamenn og að sú jákvæðni sem skapast getur haft áhrif á gestina sem 

sækja viðburðinn. Sjálfsmyndin eflist og stoltið eykst og tilfinningin að tilheyra 

samfélagi sem er lifandi er áberandi. Þeir sem eru fluttir úr bæjarfélaginu koma aftur 

og upplifa hefðir, menningu, sögu og náttúru. Það er í anda þess sem gerist á 

Þjóðhátíð, þegar stór hluti brottfluttra eyjamanna mætir til þess að taka þátt. 

 Sá menningarlegi vettvangur sem hátíð skapar getur tengt fortíð við framtíð og 

stuðlað að betri sjálfsmynd bæjarins í gegnum hátíðina. Hátíðir teljast til gleði og 

hamingju meðal fólks og skapar sterkara samfélag og getur endurheimt traust 

samfélagsins (Jaeger og Mykletun, 2013). 
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 Þjóðhátíðin er haldin árlega og má segja að í heildina sé hún svipuð í sniðum 

frá ári til árs, með sínum hefðum og föstu liðum. Tónlistaratriðin eru þó mismunandi 

á milli ára, þó svo að flestar tímasetningar séu svipaðar og haldist á milli ára. Veður 

spilar stóran þátt í hátíðinni og er aldrei ánægjulegra en þegar veður er stillt og gott. 

Getz (1997) segir árlega viðburði einnig einstaka viðburði, þar sem þeir eru aldrei 

eins. Þar getur veðrið, væntingar og upplifun gesta spilað inní. Árviss viðburður 

verður aldrei nákvæmlega eins. Reynslan og upplifun þeirra sem mæta er misjöfn, 

þrátt fyrir að skipulagið sé svipað á milli ára. Viðburður er tækifæri til að upplifa og 

njóta (Getz, 1997). 

 Hátíðir geta stuðlað að mótun einstaklinga, styrkt tilfinningalega samheldni og 

þá tilfinningu að finnast þeir tilheyra ákveðnum stað. Breytingar á venjulegu lífi eru 

umtalsverðar, þar sem staðurinn verður miðdepill þess sem um er að vera, fullur af 

gestum og nóg um að vera. Ánægja gestanna er að vita hvenær og hvar á að mæta til 

þess að njóta þess að vera í því einstaka samfélagi þar sem viðburðurinn fer fram 

(Jaeger og Mykletun, 2013).  

 Stuðningur og þátttaka heimamanna eru nauðsynlegar af þremur mikilvægum 

ástæðum. Í fyrsta lagi eru þeir oft beðnir um að styðja skattahækkanir til stuðnings 

innviði og aðstöðu. Í öðru lagi eru vingjarnlegir og gestrisnir heimamenn mikilvægir 

til að auka á reynslu jafnt gesta og íbúa bæjarfélagsins. Í þriðja lagi að auka 

jákvæðnina í samfélaginu með stuðningi og þátttöku. Sú þekking sem hefur áhrif á 

stuðning heimamanna og samspil þessara þátta getur komið til góða og í veg fyrir 

áhyggjur heimamanna yfir hátíðinni (Gursoy og Kendall, 2006).  

 

2.4. HVERS VEGNA AÐ SÆKJA HÁTÍÐIR? 

Samfélagsmiðlar gegna lykilhlutverki í ákvörðun neytenda á ákvarðanatöku. Eftir að 

hafa neytt ákveðinnar vöru eða þjónustu deila þeir reynslu sinni með því að nota 

samfélagslega miðla. Í greininni Engaging with consumers using social media: a case 

study of music festivals eftir Hudson og Hudson, er skoðuð ákvörðun neytenda á því 

hvort þeir fari á hátíð og hvernig stjórnendur slíkra hátíða beita þessum nýju aðferðum 

til að laða fólk á viðburði eða hátíðir. Í greininni eru þrjár tónlistarhátíðir skoðaðar og 

eru niðurstöður rannsóknarinnar þær að almennt séu tónlistarhátíðir virkar í 

samfélagmiðlun, sem getur haft áhrif á ákvarðanatöku neytenda um að sækja 

tónlistarhátíðina. Greinin gefur fræðandi sýn á notkun félagslegra fjölmiðla í tengslum 
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við viðburði og hátíðar og styður þá kenningu sem áður hefur verið þróuð á þessu 

sviði, að áhrif frá nýrri tækni getur haft áhrif á hegðun neytenda. Niðurstöðurnar hafa 

mikilvæga þýðingu bæði fyrir vísindamenn og sérfræðinga sem hafa áhuga á 

markaðssetningu hátíðir og viðburða. 

 

Ákvarðanatökunni er skipt í fjögur stig: 

  

 1.stig er íhugun um kaup 

 Ákvarðanataka viðskiptavinarins byrjar ef hann sér vöruna, þjónustuna eða 

vörumerkið í auglýsingu, til sýnis í verslun, heima hjá vini eða með annarri leið. 

Auglýsingar í sjónvarpi, í verslunum og beint orð af vörum annarra, hafa mestu áhrif 

á það þegar neytandi fer að íhuga ákvörðun sína og getur farið frá því að vera íhugun í 

það að meta. Internetið gegnir þar mikilvægu hlutverki. 

 

 

 2.stig er að leggja mat 

 Á þessu stigi er neytandinn að meta upplýsingarnar og er líklegri til að móta 

mat sitt og taka ákvörðun, ef markaðurinn hefur sannfært hann. Rannsókn sem fjallaði 

um neytendur á ferðalögum, sýndi að stór hluti neytenda les dóma um hótel, 

afþreyingu og veitingahús áður en þeir fara í frí, og yfir helmingur „líkaði“ Facebook 

síður eða uppfærðu stöðu sína á Facebook fyrir fríið sitt.  

 

 3.stig eru kaupin 

 Þegar kemur að kaupum er það staðsetning, umbúðir, framboð, verðlagning og 

samskiptin í sölunni sem skipta höfuðmáli. Því er haldið fram að fyrirtæki eigi að 

forðast ágang í sölu á samfélagsmiðlum sínum. Mörg hótel bjóða þann möguleika að 

bóka herbergi á Facebook síðum sínum, sem hefur aukið söluna. En hvort neytendur 

eru tilbúnir að versla á samfélagsmiðlum, á eftir að koma í ljós. 

 

 4.stig er stig þess að njóta, tengjast og meðtaka 

 Á þessu stigi er neytandinn að njóta vörunnar, tengjast henni og meðtaka það 

sem hann hefur verslað. Í rannsókn sem gerð var á ferðalögum kom í ljós að 70 

prósent ferðalanga setja myndir af fríinu á samfélagsmiðla eða í uppfærslu á 

Facebook (Hudson og Hudson, 2013).  
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 Crompton og McKay (1997) segja að hvatar geti verið kveikjan að því að fólk 

taki ákvörðun. Þeir segja að áhersla á mikilvægi sameiginlegrar reynslu, samskipti við 

aðra og uppspretta af ánægju séu þeir þættir sem fái fólk til þess að sækja hátíðir.

 Skipuleggjendur ættu að vita hvaða áhrif hátíðin hefur á fólk, svo þeir viti 

hvort þeir eigi að leggja áherslu á þau áhrif eða að reyna að lágmarka þau, í 

skipulagningu hátíða og viðburða í framtíðinni (Small, Edwards og Sheridan, 2005). 

Hátíðir gegna mikilvægu hlutverki í bæjarlífi, þar sem þau skapa bæði íbúum og 

gestum ákveðin viðfangsefni og byggja upp ímynd bæjarrins (Getz, 2005; Gursoy,  

Kim  og  Uysal, 2004).   

 Ágúst Einarsson segir að menningarleg fjölbreytni sé aðalsmerki samfélags 

mannsins og hún hefur oft varðveist vegna einangrunar og vegna þess að einstök 

menningarsamfélög hafa fengið langan tíma til að laga sig að erlendum áhrifum. Hann 

telur það ekki eiga við lengur þar sem nú berast ýmiss konar menningaráhrif miklu 

hraðar milli landa en áður, m.a. vegna Netsins og aukinnar fjölmiðlunar (Ágúst 

Einarsson, 2007). 

 Hátíðir má óhjákvæmilega flokka sem hluta af ferðaþjónustu. Hátíðir skapa 

vöru, lífga áfangastað og lofa sýn í menningarheim þess staðar sem hún er haldin. 

Hátíðir skapa ný form af eftirspurn, tekjum og upplifun. Á meðan á hátíð stendur er 

líklegt að einhver samskipti verði á milli heimamanna og gesta, s.s. með samskiptum, 

upplýsingum, hugmyndun, peningum, menningarlegu tjáningarformi o.s.frv. (Quinn, 

2006). Það er mikill munur á að mæta á viðburð í eigin heimabyggð en að ferðast á 

svæðið þar sem viðburðurinn er haldinn. Það að ferðast á viðburð getur verið einn 

partur af ánægjulegri reynslu viðkomandi (Getz, 2008). 

 Svæðisbundnar, afmarkaðar hátíðir höfða í auknu mæli til breiðs hóps 

áheyrenda með ólíkar væntingar, þarfir og upplifanir. Hátíðir og viðburðir teljast til 

nýrrar bylgju í ferðaþjónustu sem stuðla að sjálfbærri þróun og eykur tengsl gestgjafa 

og gesta (Lee, C.K, Lee, Y.K, og Wicks, 2004). Rannsóknir á þátttöku hátíðargesta 

gefa til kynna að helstu hvatarnir tengjast viðburðinum sjálfum, samveru með 

fjölskyldu, félagslegum samskiptum, flótta frá hversdagsleikanum, menningarlegu 

gildi og nýjum upplifunum. Í rannsókn sem Formica og Uysal gerðu árið 1996 var 

gerður samanburður á hvötum milli íbúa og aðkomugesta til að sækja Umbria Jass 

hátíðinni á Ítalíu. Hvötunum var skipt í fimm hópa: Spenna og unaður, félagsleg 

samvera, skemmtun, nýstárlegir viðburðir og að lokum samvera með fjölskyldu. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að félagsleg samvera var helsti hvati íbúa á 

að mæta á hátíðina, en skemmtanagildi hafði mestu áhrif á aðkomugesti (Lee o.fl., 

2004). Með því að stjórnendur hátíða geri sér grein fyrir þeim hvötum sem liggja að 

baki þegar kemur að því ákveða hvort fara eigi á hátíð eða ekki, er líklegra að þeir átti 

sig betur á þeirri stöðu sem hátíðin þeirra er í.   

 Áhrifarík leið til þess að skilgreina og efla hátíðir samkvæmt C.K. Lee, Y.K. 

Lee og Wicks (2004) er að kanna viðhorf gestanna á hátíðinni til að staðsetja og 

markaðssetja hátíðina betur. 

 Árangur hefur náðst með að átta sig á viðhorfum til hátíða. Hátíðum fylgir 

reynsla sem skapar merkingu fyrir samfélagið og ákveðna menningu fyrir þann sem 

upplifir. Til þess að skilja að fullu og skapa þekkingu um hátíðir er nauðsynlegt að 

hafa í huga hverjir það eru sem standa að baki þeirra, hvers vegna, hvernig þær eru 

skipulagðar og stjórnað, hvers vegna fólk mætir (eða ekki) (Getz, 2010).   

 Prentice og Andersen (2003) telja hugmynd um hátíðir vera á þá leið að þær 

teljast reynslubundin vara sem varðar smekk, ágæti þeirra og þekkingu. Aðdráttarafl 

hátíða færir henni tækifæri. Hátíðir eigna sér ákveðinn áfangastað sem bjóða tækifæri 

á neyslu í formi sýningar. Gott úrval í dagskrá er eitt af því sem veitir frekari 

áreiðanlega í þátttöku (2003). Aleshinloye og Woosnam (2015) telja að jákvæð tengsl 

við ferðamenn hjálpi til við að efla skynjun áhrifa hátíðarinnar. Þeir segja að hátíðin 

að stórum hluta, sé ekki neikvæður þáttur fyrir samfélagið, heldur jákvæður. Hlúa 

þurfi að jákvæðum samskiptum íbúa og ferðamanna. Hugsanlega væri hægt að safna 

gögnum frá íbúum og ferðamönnum á hátíðinni og meta sambandið þar á milli og 

ákveða hvað hægt er að gera til að efla jákvæð samskipti á milli þeirra (2015). 

 Félagslífið, þátttakan, samkennd og spennan eru eitt af helstu þáttum sem 

draga áhorfendur að þessum viðburðum,  ásamt lifandi tónlist. Slíkt getur kallað fram 

öflugar tilfinningar og minningar og eru skipuleggjendur hátíða meðvitaðir um það 

hvers vegna fólk sækir hátíðir og vita af umtalsverðri reynslu hvað getur leitt til 

þessarar aðsóknar. Andrúmsloftið og almennur þorsti fyrir meiri framleiðni í umhverfi 

sem þessu, byggir á nautnahyggju, sjón, litum, hávaða og örvun. Árangur fæst með 

því að efla þessa skynjun (O’Grady og Kill, 2013). 

 Stjórnendur Þjóðhátíðar gera sér ef til vill grein fyrir hvað það er sem dregur 

að gestina og hvernig má vekja löngunina til að mæta á hátíðina.  
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2.5. ÞJÓÐHÁTÍÐ OG FERÐAÞJÓNUSTA 

Ef litið er til Þjóðhátíðar sem hluta af ferðaþjónustu er mikilvægt að skoða þá hugsjón 

sem fræðimenn telja nauðsynlega svo að ferðaþjónustan nái að dafna og eiga sér 

framtíð en þá er nauðsynlegt að líta til hvaða viðhorf heimamanna hafa til 

ferðaþjónustunnar sem ríkir í því samfélagi sem þeir búa í. Markmiðið í þessu 

rannsóknarverkefni er einmitt að skoða viðhorf til Þjóðhátíðar. Gott viðhorf til 

ferðaþjónustu er lykilatriði fyrir þróun og velgengi innan þeirrar greinar. Jákvætt 

viðhorf heimamanna er því mikilvægt, þar sem gestrisni og jákvæð hegðun 

heimamanna hefur áhrif á upplifun ferðamannsins og það hvort hann hafi áhuga á að 

heimsækja staðinn aftur. Rannsóknir gefa til kynna að þeir heimamenn sem hafa 

jákvætt viðhorf til ferðaþjónustu, styðja hana í áframhaldandi þróun sem iðnaður, þar 

sem hagsmunaaðilar eru allt í senn ferðaþjónustufyrirtæki, opinberir aðilar, ferðamenn 

og heimamenn (Andereck og Vogt, 2000). Ferðaþjónusta hefur áhrif á alla íbúa 

áfangastaðarins (Choi og Sirakaya, 2010).  

 Að markaðssetja viðburð í samræmi við það sem boðið er upp á, er leið til 

þess að ná fram jákvæðari ímynd af bæjarfélaginu þar sem viðburðurinn fer fram 

(Getz, 2008). 

 Í rannsókn sem Andereck og Vogt gerðu (2000) um viðhorf íbúa til 

ferðaþjónustu kemur fram í niðurstöðum að samband er á milli þróunar í 

ferðaþjónustu og þess viðhorfs sem heimamenn hafa til ferðaþjónustunnar í því 

samfélagi sem þeir búa í. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að samfélög eru afar 

mismunandi og þarf þróun ferðaþjónustunnar að vera sniðin að þörfum hvers 

samfélags. Íbúar þeirra samfélaga sem rannsóknin náði til eru flestir sammála því að 

ferðaþjónusta getur haft jákvæð áhrif á samfélagið, þróun þess og lífsgæði. Flestir 

voru ósammála því að ferðaþjónusta hafi neikvæðar afleiðingar, sem er í samræmi við 

aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði.  

 Ferðamannamarkaðssetning gefur til kynna að fólk kaupir ekki vörur eða 

þjónustu, heldur kaupir það væntingar sem fullnægja ákveðinni þörf (Crompton og 

Mckay,  1997). 

 Samanber rannsókn sem Brunt og Courtney (1999) gerðu til að kanna viðhorf 

og þróun í ferðaþjónustu í litlum breskum strandbæ, þar sem skoðuð voru margvísleg 

félags- og menningarmálaáhrif á þróun ferðaþjónustu, og hvaða samskipti og áhrif 

gestgjafar höfðu á þjónustuna. Niðurstöður gáfu m.a. til kynna að þeir íbúar sem 

lengst höfðu búið á svæðinu höfðu neikvæðara viðhorf til ferðaþjónustunnar heldur 
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þeir sem höfðu styttri búsetu á svæðinu. Helstu áhyggjuefni íbúana voru 

umferðaröngþveiti, rusl og að bærinn yfirfylltist af ferðamönnum.  

 Slíkt má heimfæra á litla bæjarfélagið Vestmannaeyjar. Á hverju sumri fyllist 

bærinn af ferðafólki og þegar verslunarmannahelgin nálgast kemur hingað mikið af 

fólki, þá sérstaklega ungu fólki sem leitast við að skemmta sér á Þjóðhátíð. Því fylgir 

gjarnan mikil umferð í bænum og rusl frá þeim sem hátíðina sækja. ÍBV- íþróttafélag 

sér um að fá foreldra þeirra barna sem stunda íþróttir í lið með sér til þess að hreinsa 

dalinn á hverjum morgni yfir hátíðina og svo fer mikil hreinsun í gang strax á 

mánudagsmorgni, eftir hátíðina. Rannsókn Brunt og Courtney bendir einnig til þess 

að flestir svarendur trúi ekki að ferðaþjónusta trufli starfsemi sveitarfélaga eða að af 

þeim verði skemmdarverk. Með ferðaþjónustu er hægt að fara í meiri fjárfestingar í 

félagslegri þjónustu sem gagnast samfélaginu í heild (1999).   

 Markmið hátíðarinnar eða skipuleggjendur hennar, telja mikilvægt að meta og 

nota mælingar til þess að mæla áhrif viðburða og hátíða á íbúa. Það veitir stjórnendum 

tækifæri til að fjalla um málefnið í viðleitni sinni til að bæta viðburðinn eða hátíðina. 

Það gerir viðburðinn sjálfbærari.  Það miðlar til samfélagsins að skoðanir þeirra skipta 

máli og þar með verður sambandið gott á svæðinu (Aleshinloye og Woosnam, 2015). 

  

 

2.5.1 Hagsmunir samfélagsins 

 

Skipuleggjendur ættu ekki að gleyma hagsmunum samfélagsins með því að mæta 

eingöngu kröfum gesta án þess að huga að því hvernig heimamaðurinn verður við 

hátíðum. Skynjun hans og samþykki er nauðsynleg til þess að hátíð geti gengið upp. 

Skipuleggjendur leggja áherslu á að efnahagslegur ávinningur verði af hátíðarhöldum 

og vilja laða að eins marga gesti og hægt er. Efnahagsleg áhrif hátíðar eru mikilvæg, 

en félagsleg áhrif geta haft enn dýpri áhrif á samfélagið. Skilningur á þörf fyrir 

jafnvægi milli efnahagslegra og félagslegra markmiða er mikilvægur (Delamere, 

1999).  

 Félagslegi ávinningurinn skiptir einnig máli og getur einnig haft áhrif á 

samfélagið. Þarfir samfélagsins eru mikilvægar  og ættu skipuleggjendur hátíða  ekki 

gleyma þeim í ákafa sínum við að mæta þörfum þeirra gesta sem koma á hátíðina. 

Félagsleg áhrif teljast til að vera jafn mikilvæg og efnahagslegu áhrifin. Félagslegu 

áhrifin setja mark sitt meira á einstaklinginn s.s. með aukinni umferð, álagi og 
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ákveðinni röskun á venjulegu lífi. Þar að auki eru meiri líkur á skemmdarverkum eða 

annarri glæpastarfsemi sem síðan hefur áhrif á allt samfélagið. Samfélagið sem 

stendur að baki hátíða geta í senn verið birgjar, neytendur, þátttakendur og stuðningur 

(Molloy, 2002). Það er nauðsynlegt að hagsmunaaðilar viðburða vinni að því að 

framkvæma góðan viðburð. Árangursríkt væri að virkja tengslanet, sem gæfi gestum 

kost á betri þjónustu og upplifun. Þeir sem standa í einhvers konar sölu gætu notið 

góðs af því að komast inn í tengslanetið í samvinnu við skipuleggjendur viðburðarins 

og í framhaldinu bætt framboð sitt og reynt að mæta kröfum gesta sinna (Chhabra, 

Sills og Cubbage, 2003). 

 Stuðningur samfélagsins getur m.a. verið í formi vinnuafls sem oft er veitt sem 

sjálfboðavinna. Í grein Molloy (2002) kemur einnig fram að stuðningur frá 

samfélaginu er ekki síður mikilvægur ef vel á að takast til við að halda hátíð og að 

íbúar samfélagsins geri sér grein fyrir að um sameiginleg markmið sé að ræða og 

ávinning en ekki einungis tímabundinn efnahagslegan ávinning einstakra aðila (2002).  

 Í sömu grein segir að ef samfélagið sem heldur hátíð er einangrað eru meiri 

líkur á að góður stuðningur fáist frá heimamönnum. Eftir því sem lengra er frá 

stórborginni, því líklegra er að fá meiri og betri stuðning. Ástæða þess er að fólk í 

dreifbýli þarf betur að geta treyst á hvort annað og nýta þar með betur það sem 

samfélagið býður upp á (2002).  

 Þetta á ekki hvað síst við um Vestmannaeyjar, þar sem samfélagið hefur sína 

sérstöðu að vera á eyju. Eina leiðin til þess að komast er að annað hvort að sigla eða 

fljúga yfir. Stuðningur íbúa Vestmannaeyja getur verið í formi þeirra sem sinna hinum 

ýmsu störfum er tengjast Þjóðhátíð og margir hverjir vinna þá vinnu í sjálfboðavinnu.

  Delamere (1999) segir í grein sinni að íbúar álíti hátíðir sem haldnar eru 

árlega vera einhvers konar verðlaun. Þær geti myndað eftirvæntingu meðal íbúa 

samfélagsins þegar líða fer að henni. Vestmannaeyingar líta á hátíðina sem part af 

viðburðum sumarsins og aðkoma Þjóðhátíðar marki ákveðna gleði, tilhlökkun og 

samveru með fjölskyldunni, ekki eingöngu í undirbúningi hennar, heldur einnig á 

hátíðinni sjálfri.  

 Spenna á milli markaðsvæðingar og varveislu menningar og annarra auðlinda 

getur stundum verið snúin. Ef ekki er að þessu gætt, gætu bæði heimamenn og þeir 

gestir sem sækja hátíðina fundist þeir sviknir. Það er því í höndum stjórnenda að 

vinna náið með heimamönnum og koma á góðu sambandi þar á milli. Hver hátíð á sín 
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vandamál, sem verður að horfast í augu við og leitast við að ná efnahagslegum og 

menningarlegum áhrifum til langtíma (Ma og Lew, 2012).    

 Molloy (2002) bendir á í grein Regional Festivals: A look at 

communitysupport, the isolation factor and fundingsources að ef hátíð á að ganga vel 

í litlu samfélagi þarf mikinn stuðning frá samfélaginu. Líkt og áður hefur komið fram 

styrkja hátíðir samfélög hvort sem er á félagslegan- eða efnahagslegan hátt en hátíðir 

geta einnig styrkt samfélög á annan máta.  

 Molloy (2002) telur upp nokkur atriði þessu tengdu:  

 

 Það eykur traust og stolt innan samfélagsins á því hvað þeir hafa áorkað og 

jákvæðni yfir framtíðinni. 

 Það eykur góðan anda í samfélaginu sem nær út fyrir hátíðarhöldin. 

 Heimamenn fái tækifæri til að njóta sín á hátíðinni og fagna með vinum og 

kunningjum og vinna jafnvel sjálfboðavinnu með þeim. 

 Heimamenn fá tækifæri á að komast í samband við gesti á vinalegu nótunum.  

 Hátíðarhöld geta aðstoðað við að koma upp framtíðarplani, hvað varðar 

ferðaþjónustu á svæðinu.  

 Hátíðarhöld geta orðið til þess að almenningur er meðvitaðri um áfangastaðinn 

og allt það sem hann hefur upp á að bjóða.  

 Það getur laðað að ferðamenn sem leiðir til efnahagslegs ávinnings, sem síðan 

hvetur heimamenn til að stofna fyrirtæki í ferðamannageiranum (2002).   

  

 Á meðan á hátíðinni stendur fyllist bærinn af lífi og fjöri, líkt og Kim  og  

Petrick (2005) halda fram. Þeir segja að aukin lífsgæði í samfélaginu skapist af  

félagslegum ávinningi hátíða sökum aukins lífs og fjörs í bænum. Þar að auki bæta 

hátíðir lífsgæði íbúanna á svæðinu og skapa líf og fjör í fámennari byggðarkjörnum  

(Kim  og  Petrick,  2005). Það á einnig við um Vestmannaeyjar, þar sem mikið líf og 

fjör er um allan bæ, og flestir mættir til þess að hafa gaman af. Áhrifin af hátíð getur 

verið umtalsverð, t.d. langar raðir geta myndast vegna aukinnar eftirspurnar við 

þjónustuaðila, vöruverð er jafnvel hækkað í verslunum og á veitingastöðum, en heyrir 

sögunni til, þar sem nú eru fyrirtæki farin að auglýsa að þau muni ekki hækka 

vöruverðið. 

 

 



Er lífið yndislegt á Þjóðhátíð?  Lokaverkefni til MA prófs   

 

  
32 

 

2.6. FYRSTA ÞJÓÐHÁTÍÐIN  

 

Fyrsta Þjóðhátíðin í Vestmannaeyjum var haldin í tilefni af 1000 ára afmæli 

Íslandsbyggðar og þess að Kristján IX, Danakonungur færði Íslendingum sína fyrstu 

stjórnarskrá. Hún hófst 2.ágúst árið 1874 í Herjólfsdal. Um 400 manns mættu í dalinn 

og reistu tjöld og hlóðu veisluborð úr torfi og grjóti. Þjóðhátíð var haldin öðru hvoru 

eftir það, fram til upphafs 5. áratugar 20. aldar, en frá þeim tíma hefur hún verið 

haldin árlega í Herjólfsdal, að undanskildum árunum 1973 og 1974 þegar hátíðin var 

haldin sunnan megin á eyjunni, á Breiðabakka. Ástæða þessara breytinga samkvæmt 

heimaslod.is var að Herjólfsdalur var illa farinn eftir Heimaeyjargosið árið 1973 

(Heimaslóð e.d).  

 Það sem er einkennilegt og skemmtilegt við Þjóðhátíð eru þeir siðir og hefðir 

sem haldist hafa hjá heimamönnum í áranna rás. Einhver skemmtilegasti og 

einkennilegasti siðurinn er að raða upp hvítu hústjöldunum í götur. Þau setja 

skemmtilegan svip á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og eru vonandi komin til að vera. 

 Á Heimaslóð má lesa að fyrsta hústjaldið virðist hafa komið til sögunnar árið 

1908, en þá voru sælgæti og gosdrykkir seldir í fyrsta sinn. Hústjöld fóru að verða 

áberandi í kringum 1910. Á fyrstu þjóðhátíðunum var hústjöldunum ekki raðað upp 

eftir neinu sérstöku skipulagi, og hefur tjaldformið haldist nokkuð vel frá upphafi og 

setur ákveðinn svip á dalinn. Helsti munurinn er að ekki voru notaðar járn- eða 

trégrindur í upphafi, heldur eingöngu ein tréstöng í hverju horni, og svo snærisbönd 

sem héldu tjaldinu strekktu. Hústjöldunum er nú raðað í þéttar raðir sem mynda götur 

og hefur hver gata hlotið nafn (Heimaslóð. e.d). Margir halda sig við sína götu og er 

hið svokallaða súluhlaup orðið partur af þjóðhátíðarstemningu, þegar heimamenn 

mæta í dalinn á fimmtudagseftirmiðdegi, til þess að tryggja sér besta stæðið, við sína 

götu.  

 Brennan á Fjósakletti hefur verið einn af hápunktum hátíðarinnar en árið 1929 

er fyrst getið um hana. Flugeldar komu fyrst til sögunnar árið 1903en Gísli J. Johnsen 

sá um að framkvæma hana fyrstu árin. Bjargsig hefur tilheyrt Þjóðhátíð og er fyrst 

getið um slíkt á 17. júní hátíðinni 1911 en um 1920 er fyrst talað um bjargsig í 

Dalfjalli eins og fastan sið á Þjóðhátíð og hefur bjargsig verið stundað á Þjóðhátíð 

síðan, við góðar undirtektir frá áhorfendum.  

 Ein af mikilvægustu dagskrá Þjóðhátíðar er brekkusöngurinn en þá koma 

mörg þúsund manns saman í brekkunni í Herjólfsdal og syngja saman í góða 



Er lífið yndislegt á Þjóðhátíð?  Lokaverkefni til MA prófs   

 

  
33 

 

klukkustund gömul og góð dægurlög í bland við gömul og ný þjóðhátíðarlög. Fyrsti 

brekkusöngurinn var árið 1977, undir stjórn Árna Johnsen, en hann stjórnaði söngnum 

ár eftir ár, eða þar til fyrir nokkrum árum að hann hætti. Nú hefur Ingólfur 

Þórarinsson, þekktur sem Ingó Veðurguð, tekið við. 

 Ár hvert er sérstakt lag samið til þess að vera einkennislag Þjóðhátíðar það 

árið og kallast Þjóðhátíðarlag. Sú hefð hefur haldist frá árinu 1933. Oddgeir 

Kristjánsson samdi lögin fyrstu áratugina en eftir fráfall hans hafa margir komið að 

því að semja lögin og oft á tíðum eru það þekktar hljómsveitir landsins. Eftirvænting 

bæjarbúa og áhugamanna er mikil fyrir afhjúpun lagsins á ári hverju og eru misjafnar 

skoðanir á lögunum, en flestir eru sammála um ágæti þeirra þegar hátíðin nálgast og 

má heyra gítarspil og söng nánast úr hverju tjaldi þar sem lögin eru spiluð og sungin.  

 Blys í brekkunni í Herjólfsdal er nú fastur liður á Þjóðhátíð og á hverju ári 

bætist eitt blys í viðbót sem tendrar og lýsir upp dalinn í rauðu ljósi (Heimaslóð e.d.). 

  



Er lífið yndislegt á Þjóðhátíð?  Lokaverkefni til MA prófs   

 

  
34 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðum rannsóknarinnar, hvernig hún er byggð upp 

og hvernig öflun gagna átti sér stað. Fjallað verður um þátttakendur rannsóknarinnar 

og forsendur á vali þeirra. Hér er einnig fjallað um kosti og galla þessarar 

rannsóknaraðferðar og að lokum er réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar skoðað.  

3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru íbúar Vestmannaeyja. Lagður var rafrænn 

spurningarlisti fyrir íbúa Vestmannaeyja. Samskiptamiðillinn Facebook var m.a. 

notaður við að dreifa könnuninni og Vestmannaeyingar hvattir til þátttöku inni á 

svokallaðri sölusíðu, þar sem meirihluti Vestmannaeyinga hafa aðgang að. Sú síða er 

afar virk og margir sem fylgjast með gangi mála í eyjum. Þar eru ýmsar auglýsingar 

og skilaboð sem fara á milli manna. Einnig var rannsóknin auglýst inn á annarri síðu 

tengdri Vestamanneyjum, sem nefnist Heimaklettur. Sú síða er notuð til að setja inn 

nýjar og gamlar myndir tengdar Vestmannaeyjum.  

 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson fjalla um úrtök og úrtaksaðferðir í 

bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna. Þar segir að nauðsynlegt sé að velja gott 

úrtak í upphafi rannsóknar en úrtak (e. sample) er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem 

valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast þýði (e. population). 

Gæðin ráðast einkum af stærð úrtaksins, dreifingu í þýði, nákvæmni þýðislista og 

úrtaksaðferð (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

 Þýðið sem rannsóknin byggir á eru einstaklingar sem búandi eru í 

Vestmannaeyjum og eru skráðir sem meðlimir á Facebook. Þátttakendur eru eldri en 

13 ára, þar sem Facebook hefur reglur um að notendur þurfi að hafa náð 13 ára aldri 

til þessa að mega skrá sig á síðuna (Facebook.com, 2015). 

 Samkvæmt Hagstofu Íslands (2015) voru Vestmannaeyingar 4272 í byrjun árs 

2015. Þar af voru 2844 yfir 15 ára aldri (Hagstofa Íslands, 2015). Þýðið fyrir 

netkönnunina samanstóð af öllum Vestmannaeyingum sem eru meðlimir Facebook, 

ásamt vinum og ættingjum sem fengu tölvupóst með beiðni um þátttöku. Ekki var 

hægt að útiloka að úrtakið yrði einsleitt, þar sem erfitt var að tryggja dreifni í úrtakinu 

með þessari aðferð. Því var reynt að birta könnunina á fleiri en einum vettvangi og 

reynt að ná fram snjóboltaúrtaksáhrifum með því að biðja fólk um að dreifa 
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könnuninni. Þetta takmarkar hins vegar alhæfingargildi niðurstaða en þó munu 

lýðfræðispurningar könnunarinnar gefa til kynna dreifni niðurstaðna. Aðrar leiðir 

hefði mátt fara sem hefðu kostað bæði tíma og fyrirhöfn og alls óvíst að þær hefðu 

fært aðra niðurstöðu eða betri þátttöku í könnuninni. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er ekki að alhæfa um þýði heldur að fá skoðanir 

úrtaksins með viðhorf þeirra til Þjóðhátíðar að leiðarljósi, og þótti því megindleg 

aðferð réttlætanleg. Þess konar úrtaksaðferðir hafa verið nefndar markmiðaúrtak og er 

því beitt þegar úrtak er valið út frá ákveðnu markmiði (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Markmiðið var að þátttakendur í rannsókninni gætu gefið 

sem bestu mynd af viðfangsefninu með tilliti til rannsóknarmarkmiða.  

 Úrtak rannsóknarinnar telst til þess að vera tilgangsúrtak (purposive sampling) 

sem valið er í þau með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og þeir einstaklingar valdir 

í úrtakið sem búa yfir víðtækri þekkingu á efni sem rannsaka á (2013).  

3.2.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Eftir nokkrar vangaveltur hafði rannsakandi áhuga á að tengja verkefnið sitt við 

heimabæ sinn og láta það fjalla um eitthvað sem gæti reynst bæjarfélaginu nothæft í 

framtíðinni, ásamt því að verkefnið væri menningartengt.  

 Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er ein sinnar tegundar á landinu og á sér merka 

sögu og spilar stóran þátt í samfélagi Vestmannaeyja. Þar sem svo virðist sem ekki 

séu allir á eitt sáttir með hátíðina, taldi rannsakandi mikilvægt að fara betur ofan í 

saumana á þeim efnum. Slík rannsókn gæti gefið skipuleggjendum hátíðarinnar betri 

yfirsýn yfir viðhorf bæjarbúa til hátíðarinnar og hverju hægt sé að breyta svo að 

hátíðin verði sem ánægjulegust fyrir alla. 

 Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvert viðhorf íbúa í Vestmannaeyjum 

er til hátíðarinnar. Rannsakanda er ekki kunnugt um að slík rannsókn hafi áður verið 

gerð og telur rannsókn að þessu tagi þarfa fyrir bæjarfélagið og ekki síður fyrir þá sem 

halda utan um hátíðina og skipuleggja hana. 

 Tengsl rannsakanda við rannsóknarefnið eru á marga vegu hagstæð og 

þekking á viðfangsefninu er töluverð. Höfundur taldi megindlega rannsóknaraðferð 

falla vel að verkefninu, þar sem vefkönnun er notuð í rannsókninni. Grétar Þór 

Eyþórsson segir að vefkönnun sé skilvirkasta og ódýrasta tegund spurningakannana 

(2013).  
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 Þá var ávallt lögð áhersla á að nálgast gögn og niðurstöður á eins hlutlausan 

máta og hægt var. Niðurstöðurnar voru settar fram á einfaldan hátt með lýsandi 

tölfræði og notast var við myndræna framsetningu í formi taflna og myndrita. 

 

3.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

Notuð var megindleg rannsóknaraðferð þar sem lagðar eru spurningar til þátttakenda 

rannsóknarinnar. Ákveðið var að notast við megindlega rannsóknaraðferð til þess að 

ná fram viðhorfum og skoðunum þátttakenda en sú tegund rannsóknar hentar vel til 

þess. Ástæða fyrir þessu vali er að með þessari aðferð er ef til vill auðvelt að ná til 

margra íbúa í Vestmannaeyjum, þó svo að erfitt sé að segja til um dreifingarmátt 

samfélagsmiðla.  

 Í megindlegri rannsókn fæst tölfræðileg niðurstaða á afstöðu 

Vestmannaeyinga til Þjóðhátíðarinnar með spurningum sem eiga við þau markmið 

sem farið var af stað með í upphafi. Svarendum er einnig gefinn kostur á að svara 

nokkrum spurningum í rituðu máli og skila athugasemdum um framkvæmd þessarar 

rannsóknar. Þær spurningar sem notaðar voru, voru staðhæfingar sem svarendur áttu 

að taka afstöðu til. Svarmöguleikarnir voru mjög sammála, frekar sammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála. Tekið var fram að þátttakendum var hvorki skylt að 

svara könnuninni né einstökum spurningum en fengu jafnframt að vita að öll svör 

væru vel þegin. Fullri nafnleynd var heitið, þ.e. nöfn þátttakenda kom hvergi fram. 

 Í byrjun rannsóknar var tvíkostaspurningum beitt í bakgrunnsspurningum, en 

tvíkostar (e. dichotomous) krefjast þess að viðmælandi velji á milli tveggja möguleika 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Einnig var notast við fjölvalspurningar (e. multiple-choice) 

en þá er valið á milli fleiri en tveggja möguleika (2013). Þar að auki gafst 

þátttakendum rannsóknar kostur á að svara opnum spurningum í rannsókninni. Opin 

spurning gefur möguleika á að svarið verði algerlega opið en tekur að einhverju leyti 

mið af spurningunni sjálfri (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

 Rannsókn af þessu tagi hefur bæði kosti og galla. Kostirnir eru að þessi aðferð 

er ódýr og tekur ekki langan tíma, sérstaklega ef notaður er Facebook aðgangur og 

tölvupóstur. Auðveldara var að ná til stærri hóps en með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Útkomuna úr rannsókninni má auðveldlega setja í tölvuforrit og 

greina svörin, á skýran hátt. Kostir við rannsóknaraðferðir af þessum toga er að slíkar 

rannsóknir er auðvelt að endurtaka.  
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 Hins vegar eru gallarnir þeir að það getur verið vandasöm vinna að útbúa 

spurningar svo vel sé og ekki alltaf víst að svarendur svari heiðarlega og segi sína 

skoðun með sannleikann að leiðarljósi. Það má velta því fyrir sér hvort dýptin í 

svörun sé eins drjúg í meginlegri aðferð og í eigindlegri aðferð. Grétar Þór Eyþórsson 

segir að gögn frá Hagstofu Íslands sýni að bæði tölvu- og netnotkun er minni hjá 

aldurshópunum 55 – 64 ára og 64 – 74 ára en í öðrum aldurshópum (2013). Það má 

því leiða líkum að því að þeir sem eru eldri taki síður þátt í rannsókn sem þessari, þar 

sem þeir eru ekki mikið á netinu. Einnig má leiða líkum að þeim göllum sem fylgja 

því að dreifa könnuninni á vefnum, t.d. sú hætta á að úrtakið verði einsleitt og 

takmarki alhæfingargildi niðurstaðna, á móts við ef rannsakandi hefði notast við 

tilviljunarkennt úrtak úr þjóðskrá. Rannsakandi velti fyrir sér hvort tímasetning 

rannsóknar geti haft áhrif á niðurstöður hennar, þar sem stutt er síðan síðasta 

Þjóðhátíð var og mörgum í fersku minni ánægjan eða óánægjan sem hlaust í kringum 

þá hátíð. Fæstir eru farnir að velta vöngum yfir hátíðinni sem verður á næsta ári. 

Eflaust eru einhverjir búnir að gleyma því sem ergir þá mest á Þjóðhátíð og svo aðrir 

hugsa með fiðringinn í maganum fyrir þá næstu. Það má leiða líkum að því að þeir 

sem hafa ákaflega gaman af hátíðinni séu líklegri til að svara spurningunum, heldur 

en þeir sem hafa ekki svo gaman af hátíðinni og kjósi þá síður að taka þátt. 

 

3.4.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Rannsóknin var unnin af höfundi sem útbjó spurningalista og setti fram opna 

vefkönnun á veraldarvefinn. Rannsóknin innihélt 24 spurningar (sjá nánar í Viðauka 

I) sem samanstóð af opnum og lokuðum spurningum. Um var að ræða ákveðinn hlekk 

sem höfundur gat vakið athygli á og fékk til þess aðstoð frá vinum og ættingjum en 

nýtti sér aðallega samskiptasíðuna Facebook til þess að vekja athygli á viðkomandi 

rannsókn. Rannsakandi bað einnig vini og ættingja að vekja athygli á rannsókninni. 

Vakin var athygli á rannsókninni með reglulegu millibili á Facebook, ásamt því að 

sendur var tölvupóstur á vini og vandamenn, sem síðan sendu rannsóknina áfram til 

sinna vina og vandamanna um beiðni um þátttöku. Með þessum hætti náðist allgóð 

svörun. Tryggð var nafnleynd og svo ekki sé hægt að rekja niðurstöður til þeirra sem 

tóku þátt í rannsókninni. Rannsóknin var auglýst á Facebook dagana 26. september til 

5. október.  
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 Rannsakandi notaði svonefnt snjóboltaúrtak en þá er úrtakið valið með þeim 

hætti að valinn er viðmælandi sem hefur reynslu af því sem ræða á um, hann eða aðrir 

benda síðan á aðra viðmælendur (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Með þessum hætti er möguleiki á að nálgast þátttakendur sem hafa reynslu af 

viðfangsefninu og geta því svarað spurningum er varðar rannsóknina. Með því að 

komast í samband við þátttakendur í gegnum Facebook er líklegt að ná til fleiri sem 

geta gefið góða sýn á það sem á að rannsaka og þeir síðan beðnir að deila til þeirra 

sem falla til þess að vera hentugir þátttakendur. Þetta síðan vindur upp á sig líkt og 

snjóbolti.  

 Spurningar og svarmöguleikar voru þannig uppsettar að sem fljótlegast væri 

að svara könnuninni. Þannig voru margar spurninganna skalaðar, þannig að gefinn var 

svarmöguleiki á skalanum 1 - 5, með möguleikunum að vera mjög ósammála og til 

þess að vera mjög sammála. Einnig var í boði að haka við að svara ekki eða að haka 

við að vita ekki svarið. Þá var nokkuð um opin svör þar sem svarendur þurftu að gera 

greinargerð fyrir vissum þáttum. Við einstaka spurningu var boðið upp á þann 

möguleika að skrifa hvers vegna viðkomandi svaraði eins og hann gerði. 

Bakgrunnsspurningar voru einungis þrjár, þar sem spurt var um aldur, kyn og hve  

lengi viðkomandi hefði verið búsettur í Vestmannaeyjum. Aðrar spurningar fjölluðum 

um viðhorf viðkomandi til Þjóðhátíðar, á borð við hverju megi breyta, hvort 

þátttakandi hafi gaman af Þjóðhátíð, hvað telst jákvætt og hvað neikvætt við 

Þjóðhátíð, hversu mikilvæg Þjóðhátíð er samfélaginu og fyrir þátttakanda o.s.frv. Í 

lokin var kostur á að koma öðru á framfæri sem ekki hafði komið fram í rannsókninni. 

 Grétar Þór Eyþórsson (2013) segir að spurningarlistinn sé mikilvægt tæki. 

Hann segir að mikilvægt sé að hann sé vel upp byggður og kerfisbundinn og að 

svarandinn eigi létt með að skilja hvernig hann virkar og eigi þar með létt með að 

svara honum. 

 Nokkrir einstaklingar voru fengnir til að forprófa spurningarlistann áður en 

hann var lagður fyrir aðra þátttakendur. Með því var reynt að koma í veg fyrir 

misskilning, ásamt því að uppsetning og skilningur á spurningum var skoðað, með 

það í huga að gera þær endurbætur sem þurfa þótti.  

3.5.  GREINING GAGNA 

Söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna er lykilatriði í rannsóknarferli. Viðtöl og 

viðhorfskannanir eru mikilvægar til þess að afla gagna, til að greina stöðu mála áður 
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en rannsóknarferlið hefst, fylgjast með framvindu rannsóknar og meta áhrif aðgerða 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

 Þegar lokað hafði verið fyrir vefkönnunina og niðurstöður lágu fyrir hófst 

höfundur handa við úrvinnslu gagna sem fór fram í Excel töflureikni. Rannsakandi 

vann úr tölfræðilegum upplýsingum og setti niðurstöður í töflur og þar til gerð köku- 

og súlurit. 

 Gögnin voru unnin með því að kalla fram einfalda tíðni sem sýndi 

heildarfjölda þeirra sem svöruðu hverri spurningu. Þá var skoðað hvernig 

prósentutalan skiptist á milli karla og kvenna og á milli aldursflokka.  

 Krosskeyrslur voru gerðar með tveimur breytum, kynjahlutfalli og þeim sem 

hafa jávætt viðhorf til Þjóðhátíðar og þeirra sem gera það ekki. Einnig var gerð 

krosskeyrsla á kyni og að sleppa Þjóðhátíð og kyni og ánægju með Þjóðhátíð. Gerð 

var krosskeyrsla á aldri og hversu mikilvæg eða lítilvæg Þjóðhátíð er fyrir 

þátttakendur persónulega og síðan aldri og viðhorfi til stærðar hátíðarinnar, með tilliti 

til gesta.  

 

3.6.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Tilgangur rannsóknarinnar er að leitast við að koma með trúverðugt svar við 

rannsóknarspurningunni sem er: Er lífið yndislegt á Þjóðhátíð? Áreiðanleiki þessarar 

rannsóknar er talinn takmarkaður, þar sem dreifing hennar fer einungis fram í gegnum 

samfélagsmiðil og með tölvupósti. Hlutleysi er mikilvægt þegar framkvæma á 

rannsókn en erfitt getur verið fyrir rannsakanda að tryggja algjört hlutleysi í 

gagnagreiningu. Aðferðir við gagnaöflun ráða miklu um trúverðugleika 

rannsóknarinnar og niðurstöður hennar.  

 Til þess að lýsa réttmæti rannsóknarinnar eru hugtökin innra og ytra réttmæti 

notuð. Ef tilraunasniðið telst gott og ef draga má trúverðugar ályktanir af niðurstöðum 

er talað um gott innra réttmæti en ef hægt er að alhæfa um niðurstöður yfir á þýði 

kallast það ytra réttmæti. Réttmæti og trúverðugleiki byggjast meðal annars á því 

hversu vel er unnið með gögnin, hvernig greining fer fram og hvernig niðurstöður eru 

settar fram (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Segja má að 

innra réttmæti rannsóknarinnar felist meðal annars í fjölda þeirra sem rannsóknin var 

lögð fyrir og fjöldi þeirra sem tóku þátt í rannsókninni.  
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 Ytra réttmæti felst í skýrri greiningu frá rannsókninni í umfjöllun, hvort sem er 

í aðferðafræðina sem notuð var eða í því hversu skiljanlegar niðurstöður eru fyrir 

lesendur verkefnisins. Einnig felst ytra réttmæti í hvert alhæfingargildi niðurstaðna sé 

og án efa telst það takmarkað í ljósi þess hvernig rannsókninni var dreift. Gögn 

rannsóknarinnar ættu að styðja undir að hægt sé að endurtaka rannsóknina síðar, án 

þess að til vandræða komi.  

 

3.7. STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG 

SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI  

Rannsakandi er íbúi í Vestmannaeyjum og þekkir af eigin raun veru á Þjóðhátíð, hvort 

sem er sem þátttakandi í hátíðarhöldunum eða sem starfsmaður í fyrirtækjum sem 

verður fyrir áhrifum af hátíðinni, s.s. í vinnu á veitingastöðum eða í verslun. 

Rannsakandi þekkir því það áreiti sem skapast getur á þessum dögum. Þar sem 

rannsakandi er íbúi í Vestmannaeyjum er nálægð hans við hátíðina mikil. Vinir og 

ættingjar tjá sig um sína aðild að hátíðinni og er rannsakanda því kunnugt um þá 

ánægju og óánægju sem hátíðin getur skapað. Þar af leiðandi telur rannsakandi 

bakgrunn sinn og þekkingu vera rannsókninni til framdráttar og nýtast vel í 

rannsóknarvinnunni. Hins vegar getur nálægð rannsakanda og þekking einnig verið 

galli og haft áhrif á útkomu rannsóknar þessarar. Sem dæmi getur það haft áhrif á 

hvernig spurningar eru spurðar í rannsókninni og hvernig rannsakandi ályktar út frá 

gögnunum.  

 Rannsakandi er meðlimur á samskiptavefnum Facebook og á þar fjölmarga 

vini sem búsettir eru í Vestmannaeyjum. Aðgangur rannsakanda að hentugu úrtaki er 

því gott. Rannsakandi er einnig meðlimur hinna ýmissa hópa á Facebook síðu sinni, 

sem gefur enn frekari aðgang að hentugu úrtaki. Rannsakandi nýtti sér aðgang að 

heimamönnum í gegnum síðurnar, ásamt því að auglýsa rannsókn sína á eigin 

Facebook síðu og að miðla til vini og ættingja að gera slíkt hið sama. Þar að auki 

sendi rannsakandi vinum og ættingjum búsettum í Vestmannaeyjum netkönnunina og 

beiðni um þátttöku, ásamt beiðni um að þeir miðluðu til fleiri um að taka þátt í 

könnuninni. Hins vegar getur dreifing könnunarinnar hugsanlega valdið einsleitni 

innan úrtaksins. Sú leið sem rannsakandi valdi til þess að ná til þátttakenda sinna telst 

til þess að vera fljótleg og ódýr leið til að fá svörun en alls er óvíst að aðrar leiðir 

hefðu verið betri. 
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 Ef litið er til spurningar rannsóknar er mikilvægt að athuga vel að spurningar 

séu ekki villandi eða leiðandi. Tryggja þarf að þátttakendur rannsóknar fái að koma 

viðhorfum sínum um hátíðina á framfæri með því að gefa möguleika á opnum 

spurningum.  

 Þegar spurningakönnun er send rafrænt er erfitt að tryggja að þátttakendur taki 

þátt með heilum huga og að svör þeirra séu ekki ósannindi. Þar að auki er ekki hægt 

að útiloka að þátttakendur misskilji einstaka spurningar í rannsókninni. Því er ekki 

hægt að útiloka skekkjur í niðurstöðum rannsóknar.  

 Einnig er mikilvægt að rannsakandi leggi ekki eigin dóma á niðurstöðu 

rannsóknar, þar sem nálægð hans við þátttakendur og viðfangsefni er töluvert. 

Rannsakandi fór með opnum hug inn í verkefnið og telur rannsakandi bakgrunn sinn 

og þekkingu vera rannsókninni til framdráttar og nýtast vel í rannsóknarvinnunni. 

Ekki hefur að neinu ráði verið skrifað um hvernig viðhorf heimamanna er til 

Þjóðhátíðar og rannsóknir hafa verið takmarkaðar í þeim efnum. Markmiðið er að 

rannsóknin bæti við þekkinguna og verði jafnvel til þess að sambærilegar og ítarlegri 

rannsóknir verði gerðar um Þjóðhátíð Vestmannaeyja. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í verkefni þessu hefur verið unnin megindleg rannsókn. Rannsókn var send út og 

einstaklingar búsettir í Vestmannaeyjum hafa sagt sína skoðun á Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum. Gögnin sem fengust með rannsókninni voru greind, þau þematengd 

og sett upp sem ákveðnar niðurstöður sem greint er frá í kafla 4. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar er að Þjóðhátíð telst helst til of stór í sniðum og að takmarka þurfi 

aðgang gesta á hana, ásamt því að stórar og smáar breytingar mættu verða á skipulagi 

hátíðarinnar, svo hátíðin gangi betur fyrir sig. Einnig voru viðmælendur sammála um 

ágæti hennar, hvað varðar ánægjustundir með fjölskyldunni og þær hefðir sem 

myndast hafa í árana rás. 

 

4.1. BAKGRUNNSBREYTUR 

Alls svöruðu 644 manns spurningakönnuninni sem eru tæp 23% þeirra sem eru 15 ára 

og eldri í Vestmannaeyjum, samkvæmt Hagstofu Íslands (2015). Kynjahlutfall þeirra 

sem svöruðu er 74% konur og 25% karlmenn eða 478 konur og 163 karlar. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2015) eru konur 1.363 í byrjun árs 2015 og karlar 1.481 

í aldursflokki 15 – 64 ára. 1% svaraði ekki þessari spurningu. Mynd 1 sýnir þessa 

skiptingu.  

 

Mynd 1: Kyn? (Sp. 1) 
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 Á mynd tvö má sjá skiptingu svarenda eftir aldri. Stærsti aldursflokkurinn er 

fólk á aldrinum 31 til 40 ára. Fæsta svörun fékkst frá aldurshópnum 70 ára og eldri. 

Alls svörðu 329 þessari spurningu. 

 

 

Mynd 2: Í hvaða aldursflokki ertu? (Sp. 2) 

 

 Á mynd 3 má sjá spurningu 3 og spurningu 4 settar saman í eitt línurit, þar 

sem spurt er út í búsetu í Eyjum og hve oft þátttakendur hafa farið á Þjóðhátíð. 

Reiknað var út fylgni þessar tveggja breyta og er fylgnin 0,82, sem telst góð fylgni. 

 

 

Mynd 3: Hve lengi búsett í Vestmannaeyjum og hve oft farið hefur verið á Þjóðhátíð. (Sp. 3 

og 4 saman) 
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4.2. PERSÓNULEGUR ÁHUGI Á ÞJÓÐHÁTÍÐ 

 

Margvíslegar spurningar  og afstöðufullyrðingar   voru   lagðar   fyrir   þátttakendur 

rannsóknar til að kanna mikilvægi Þjóðhátíðar og persónulegan áhuga þátttakenda á 

Þjóðhátíð. Þátttakendur voru m.a.beðnir um að taka afstöðu til fjölda þeirra sem mætir 

á Þjóðhátíð, mikilvægi Þjóðhátíðar, hvort þeir kvíði Þjóðhátíð og hvort þeir ættu erfitt 

með að sleppa Þjóðhátíð eða ekki. Einnig  var  þátttakendum  boðið  að skrifa  

viðbótarathugasemdir  í  nokkrum opnum spurningum. Til  að lýsa  niðurstöðum  

verða  hér  birtar  frumniðurstöður  spurninga  og  afstöðufullyrðingar, ásamt 

krosskeyrslum. Dæmi eru tekin úr þeim athugasemdum sem þátttakendur skrifuðu í 

opnu spurningunum. Mörg svör voru keimlík og ákvað rannsakandi að velja þau úr 

sem hann teldi að gæfi góða mynd af því viðhorfi sem einkennir svörun þátttakenda.  

 

 

  

 Flestir þeirra sem tóku þátt í spurningunum svöruðu að þeir hefðu annað hvort 

mikinn eða frekar mikinn áhuga á að taka þátt í Þjóðhátíð, samanber mynd 4.  

 

 

Mynd 4: Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að taka þátt í Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja?(Sp. 5) 
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 Viðhorf eyjamanna til að taka þátt í Þjóðhátíð er mjög jákvætt samkvæmt 

niðurstöðum og þar á eftir frekar jákvætt. Einungis 3,1 % svörðu að þeir væru frekar 

neikvæðir og 0,2% að þeir væru mjög neikvæðir út í Þjóðhátíð. Viðhorf eyjamanna 

sést á mynd 5. 

 

 

Mynd 5: Telur þú viðhorf Vestmannaeyinga til Þjóðhátíðar almennt neikvætt eða jákvætt? 

(Sp.7) 
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 Þegar kom að því að svara hvort viðkomandi væri hlynntur eða andvígur 

fjölgun gesta á Þjóðhátíð kom í ljós að flestir eru frekar andvígir frekari fjölgun 

35,4%). Stór partur eða 28,2% er hvorki hlynntur né andvígur en fáir eru frekar 

hlynntir eða mjög hlynntir þeirri þróun, samanber mynd 6. 

 

 

Mynd 6: Hversu hlynnt/ur eða andvíg/ur ertu fjölgun gesta á Þjóðhátíð? (Sp. 11) 

  

Þátttakendur eru margir sammála um mikilvægi Þjóðhátíðar, líkt og mynd 7 sýnir.  

Flestir telja hana mjög mikilvæga (30,4%) eða frekar mikilvæga (30,4%) og tæp 30% 

telja hana hvorki mikilvæga, né lítilvæga.  

 

Mynd 7: Hversu mikilvæg er Þjóðhátíð fyrir þig persónulega? (Sp. 15) 
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 Ein af spurningunum var, ef áhugi er mikill, hvað finnst þér mikilvægast við 

Þjóðhátíð (Sp 6). Spurningin var opin svo svarendum gafst kostur á að skrifa hvað 

þeim finnist. Áberandi svör voru mikilvægi hvítu tjaldanna, undirbúningurinn, 

samverustund með fjölskyldunni, hefðirnar og stemningin væru hvað mikilvægast á 

Þjóðhátíð. Einnig mátti sjá svör þar sem tónlistin, andrúmsloftið í dalnum og 

fjölbreytt dagskrá eru afar mikilvæg.  

„Hvíta tjaldið, fjölskylduskemmtun og samvera fjölskyldunnar“. 

„Hvítu tjöldin, kvöldvakan og að vera með fjölskyldu og vinum“. 

„Hefðbundnu atriðin brennan, flugeldasýningin og brekkusöngur og að sjálfsögðu 

undirbúningur fyrir hátíðina að hætti okkar Eyjamanna“. 

„Fyrir mig og mína er þetta risastór fjölskyldu eyjahátíð ;)“. 

„Hvítu tjöldin og fólkið sem fylgir þeim. Hefðin og unga fólkið sem kemur að skemmta sér 

og er til fyrirmyndar“. 

 

 Þátttakendur rannsóknarinnar eiga auðvelt með að sleppa Þjóðhátíð eða 54% á 

móti 44% sem segjast eiga erfitt með að sleppa Þjóðhátíð. 2% eru ekki vissir, 

samanber mynd 8.  

 

         Mynd 8: Gætir þú sleppt Þjóðhátíð algjörlega? (Sp. 16) 
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 Framhald af þeirri spurningu var, ef nei, hvers vegna ekki (Sp. 17). Markmiðið 

var að sjá hver ástæðan væri að geta ekki sleppt Þjóðhátíð. Hvað það er sem er svo 

mikilvægt við hátíðina. Flest svör gengu út á að Þjóðhátíð sé partur af sumrinu þar 

sem fjölskyldan kemur saman í gleði og söng. Þjóðhátíð er partur af menningu 

Vestmannaeyja og þess vegna ómissandi partur þeirra sem eru búsettir á eyjunni. 

 Hefðin spilar þar stóran part og segja nokkrir að Þjóðhátíð sé eins og jólin, 

kemur einu sinni á ári og að sleppa Þjóðhátíð, sé eins og að sleppa jólunum. Margir 

hafa alist upp við að mæta á Þjóðhátíð og þess vegna er hún partur af því að vera íbúi 

í Vestmannaeyjum.  

„Menningin, gleðin, þessi einstaka tilfinning sem hvergi annars staðar skapast. Tjaldborgin, 

brekkusöngurinn, blysin, brennan“. 

„Órjúfanlegur hluti þess að vera eyjamaður. Það ber að fagna eyjunum og gleðjast með öðrum 

eyjamönnum“. 

„Þetta er partur af menningu okkar Eyjamanna en mér finnst þetta vera að færast aðeins út í 

öfgar. Með fólksfjölda þá aðallega. Þegar maður er farin að óttast um börnin sín á þjóðhátíð 

þá er eitthvað mikið að. Annars elska ég Þjóðhátíð svo lengi sem börnin mín eru vel merkt og 

helst í taumhaldi hehehe.... :D Annars missi ég mig alltaf í gleðinni eftir miðnætti :D“. 

 „Hef mætt á þjóðhátíð frá fæðingu. Var á minni 60 núna í ár og er ekki enn tilbúin að sleppa 

henni“. 

 Á mynd 9 má sjá að flestir, eða tæp 83% telja Þjóðhátíð vera jafnt fyrir 

heimamenn, fjölskyldufólk eða aðkomugesti. 

 

Mynd 9: Fyrir hverja er Þjóðhátíð? (Sp. 18) 
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 Fæstir kvíða Þjóðhátíð eða 88%. Hins vegar eru 11% sem gera það og 1% sem 

er ekki viss, líkt og mynd 10 sýnir. Ástæða þess að rannsakandi ákvað að kanna kvíða 

Vestmannaeyinga fyrir Þjóðhátíð er að í umræðunni hefur verið að þeir starfsmenn 

sem starfa t.d. á heilbrigðisstofnuninni, kvíði fyrir því áreiti sem getur skapast frá 

gestum hátíðarinnar, s.s. vegna slagsmála, nauðgana eða annarra áfalla.  

 

Mynd 10: Kvíðir þú Þjóðhátíð á hverju ári? (Sp.19) 

 

 Flestir eru sammála um að hátíðin sé að verða stór í sniðum og telja hana 

ýmist vera mjög fjölmenna eða frekar fjölmenna. Einungis tæp 15% telja hana hvorki 

fjölmenna né fámenna. Enginn telur hana frekar fámenna eða mjög fámenna.  

 

Mynd 11: Hvert er viðhorf þitt til stærðar Þjóðhátíðar, með tilliti til fjölda gesta? (Sp. 20) 
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 Meirihluti þátttakenda (56%) ætlar að vera á næstu Þjóðhátíð og 3% verður til 

þess að vinna. 8,9% eru ákveðnir að vera ekki á Þjóðhátíð og ætla ekki að vera á 

eyjunni en 4,4% verður á eyjunni en ætlar ekki á Þjóðhátíð. 27% hafa ekki enn tekið 

ákvörðun hvort þeir verði eða ekki. 

 

Mynd 12: Telur þú líklegt að þú verðir á næstu Þjóðhátíð? (Sp. 22) 

   

 

4.3.  ÞJÓÐHÁTÍÐ OG SAMFÉLAGIÐ Í VESTMANNAEYJUM 

Hér er viðhorf Vestmannaeyinga til Þjóðhátíðar með tilliti til samfélagsins. 

Þátttakendur voru m.a. beðnir að svara því hvort þeir teldu Þjóðhátíð vera komna til 

að vera og var það hugmynd rannsakanda að athuga hvort Vestmannaeyingar telji 

framtíð í Þjóðhátíð. Einnig voru þeir spurðir að hvaða leyti Þjóðhátíð væri mikilvæg 

samfélaginu, hverjir eru ókostir Þjóðhátíðar og hverju megi breyta í sambandi við 

hana. Í þessum hluta var einnig gefinn kostur á að skrifa viðbótar athugasemdir við 

einstaka spurningu. Rannsakandi valdi úr þau svör sem hann taldi endurspegla svör 

þátttakenda í rannsókninni og má sjá þau hér að neðan. 
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 98% svarenda segja Þjóðhátíð vera komna til að vera. Einungis 1,6% telja svo 

ekki vera og 0,4% eru ekki vissir eins og sjá má á mynd 13.  

 

Mynd 13: Telur þú að Þjóðhátíð sé komin til að vera? (Sp.23) 
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 Þegar spurt var að hvaða leyti Þjóðhátíð er mikilvæg samfélaginu má sjá að 

flestir eru sammála því hún sé skemmtun fyrir alla, gefi vel af sér fjárhagslega, sé góð 

auglýsing fyrir Vestmannaeyjar og gefi vel af sér fyrir ÍBV. Flestir eru því ósammála 

að hátíðin sé ekki mikilvæg samfélaginu og telja hana því mikilvæga samfélaginu. 

Tafla 1: Að hvaða leyti er Þjóðhátíð mikilvæg samfélaginu? (Sp. 10) 

Að hvaða leyti er Þjóðhátíð mikilvæg samfélaginu? 

Svarmöguleikar Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki/né 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Hve 

margir 

svöruðu 

Hátíðin er 

skemmtun fyrir 

alla 

56,11% 30,93% 6,67% 4,63% 1,67% 540 

Hátíðin gefur 

vel af sér 

fjárhagslega 

53,66% 32,46% 12,20% 0,38% 1,31% 533 

Hátíðin er góð 

auglýsing fyrir 

Vestmannaeyjar 

44,07% 34,46% 16,01% 3,95% 1,51% 531 

Hátíðin er 

mikilvæg fyrir 

ÍBV 

70,47% 19,44% 8,04% 1,31% 0,75% 535 

Hátíðin er ekki 

mikilvæg fyrir 

samfélaginu 

7,74% 9,25% 24,15% 23,58% 35,28% 530 

  

 

 Svarendur spurninganna svara í flestum tilvikum að þeir séu hvorki/né 

sammála þegar kemur að því að svara hvort þeir telji Þjóðhátíð hafa neikvæð áhrif á 

ímynd staðarins. Fleiri eru þó frekar ósammála og mjög ósammála heldur en þeir sem 

eru mjög sammála og frekar sammála. Sama er uppi á teningnum þegar spurt er hvort 

álag á heimamenn sé mikið er algengasta svarið að þeir séu hvorki/né sammála eða 

31,4%. Fleiri eru þó frekar sammála heldur en frekar ósammála en fleiri eru mjög 

ósammála heldur en mjög sammála. Flestir eru frekar sammála þegar kemur að 

spurningunni um það hvort Þjóðhátíð sé mikil vinna fyrir heimamenn eða 31,6%. 

Sama á við um þegar spurt er hvort of mikið álag sé á alla þjónustu, s.s. 

heilbrigðisþjónustu og löggæslu en þá eru flestir frekar sammála því eða 32,9%. 

Ónæði frá gestum er ekki vandamálið þar sem flestir svara að þeir séu hvorki/né 

sammála eða 31,3% og margir svara að þeir séu frekar ósammála eða tæp 29%. Spurt 



Er lífið yndislegt á Þjóðhátíð?  Lokaverkefni til MA prófs   

 

  
53 

 

var hvort þeir sem hagnist séu ekki sjáanlegir eru svipuð svörun á því hvort svarendur 

séu mjög sammála, ósammála, frekar sammála og frekar ósammála. Flestir eru 

hvorki/né sammála eða 39.0%. Hvort hátíðin sé allt of fjölmenn eru flestir því mjög 

sammála, 24,6%, frekar sammála, 28,5%  eða hvorki/né sammála, 26,6%. Að hátíðin 

hafi enga galla eru fæstir sammála því, 6,3%  en flestir eru hvorki/né sammála, 40,1% 

og margir eru frekar ósammála og mjög ósammála.   

 

Tafla 2: Hverjir eru helstu ókostir Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum? (Sp. 12) 

Hverjir eru helstu ókostir Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum? 

Svarmöguleikar Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki/né 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Hve 

margir 

svöruðu 

Neikvæð áhrif 

á ímynd 

staðarins 

13,24% 22,33% 25,89% 25,10% 13,44% 506 

Of mikið álag á 

heimamenn 

9,75% 26,51% 31,38% 20,66% 11,70% 513 

Mikil vinna 

fyrir 

heimamenn 

11,89% 31,58% 27,88% 20,86% 7,80% 513 

Of mikið álag á 

alla þjón.,  s.s. 

heilbrigðisþjón. 

og löggæslu 

14,96% 32,87% 26,77% 18,11% 7,28% 508 

Mikið ónæði 

frá gestum 

hátíðarinnar 

8,40% 18,16% 31,25% 28,71% 13,48% 512 

Þeir sem að 

hagnast eru 

ekki sjáanlegir 

11,81% 18,90% 38,98% 18,31% 12,01% 508 

Allt of fjölmenn 

hátíð 

24,61% 28,52% 26,56% 13,48% 6,84% 512 

Engir ókostir 6,29% 13,99% 40,09% 21,91% 17,72% 429 

 

 Þegar spurt var að því hvort einhverju mætti breyta eða bæta við hátíðina, var 

fyrst spurt út í tjöldun hvítu tjaldanna. Þar voru flestir hvorki/né sammála að því þyrfti 

að breyta. Svipað hlutfall var á hvort svarendum þótti frekar miklu þyrfti að breyta 

eða að frekar litlu þyrfti að breyta. Flestir voru sammála að bæta þyrfti samgöngur í 
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dalinn. Þar svöruðu flestir að það mætti breyta eða bæta mjög mikið eða frekar mikið. 

 Hvorki/né var algengasta svarið á því hvort bæta þyrfti eða breyta 

barnadagskránni. Margir svöruðu að breytingarnar mættu vera mjög miklar eða frekar 

miklar. Umfjöllun í fjölmiðlum þarf að breyta eða bæta samkvæmt svarendum, þar 

sem 51,2% vilja miklar breytingar og 27,8% vilja frekar miklar breytingar. Fáir 

svöruðu að þeim finnist frekar litlar eða mjög litlar breytingar þurfi á þeim málum. 

Svarendur vilja sjá breytingar eða bót á forvörnum og að þar þyrftu frekar miklar 

breytingar eða mjög miklar breytingar. Einnig svöruðu margir svo að hvorki/né væri 

þörf á breytingum eða bótum. Svarendur telja flestir að hvorki/né sé þörf á 

breytingum eða bótum á dagpössum. Einnig eru margir sem telja mjög mikla þörf, eða 

frekar mikla þörf á bótum á dagspössum.      

  

 Því til viðbótar má skoða svör sem þátttakendur svöruðu í sambandi við galla 

hátíðarinnar. Hverjir eru helstu gallar? (Sp. 8). Rauði þráðurinn í þeim opnu 

spurningum voru að fólk virðist óánægt með þá fíkniefnanotkun sem fylgir hátíðinni, 

margir telja upp fjöldann sem mætir sem galla og enn aðrir nefna að þeir telji að 

hátíðin sem fjölskylduhátíð sé að verða aukaatriði. Salernisaðstöðuna má bæta og 

einnig auka dagskránna fyrir ákveðinn aldurshóp, 12 – 17 ára. Enn aðrir nefndu að 

bæta mætti barnadagskránna verulega. Þó nokkrir nefndu söknuð eftir bekkjarbílunum 

sem lagðir voru af síðasta sumar, og einnig að aðkeyptir skemmtikraftar séu of 

margir, að nýta megi betur tónlistarfólk sem býr í eyjum.    

 Sumir nefndu að miðaverð sé orðið frekar hátt og að takmarka þurfi þann 

fjölda sem kemur á hátíðina með því að hafa uppselt í dalinn. Í því samhengi nefndu 

einhverjir að þeir teldu hátíðina falla undir ákveðna græðgi frá hátíðarhöldurum. 

 Umfjöllun í fréttamiðlun virðist teljast til galla þar sem þátttakendum finnst 

hátíðin fá neikvæða umfjöllun í fréttamiðlum landsins. Þó nokkrir nefna að þeim 

finnist meira stílað inn á fólkið sem kemur hingað af fasta landinu, heldur en þá sem 

eru íbúar á eyjunni.  

„Of mikil neysla áfengis og vímuefna“. 

„Salernisaðstaða er ekki nægilega góð. Og það þarf að kynjaskipta báðum klósettsvæðum. 

Ekki bara kvenna. Þarf að fjölga kömrum, girða bæði svæðin af og setja gæslu þar til að 

fylgja eftir að þessi svæði séu virt“. 
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„já gallar og ekki gallar þarf að takmarka mannfjölda og hafa þetta meiri fjölskylduhátíð og 

hvetja foreldra að koma með börnum sínum“. 

„Orðin of fjölmenn. Fjölskyldufólkið aukaatriði“. 

„Það ætti að vera ákveðinn miðafjöldi seldur, ekki bara endalaus sala.! Það mætti bæta úr WC 

aðstöðu. Mér finnst hátíðin aðeins hafa tapað sínu fjölskyldugildi sem áður var“. 

„Er hrædd um að hún sé farin að snúast aðeins of mikið um aðkomufólkið, við eyjafólkið 

erum tekin sem sjálfsagður hlutur. Sem er ekki gott og skilar sér í minni áhuga okkar til 

hátíðarinnar. Einnig viðkvæmt að breyta of miklu þar sem hefðirnar eru sterkasti þáttur 

þjóðhátíðar“. 

„Mér finnst umræðan í fjölmiðlum um þjóðhátíð vera mjög neikvæða síðustu tvö ár fyrir 

þjóðhátíð og skyggja á þessa flottu hátíð“. 

„Það er orðið allt of mikið af fólki... er hrædd um að hátíðin fari að missa sjarma sinn þegar 

Eyjamenn eru í minnihluta“. 

 

 

Tafla 3: Telur þú einhverja að eftirtöldu megi breyta eða bæta? (Sp. 13) 

Telur þú einhverju að eftirtöldu megi breyta eða bæta? 

Svarmöguleikar Mjög 

mikið 

Frekar 

mikið 

Hvorki/né Frekar 

lítið 

Mjög lítið Hve 

margir 

svöruðu 

Skipulagi á 

tjöldun hvítu 

tjaldanna 

10,76% 16,14% 35,86% 16,53% 20,72% 502 

Samgöngur í 

dalinn 

26,48% 34,78% 27,27% 7,31% 4,15% 506 

Barnadagskráin 23,80% 30,00% 34,00% 7,00% 5,20% 500 

Umfjöllun í 

fjölmiðlun 

51,18% 27,76% 18,50% 1,77% 0,79% 508 

Forvarnir 24,85% 36,38% 29,22% 7,36% 2,19% 503 

Dagpassar 25,15% 21,33% 43,06% 4,63% 5,84% 497 

 

 Í framhaldi af spurningu 13, var spurt hverjar helstu breytingar viðkomandi 

vildi sjá (Sp 14).  Margir nefndu mikilvægi þess að fjölmiðlar séu með jákvæðari í 

umfjöllun um Þjóðhátíð, að hún hafi yfirleitt verið á neikvæðu nótunum. Einnig vilja 
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margir efla dagskránna, gæsluna, salernisaðstöðuna og að fá gömlu góðu bekkjabílana 

aftur. Allmargir telja samgöngur inn og út úr dalnum ábótavanta og vilja sjá 

breytingar þar á. Breytingar á fyrirkomulagi um tjöldun var einnig nefnt, ásamt því að 

stýra þurfi betur fjöldanum sem mætir. Að gera hátíðina fjölskylduvænni var áberandi 

í svörunum og það sama á við um eflingu forvarna. Einhverjum finnst furðulegt að 

greiða fullt gjald fyrir 15 ára – 18 ára unglinga, þar sem þeir einstaklingar fá 

takmarkaðan tíma í dalnum. Einnig vilja nokkrir að dagskrá hátíðarinnar sé miðuð við 

þarfir heimamanna og að meiri áherslu þurfi á að fá heimamenn til þess að njóta sín 

og að hátíðin haldi sér sem hátíð eyjamanna. 

„Frekari varnir gegn kynferðisafbrotum í formi fræðslu, t.a.m áróðursmyndbönd líkt og 

auglýsingar frá " Á allra vörum" og "ekki láta vín breyta þér í svín". Einnig mætti herða 

eftirlit á innflutningi eiturlyfja fyrir þjóðhátíð með betri fyrirvara“. 

„Jákvæðari umfjöllun“. 

„Vil hafa bekkjarbílanna áfram, þeir hafa verið frá fyrsti tíð og þeir eiga að vera“ . 

„Ég vill að dregið verði um númer á götunum þegar kemur að tjöldun“. 

„Takmarkaður miðafjöldi. Þannig er hægt að stýra fjöldanum mun betur og gera hátíðina 

markvissari fyrir þann fjölda sem áætlað er að mæti“. 

„Það ætti að vera hálft gjald fyrir 14-16 ára“. 

„Fjölskylduvæn atriði inn á milli í kvölddagskránni t.d. eitthvað skipulag á brekkunni, skipta 

t.d. þannig að fjölskyldufólk sé öðru megin í brekkunni og aðrir hinu megin. Þyrfti að gera 

hálfgerða göngustíga í brekkuna til að auðveldara sé að komast í og úr brekkunni, t.d. til að 

það taki ekki of langan tíma að fara með börnin að pissa“. 

„Setja heimamenn í forgang. Lægra miðaverð fyrir bæjarbúa. Leyfa börnum að týna flöskur 

eftir hátíðarhöld. (Í dag er þetta ekki þjóðhátíð fyrir bæjarbúa heldur fjáröflun fyrir ÍBV) Ég 

er alveg komin með nóg af því að ÍBV fær allt upp í hendurnar eins og smákrakki en 

bæjarbúar sitja á hakanum“. 

„Bæta samgöngur, fjöldatakmarkanir, dagskráin sé meira miðuð við fjölskyldufólk, ekki bara 

unglinga af fastalandinu, leggja meira uppúr umgjörðinni í kringum heimamenn“. 
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 Síðasta spurningin fólst í því að spyrja þátttakendur hvort þeir vildu taka 

eitthvað fram í lokin (Sp. 24). Nokkrir þökkuðu fyrir góða rannsókn og að mikil þörf 

væri á slíkri rannsókn. Aðrir hrósuðu ÍBV og þjóðhátíðarnefnd fyrir góð störf og enn 

aðrir endurtóku óánægju sína og sögðu Þjóðhátíð auðvitað vera komna til að vera. 

Margir hlakka til næstu hátíðar og svöruðu að við sjáumst á næstu Þjóðhátíð. 

„Eyjan okkar er yndisleg paradís en við verðum að halda vörð um umhverfi hennar og fólkið 

sem býr þar“. 

„Þjóðhátíðin skiptir mjög miklu máli fyrir Eyjamenn - að hún takist vel og fari vel fram“. 

„Þjóðhátíð er partur af lífinu og menningu í Eyjum og mikilvægt að við heimafólk tökum þátt 

í henni og hefðum hennar. Hátíðin er vel skipulögð og mikið lagt í að tryggja öryggi gesta og 

heimamanna. Við eigum að vera stolt af þessum viðburði“. 

„Þjóðhátíðin er komin til að vera svo framarlega að hvítutjöldin eru,að heimafólkið sé á 

hátíðinni“. 

 

 

Rannsakandi ákvað að krosskeyra grunnspurningarnar um kyn og aldur til þess að sjá 

skiptinguna á kyni og aldursflokkum þeirra sem svara könnuninni.  

 

Tafla 4: Kyn og aldur. (Sp 1 og sp 2) 

Kyn?  Í hvaða aldursflokki ertu?   

Svarmöguleikar 20 ára 

og 

yngri 

21 - 30 

ára 

31 - 40 

ára 

41 - 50 

ára 

51 - 60 

ára 

61 - 

70 

ára 

Eldri 

en 70 

ára 

Hve margir 

svöruðu 

Karl 8,23% 22,15% 22,15% 23,42% 13,92% 9,49% 0,63% 158 

Kona 10,43% 20,64% 25,74% 22,34% 14,26% 5,74% 0,85% 470 

 

 Þegar spurning um kyn og aldur eru bornar saman, má sjá að færri karlar 20 

ára og yngri svöruðu könnuninni eða 8,2% en 10,4% kvenna á sama aldri. 22,2% 

karla voru á aldrinum  21 – 30 ára og 20,6% konur. Fleiri konur svöruðu á aldrinum 

31 – 40 ára eða 25,7% á móti 22,2% karla. Á aldrinum 41 – 50 ára svöruðu 23,4% 

karlar og 22,3% konur.  Svipað hlutfall var á svörun á aldrinum 51 – 60 ára eða 

13,9% karlar og 14,3% konur. Hlutfall karla er örlítið hærra á aldrinum 61- 70 ára eða 

9,5% karlar á móti 5,7% konur. 70 ára og eldri svöruðu 0,6% karlar og 0,9% konur. 
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 Á mynd 14 má sjá betur þessa skiptingu og fjölda þeirra sem svöruðu eftir 

aldri. 

 

Mynd 14: Kyn og aldur svarenda (Sp.1 og sp.2 ) 

 

  

Tafla 5: Kyn og áhugi á að taka þátt í Þjóðhátíð (Sp. 1 og sp. 5) 

Kyn? Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að taka þátt í Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja? 

Svarmöguleikar Mjög 

mikinn 

Frekar 

mikinn 

Hvorki 

mikinn/ 

lítinn 

Frekar 

lítinn 

Mjög 

lítinn 

Veit 

ekki 

Kýs að svara 

ekki 

Karl 38,82% 34,21% 17,11% 3,95% 4,61% 0,00% 1,32% 

Kona 45,02% 29,19% 13,35% 6,33% 5,20% 0,68% 0,23% 

 

 Í töflu 2 var gerð krosskeyrsla á kyni og áhuga á að taka þátt í Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja. Eins og sjá má í töflunni hefur hærra hlutfall kvenna eða 45,0% mjög 

mikinn áhuga á meðan 38,8% karla hafa mikinn áhuga. 34,2% karla hafa frekar 

mikinn áhuga og 29,2% kvenna hafa frekar mikinn áhuga. 17,1% karla svöruðu að 

þeir hefðu hvorki mikinn né lítinn áhuga og 13,4% merktu við sama möguleika.  6,3% 

kvenna hafa frekar lítinn áhuga og 3,6% karla hafa frekar lítinn áhuga. 5,2% kvenna 

hafa mjög lítinn áhuga á Þjóðhátíð en 4,6% karla hafa mjög lítinn áhuga. Einungs 

0,7% kvenna merktu við að þær vissu það ekki en enginn karlmaður merkti við þann 
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reit. Fleiri karlar völdu að svara ekki eða 1,3% en einungis 0,2% kvenna völdu þann 

möguleika. 

 

Tafla 6: Kyn og ánægja með Þjóðhátíð Vestmannaeyja. (Sp. 1 og sp. 21) 

 Kyn Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja? 

Svarmöguleikar Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur 

Hvorki 

ánægð/ur 

/óánægð/ur 

Frekar 

óánægð/ur 

Mjög 

óánægð/ur 

Veit 

ekki 

Kýs að 

svara 

ekki 

Karl 28,91% 52,34% 13,28% 3,13% 1,56% 0,00% 0,78% 

Kona 30,91% 51,34% 10,75% 5,11% 1,08% 0,54% 0,27% 

 

 Þegar skoðað er kyn og ánægja með Þjóðhátíð má sjá að 30,91% kvenna eru 

mjög ánægðar með Þjóðhátíð og 28,91% karla. 52,43% karla eru frekar ánægðir og 

51,34% kvenna. Þeir sem eru hvorki ánægður né óánægður voru 13,28% kvenna og 

10,75% karla. Þeir sem eru frekar óánægðir eru 3,13% karlar og 5,11% konur. 

Einungis 1,56% karla eru mjög óánægðir og 1,08% kvenna. Í heildina má sjá að hærra 

hlutfall þátttakenda eru ánægðir en óánægðir. 

Tafla 7: Aldur og hve mikilvæg eða lítilvæg er Þjóðhátíð er. (Sp. 2 og sp.15) 

 Aldur? Hversu mikilvæg eða lítilvæg er Þjóðhátíð fyrir þig persónulega? 

Svarmöguleikar Mjög 

mikilvæg 

Frekar 

mikilvæg 

Hvorki 

mikilvæg 

/lítilvæg 

Frekar 

lítilvæg 

Mjög 

lítilvæg 

Veit 

ekki 

Kýs að 

svara ekki 

20 ára og yngri 43,75% 35,42% 14,58% 2,08% 4,17% 0,00% 0,00% 

21 - 30 ára 43,69% 27,18% 20,39% 5,83% 2,91% 0,00% 0,00% 

31 - 40 ára 33,88% 30,58% 31,40% 0,83% 3,31% 0,00% 0,00% 

41 - 50 ára 22,13% 35,25% 31,97% 4,92% 4,10% 0,00% 1,64% 

51 - 60 ára 15,07% 28,77% 41,10% 1,37% 13,70% 0,00% 0,00% 

61 - 70 ára 21,21% 18,18% 39,39% 12,12% 9,09% 0,00% 0,00% 

Eldri en 70 ára 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Áhugavert er að skoða hve mikilvæg Þjóðhátíð er fyrir Vestmannaeyinga með 

tilliti til aldurs. Hjá öllum aldurshópum er Þjóðhátíð mjög mikilvæg eða frekar 

mikilvæg. Í aldurshópunum 31 – 40 ára og 41 – 50 ára svara þátttakendur að 

Þjóðhátíð er hvorki mikilvæg né lítilvæg. Þeir sem eru á aldrinum 51 - 60 ár telja 

41,1% og 61 – 70 ára 39,4% hana hvorki mikilvæga né lítilvæga. Mun færri telja hana 

frekar lítilvæga eða mjög lítilvæga en þó stingur aldurinn 61 – 70 ár örlítið í stúf, þar 

sem 12,1% telja hana frekar lítilvæga og 9,1% mjög lítilvæga. Þeir sem eru eldri en 

70 ára telja hana annað hvort mjög mikilvæga eða frekar lítilvæga. Aðrir möguleikar 

voru ekki valdir hjá þessum aldurshópi.  

  

 Við  fylgnimælingar  kom  í  ljós  sem 0,23 þykir frekar lítið fylgni og því ekki 

hægt að fullyrða frekar að fylgni sé á  milli  aldurs og áhuga á að taka þátt í Þjóðhátíð. 

 

Tafla 8: Kyn og að sleppa Þjóðhátíð algjörlega. (Sp. 1 og sp. 16) 

 Kyn? Gætir þú sleppt Þjóðhátíð algjörlega? 

Svarmöguleikar Já Nei Veit ekki 

Karl 61,24% 34,11% 4,65% 

Kona 56,12% 43,09% 0,80% 

 

 Þegar skoðað er kyn þeirra sem svara og hvort hægt sé að sleppa Þjóðhátíð 

algjörlega er áhugavert að sjá að karlmenn eru líklegri til að vilja sleppa Þjóðhátíð eða 

61,2% á móti 31,1% sem gætu ekki sleppt Þjóðhátíð, en konur  56,1% gætu sleppt 

Þjóðhátíð á móti 43,1% sem gætu það ekki.  
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Tafla 9: Aldur og viðhorf til stærðar hátíðarinnar, með tilliti til fjölda gesta? (Sp. 2 og sp. 20) 

 Aldur? Hvert er viðhorf þitt til stærðar hátíðarinnar, með tilliti til fjölda gesta? 

Svarmöguleikar Mjög 

fjölmenn 

Frekar 

fjölmenn 

Hvorki 

fjölmenn 

/fámenn 

Frekar 

fámenn 

Mjög 

fámenn 

Veit 

ekki 

Kýs að 

svara ekki 

20 ára og yngri 39,58% 41,67% 14,58% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 

21 – 30 ára 35,29% 50,00% 14,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

31 – 40 ára 46,28% 38,84% 13,22% 0,00% 0,00% 1,65% 0,00% 

41 – 50 ára 41,18% 37,82% 16,81% 0,00% 0,00% 2,52% 1,68% 

51 – 60 ára 32,88% 54,79% 9,59% 0,00% 0,00% 2,74% 0,00% 

61 – 70 ára 34,38% 34,38% 28,13% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 

Eldri en 70 ára 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Þegar skoðað er aldur þátttakenda í könnuninni og viðhorf þeirra til stærðar 

Þjóðhátíðar svara flestir aldurshópar að þeir telji hana annað hvort mjög fjölmenna 

eða frekar fjölmenna. Hæsta hlutfall svarenda sem telja hana hvorki fjölmenna né 

fámenna eru þeir sem eru á aldrinum 61 - 70 ára, fyrir utan þá sem eru eldri en 70 ára. 

Sá aldurhópur hefur sömu prósentur á milli svarmöguleikana, mjög fjölmenn, frekar 

fjölmen og hvorki fjölmenn né fámenn eða 33,3% í öllu svarmöguleikum. 

 

4.4. SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 

 

Afgerandi meirihluti þátttakenda hefur áhuga á Þjóðhátíð og telur viðhorf eyjamanna 

jákvætt eða frekar jákvætt. Flestir eru andvígir frekari fjölgun gesta á Þjóðhátíð og var 

áberandi í svörun þátttakenda að þeir vilji sjá hátíðina meira fjölskyldutengda. Tengsl 

voru á milli þess hve lengi fólk eru íbúar Vestmannaeyja og fjölda ára sem þeir hafa 

farið á Þjóðhátíð. Meirihlutinn á í engum erfiðleikum með að sleppa Þjóðhátíð en telja 

hana mikilvæga fyrir sig persónulega.       

 Eitt af því sem eftir stendur eftir yfirferð yfir þær rannsóknarniðurstöður sem 

hér hafa verið kynntar, er að gestir og heimamenn tala mikið um stemminguna, 

samveruna með fjölskyldunni og hefðirnar. Meirihluti þátttakenda ætlar að vera á 
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næstu Þjóðhátíð og nánast allir sem tóku þátt telja hana vera komna til að vera. Flestir 

þeir sem tóku þátt telja hátíðina mikilvæga samfélaginu og slæm umfjöllun í 

fjölmiðlum virðist fara fyrir brjóstið á eyjamönnum og telja þeir að þar megi verða 

breyting á. Bæta megi úr forvörnum var áberandi í svörum þátttakenda, ásamt því að 

bæta megi úr samgöngum inn og út úr dalnum. Aðrar breytingar telja þeir ekki svo 

mikilvægar, þar sem flestir svara að þeir telji hvorki/né þörf á þeim. 
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

Í kafla þessum verða helstu niðurstöður þessarar rannsóknar ræddar og teknar saman, 

og settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn verkefnisins og þær 

rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar, þar sem kannað er viðhorf íbúa 

í Vestmannaeyjum til Þjóðhátíðar. Þar að auki verða umræður um hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar og settar fram hugmyndir að frekari rannsóknum á þessu sviði. 

5.1. HVAÐ ER SVONA MERKILEGT VIÐ ÞJÓÐHÁTÍÐ? 

Viðhorf þátttakenda rannsóknarinnar er almennt gott til Þjóðhátíðar og þeir telja hana 

mikilvæga samfélaginu. Þátttakendur eru sammála því að hátíðin sé jafnt fyrir 

heimamenn, fjölskyldufólk og aðkomugesti. Gursoy, Kim og Uysal (2004) halda því 

fram að hátíðir geti verið hvati til að styrkja tengsl heimamanna og geti veitt aukna 

fjölskyldutengda afþreyingu. Það rímar við kenningar Lee, C.K, Lee, Y.K, og Wicks 

(2004) sem segja að hvatar þess að sækja hátíðir tengist viðburðinum sjálfum, 

samveru með fjölskyldu, félagslegum samskiptum, flótta frá hversdagsleikanum, 

menningarlegu gildi og nýjum upplifunum. Þeir telja félagslega samvera vera helsta 

hvata íbúa á að mæta á hátíðina, en skemmtanagildi hafði mestu áhrif á aðkomugesti. 

Það er í anda þess sem þátttakendur könnunarinnar halda fram að það að mæta á 

Þjóðhátíð valdi ákveðna gleði og samveru með fjölskyldunni.  

 Þátttakendur rannsóknarinnar telja hátíðina vera helst til stóra, hvað varðar þá 

gesti sem hingað sækja og aðrir virðast hafa einhverjar áhyggjur af því að hátíðin sé 

að dala sem fjölskylduhátíð þar sem markaðssetningin stílar meira inn á unga fólkið af 

fasta landinu, en ekki á fjölskyldufólk. Kozorog (2011) segir að svo að hátíð geti 

verið sem ánægjulegust þurfa stjórnendur hátíðarinnar að halda tryggð við 

viðskiptavini sína og styðja við þá starfsemi sem eykur samveru fjölskyldunnar. Að 

uppfylla væntingar gesta er ekki síður mikilvægt, líkt og Berridge (2007) heldur fram. 

Skipuleggjendur ættu að vita hvaða áhrif hátíðin hefur á fólk, svo þeir viti hvort þeir 

eigi að leggja áherslu á þau áhrif eða að reyna að lágmarka þau, í skipulagningu 

hátíða og viðburða í framtíðinni (Small, Edwards og Sheridan, 2005). Það á einnig við 

um skipuleggjendur Þjóðhátíðar, þ.e. að þeir gleymi ekki hagsmunum samfélagsins 

með því að mæta eingöngu kröfum gesta án þess að huga að því hvernig 

heimamaðurinn verður við hátíðum. Samkvæmt Delamere (1999) er skynjun hans og 
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samþykki nauðsynleg til þess að hátíð geti gengið upp. Skipuleggjendur leggja 

áherslu á að efnahagslegur ávinningur verði af hátíðarhöldum og vilja laða að eins 

marga gesti og hægt er. Þjóðhátíð Vestmannaeyja hefur efnahagslegan ávinning að 

leiðarljósi þegar haldin er hátíð en taka verður tillit til þess félagslega líka.  

 Delmare segir einnig að efnahagsleg áhrif hátíða er mikilvæg, en félagsleg 

áhrif geta haft enn dýpri áhrif á samfélagið. Skilningur á þörf fyrir jafnvægi milli 

efnahagslegra og félagslegra markmiða er mikilvægur. Molloy (2002) er á sama máli 

og segir að félagslegi ávinningurinn geti haft áhrif á samfélagið mega skipuleggjendur 

hátíða ekki gleyma þegar þeir mæta þörfum þeirra gesta sem koma á hátíðina. Þessu 

mega skipuleggjendur Þjóðhátíð ekki gleyma og muna að félagsleg áhrif eru jafn 

mikilvæg og efnahagsleg áhrif. Félagslegur áhrifin geta sett mark sitt á einstaklinginn 

s.s. með aukinni umferð, álagi og ákveðinni röskun á venjulegu lífi. Það er eitthvað 

sem eyjamenn finna fyrir á hverju ári þegar bærinn fyllist af fólki fyrir hátíðina. 

 

5.2. ÞJÓÐHÁTÍÐ OG SAMFÉLAGIÐ 

Þátttakendur í rannsókninni telja hátíðina vera komna til að vera og sjá fyrir sér að 

hún verði haldin um ókomin ár. Þeir telja hana part af menningu Vestmannaeyja og að 

svo verði áfram. Þeir telja hátíðina jákvæða fyrir ímynd staðarins en að álag og vinna 

fyrir heimamenn geti oft verið mikil. Álag sé einnig á alla þjónustu, s.s. 

heilbrigðisþjónustu og löggæslu. Molley (2002) segir að meiri líkur séu á 

skemmdarverkum og annarri glæpastarfsemi sem hefur áhrif á samfélagið þegar hátíð 

er haldin. Slíkt má heimfæra á Þjóðhátíð Vestmannaeyja þar sem mikið álag er á 

löggæslunni og heilbrigðisstarfsmönnum. Oftast er um að ræða glæpi á borð við 

fíkniefnamisnotkun, nauðganir eða líkamsárásir. Aukin fræðsla og forvarnir eru 

jákvæð þróun og hefur ÍBV Íþróttafélag sett á laggirnar hóp sem stendur í sérstöku 

átaksverkefni gegn kynferðisofbeldi. Markmið hópsins er fyrst og fremst að vekja 

athygli á að kynferðisofbeldi er ekki liður í dagskrá Þjóðhátíðar Vestmannaeyja 

(dalurinn.is, e.d.).   

 Getz (2010) telur að til þess að skilja að fullu og skapa þekkingu um hátíðir er 

nauðsynlegt að hafa í huga hverjir það eru sem standa að baki henni, hvers vegna, 

hvernig hún er skipulögð og stjórnað, hvers vegna fólk mætir á hátíðina (eða ekki).  
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5.2.1. Helstu breytingar 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar vilja sjá nokkrar breytingar á hátíðarhöldunum. Þeir 

vilja halda í þær hefðir sem áður hafa skapast og breytingar á því sviði eru illa séðar. 

Sem dæmi má nefna bekkjabílana sem hafa fylgt hátíðinni frá upphafi, voru lagðir af 

vegna þess að ekki fengust tilskilin leyfi fyrir þeim. Það fór afar illa í marga og kemur 

það greinilega fram í niðurstöðum rannsóknar þessarar. Áberandi skoðanir eru á 

samgöngum inn og út úr dalnum, þar sem þátttakendur vilja sjá tíðari ferðir hjá Strætó 

og að ekki sé mikil bið á því að vagninn leggi afstað. Nokkrir nefndu það í 

könnuninni að strætóarnir hefðu verið svo yfirfullir af fólki að illa fór um þá og að 

sumir hefði verið með börnin með sér og búnir að bíða í einhvern tíma eftir því að 

hann færi afstað.         

 Þátttakendur vilja takmarka bílaumferð í dalinn og óska eftir lausn á því máli. 

Salernismálin voru áberandi þegar kom að því að svara í hverju þátttakendur vildu sjá 

breytingar á. Þeir vilja aukna gæslu, fleiri salerni hjá aðkomutjöldunum og að salernin 

sem eru undir sviðinu séu nýtt fyrir fjölskyldufólk, á meðan börnin eru með í dalnum. 

Ma og Lew (2012) segja að hver hátíð eigi sín vandamál, sem verður að horfast í augu 

við og leitast við að ná efnahagslegum og menningarlegum áhrifum til langtíma. 

Þjóðhátíð er þar engin undantekning en mikilvægt er að skipuleggjendur hátíðarinnar 

geri sér grein fyrir þeim vanköntum sem finna má í skipulagi hátíðarinnar.  

 Þátttakendur rannsóknarinnar óska eftir ódýrari miðum í dalinn fyrir 

heimafólk og einnig að það sé ódýrara fyrir aldurshópinn 15 – 17 ára, þar sem þeir 

hafa takmarkaðan aðgang í dalinn, sökum aldurs. Það er vitað mál að kostnaður við að 

halda hátíð líkt og Þjóðhátíð er töluverður og er nauðsynlegt að fá tekjur á móti þeim 

kostnaði. Kostnaðurinn er m.a. í formi öryggisstaðla, aðkeyptra skemmtikrafta og 

leggja þarf mikla vinnu í að gera aðstöðu á svæðinu þannig að hún standist allar 

kröfur. Tekjurnar fást með aðgangsmiðanum. Ef til vill er háa verðið haft til þess að 

sporna gegn þeim fjölda sem hafa áhuga á að sækja hátíðina heim. Margir vilja sjá 

breytingar á dagskránni og þá með tilliti til barnanna. Þátttakendur telja að ef um 

fjölskylduhátíð sé að ræða, sé nauðsynlegt að hafa áhugaverða dagskrá fyrir alla 

aldurshópa. Of mikið sé af tónlistaratriðum og að eitthvað vanti fyrir ákveðinn 

aldurshóp sem eru unglingar á aldrinum 12 – 17 ára. Nokkrir nefndu að gaman væri 

að sjá meira af atriðum frá eyjamönnum sjálfum, þar sem eyjarnar hafa að geyma 
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marga efnilega lista- og tónlistarmenn. Slíkar hugleiðingar eru í takt við kenningar Ma 

og Lew (20012) sem segja að stundum geti verið snúið að varðveita menningu og 

aðrar auðlindir. Ef ekki er að þessu gætt, gæti bæði heimamenn og þeir gestir sem 

sækja hátíðina fundist þeir sviknir. Það er því í höndum stjórnenda að vinna náið með 

heimamönnum og koma á góðu sambandi þar á milli.   

 Umfjöllun í fjölmiðlum telja þátttakendur afar neikvæða og gefa hátíðinni ekki 

rétta ímynd út á við. Þátttakendur telja þá setja  neikvæðan  blett  á  hátíðarhöldum  en  

slíkt  hefur  neikvæð áhrif á ímynd staðarins. Nær útilokað er að halda því fram að 

hægt sé að koma algjörlega í veg fyrir neikvæðar uppákomur þar sem í kringum 12 til 

15 þúsund manns koma saman í nokkra daga. Þeir fáu sem haga sér ekki 

sómasamlega fá flesta umfjöllun í fjölmiðlum á meðan hin þúsundin fá enga athygli 

fyrir góða hegðun og ánægjulega skemmtun.      

 Þeir telja að betur megi standa að forvörnum og telja að hægt sé að vera með 

mun betri fræðslu fyrir ungmennin sem koma. Vímuefnanotkun er algeng á svona 

hátíðum og telja margir að auðvelt ætti að vera að koma í veg fyrir allt það flæði á 

fíkniefnum sem fylgir hátíðinni. Að það kosti skipulagni og þrautseigju að koma í veg 

fyrir hörð fíkniefni. Skipuleggjendur hátíðarinnar ættu að hafa í huga neikvæð 

félagsleg áhrif hátíðarinnar, líkt og Gursoy, Kim og Uysal (2004) halda fram. Þeir 

segja að ef skipuleggjendur eru ekki meðvitaðir um þessi neikvæðu áhrif eru þeir ekki 

líklegir til að grípa til neinna aðgerða til að draga úr neikvæðum áhrifum hátíðarinnar 

og í framhaldinu er líklegt að samfélagið átti sig ekki þeim ávinningi sem hlýst af 

hátíðinni. Þeir segja ennfremur að til þess að viðburðurinn eða hátíðin heppnist vel og 

verði farsæll er mikilvægt að hugsjón skipuleggjenda og íbúa í bæjarfélaginu fari vel 

saman og að velgengni viðburða og hátíða velti á krafti samfélagsins og eru 

heimamenn ekki undanskildir. Í þessu samhengi má vitna í Cole og Illum (2005) sem 

segja að mikil gæði hátíðarinnar muni veita ánægju meðal gesta og auka þátttöku 

þeirra í framtíðinni. 

 

5.3. ÞJÓÐHÁTÍÐ OG FERÐAÞJÓNUSTAN 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til Vestmannaeyingar telja Þjóðhátíð hafa jákvæð 

áhrif á samfélagið er í formi innkomu fjármagns í kassa verslunar- og 

veitingahúsaeigenda. Hátíðin er ekki síður mikilvæg vegna þess sem er í boði hverju 

sinni. Það rímar við orð Getz (1993) sem segir hátíðir gegna mikilvægu hlutverki í 
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samfélögum. Þeir skapa mikilvæga afþreyingu og aukið fjármagn fyrir verslanir og 

samfélagið í heild. Þeir sem sækja hátíðina eru ekki að sækja í kostnaðarsamt 

umhverfi, heldur í þá afþreyingu og skemmtun sem í boði er. Þjóðhátíð er 

kostnaðarsöm fyrir íþróttafélagið en ÍBV-Íþróttafélag fær góðan ágóða af miðasölu 

inn í dalinn.  

 Quinn (2006) telur hátíðir ekki eingöngu bæta áhuga, lífga ímynd og laða að 

gesti, heldur veita þær ákveðna lífsgleði, sem er í anda niðurstöðu rannsóknar þessarar 

þar sem flestir eru sammála um ágæti hátíðarinnar. Hins vegar er efnahagslegi 

tilgangurinn að laða að gesti og skapa tekjur, sem kemur einnig fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar þar sem þátttakendum finnst miðaverðið vera orðið of hátt og að þeir 

sem hagnast eru jafnvel ekki sjáanlegir. Quinn segir að út frá ferðaþjónustu er hátíð 

vara, sem lífgar áfangastað og setur svip sinn á menningu staðarins. Gestir skapa nýtt 

form af eftirspurn, þar sem sala aðgöngumiða skapar tekjur og hækkar orðstír þess 

staðar sem hátíðin er haldin (2006). Það má með sanni segja að Þjóðhátíð lífgi upp á 

eyjarnar. Vestmannaeyjar hefur yfirleitt fengið góðan orðstír fyrir Þjóðhátíð, sem 

sýnir sig í þeim fjölda sem þangað sækir. Eins og Getz (2008) segir, að mæta á 

viðburð er einn partur af ánægjulegri reynslu þeirra sem mæta. Flestir þeir sem tóku 

þátt í könnuninni vitna í þá ánægju sem þeir fá út úr því að mæta á Þjóðhátíð. 

 Andereck og Vogt (2000) telja að ef heimamenn hafi jákvætt viðhorf til 

ferðaþjónustu, styðji þeir hana í áframhaldandi þróun. Þetta má ef til vill heimfæra á 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja og segja að ef heimamenn eru jákvæðir  út í Þjóðhátíð, þá 

styðji þeir hana í áframhaldandi þróun og til framtíðar. 

 

 

5.3.1. Jákvæð áhrif 

  

Jákvæðu áhrif Þjóðhátíðar á íbúa Vestmannaeyja er án efa sú gleði sem margir upplifa 

þegar Þjóðhátíðin nálgast. Þjóðhátíð virðist veita flestum þátttakendum 

rannsóknarinnar einhverja gleði og ánægju. Flestir eru sammála um að samvera með 

fjölskyldu og vinum sé hvað jákvæðast við Þjóðhátíð og að þær hefðir  sem skapast 

hafa í áranna rás fái að halda sér. Að sitja saman í brekkunni, njóta stundanna í hvítu 

tjöldunum með vinum og ættingjum, er eitthvað sem veitir ánægjulega upplifun fyrir 

þá sem taka þátt í gleðinni sem fylgir því að mæta á Þjóðhátíð. Upplifun hverrar 

hátíðar er mismunandi á milli ára, því engin Þjóðhátíð er eins, þó svo að dagskráin sé 
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að mörgu leyti fastskorðuð. Líkt og Getz (1997) segir að árviss viðburður verður 

aldrei nákvæmlega eins. Reynslan og upplifun þeirra sem mæta er misjöfn, þrátt fyrir 

að skipulagið sé svipað á milli ára. Sama á við um viðhorf Jaeger og Mykletun (2013) 

sem halda því fram að hátíðir geti stuðlað að mótun einstaklinga, styrkt tilfinningalega 

samheldi og þá tilfinningu að finnast þeir tilheyra ákveðnum stað. Þeir segja 

ennfremur að breytingar á venjulegu lífi séu umtalsverðar, þar sem staðurinn verður 

miðdepill þess sem um er að vera, fullur af gestum og nóg um að vera (2013). 

Félagsleg samvera er helsti hvati íbúa á að mæta á hátíð, samkvæmt C.K. Lee, Y.K. 

Lee og Wicks (2004) en skemmtanagildi ber hæst hjá aðkomugestum. Það er í takt við 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja sem verður ákveðinn miðdepill athyglinnar þá daga sem 

hún er haldin og þá sérstaklega fyrir samfélag Vestmannaeyja. Nóg er um að vera og 

bærinn fullur af gestum frá fasta landinu og heimamenn eru tilbúnir að mæta í dalinn 

með tjaldið sitt, meðlætið og góða skapið.       

 Svo að hátíðin haldist gleðileg og skapi sterkara samfélag er mikilvægt að hafa 

stuðning heimamanna að baki líkt og Gursoy og Kendall (2006) fjalla um. Með 

aukinni samvinnu er líklegra að heimamenn séu viljugri til að taka þátt í hátíðinni. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar eru þátttakendur viljugir að taka þátt í 

hátíðinni, telja hana mikilvæga og ætla sér flestir að mæta á næsta ári. 

 

5.3.2. Hátíð fyrir alla 

 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja hefur verið talin fjölskylduhátíð frá upphafi. Hátíðin hefur 

tekið þó nokkrum stakkaskiptum hin síðustu ár þar sem hátíðin hefur undið upp á sig, 

hvað varðar markaðssetningu sem síðan skilar sér í auknum fjölda þeirra sem mætir á 

hátíðina. Slíkt er í sjálfu sér góð þróun en þó er nauðsynlegt að hafa varann á, því 

Vestmannaeyjar verða að hafa burði til þess að taka á móti þeim fjölda sem þangað 

vilja sækja.           

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram áhyggjur nokkurra þátttakenda á því 

að ekki væri nægilega lagt upp með að hafa dagskrá sem hentar öllum aldurshópum.  

Ákveðinn hópur, sem þarf að borga fullt gjald til þess að mæta í dalinn er að einhverju 

leyti ekki nægilega sinnt. Það eru þeir sem eru á aldrinum 15 – 18 ára. Margir töldu að 

bæta megi dagskránna með tilliti til þessara einstaklinga. Enn aðrir vilja sjá bættari 

dagskrá fyrir þá sem eru yngstir á hátíðinni og að lengja megi þá dagskrá yfir daginn. 

 Til þess að hátíðin geti reynst sem ánægjulegust er mikilvægt að stjórnendur 
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hennar gleymi ekki að hafa í huga þá sem yngri eru. Þjóðhátíð er jú auglýst sem 

fjölskylduhátíð og er það mat nokkurra þátttakenda að vel megi auglýsa hana sem 

hátíð fjölskyldunnar og ætti markaðssetningin að vera í samræmi við það. Cromptin 

og Mckay (1997) segja að í markaðssetningu fyrir ferðamenn eru það ekki vörur og 

þjónusta sem fólk sækist eftir að kaupa, heldur kaupir það væntingar sem fullnægja 

ákveðinni þörf. Ef til vill er kominn er tími á að skoða hátíðina út frá öðrum tilgangi 

og þá með tilliti til félagslegra og menningarlegra markmiða.   

 Áhyggjur þátttakenda rannsóknarinnar beinast einkum að því að þeir telja 

ÍBV- Íþróttafélag sýna ákveðna græðgi þegar kemur að því að selja miða í dalinn. 

Aldrei er uppselt og því oft á tíðum margt um manninn í Herjólfsdal. Ein helsta 

tekjulind ÍBV- íþróttafélags er Þjóðhátíð. Stjórnendur hátíðarinnar gera sér því grein 

fyrir því að hámarka þurfi framlegð hverrar Þjóðhátíðar, til þess að hátíðin beri sig, 

eðli málsins samkvæmt. Stjórnendur hátíðarinnar ættu að hafa að leiðarljósi að ná 

fram samheldni frá samfélaginu og að samfélagið átti sig á hver ávinningurinn er líkt 

og Gursoy, Kim og Uysal (2004) fjalla um í rannsókn sinni. Sýn skipuleggjenda og 

íbúa bæjarfélagsins ættu að fara vel saman. Efnahagslegi tilgangurinn að laða að gesti 

og skapa tekjur með því að selja inn á hátíðina samkvæmt Quinn ( 2006). Það á einnig 

við um Þjóðhátíð. 

 Óánægja getur skapast ef viðburður breytir sínum grunneinkennum um of til 

að þóknast markaðslögmálum og einnig ef íbúum finnst samfélagið breytast of hratt 

vegna aukinnar ytri athygli líkt og Reid (2007) heldur fram.  Reid 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  nefnir og  vel  má  tengja  þá  við íbúa 

Vestmannaeyja sem hafa gaman af því að mæta á Þjóðhátíð. Það kom hins vegar 

rannsakanda á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar að fleiri eiga auðvelt með að 

sleppa alveg Þjóðhátíð heldur en að gera það ekki.   

 Neikvæðar félagslegar afleiðingar sjást í umhverfinu, s.s. rusl, umhverfisspjöll 

og tapi á þægindum sem geta haft áhrifa á líf íbúa samfélagsins. Eitt af því sem Reid 

nefnir er græðgi og er græðgi vissulega fylgifiskur viðburða. Hún segir þema þessara 

félagslegu afleiðinga séu m.a. traust, virðing, að losa um streitu og spennu og gleyma 

erfiðu tímunum og svo er kostnaður við að mæta á viðburðinn. Stolt, hvatning, 

tilfinningar, efnahagsleg áhrif eru þættir sem hafa áhrif á viðburði á landsbyggðinni 

(Reid, 2007). 
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5.3.3. Ókostir 

 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að helstu ókostir Þjóðhátíðar eru þau fíkniefnamál sem 

virðast algengir fylgifiskar hátíða. Þátttakendur telja að aukin fræðsla í formi forvarna 

og betri gæsla geti spornað gegn vímuefnanotkun. Í rannsókn sem gerð var á 

vímuefnanotkun á útihátíðum kemur í ljós að vímuefnanotkun er algengari á 

tónlistarhátíðum en í daglegu lífi. Vímuefnanotkun er algeng á tónlistarhátíðum hvar 

sem er í heiminum og er Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar ekki undanskilin (Hesse og 

Tutenges, 2012).         

 Athyglisverð er sú skoðun þátttakenda könnunarinnar á fjölmiðlum. Þeir telja 

fjölmiðla ekki gefa hátíðinni góð skil, heldur beini spjótum sínum að því neikvæða, 

s.s. fíkniefnamálum og nauðgunum en gefa þeim sem í rauninni hafa hvað mest 

gaman af og eru ekki með neitt vesen, lítinn gaum. Þeir telja að fjölmiðlar ættu að 

kynna sér betur aðstæður og að mæta í eigin skinni á hátíðina til að upplifa hana líkt 

og meirihluti gerir, með gleði í hjarta. 

  

„Það var ófögur mynd sem dregin var upp af þjóðhátíð Eyjamanna og þeim sjálfum í 

þættinum, Vikulokin á Rás eitt sl. laugardagsmorgun. RÚV ákvað að gefa skotleyfi á Páleyju 

Borgþórsdóttur og þjóhátíðina“ (eyjafrettir.is, 2015). 

  

 Nokkrum þátttakendum rannsóknarinnar er ofarlega í minni þau ummæli 

lögreglustjórans í Vestmannaeyjum um að gefa ekki upplýsingar til fjölmiðla um 

meintar nauðganir á Þjóðhátíð. Fjölmiðlar töldu að lögreglustjórinn væri að þagga 

niður kynferðisofbeldi og drógu upp slæma mynd af ástandinu. Það var þó ekki 

niðurstaða rannsóknar þessarar, heldur að fjölmiðlar væru of neikvæðir í umfjöllun 

sinni um Þjóðhátíð sem einkennist aðallega af unglingadrykkju, líkamsárásum, 

fíkniefnaneyslu og nauðgunum. Hátíðin sem eyjamenn sjá fyrir sér, upplifun þeirra á 

Þjóðhátíð og sú gleði sem ríkir nær ekki til áhuga fjölmiðla.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að þátttakendur telji hátíðina 

ómissandi lið í hinum árlegu viðburðum fjölskyldunnar og að kostir hennar séu mun 

fleiri en gallarnir. Þeir segja hana tengda menningu Vestmannaeyja og muni verða um 

ókomna tíð. Meira en helmingur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni segist ætla að 
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mæta á næstu Þjóðhátíð, sem telst jákvætt fyrir skipuleggjendur hátíðarinnar og sýnir 

að Vestmannaeyingar hafa jávætt hugarfar í sambandi við hátíðina. 

 

5.4. FRAMTÍÐARSÝN 

Það er ekki hægt að segja að þessar niðurstöður komi rannsakanda beint á óvart þar 

sem rannsakandi hefur upplifað Þjóðhátíð og þekkir til þeirra vandamála og hefða 

sem um ræðir í verkefni þessu. Hvað varðar fjölda gesta er mikilvægt að 

skipuleggjendur hátíðarinnar geri sér grein fyrir þeim takmörkunum sem eyjan býr 

yfir. Small, Edwards og Sheridan (2005) telja að skipuleggjendur ættu að vita hvaða 

áhrif hátíðin hefur á fólk, svo þeir viti hvort þeir eigi að leggja áherslu á þau áhrif eða 

að reyna að lágmarka þau, í skipulagningu hátíða og viðburða í framtíðinni. Þess 

vegna skiptir miklu máli að standa fagmannlega að skipulagningu slíkra hátíða, þar 

sem hætta er á að skoðanir hátíðargesta og heimamanna fari ekki saman við skoðanir 

skipuleggjenda hátíðarinnar. Ef heimamenn eru ekki ánægðir með fyrirkomulagið er 

alls óvíst að þeir mæti í dalinn. Þá er sjarmi hátíðarinnar líklega horfinn. Heimamenn 

skipa stóran sess í þátttöku hátíðarinnar og ekki síður sem gestgjafar þeirra sem koma 

ofan af fasta landinu til þess að sækja hátíðina. Efnahagsleg áhrif hátíða eru mikilvæg, 

en félagsleg áhrif geta haft enn dýpri áhrif á samfélagið samkvæmt Delamere (1999). 

Skilningur á þörf fyrir jafnvægi milli efnahagslegra og félagslegra markmiða er 

mikilvægur. Það er eitthvað sem stjórnendur Þjóðhátíðar geti skoðað, en það er að 

finna þetta jafnvægi á milli þess efnahagslega og félagslega.   

 Aðstandendur hátíðarinnar þurfa kannski að velta því fyrir sér hvenær nóg er 

nóg. Getur lítil eyja tekið á móti endalausum straumi af hátíðargestum. Er til nóg af 

fólki sem er til í að vinna í kringum hátíðina og hafa gaman af vinnunni. 

Framangreindar niðurstöður rannsóknarinnar ríma við það sem fræðimenn  benda á 

um mikilvægi þess að undirbúa vel hátíðir af þessum toga og taka með í reikninginn 

sjónarmið þeirra sem eru íbúar á svæðinu og gæta að hagsmunum þeirra.   

 Flestir þátttakendur rannsóknarinnar eru sammála því að Þjóðhátíð sé kominn 

til vera um ókomna tíð. Cole og Illum (2005) telja að gæði hátíðarinnar veiti ánægju 

og geri það að verkum að gestir eru líklegri til að mæta aftur á hátíðina. Það rímar við 

kenningar Kozorog (2011) sem segir að ánægðir viðskiptavinir hátíða eru líklegir til 

að dreifa jákvæðu orði um hátíðina og eru mun líklegri til að mæta aftur á hátíðina. 
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Gæta þarf að því að starfsemi hátíðarinnar passi við væntingar sveitarfélagsins þannig 

að góð samsvörun sé á væntingum og þörfum heimamanna. 

        

5.5. BORGARAFUNDUR UM ÞJÓÐHÁTÍÐ 

Rannsakandi fór á borgarafund sem haldinn var í fundarsal Íþróttahúss 

Vestmannaeyja. Á fundinum var farið yfir síðustu Þjóðhátíð, hvað gekk vel og hvað 

hefði betur mátt fara. Fáir mættu á fundinn og flestir voru það þeir sem einhverja 

vinnu höfðu lagt í undirbúning hátíðarinnar. Á fundinum kom fram að síðasta hátíð 

(2015) hafi farið vel fram, enda veðrið með eindæmum gott.  

 Tjöldunin gekk betur en áður, þar sem þeir sem leggja einhverja vinnu í 

undirbúningnum fá tveggja mínútna forskot til að velja sér stæði fyrir hvíta tjaldið sitt, 

á undan öðrum. Að þessu sinni voru þeir í vesti sem greindi þá frá hinum. Það gekk 

vel og voru flestir sáttir við þetta fyrirkomulag. Lítið var um þetta svokallaða svindl, 

þar sem helmingurinn af þeim sem eru mættir í dalinn til þess að ná stæðinu sínu, fara 

afstað þegar forskotið byrjar. Þjóðhátíðarnefnd taldi umferðina að þessu sinni í dalinn 

hafi gengið mun betur en áður, þar sem betri stjórnun var á þeim sem hleypt var inn í 

dalinn. Hins vegar var því velt fram að ef eitthvað stórvægilegt kæmi upp á í dalnum, 

væri nú ekki hlaupið að því að komast þar að, þar sem mikið er um bifreiðar fyrir og 

þá sem eru með merkingar í bílum sínum, svokallaða passa, þar sem þeir hafa leyfi til 

þess að keyra inn í dalinn.  

 Rætt var um þá fækkun sem var á hvítu tjöldunum þetta árið og hvort tími sé 

kominn til að markaðssetja meira í Vestmannaeyjum. Það var slegið út af borðinu og 

talið að eftir stórar hátíðar eins og t.d. árið 2014, tækju Vestmannaeyingar stundum 

eitt ár í frí frá hátíðinni og það væri eðlilegt. Vonast var eftir fleiri hvítum tjöldum á 

næsta ári. Rædd var sú hugmynd að bæta barnadagskránna, samgöngur í dalinn, 

umfjöllun fréttamiðla um hátíðina og forvarnir. Það er í takt við það sem rannsókn 

þessi leiddi í ljós um viðhorf til Þjóðhátíðar, þar sem þátttakendur vilja sjá betri 

umfjöllun í fjölmiðlun, bættari barnadagskrá, betri samgöngur í dalinn og betri 

forvarnir.         

 Svokallaður VIP-miði virtist ganga vel upp en þá er stílað inn á aðkomufólk, 

sem fékk farmiða til Eyja, miða í dalinn, ásamt einhverjum fríðindum. Rannsakandi 

veltir því fyrir sér hvort tími sé kominn til að veita þeim sem eru íbúar Vestmannaeyja 

svoleiðis fríðindi sem myndi auka aðsókn heimamanna á hátíðina.   
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 Minnst var á þá óánægju sem stjórnendur hátíðarinnar eru meðvitaðir um, en 

það er betri dagskrá fyrir þá sem eru yngri. Það virðist þrautinni þyngri að finna 

eitthvað sem gæti hentað. Einnig kom sú umræða upp að dalurinn telst helst til þess 

að vera of lítill til þess að fara að bæta við einhverjum mannvirkjum og að ákveðinn 

hluti af honum sé friðaður og því megi lítið raska til.    

 Rannsakandi hafði þá tilfinningu að stjórnendur Þjóðhátíðar Vestmannaeyja 

geri sér grein fyrir þeim takmörkunum sem Þjóðhátíð hefur og séu meðvitaðir um 

hvað megi betur fara. Augljóst var á fundinum að stjórnendur eru að leita leiða svo að 

ánægja sem flestra ríki á hátíðinni.   

 

5.6. HAGNÝTT GILDI 

Niðurstöðu þessara rannsóknar má nýta við skipulagningu hátíðar af þessum toga, líkt 

og Þjóðhátíð. Skipuleggjendur og aðstandendur hátíðarinnar gætu tekið 

niðurstöðurnar til greina þegar breyta og bæta á skipulag hátíðarinnar, og haft 

sjónarmið íbúa eyjunnar að leiðarljósi.  

 Frekari rannsóknir á þessu sviði geta verið á þeim sem sækja hátíðina, þ.e. á 

þeim sem koma ofan af fasta landinu og eiga engar rætur að rekja til Vestmannaeyja. 

Möguleiki væri á að kanna viðhorf þeirra og væntingar til hátíðarinnar og einnig hver 

hvatinn er að sækja slíka hátíð sem er fjarri heimabyggð og þar að auki á eyju. 

Þjóðhátíð býður upp á marga möguleika til rannsókna, sem dæmi mætti kanna hefðir, 

sögu og þátttöku eyjamanna í gegnum tíðina. Einnig er möguleiki á að rannsaka 

vímuefnanotkun og fara ofan í saumana á þeim efnum, með það að markmiði að 

sporna gegn þeirri þróun og koma í veg fyrir að fíkniefnin nái til hátíðarinnar með því 

að grennslast fyrir um tilvist þeirra og hvaða leiðir má fara í frekari forvörnum.  

 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að greina þau vandamál sem upp geta 

komið á Þjóðhátíð, ásamt því að greina viðhorf íbúa eyjunnar til hátíðarinnar, með 

það að markmiði að hátíðin geti haldið áfram að veita eyjamönnum og gestum hennar 

þá gleði sem hún hefur hingað til gert. Gleðin og ánægjan sem fylgt hefur Þjóðhátíð 

má ekki glatast og síður þær hefðir sem ríkt hafa í kringum hátíðina. Án eyjamanna, 

hvítu tjaldanna og hefðanna er engin Þjóðhátíð. 

 Áhugavert væri að framkvæma svokallaða SVÓT-greiningu á Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja, þar sem farið er ofan í þá styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri 

sem hátíðin gæti staðið frammi fyrir. Slík greining gefur henni vægi til frekari 
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rannsókna. Þær ógnanir sem finna má í sambandi við Þjóðhátíð mætti þá ef til vill 

snúa upp í andhverfu sína og líta á þær sem tækifæri. Að finna vandamálið og 

viðurkenna það, er leiðin til að búa til tækifæri. Þannig er það að þegar einhver þáttur 

hefur verið greindur sem vandamál er hægt að hefjast handa við að bæta úr þeim 

ágalla.  

 Erfitt er að alhæfa um niðurstöður rannsóknar þessarar en niðurstaðan ætti að 

geta stutt nýja rannsókn á svipuðum nótum til að tryggja réttmæti hennar.  

 

5.7. SAMANTEKT UMRÆÐU 

Hér hefur verið rætt um Þjóðhátíð með hliðsjón af þeim fræðikenningum sem fjallað 

er um í fyrri köflum. Farið hefur verið yfir þær niðurstöður sem helst þóttu 

athyglisverðar og þær ræddar í ljósi kenninga er tengjast viðfangsefninu.  

 

 Meirihluti Vestmannaeyinga er ánægður með Þjóðhátíð 

 Áhugi á Þjóðhátíð er mikill meðal þátttakenda 

 Viðhorf þátttakenda er gott í sambandi við Þjóðhátíð 

 Þjóðhátíð er mikilvæg þátttakendum könnunarinnar 

 Meiri hluti þátttakenda getur vel sleppt því að mæta á Þjóðhátíð 

 Vestmannaeyingar ætla flestir að mæta á næstu Þjóðhátíð og sumir hverjir 

mæta til að vinna 

 Þátttakendur vilja flestir ekki frekari fjölgun gesta á Þjóðhátíð  

 Þátttakendur telja Þjóðhátíð vera jafnt fyrir heimamenn, fjölskyldufólk og 

aðkomugesti 

 Flestir kvíða ekki fyrir Þjóðhátíð 

 Allflestir telja Þjóðhátíð vera komna til að vera 

 Hátíðin er skemmtun fyrir alla 

 Hátíðin gefur vel af sér fjárhagslega 

 Hátíðin er góð auglýsing fyrir Vestmannaeyjar 

 Hátíðin er mikilvæg fyrir ÍBV- Íþróttafélag 

 Hátíðin er mikilvæg samfélaginu 

 Helstu breytingar sem eyjamenn vilja sjá eru: 

 betri barnadagskrá 
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 bættari samgöngur í dalinn 

 lægra miðaverð 

 betri salernisaðstaða 

 betri umfjöllun í fjölmiðlum 

 betri forvarnir 

 Fylgni er á milli búsetur í Eyjum og fjölda sóttra Þjóðhátíða 

 Fleiri konur en karlar hafa mikinn áhuga á að taka þátt í Þjóðhátíð 

 Fleiri konur en karlar eru mjög ánægðar með Þjóðhátíð 
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6. LOKAORÐ 

 

Hátíðir eins og Þjóðhátíð teljast til þess að vera upphafning eða tilbreyting frá amstri 

hversdagsleikans. Tilbreyting af þessu tagi getur virkað jákvætt á bæjarlífið, þar sem 

þær færa bæði ferskleika og sameiningu bæjarbúa og í leiðinni styrkja tengsl innan 

bæjarfélagsins. Þær gefa ekki einungis hvata til að þróa nýja samvinnu, heldur styrkja 

þær einnig sambönd, fjölskyldubönd, samveru og sameiningu. Þess vegna má segja að  

Þjóðhátíð sé mjög mikilvæg samfélagi Vestmannaeyja.  

 Með rannsókn þessari er augljóst að þátttakendur eru meðvitaðir um það sem 

gott er og það sem betur má fara yfir hátíðina. Rannsóknin miðaði að því að svara 

spurningunni hvort lífið væri yndislegt á Þjóðhátíð. Þátttakendur voru beðnir um að 

taka afstöðu til Þjóðhátíðar, fjölda gesta, mikilvægi hennar, hvort viðkomandi mæti 

o.fl. Niðurstaða könnunarinnar gefur í ljós að þátttakendur eru almennt jákvæðir í 

garð Þjóðhátíðar og telja hana mikilvæga samfélaginu en benda góðfúslega á nokkrar 

breytingar sem þeir vilji sjá á hátíðinni, til bóta. Þeir óska þess að hátíðin fari ávallt 

vel fram og að stjórnendur hennar séu meðvitaðir um tilvist og þátttöku eyjamanna í 

hátíðinni. Ekki er það ósk þátttakenda að fólk af fasta landinu hætti að mæta á 

Þjóðhátíð, heldur að takmarka megi þann fjölda sem sækir hátíðina á einhvern hátt. 

Sumir vilja sjá meira lagt upp úr því að hátíðin sé fjölskylduhátíð og að markaðssetja 

eigi hana sem slíka. Ekki að hátíðin fái þann stimpil á sig að vera hátíð áfengis og 

fíkniefna.   

 Það sem Þjóðhátíð skilar Vestmannaeyingum mætti teljast félagslegt og 

menningarlegt virði og eru það ekki síður börnin sem eru spennt fyrir hátíðinni og er 

kannski kominn tími til að þau finna að hátíðin er einnig þeirra. Það er almennt álit í 

þessari rannsókn að hátíðin skili miklu til íbúa Vestmannaeyja, s.s. að styrki samstöðu 

íbúa og veiti ánægju og gleði á meðan á henni stendur. Þessa þætti er erfitt að leggja 

mælistiku á en skipta samfélaginu miklu máli og má ekki vanmeta. Tilurð og 

fyrirkomulag Þjóðhátíðar má eflaust breyta og leita lausna til að koma á móts við 

þarfir þeirra sem þangað sækja. Til þess að svo megi verða er mikilvægt að 

stjórnendur hátíðarinnar átti sig á þeim vanköntum sem hátíðin hefur og hafi getu til 

þess að ná í samvinnu meðal heimamanna. Það er mat rannsakanda að til þess að 

hátíðin gangi sem best sé mikilvægt að stjórnendur hennar gefi því gaum, hvað það er 

sem eyjamenn óski í sambandi við hátíðarhöldin og hvaða breytingar megi verða á 
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hátíðinni. Þær breytingar sem fram komu í könnuninni eru alls ekki stórvægilegar og 

ætti að vera auðvelt að finna lausn á þeim.  

 Fræðigrunnur rannsóknar var ágætur þar sem rannsakandi fór yfir ýmsar 

rannsóknir sem tengjast bæði hátíðum og samfélögum.  

 Rannsóknaraðferð sem notuð var í rannsókn þessari hefur sínar takmarkanir 

eins og aðrar rannsóknaraðferðir og má segja að réttmæti rannsóknarinnar sé 

takmarkað. Þó var úrtak rannsóknar valið með hliðsjón af rannsókninni, þ.e. íbúar 

Vestmannaeyja.  

 Velgengni Þjóðhátíðar veltur mikið á  krafti  samfélagsins og skipuleggjenda 

hátíðarinnar. Þess vegna ætti starfsemi hátíðarinnar að hafa í huga væntingar 

eyjamanna, þannig að góð samsvörun sé á væntingum og þörfum heimamanna. Góðar 

hugmyndir eru lykillinn að betri árangri. 

Með því að fjalla um Þjóðhátíð Vestmannaeyja var hugmyndin að rýna í viðhorf 

heimamanna til Þjóðhátíðar.  
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VIÐAUKAR 

 

VIÐAUKAR 1 – SPURNINGAKÖNNUN 

 

Þátttakendum er hvorki skylt að svara könnuninni né einstökum spurningum en öll 

svör eru vel þegin. Fullrar nafnleyndar er heitið og mun nafn þátttakenda hvergi koma 

fram.  

  

1. Kyn? 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Karl 

 Kona 

 

2. Í hvaða aldursflokki ert þú? 

  

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 20 ára og yngri 

 21 – 30 ára 

 31 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 – 60 ára 

 61 – 70 ára 

 Eldri en 70 ára 

 

 

3. Hversu lengi hefur þú búið í Vestmannaeyjum? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

Flettivalmöguleiki frá 1 – 90+ 
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4. Hve margar Þjóðhátíðir hefur þú sótt? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

Flettivalmöguleiki frá 1 – 90+ 

 

 

5. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að taka þátt í Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja? 

  

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Mjög mikinn 

 Frekar mikinn 

 Hvorki mikinn né lítinn 

 Frekar lítinn 

 Mjög lítinn 

 Veit ekki 

 Kýs að svara ekki 

 

6.  Ef áhugi er mikill, hvað finnst þér vera mikilvægast við Þjóðhátíð? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Telur þú viðhorf íbúa Vestmannaeyja til Þjóðhátíðar almennt jákvætt eða 

neikvætt? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Mjög jákvætt 

 Frekar jákvætt 
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 Hvorki jákvætt né neikvætt 

 Frekar neikvætt 

 Mjög neikvætt 

 Veit ekki 

 Kýs að svara ekki 

 

8.  Telur þú einhverja galla vera á hátíðinni, ef svo er hverjir eru þeir 

helstir? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9.  Hversu mikilvæga eða lítilvæga telur þú Þjóðhátíð vera fyrir samfélag 

Vestmannaeyja? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Mjög mikilvæga 

 Frekar mikilvæga 

 Hvorki mikilvæg né lítilvæg 

 Frekar lítilvæg 

 Mjög lítilvæg 

 Veit ekki 

 Kýs að svara ekki 

 

 

11. Hverjir eru helstu ókostir Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum? 

 

Hér eru gefnir svarmöguleikarnir, mjög sammála, frekar sammála, hvorki/né 

sammála, frekar ósammála og mjög ósammála. 

 

 Hátíðin er skemmtun fyrir alla 

  Hátíðin gefur vel af sér fjárhagslega 
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 Hátíðin er góð auglýsing fyrir Vestmannaeyja 

 Hátíðin er mikilvæg fyrir ÍBV 

 Hátíðin er ekki mikilvæg fyrir samfélagið 

 

 

11.  Ertu hlynnt/ur eða andvíg/ur fjölgun gesta á Þjóðhátíð? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Mjög hlynnt/ur 

 Frekar hlynnt/ur 

 Hvorki hlynnt/ur né andvíg/ur 

 Frekar andvíg/ur 

 Mjög andvíg/ur 

 Veit ekki 

 Kýs að svara ekki 

 

12.  Hverjir eru helstu ókostir Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum? 

 

Hér eru gefnir svarmöguleikarnir, mjög sammála, frekar sammála, hvorki/né 

sammála, frekar ósammála og mjög ósammála. 

 

 Neikvæð áhrif á ímynd staðarins   

 Of mikið álag á heimamenn   

 Mikil vinna fyrir heimamenn   

 Of mikið álag á alla þjónustu, s.s. heilbrigðisþjónustu og löggæslu   

 Mikið ónæði frá gestum hátíðarinnar   

 Þeir sem að hagnast eru ekki sjáanlegir   

 Allt of fjölmenn hátíð  

 Engir ókostir 
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13. Telur þú einhverju að eftirtöldu megi breyta eða bæta? 

 

Hér eru gefnir svarmöguleikarnir, mjög sammála, frekar sammála, hvorki/né 

sammála, frekar ósammála og mjög ósammála. 

 

 Skipulagi á tjöldun hvítu tjaldanna   

 Samgöngur í dalinn   

 Barnadagskráin   

 Umfjöllun í fjölmiðlun   

 Forvarnir   

 Dagpassar 

 

14. Með tilliti til spurningar, hvað megi breyta eða bæta, hverjar eru helstu 

breytingar sem þú vilt sjá? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Hversu mikilvæga eða lítilvæga er Þjóðhátíð fyrir þig persónulega? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Mjög mikilvæg 

 Frekar mikilvæg 

 Hvorki mikilvæg né lítilvæg 

 Frekar lítilvæg 

 Mjög lítilvæg 

 Veit ekki 

 Kýs að svara ekki 

 

 

16. Gætir þú sleppt Þjóðhátíð algjörlega? 

 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 
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  Já  

  Nei 

 Veit ekki 

 

17.  Ef nei, hvers vegna ekki? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

18. Fyrir hvern er Þjóðhátíð? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Heimamenn  

 Fjölskyldufólk 

 Aðkomugesti 

 Allt að ofan töldu 

 

 

19. Kvíðir þú Þjóðhátíð á hverju ári? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 
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20. Hvert er viðhorf þitt til stærðar hátíðarinnar, með tilliti til fjölda gesta? 

  

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið 

 

 Mjög fjölmenn  

   Frekar fjölmenn 

   Hvorki fjölmenn né fámenn 

   Frekar fámenn 

   Mjög fámenn 

   Veit ekki 

   Kýs að svara ekki 

 

 

21. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja?  

 

  Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

   Mjög ánægð/ur 

   Frekar ánægð/ur 

   Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur  

   Frekar óánægð/ur 

   Mjög óánægð/ur 

   Veit ekki 

   Kýs að svara ekki 

 

22. Telur þú líklegt að þú verðir á næstu Þjóðhátíð? 

 

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Já ég verð á næstu Þjóðhátíð 

 Já ég verð á næstu Þjóðhátíð til að vinna 

 Nei ég verð ekki á næstu Þjóðhátíð en ég verð á eyjunni 

 Nei ég verð ekki á næstu Þjóðhátíð og ég verð ekki á eyjunni 
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 Veit ekki 

 Kýs að svara ekki 

 

 

23. Telur þú Þjóðhátíð vera komin til að vera? 

  

 Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

 

24.  Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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VIÐAUKI 2.1 – TÍMAÁÆTLUN VERKEFNISINS 

Áætlað að ritgerðin taki 14 vikur, eða sem nemur einni önn. Þessum vikum er skipt 

upp svo að rannsakandi geti skipulagt ritgerðina og skilað til leiðbeinanda á tilsettum 

skilatíma, ásamt því að skila endanlegri útgáfu verkefnisins á réttum tíma. Hér verður 

hverjum verkþætti skipt upp í vikurnar með lit, einn litur fyrir hverja viku. Námið 

hefst 28. ágúst. Útskrift úr náminu er 13. febrúar 2016, samkvæmt skóladagatali 

skólans.  

Verkferill meistararitgerðar  

Verkþáttur Tímabil 

Mótun rannsóknar - fundur með kennara / leiðbeinanda 
31. ágúst – 

3.sept 

Drög að rannsóknaráætlun - skil 4. sept 

Lokaskil á rannsóknaráætlun 11.sept 

Drög að inngangi (úr rannsóknaráætlun) 12.sept 

Drög að fræðikafla 13. – 20.sept 

Drög að aðferðafræðikafla 
21.sept – 

26.sept 

Senda til leiðbeinanda drög að fræðikafla og aðferðafræðikafla ásamt 

rannsóknargögnum (viðtalsspurningar, drög að spurningakönnun, 

greiningarrammi, kynningarbréf o.s.frv.) 

28.sept 

Fundur með leiðbeinanda - undirbúningur fyrir gagnaöflun 29.sept 

Gagnaöflun / greining skv. kenningaramma 
29. sept – 

6.okt 

Greining gagna 
7.okt – 
12.okt 

Ritun niðurstöðukafla - senda til leiðbeinanda  13.okt 

Endurskoðun á niðurstöðukafla  14.okt 

Viðbætur og endurskoðun á fræðikafla  15.okt 

Viðbætur og endurskoðun á aðferðafræðikafla  16.okt 

Ritun umræðukafla (tengja saman niðurstöður og fræðilegan bakgrunn)  17. – 18.okt 

Senda umræðukafla á leiðbeinanda  20.okt 

Endurskoðun á inngangi  21.okt 

Ritun abstrakts  24.okt 

Senda lokadrög á ritgerð til leiðbeinanda  26.okt 

Laga skv. ábendingum leiðbeinanda  9.nóv 

Senda ritgerð í próförk  18.nóv 

Senda ritgerð í prentun  24.nóv 

Skila ritgerð á skrifstofu skólans  27.nóv 

Undirbúningur fyrir vörn  Janúar 2016 

Meistaravörn  Janúar 2016 

Útskrift 
Febrúar 

2016 
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VIÐAUKI 2.2. KYNNINGARBRÉF 

Ágæti þátttakandi. 

Rannsókn þessi er hluti af meistaraverkefni mínu í menningarstjórnun við Háskólann 

á Bifröst. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf heimamanna til 

Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum og af því tilefni vil ég biðja þig um að svara 24 

spurningum. 

Tekið skal fram að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum eða 

spurningakönnuninni í heild sinni en öll svör eru vel þegin. 

Fullrar nafnleyndar er heitið og nafn mun þátttakenda hvergi koma fram og því ekki 

hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda. 

Með von um góð viðbrögð og með fyrirfram þökk, 

Sigrún Alda Ómarsdóttir Meistaranemi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


