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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um aðsóknir íslenskra tónlistarhátíðagesta á innlendar hátíðir í ljósi 

félagsauðs ásamt mótun rýmis innan íslenskra tónlistarhátíðavettvanga. Tónlistarhátíðir 

eru þátttökuviðburðir sem áreita öll skynfæri og eru menningarleg rými merkingarbær við 

rannsóknir á hátíðum þar sem þær eru nothæfar sem lykilvettvangur fyrir einstaklinga til 

þess að móta og endurgera persónuleikaskilríki sín yfir tíma. Fræðileg nálgun ritgerðinnar 

byggir á hvötum að ferðalögum með áherslu á ferðir á sérstaka viðburði og skilgreiningum 

á viðburðaferðamennsku, tónlistarferðamennsku og tónlistarhátíðum. Þá er 

félagsfræðikenningum um félagsauð og veruhátt beitt til athugunar á viðfangsefninu. 

Iceland Airwaves, Secret Solstice Festival og Sónar Reykjavík eru þrjár stærstu 

tónlistarhátíðir Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að staðsetja þær árlegu hátíðir, 

innan þjóðfélagsins sem menningarafurðir. Það er gert með því að veita heildræna yfirsýn 

yfir aðdráttarafl þeirra og félagsleg áhrif, sem hvata íslenskra gesta fyrir aðsókn á þeim. 

Með rannsókninni verður reynt að áætla mikilvægi félagsauðs sem áhrifavald á aðsókn 

gesta og einnig verður reynt að varpa ljósi á það hvaða veruhátt fólk tileinki sér á 

tónlistarhátíðunum og hvort það skapist rými til óhefðbundins veruháttar við slíkt 

hátíðarhald. Rannsóknin byggir á sex eigindlegum einstaklingsviðtölum þar sem 

viðmælendur hafa sótt að minnsta kosti eina af tónlistarhátíðunum þremur. Þá var rætt 

við tvo gesti fyrir hverja hátíð sem hafa sótt þá stöku hátíð allt frá einu sinni til sex sinnum. 

Greind þemu voru sex talsins. 

Niðurstöður benda til þess að aðsókn Íslendinga á hátíðir í þeirra nærumhverfi byggir 

á hvötum mótuðum af innbyrðis tengslum sem er háður félagsauð þeirra. Einnig mótast 

vettvangur á hátíðunum fyrir fögnun fjölbreyttra veruhátta þar sem einstaklingar ná að 

fjarlægja sig frá daglegum skyldum sínum. Þar af leiðandi mótast rými fyrir nýja upplifun 

og prófun á nýjum veruhætti. Dregin er sú meginályktun að félagsauður sé uppistaða 

skilvirkra íslenskra tónlistarhátíða vegna samhengisáhrifa hans og úrslitavalds fyrir aðsókn 

gesta, ásamt því að hátíðahaldið byggi upp vettvang þar sem veruháttur mismunandi 

hópa skarast með jákvæðri útkomu.
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni mitt til B.A. prófs í félagsfræði við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin markar tiltekinn enda skemmtilegrar og viðburðaríkrar skólagöngu 

minnar þar en einnig gagntakandi upphaf þess sem við tekur í kjölfarið. 

Hrifning mín á tónlistarhátíðum er fyrst og fremst áunnin með eigin reynslu af þeim á 

erlendri grundu. Hugmyndin að viðfangsefni rannsóknarinnar og mótun aðaláherslna 

hennar spratt út frá áhuga mínum á viðburðasviðinu og sameiningu fólks við ýmsa fögnuði 

en samhliða því að stunda nám í félagsfræði við Háskóla Íslands iðka ég nám í 

viðburðastjórnun við Háskólann á Hólum. 

Þakklæti mitt fyrir veittan stuðning á misserinu beinist að því fólki sem stendur mér 

næst. Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir og systir fyrir ævinlega aðstoð samfleytt í 

náminu, fyrir að stappa í mig stálinu þegar á móti blés og fyrir yfirlestur á verkinu. 

Burðarvirki þeirra felur í sér áhrifamikla innviði sem einkennast af ómetanlegri eflingu í 

öllu því sem ég tek mér fyrir hendur, undantekingarlaust.  Mínum nánustu vinkonum kann 

ég innilegar þakkir fyrir veittan styrk og skilning á því álagi sem ég hef fundið fyrir í ferli 

þessa ritverks. Öðrum vinum og vandamönnum vil ég þakka fyrir uppörvandi hvatningu 

og tillitsemi í minn garð á þessu tímabili. Þá þakka ég einnig viðmælendum mínum fyrir 

veitt viðtöl og skemmtilegar umræður. Þáttur þeirra í rannsókninni er mikilvægur 

burðarstólpi hennar og án þeirra innleggs hefði hún ekki verið möguleg. Að lokum vil ég 

þakka leiðbeinanda mínum, sameiginlegum áhugamanni um viðfangsefnið og vini, Arnari 

Eggert Thoroddsen, aðjúnkt við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, fyrir framúrskarandi 

leiðsögn, jákvætt viðmót og liðlegheit við skrifin.  
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1 Inngangur 

Ísland státar af mörgum góðum tónlistarhátíðum. Sumar hverjar hafa verið við lýði mun 

lengur en aðrar, þá einhverja áratugi en íslenskar tónlistarhátíðir teljast tiltölulega ungar 

ef litið er til líftíma þeirra í samanburði við aðrar á alþjóðavísu. Íslenskar tónlistarhátíðir 

hafa tækifæri til stækkunar ef rétt er farið að varðandi þróun á þeim og slíkar hátíðir ber 

að skoða í sambandi við styrkjandi og hamlandi þætti hvað varðar frambærileika þeirra 

og getu til þess að festast í sessi innan samfélagsins til lengri tíma litið. 

Viðburðaferðamennska er fremur nýtt fyrirbæri sem hefur skapað sér grundvöll innan 

ferðaþjónustu frá því að hún var viðurkennd innan ferðaþjónustugeirans. Sú 

ferðamennska fellur innan tegundar menningartengdrar ferðamennsku og er 

tónlistarferðamennska, sem felur meðal annars í sér ferðir fólks á tónlistarhátíðir, 

undirflokkur viðburðaferðamennsku. Viðburðaferðamennska er sívaxandi þáttur 

ferðaþjónustu. Vinsældir og tíðni íslenskra tónlistarhátíða eru að færast í aukana sem 

skilar þeim frekari viðurkenningu í formi fjölbreytts þjóðernis gesta ásamt aukinnar 

aðsóknar með ári hverju. Því finnst höfundi mikilvægt að beina sjónum að tilteknum 

íslenskum tónlistarhátíðum í ritgerðinni með ferðamálafræðilegum nálgunum og 

tilheyrandi hugtökum í samblandi við félagsfræðikenningar. 

Tónlistarhátíðir um allan heim hafa missterkt aðdráttarafl en margar hverjar laða fólk 

að hvaðanæva úr heiminum og hafa í kjölfarið jákvæð efnahagsleg áhrif á hagkerfi 

tiltekinna svæða. Félagsleg, menningarleg og lýðfræðileg áhrif íslenskra tónlistarhátíða og 

stað þeirra innan þjóðfélagsins og hins félagslega umhverfis er vert að skoða nánar en 

nýrri hátíðir líkt og Secret Solstice og Sónar Reykjavík sem voru haldnar fyrst árin 2011 og 

2013, eiga mikla möguleika á frekari framþróun og á því að verða með tímanum sterkara 

aðdráttarafl fyrir innlenda og erlenda gesti. Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves er hins 

vegar mun rótgrónari hátíð og hefur lengi verið stærsta og umfangsmesta tónlistarhátíð 

Íslendinga. Þar af leiðandi þykir höfundi mikilvægt að skoða þá hátíð einnig, í því skyni að 

finna samhljóðandi einkenni á milli valinna hátíða og leggja mat á ímynd þeirra út af fyrir 

sig sem og áhrif þeirra á ímynd íslensks samfélags. 

Í umfjöllun minni og rannsókn á viðfangsefni þessu mun ég vitna í tiltekna fræðimenn 

og kenningar þeirra og reyna þar með að tengja nálganir þeirra við tiltekin einkenni 

valinna tónlistarhátíða sem móta helstu þemu sem komu fram í greiningu á 
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einstaklingsviðtölunum. Tilgátur rannsóknarinnar snúa að því að félagslegt, 

menningarlegt og efnahagslegt mikilvægi íslenskra tónlistarhátíða sé að færast í aukana 

og þar sem að tónlist er menning ber að skoða stað hátíðanna innan íslensks 

menningarsamfélags. Rannsóknin verður bundin við höfuðborgarsvæðið vegna 

staðsetningu valinna hátíða innan þess. Sömuleiðis verður rannsóknin byggð á viðmótum 

einstaklinga sem eru bundnir því umhverfi með búsetu og taka hátíðirnar sér því stað 

innan þeirra nærumhverfis. Unnið er útfrá þeim tilgátum að veruháttur (e. habitus) fólks 

taki breytingum á tónlistarhátíðum og verður leitast svara við mikilvægi hefðbundins 

veruháttar innan skilgreinds menningarrýmis. Veruháttur felur í sér líkamlegt og andlegt 

hátterni einstaklinga sem mótast af félagslegum athöfnum þeirra og reynslu innan ýmissa 

vettvanga sem þeir tilheyra og er hugtakið runnið frá franska félagsfræðingnum Pierre 

Bourdieu. Veruháttur verður útskýrður til hlítar síðar í ritgerðinni, þá með áherslu á þá 

fullyrðingu að hann móti val einstaklinga á menningarafurðum og tómstundastarfi. Í því 

ljósi er hugað að því hvort að þáttur tónlistarhátíða í hinu félagslega umhverfi gæti virkað 

sem mekkanismi (e. mechanism) fyrir samheldni fjöldans og mótað sameiginlega 

sjálfsmynd fjölbreyttra hópa á tónlistarhátíðum. Einnig er gengið út frá þeirri tilgátu að 

fólk leiti í það tónlistarumhverfi sem styrkir persónuleika þess í samræmi við þann 

félagsauð (e. social capital) sem það býr yfir en sá auður felur í sér tengslanet einstaklinga 

og getu þeirra til að rækta þau innbyrðis sambönd sem þar er að finna.  

Rannsóknarspurningar eru tvær. Sú fyrri hljóðar svo: Hefur félagsauður einstaklinga 

marktæk áhrif á mætingu þeirra á íslenskar tónlistarhátíðir? Sú síðari er eftirfarandi: 

Myndar þátttaka Íslendinga á tónlistarhátíðum í nærumhverfi þeirra rými fyrir 

frábrugðinn veruhátt þeirra? Þá verður enn fremur reynt að staðsetja íslenskar 

tónlistarhátíðir innan samfélagsins sem menningarafurðir. 

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla. Annar kafli felur í sér ferðamálafræðilega umfjöllun 

og kenningarlega nálgun um hvata fólks að ferðalögum og flokkun ferðamennsku sem 

felur meðal annars í sér viðburðaferðamennsku og tónlistarferðamennsku. Í síðari hluta 

þess kafla er gert grein fyrir félagsfræðilegri nálgun ritgerðarinnar, þá kenningar Pierre 

Bourdieu um félagsauð og veruhátt sem og kennismíð James Coleman og Robert Putnam 

ásamt rýmishugleiðingum Paul Cloke. Rannsakandi telur kenningar þessar áhrifamikið tól 

sem geta nýst til þess að draga upp sem skýrasta mynd af tónlistarhátíðum sem félagslegu 

fyrirbæri. Kafli þrjú inniber yfirlit yfir íslensku tónlistarhátíðirnar Iceland Airwaves, Secret 
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Solstice og Sónar Reykjavík, þróun þeirra yfir árin, umfang, sögulegt samhengi o.fl. Í fjórða 

kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknar og framkvæmd hennar ásamt úrvinnslu 

þemagreiningar. Í fimmta kafla eru niðurstöður þemagreiningar greindar í ljósi framsettra 

kenninga. Í sjötta og síðasta kaflanum er kenningarleg nálgun dýpkuð enn frekar í 

samræmi við viðfangsefnið, svarað verður rannsóknarspurningum og ályktanir höfundar 

í kjölfar umfjöllunar lagðar fram. 
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2 Kenningarleg nálgun 

Tónlistarhátíðir eru manngerð fyrirbrigði sem hafa margþætt áhrif innan samfélaga og 

eru þær því iðulega rannsakaðar innan mismunandi fræðasviða. Meðal annars spila 

hátíðir sem þessar stóran þátt í þróun ferðamennsku innan svæða (Gibson & Cornell, 

2005) en upplifun gesta á þeim er margskonar svo félags- og lýðfræðileg áhrif hátíða hafa 

sömuleiðis áhrif á ímynd samfélaga (Getz, 1993). Höfundi þykir því áhugavert að flétta 

nálgunum ferðamálafræða og félagsfræða saman og beita viðeigandi kenningum innan 

þeirra sviða á viðfangsefnið. 

Í fyrri hluta þessa kafla verður stiklað á stóru um kenningar sem varða hvata að 

ferðalögum, fræðum að baki uppbyggingu viðfangsefnis, tilurð tónlistarhátíða og rýmis 

þeirra. Þá verður flokkun ferðamennsku skoðuð með áherslu á ferðamálafræðinálganir 

sem gera meðal annars grein fyrir viðburðaferðamennsku og tónlistarferðamennsku sem 

og skilgreiningar á viðburðum og á tónlistarhátíð verða settar fram. Í síðari hluta kaflans 

verður fjallað um félagsfræðikenningar sem snúa að félagsauð, mótun hans og 

notagildum, sem og að kenningu um veruhátt verður varpað fram. 

2.1 Flokkun ferðamennsku 

Ferðalög sem slík hafa ávallt verið til en ferðamennska og ferðaþjónusta eru nýrri af 

nálinni (Gibson & Cornell, 2005). Ferðamennska felur í sér athafnir fólks sem sem dvelur 

utan síns daglega umhverfis í meira en einn dag en styttra en en eitt ár, í 

skemmtunartilgangi eða vegna atvinnu, bæði innlendis eða á erlendum vettvangi 

(Goeldner & Ritchie, 2009). Í dag ferðast fólk í víðari tilgangi en áður, ferðaþjónusta hefur 

blómstrað í kjölfarið og er ferðaþjónusta á Íslandi þar engin undantekning. Með 

framþróun ferðamennsku eru ferðalög fólks orðin af fjölbreyttari toga og hefur 

áhugasviðsferðamennska skapað sér grundvöll yfir árin þar sem hún er aðgreinanleg frá 

annarri ferðamennsku að því leyti að hún einblínir enn frekar á ferðamanninn sjálfan og 

fellur tónlistarferðamennska þar undir sem hluti af viðburðar og menningartengdri 

ferðamennsku (Gibson & Cornell, 2005). 

2.2 Menningartengd ferðamennska 

Innan menningarferðamennsku (e. cultural tourism) er menningin sjálf í aðalhlutverki þar 

sem ferðalögin snúa að listsköpun, tilteknu umhverfi, atburðum og landslagi áfangastaða. 
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Menning er talin vera sterkt aðdráttarafl fyrir ferðamenn en flest ef ekki öll ferðalög fela 

í sér einhverja menningarlega þætti, hvort sem dvöl gesta er í styttri eða lengri kantinum 

(McKercher & Ducros, 2002). Menningarferðaþjónusta er vandaverk en hún einkennist 

gjarnan af heilugu aðdráttarafli, mörgum álitamálum um það, kröfuhörku gesta og 

kostnaðarsamri uppbyggingu á svæðum þar sem uppskeran verður að nýtast bæði 

gestum og heimamönnum til framtíðar. Sterkur þáttur innan menningartengdrar 

ferðaþjónustu er sjálfbærni því ef ekki er hugað að henni getur dregið úr 

ferðamannastraumi á svæðinu, sem staðsetur áfangastaðinn innan hnignunarskeiðs  

(Smith, 2015). 

Menningararfleið er flokkuð á meðal annars náttúrulegan, trúarlegan og manngerðan 

máta. Arfleið þessi veitir innsýn í nútíma, fortíð og framtíð áfangastaða og endurspeglar 

notkun nútímans á fortíðinni í formi túlkunar og birtingarmyndar. Menningarleg 

menningararfleið felur í sér listir, handverk, byggðasöfn sem og hátíðir og þjóðlega 

viðburði. Tónlistarhátíðir eiga sér samastað og vega gjarnan mikið innan upplifunar og 

menningartengdrar ferðaþjónustu (e. experiential cultural tourism). Hátíðir og viðburðir 

standa yfirleitt stutt yfir, fara fram árlega og fela i sér þann kost að styrkja það 

nærumhverfi sem starfsemin tekur sér stað innan. Stórar hátíðir eiga á hættu að tapa 

rótum sínum og verða alþjóðlegar á meðan minni hátíðir ná ekki að fanga athygli erlendra 

gesta og standa í kjölfarið ekki undir sér. Á þeim hátíðum þar sem lögð er áhersla á 

menningu skapast menningarverðmæti ásamt því að menningin verður að vöru sem er 

sýnileg, aðgengileg, söluvæn og túlkanleg. Með tímanum verður hátíð sem vara, verðmæt 

innan tiltekins svæðis sem skilar auknum virðisauka hennar, frekari markaðssetningu sem 

og að hún fær á sig tiltekið orðspor og merkingu (Smith, 2015). Tónlistarhátíðir eru 

þátttökuviðburðir sem áreita öll skynfæri en menningartengd ferðaþjónusta hefur það að 

markmiði að bjóða upp á afþreyingu sem nýtist ferðamönnum sem og samfélaginu þar 

sem aðdráttaraflið er staðsett. Tónlistarhátíðir sem leggja áhersla á menningu eru því 

almennt góð ástæða fyrir fólk að heimsækja svæðið. 

2.2.1 Menningarlegt rými 

Líta má á menningu sem verkfæri fyrir þróun og vöxt innan samfélaga. Til þess að líta megi 

á tónlistarhátíðir sem sköpun þarf að skoða hvernig sú sköpun fléttast saman við 

menningu og ferðamennsku og hvert gildi hátíða sé innan hagkerfis upplifunarinnar (e. 
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experience economy). Ferðamennska á talsverðan þátt í að efla skapandi greinar og þá 

menningu sem að baki þeim stendur og skapar þeim ef til vill sýnileika og grundvöll, líkt 

og tónlistarhátíðir byggja festu sína og viðurkenningu á. Einstaka svæði og borgarkjarnar 

nýta menningu og sköpun sem stefnu til þess að stuðla að nýsköpun í framleiðslu innan 

tiltekins rýmis til neyslu (Smith, 2015).  Í nútímasamfélögum eru skil á milli framleiðslu og 

neyslu sífellt að verða óskýrari og á það einnig við þegar kemur að ferðamennsku. 

Paul Cloke, prófessor í mann-landafræði (e. human geography) vísar í verkum sínum 

í heimspekinginn og félagsfræðinginn Henri Lefebvre og talar um þrjá vegu sem hann 

túlkar að auðvaldið hanni rými með notagildi þess í huga. Í fyrsta lagi hvernig rými er 

hannað (e. conceived), í öðru lagi hvernig það er ástundað (e. lived) og í þriðja lagi hvernig 

það er skynjað (e. sensed). Rýmið er samt sem áður margbreytilegt (e. heterogeneous) 

en lifandi rými er ástundað í gegnum lífsvenjur fólks sem er þá skapandi í því skyni að það 

aðlagar rýmið að sínum venjum og gerir það að sínu. Þar inn koma hönnuðir, 

ferðaþjónustuaðilar og skipuleggjendur hátíða sem laga þróun skipulags svæðis að 

ákveðinni starfsemi. Ferli þetta hefur áhrif á hvernig fólk, gestir og heimamenn skynja 

rýmið og hvernig það þróast áfram í kjölfarið. Sú þróun felur í sér samvinnu þeirra sem 

koma saman í rýminu og þeirra sem lifa þar eða í nærumhverfinu. Cloke er pósitífur á 

samruma skapandi rýmis og ferðamennsku sem hann telur að felist í jarðtengingu þeirra 

í hversdagslífinu. Þá er hagnýtni dreifbýlis honum huglæg og hvernig ferðamenn 

síðnútímans taka sér ekki einungis ferð á hendur til þess að virða fyrir sér áfangastaði, 

heldur einnig til að upplifa þá og finna fyrir eða verða hluti af andrúmslofti hversdagsleika 

þeirra. Þar skiptir birtingarmynd menningarmiðlunar sköpum. Á þann máta er ferðalagið 

áframhald af hversdagslífi ferðamannsins fremur en andstaða þess. Það hvernig 

ferðamenn jarðtengja sig í menningu og við sköpunakraft svæðisins heldur sköpuninni 

áfram í gegnum ferðalagið sjálft (Cloke, 1997). 

Fræðimennirnir Richards og Cloke veltu fyrir sér hvort að skapandi ferðamennska 

væri í þann mund að taka við af þeirri menningartengdu, eða hvort að sú tegund væru 

einungis nýr vinkill á þeirri síðarnefndu. Víxlverkanir beggja tegunda veitir fólki innsýn í 

reynsluheim bæði forsvarsfólks og þátttakenda, sem vekur þó upp spurningar tengdar 

einstöku gildi (e. authenticity) vörunnar. Þá velta þeir sömuleiðis fyrir sér hvort að 
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skapandi ferðamennska geti snúist upp í andhverfu sína og unnið gegn upplifun frekar en 

að stuðla að henni (Richards & Wilson, 2007; Cloke, 1997). 

2.3 Viðburðaferðamennska 

Viðburðaferðamennska (e. event tourism) er fremur nýlegt hugtak innan 

ferðamennskufræða, þá fyrst notað í byrjun níunda áratugs síðustu aldar. Þá hófu 

fræðimenn að skilgreina hugtakið sem ferðalag þar sem fólk fer út fyrir sitt hefðbundna 

umhverfi til þess að taka þátt í ákveðnum viðburði eða hátíð (Getz, 1997; Shone og Parry, 

2013). Upphaf hugtaksins má þó helst rekja til skrifa Getz (1989) á greininni „Special 

Events: Define the Product“, sem sameinar allar misjafnar tegundir skipulagðra viðburða. 

Viðburðaferðamennska er talin vera undirgrein menningartengdrar ferðamennsku og 

hefur hún þróast mikið undanfarna áratugi. Tónlistarferðamennska fellur síðan innan 

viðburðaferðamennsku. Viðburðaferðamennska er hugtak sem er sífellt meira notað 

innan ferðaþjónustu í dag, þá sérstaklega á því sviði sem þjónar ferðafólki með sérstök 

áhugamál og spilar því markaðssetning á ákveðnum áfangastöðum stóran þátt hvað það 

varðar. Viðburðaferðamennska og stjórnun hennar byggir af því leyti á þróun sem varðar 

þekkingu á hvötum og hegðun ferðamanna fyrir og á ferðalögum þar sem markmiðið er 

að dvelja á ákveðnum áfangastað í ákveðinn tíma til þess að taka þátt í tilteknum viðburði 

eða hátíð. Með þessu hefur orðið til markaður fyrir nýja tegund ferðamanna og geta því 

áfangastaðir nú höfðað enn meira til sérstakrar tegundar ferðamennsku með sérsniðnum 

markaðsaðferðum. 

Viðburðaferðamennska hefur verið skilgreind sem kerfisbundin skipulagning á þróun 

og markaðssetningu atburða sem aðdráttarafls fyrir ferðamenn. Þá getur sú 

ferðamennska verið hvati fyrir áframhaldandi þróun viðburða ásamt því að stuðla að 

breytingu á ímynd áfangastaðar og jafnvel að því leyti að endurlífga aðdráttarafl svæða 

sem heimamenn hagnast einnig af. Þá hljóðar önnur skilgreining svo að 

viðburðaferðamennska sé markaðshluti sem felur í sér ferðalög fólks sem eru tilkomin í 

því skyni að það taki þátt í viðburðum sem eiga sér stað utan heimaslóða þess (Getz, 

1997). 

Umfang viðburða- og hátíðahalds á alþjóðavísu hefur færst í aukana og hefur áhrif á 

þau svæði þar sem starfsemin á sér stað. Þá einna helst á efnahagslegan, félagslegan, 

pólitískan og menningarlegan hátt (Getz, 2008). Talið er að stórir viðburðir líkt og 



14 

tónlistarhátíðir skili að jöfnu jákvæðum margslungnum efnahagslegum áhrifum til 

heimasvæða (e. hostplace) þeirra. Það er ef skipuleggjendur og aðrir hagsmunaaðilar nýta 

þau mannvirki sem eru þegar til staðar á svæðinu ásamt því að byggja viðburðinn að miklu 

leyti á sjálfboðaliðavinnu. Það dregur úr kostnaði, virkjar samfélagið og sameinar 

heimamenn  (Walo, Bull & Breen, 1996). Þrátt fyrir að efnahagsleg áhrif vegi mikið innan 

áhrifanets tónlistarhátíðahalds eru þær ekki alltaf haldnar með efnislegum gróða í 

fyrirrúmi en starfsemin getur einnig aukið þá þjónustu sem er til staðar á svæðum þeirra 

sem á þátt í því að endurnýja áfangastaði eftir hnignunarskeið eða spornað gegn því 

skeiði. Félagslegir og menningarlegir ávinningar eru umfangsmiklir og koma innviðir 

svæða þar við sögu fyrir jákvæða reynslu gesta og upplifanir. Finna verður stöðugt 

jafnvægi á milli hagrænna og félagslegra áhrifa sem tónlistarhátíðir hafa á tiltekin svæði, 

þá meðal annars til þess að draga úr og sporna gegn andstöðu heimamanna við haldi 

hátíða í sínu nærumhverfi. Einnig er félagslegan ábata að finna í tengslamyndun á milli 

þeirra aðila sem koma að hátíð og þeirra gesta sem sækja hana. Samvinna fólks að 

hátíðinni eykur staðarvitund sem skiptir sköpun í mótun vettvangs sem heimafólk getur 

komið saman á sem og komið fram á (Getz, 1997). Tónlistarhátíðir í nærumhverfi veita 

listamönnun sömuleiðis tækifæri á að koma sér á framfæri þar sem þeir hefðu ef til vill 

annars haft takmarkaðri aðgang að öðrum tónlistarhátíðarvettvöngum. 

2.3.1 Skilgreining á viðburð 

Viðburðir brjóta upp hversdagsleikann og fjarlægja einstaklinga frá daglegu amstri. Þeir 

geta haft sterk samfélagslegt gildi þar sem þeir styrkja félagsleg tengsl innan tiltekins 

umhverfis og eru ástæða til fögnuðar hjá fjölskyldum, vinum og heilu samfélögunum. 

Viðburðir selja fyrst og fremst upplifanir en eru einnig vettvangur til þess að vekja athygli 

á ýmsum samfélagslegum álitamálum. Allir viðburðir skilja því eftir sig spor og bera í sér 

fyrrnefnt upplifunarhagkerfi. Viðburðastjórnendur segja til um það hvort að viðburður 

hafi uppfyllt sett markmið og hvaða samfélagslegu þættir það voru sem höfðu áhrif á 

virkni hans. Það er því ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir hversu mikils virði 

viðburður er, ef ekki er tekið með í reikninginn upplifanir gesta, andrúmsloft og gildi hans 

eða með öðrum orðum þessi mikilvægu samfélagslegu gildi sem spila stóran þátt í mótun 

viðburða. 
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Samkvæmt Shone og Perry (2013) eru viðburðir eitthvað sem er gert sem er ekki hluti 

af rútínu hversdagsins. Viðburðir fela í sér frítíma, menningar, persónuleg eða stofnanaleg 

markmið og hafa þann tilgang að upplýsa, fagna, skemmta eða hafa áhrif á reynslu hóps 

af fólki. Skipulagðir viðburðir eru mannamót sem er boðað til í þeim tilgangi að mæta 

þörfum ákveðins hóps við tiltekið tækifæri. Þá á gesturinn von á upplifun sem er óvanaleg 

og skipuleggjandinn á von á efnislegum eða andlegum ávinningi. Samkvæmt Getz (2007) 

er viðburður tímabundið fyrirbæri sem felur í sér skipulagða dagskrá sem byggir á 

ákveðnum atburðum sem taka sér stað á ákveðnum tíma. Þá eru þeir atburðir auglýstir 

með einhverjum fyrirvara svo að fólk sjái sér fært að mæta og hafi tök á að gera viðeigandi 

ráðstafanir fyrir hvern viðburð. Skipulagður viðburður er í flestum tilfellum bundinn 

ákveðnu svæði, opnu eða lokuðu ásamt því að hann getur átt sér stað á mörgum stöðum 

í einu. Þrátt fyrir skilgreiningar þessar á viðburðum eru árlegir viðburðir aldrei eins. Jafnvel 

þó að skipuleggjendur og forsvarsfólk reyni eftir bestu getu að fanga ákveðinn framgang 

þeirra ár eftir ár, er margt sem hefur áhrif á það að gera árlegan viðburð að einstökum 

viðburði. Breytur eins og veður, væntingar og upplifun gesta spila saman við væntingar 

skipuleggjenda, sem taka breytingum. Þetta leiðir af sér að upplifun og reynsla aðkomandi 

aðila og þátttakenda verður misjöfn þrátt fyrir sama snið á skipulagðri dagskrá 

viðburðarins í hvert skipti sem hann fer fram. Einnig er sérstaða viðburðar hluti af tilgangi 

hans sem gerir hann einstakan og dregur fólk að. 

2.3.2 Flokkun viðburða 

Viðburðir viðhalda ferðaþjónustu við að miklu leyti en mikil tengsl eru þar á milli, þá bæði 

bein og óbein. Innan ferðaþjónustu eru viðburðir skilgreindir á stórum skala með mörgum 

flokkum viðburða sem fela í sér ólík einkenni. Flokkun á viðburðum tekur þó helst mið af 

tilgangi þeirra, stærðargráðu og áhrifum. Fræðimenn hafa notað misjafna nálgun og 

áherslur við slíka flokkun en Shone og Parry (2013) gera grein fyrir fjórum flokkum og 

byggir sú flokkun á eðli viðburða. Þá afþreyingarviðburðir (e. leisure events), persónulegir 

viðburðir (e. personal events), menningarviðburðir (e. cultural events) og 

stofnanaviðburðir (e. organizational events). Áætla má að Secret Solstice og Sónar 

Reykjavík tónlistarhátíðirnar feli í sér fleiri stofnanabundin einkenni frekar en 

menningarleg, líkt og á við Iceland Airwaves hátíðina. 
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Flokkun Getz (2008) á viðburðum gerir grein fyrir sjö tegundum þeirra sem byggir á 

stærðarumfangi þeirra og tilgangi. Þá risaviðburðir (e. mega events), gæðaviðburðir (e. 

hallmark events), táknrænir viðburðir (e. iconic events), fjölmiðlaviðburðum (e. media 

events), góðgerðaviðburðir (e. cause-related events), fyrirtækjaviðburðir (e. corporate 

events) og sérstakir viðburðir (e. special events). Gæðaviðburðir eru árlegir viðburðir sem 

tengjast menningu þess svæðis sem þeir fara fram. Þessir viðburðir hafa það að markmiði 

að auka vitneskju um og bæta ímynd svæða til þess að vekja athygli á þeim á alþjóðlegum 

vettvangi. Sérstakir viðburðir eru fyrirbrigði sem fela í sér atburði sem eru aðskildir 

daglegu lífi fólks. Viðburðir þessir geta  verið afar breytilegir eftir eðli og stærð en stóra 

viðburði líkt og tónlistarhátíðir getur reynst torkennilegt að skilja til fulls og flokka 

endanlega enda geta margslungin áhrif þeirra vegna umfangs þeirra verið gífurleg. 

Greining á þeim getur einnig skarast á milli flokka vegna tilgangs þeirra og misjafnar 

merkingarbærni þeirra fyrir mismunandi aðila og hópa fólks (Getz, 2008). 

2.3.3 Hvatar fyrir aðsókn á viðburði 

Rannsóknir á hvötum fyrir ferðalögum felst í því að fólk fari til áfangastaða sem fullnægja 

ákveðnum þörfum hjá þeim og koma saman við væntingar þeirra. Algengt er að frá 

sjónarhorni gesta séu viðburðir tækifæri til þess að njóta upplifunarinnar. Getz (1997) 

álítur sérstaka viðburði sem tækifæri fyrir gesti til þess að öðlast óhefðbundna félags- eða 

menningarlega upplifun umfram hið daglega líf og utan daglegrar rútínu (Berridge, 2007). 

Samkvæmt Gibson og Cornell (2005) hafa nokkrir þættir áhrif á mætingu gesta á 

tónlistarhátíðir. Hefðbundið skipulag stórra tónlistarhátíða byggir á staðsetningu, 

dagafjölda, innbyrðis dagskrá tónleikahalds og annarri afþreyingu, skipulagi og umgjörð 

starfseminnar sem felur í sér aðgengileika hátíðarinnar á við aðkomuaðstæður gesta og 

hvernig brottfararráðstöfunum er háttað. Þá er einnig mikilvægt hvers kyns málstað 

hátíðir gefa sig út fyrir, þar sem styrkjandi og hamlandi félagslegir þættir spila sterkan þátt 

fyrir velgengni þeirra ár eftir ár. 

Crompton og McKay (1997) telja hvata vera drifkraft ákvarðanatöku einstaklinga en 

til þess að skilja ferðir fólks til tiltekinna áfangastaða þarf að gera grein fyrir sambandinu 

á milli þarfa og hvata. Hvatir taka á sig mynd þegar einstaklingar finna fyrir ákveðinni þörf 

og leitast leiða til þess að koma til móts við hana. Innri og ytri hvatar hafa áhrif á hegðun 

einstaklinga í kjölfarið en innri hvatar eru persónulegir en ytri hvatar einkennast af 
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utanaðkomandi öflum sem kalla fram þörf eða löngun. Með því að gera grein fyrir hvötum 

einstaklinga má aðlaga hátíðir að tilteknum markhóp til þess að auka ánægjusama 

upplifun gesta sem endurspeglast í auknum jákvæðum samfélagslegum áhrifum sem 

hátíðin hefur (Getz, 1993). Forsenda þess að rannsaka hvata fólks fyrir mætingu á 

tónlistarhátíðir liggur í því að fólk velji þær hátíðir sem koma til móts við ákveðna löngun 

eða þörf hjá þeim. Tónlistarhátíðir laða til sín tiltekinn markhóp sem ræðst af 

tónlistarsmekk og lýðfræðilegum þáttum. Með því að velja réttan markhóp fyrir hátíðir 

og fullnægja þörfum hans og löngunum geta hátíðir með því skapað sér samastað í lífi 

markhópsins og orðið að árlegum viðburði fyrir þeim einstaklingum (Crompton og McKay, 

1997). Crompton (1979) fjallaði um innri og ytri ástæður fyrir hvata að ferðalögum. Þá 

skipti hann þeim innri í sjö flokka: Flótta frá hversdagsleika, orðstír, slökun, könnun og 

mat á eigin sjálfi, félagsleg tengsl og aukning sambanda við ókunnuga aðila. Þá skilgreindi 

hann sömuleiðis ytri þætti á tvennan máta: Nýjungagirni og lærdómur. 

2.4 Tónlistarferðamennska  

Tónlistarferðamennska (e. music tourism) er merkingarbær og vaxandi þáttur innan 

ferðamennsku. Greina má tónlistarferðamennsku niður í marga fjölbreytta undirflokka en 

tónlistarhátíðir eru í víðtækum skilningi ein elsta og algengasta tegund 

tónlistarferðamennsku (Gibson og Cornell, 2007). Út frá sjónarhorni ferðamálafræða eru 

hátíðir merkingarbærar því þær laða að sér ferðamenn. Tónlistarferðaþjónusta sem 

byggir að miklu leyti á tónlistarhátíðum getur með auknum ferðamannastraumi komið 

ákveðnum svæðum, tilteknum borgum og bæjum á kortið innan tónlistarsamfélagsins, 

ásamt því að stuðla að auknum orðstír tyllidaganna (Tómas Young, 2013). 

Tónlistarhátíðir hafa vaxið innan ferðamennsku og haft áhrif á uppbyggingu hennar 

síðan um miðjan 7. áratug 20. aldarinnar (Gibson & Cornell, 2005), í kjölfar halds stórra 

tónlistarhátíða líkt og Woodstock, Ruisrock, Roskilde Festival og Isle of Wight. Margar af 

þeim hátíðum sem hófu göngu sína á þeim tíma eru enn starfræktar í dag og þær sem og 

aðrar nýrri laða til sín bæði heimsfræga tónlistarmenn sem og aðra óþekktari ásamt 

miklum gestafjölda, bæði innlendra og erlendra, sem teljast þá til tónlistarferðamanna. 

Staða íslenskra tónlistarhátíða í dag er engin undantekning hvað þetta varðar en tíðni og 

umfang stærri hátíða hérlendis hefur færst í aukana sem ætla má að skili þeim sterkari 

stöðu innan tónlistarsamfélagsins á alþjóðavísu. Þá meðal annars vegna þess að í dag þarf 
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tónlistarfólk að sækja þangað tekjur í meira magni en áður þar sem þeir sóttu áður meira 

í plötusölu sem hefur minnkað gífurlega á seinustu árum. Tónlistarferðamennska er þó 

fjölbreytt líkt og tónlistarhátíðahald getur verið og fer umfang hennar stækkandi með ári 

hverju. Tónlistin sjálf gegnir veigamiklu hlutverki á þeim hátíðum sem leggja áherslu á 

hana á heimsvísu, sem mótar sameiginlegan vettvang fyrir fjölbreyttan markhóp þeirra út 

frá mismunandi tónlistarstefnum. 

2.4.1 Skilgreining: Hvað er tónlistarhátíð? 

Hugmyndir fólks um tónlistarhátíðir kunna að vera margslungnar. Engin ein skilgreining á 

slíkri athöfn kann að eiga fyllilega við hverja og eina hátíð. Margskonar útskýringar og 

skilgreiningar á úti/og- tónlistarhátíðum er að finna á ýmsum vefsíðum, spjallborðum og 

í alþjóðlegum orðabókum. Misjafnt er hvort íslenskar tónlistarhátíðir fara fram utan- eða 

innandyra, í heild eða að hluta til. Höfundur mun því notast við skilgreiningu Tómas Young 

(2013) í greiningar- og yfirlitsskýrslu á tónlistarhátíðum á Íslandi sem var unnin fyrir 

Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) til þess að grundvalla viðfangsefnið þar 

sem hún metur að sú skilgreining nái yfir sem flestar tónlistarhátíðir sem geta þó verið 

mismunandi hvað varðar eðlislægan máta. Vegna skýrleika þeirrar skilgreiningar er hún 

talin hagnýt hvað þetta varðar: „Tónlistarhátíð er viðburður sem fer fram á einum eða 

fleiri dögum á sama svæði þar sem fjöldi tónlistarmanna eða hljómsveita koma fram og 

aðaláhersla viðburðarins er á tónlist“. 

Skilgreining þessi er viðeigandi í því skyni að hún gerir grein fyrir öllum 

tónlistarhátíðum þrátt fyrir misjöfnun innbyrðis einkennum þeirra. Til að mynda má nefna 

að á sumum tónlistarhátíðum ber gestum að kaupa aðgangsmiða sem veitir aðgang að 

hátíðinni í heild sinni. Aðrar hátíðir selja aðgang á einstaka daga innan 

hátíðardagskrárinnar, sérstaka viðburði eða tónleika. Enn aðrar hátíðir bera í sér fríkeypis 

aðgang á alla viðburði eða tiltekna atburði (Tómas Young, 2013). Líkt og með margt annað 

getur það reynst þrautmikið að flokka alla viðburði niður í afmarkaðar tegundir. Það 

hvernig sjálfar hátíðirnar skilgreina sig kemur þeim þó langt í flokkun ef að sama skapi er 

tekið tillit til utandagskrártónleika (e. off-venue concerts). 

2.4.2 Tónlistarferðamenn 

Reykjavík er vinsæll áfangastaður meðal ferðamanna og þá sérstaklega miðbærinn. Þar 

er bæði margt spennandi að skoða og að upplifa að meðtöldum þeim tónlistarhátíðum 
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sem eru þar starfrækar. Í miðborginni er meðal annars að finna tónlistarhúsið Hörpu og á 

því svæði fléttast saman daglegt líf íbúa við athafnir ferðamanna. Útlendingar þekkja 

margir hverjir Reykjavík þar sem hún er höfuðborg landsins. Ýmsa afþreyingarstarfsemi 

má finna í nærumhverfi borgarinnar og á Suðurlandinu almennt, þar sem flestir erlendir 

ferðamenn fara um. Árlegar tónlistarhátíðir sem fara fram á höfuðborgarsvæðinu og aðrir 

viðburðir hafa því mikla möguleika á að draga til sín fjölda aðkominna ferðamanna.  

Tækniframþróun hefur meðal annars verið undirstaða fyrir blómstrun 

tónlistarviðburða og átt þátt í auknum möguleikum neytenda til þess að uppgötva nýja 

tónlist og listamenn. Upplifunar og menningartengd ferðaþjónustu (e. experiential 

cultural tourism) felur það í sér að framleiða upplifunarmöguleika fyrir fólk sem vegur 

mikið innan hagkerfis upplifunarinnar (e. the experience economy) (Smith, 2015). 

Sérstaða Íslands sem eftirsóknarverðs áfangastaðar veitir tónlistarhátíðum hérlendis 

frekari tækifæri til þess að vekja athygli á sér. Neysla er partur af lífstíl einstaklinga og 

getur grundvallað ákveðinn lífstílsmáta sem hefur áhrif á sjálfsmynd. Ferðamaður sem 

virkir eigin neyslu með því upplifa framleidda vöru á við tónlistarhátíð, er virkur í að skapa 

frekari grundvöll fyrir þá hátíð á tilteknu svæði og innan tónlistarsamfélagsins og á það 

bæði við innlenda og erlenda ferðamenn. Lífstíll siðnútímans byggir að miklu leyti á 

markaðsvæðingu menningarinnar sem felur í sér vörur sem eru í sífelldri þróun sem 

mótast vegna samskipta ferðamanna sem eru þá sömuleiðis gestir hátíðanna, og 

heimamanna í hinu skapandi umhverfi. Á þann hátt eru bæði heimamenn og ferðamenn 

framleiðendur og neytendur innan þess umhverfis. Í kjölfarið fær tiltekið svæði á sig 

andrúmsloft sem ákvarðar sérstöðu þess og það rými sem mótar ímynd hátíðarinnar 

verður því hluti af aðdráttarafli hennar (Richards & Wilson, 2007). 

2.5 Kenningar um félagsauð 

2.5.1 Pierre Bourdieu, félagsauður og veruháttur 

Einn áhrifamesti félagsfræðingur síðari ára, Pierre Bourdieu, mat stöðu einstaklinga innan 

raunveruleikans sem félagslega skilyrta. Bourdieu var einnig mannfræðingur og 

heimspekingur og þrátt fyrir að skrif hans og nálganir hafi ákveðinn samhljóm með 

táknrænum samskiptum, aðhylltist hann ekki þá nálgun heldur lagði hann mest áherslu á 

tungumálið. Bourdieu (1977) taldi óskrifaðar reglur stjórna athöfnum einstaklinga að 

mörgu leyti en á ólíkan hátt eftir stéttarstöðu. Hann taldi athafnir þessar koma fram í 
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mismunandi smekk manna líkt og á tónlist, klæðnaði, í orðafari og með líkamstjáningu. 

Bourdieu skilyrti þessi einkenni innan hugtaks sem hann nefndi veruhátt, sem verður til í 

félagslegum aðstæðum og byggir á þekkingu, færni og reynsluheimi fólks. Veruhátturinn 

er bæði einstaklingsbundinn og félagslegur og samanstendur af þremur meginþáttum: 

hegðun einstaklings, skynjun hans á umhverfi og aðstæðum og allri hugsun sem hann 

beitir án umhugsunar. Þá taldi Bourdieu einstaklinga framkvæma þessi atriði ómeðvitað 

þar sem hegðun þeirra eru mótuð af þeim félagslega hópi sem þeir tilheyra og 

nærumhverfi þeirra. 

Kenning Bourdieu gengur út á það að útskýra hvernig félagsleg staða einstaklinga og 

fyrrnefnd einkenni sem byggja veruhátt þeirra, móta val þeirra á ýmsum 

menningarafurðum og tómstundum. Bourdieu taldi veruháttinn bæði skapa og vera 

skapaðan af einstaklingum. Veruhátturinn er samofin persónuleika og líkama einstaklinga 

og er áunninn yfir tíma, meðal annars vegna áhrifa þjóðfélagslegra strúktúra, þrátt fyrir 

að hann líti út fyrir að vera meðfæddur eiginleiki. Veruhátt er því ekki aðeins hægt að 

skilgreina sem huglægt og félagslegt fyrirbæri heldur einnig líkamlegt, þar sem hann felur 

í sér alls kyns látbragð. Hver og einn einstaklingur býr því yfir einstökum veruhætti sem 

er þó að mörgu leyti samhljóðandi og veruháttur annarra. Hópar fólks geta því búið yfir 

sameiginlegum veruhætti þar sem hann skapar félagsveruleikinn og er skapaður af 

honum. Þannig er undirstaða kenningu Bourdieu sú að fólk flokkist í hópa sem byggja á 

veruhætti þeirra og þar af leiðandi vali þeirra á afþreyingarefni og tómstundum sem 

skilyrða þann hóp sem þeir tilheyra (Bourdieu, 1998). 

Bourdieu (1984) taldi þó ekkert aðgreina einstaklinga jafn mikið í stéttir líkt og 

tónlistarsmekkur þeirra. Þær hugmyndir eiga eflaust við í dag á takmarkaðri hátt en áður 

en víst er að fólk skipar sér á ýmsum vettvöngum í hópa hvað varðar tónlistarsmekk og 

einn tiltekinn smekkur getur verið ásættanlegri aðgöngumiði inn á vísan vettvang heldur 

en annar. Breytur eins og kyn, þjóðerni, kynþáttur og menntun hafa áhrif á tónlistarsmekk 

og geta slík atriði ákvarðað vinaval og sjálfsímynd hópa. Tónlist markar mikilvægan hluta 

í mótun sjálfsmyndar hjá ungu fólki en samband ungmenna við tónlist samsvarar því sem 

hefur verið nefnt tónlistar sjálfsmynd (e. musical identity) sem má líkja við 

tónlistarveruhátt (e. musical habitus), hugtak Bourdieu (MacDonald, Hargreaves og Miell, 

2011). Þrátt fyrir að veruháttur hefur áhrif og endurspeglar val fólks á menningarafurðum 
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taldi Bourdieu veruháttinn ekki passífa afleiðingu félagsmótunar. Hann hélt því fram að 

persónuleg reynsla fólks geti aldrei verið meira en partur af sögu þess hóps sem 

einstaklingur tilheyrir. 

Bourdieu (1992) gerði grein fyrir vettvangi (e. field) sem getur verið fjölmennur eða 

fámennur og hefur missterk áhrif á einstaklinginn. Staða einstaklings innan tiltekins 

vettvangs endurspeglar ólíkar tegundir auðmagns (e. capital) sem hann býr yfir. Bourdieu 

skipti lagskiptingu samfélaga upp í fjórar tegundir auðs, þá í fjárhagsauð, menningarauð, 

félagsauð og táknbundinn auð. Vegna ójöfnuðar geta einstaklingar haft mikið af einni 

tegund auðs en lítið af annari. Það er mörgu leyti hægt að kaupa sér menningar- og 

fjárhagsauð en það getur reynst erfitt að kaupa sér það sérstaka atgervi sem félags- og 

táknbundinn auður einkennist af. Táknbundinn auður er sá auður sem fylgir orðstír fólks 

og með ákveðnum táknmyndum getum við látið aðra halda að við séum partur af 

tiltekinni menningarelítu. Það er hægt að vera ríkur af fjárhags- og menningarauð en samt 

fátækur af öðrum auð. Fjárhagsauður kaupir ekki aðdáun elítunnar heldur þarf mikið af 

táknbundnum auði, þá félagsauð sem felur í sér tengslanet sem eru nothæf til að komast 

á meðal þeirra. Félagsauður (e. social capital) er mikilvægt hugtak innan kennismíð 

Bourdieu en hann rannsakaði mismun innan samfélaga í ljósi hans. Hugtakið felur í sér 

mikilvægi félagslegra samskipta og beitingu og nýtingu tengsla. Þeir einstaklingar sem búa 

yfir sterkum félagsauð eru ríkir á félagslegan máta þar sem auður þessi felur í sér sterk 

tengslanet og félagsleg sambönd og grundvallar efling og notkun á þeim samböndum 

magn félagsauðsins sem er nytsamlegur til þess að öðlast annars konar auð. Félagsnet eru 

mikilvæg í nútímanum og  fólk sem hefur ekki slík net gætu átt erfiðara uppdráttara en 

þeir sem geta gengið að þeim (Bourdieu, 1986). Að auki hafa rannsóknir á félagsauði sýnt 

fram á það að fyrirbærið hafi þýðingu á mörgum sviðum samfélagsins, það er fyrir 

einstaklinga (e. micro) og þjóðir (e. macro) (Halpern, 2005). 

Kenning Bourdieu byggir þó ekki á nauðhyggju en hann telur einstaklinga hafa 

svigrúm til sjálfræði og búa því yfir gerendahæfni að veruhátt þeirra aðskildum. 

Ákvarðanir einstaklinga eru þó félagslega skilyrtar þar sem félagslegir strúktúrar og 

formgerðir umlykja þá og setja þeim mörk að einhverju leyti. Einstaklingar hafa ákveðnar 

langanir og þrár sem hvetja til athafna þeirra en þær eru flestar ómeðvitaðar þar sem 

félagslegir strúktúrar fela bæði í sér fjötra og frelsi og samtvinnast því gerendahæfni fólks 
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og ákvarðanatöku. Bourdieu taldi samt sem áður að það væri mögulegt að vera í fleiri en 

einum veruhætti, eftir því í hvaða hlutverki einstaklingar væru í og á hvaða vettvangi svo 

hver veruháttur skilgreinir þá á misjafnan hátt á milli mismunandi vettvanga og verða 

sömuleiðis til í samspili við þann vettvang sem við tilheyrum að hverju sinni. Það hvernig 

einstaklingur staðsetur sig innan tiltekins vettvangs, meðal annars vegna tengslanets hans 

þar innan, fer eftir því hversu sterk áhrif hver vettvangur hefur á hann. Einstaklingar geta 

tilheyrt fleiri en einum vettvangi og þar sem veruhátturinn verður til í samspili þess 

hvernig einstaklingur lítur á sig og áhrifa tiltekins vettvangs á þær hugmyndir; því geta 

einstaklingar búið yfir fleiri en einum veruhætti. Það er útfrá þessum hugmyndum 

töluverður samhljómur á milli veruháttskenningar Bourdieu og félagslegra hlutverka (e. 

social roles) sem Erving Goffman skilgreindi, þar sem einstaklingar fara úr einu hlutverki í 

annað innan mismunandi félagslegra aðstæðna (Dillon, M., 2014). Félagsleg staða 

einstaklinga á tilteknum vettvangi byggir að miklu leyti á siðum, líkamstjáningu, fyrri 

reynslu og tengslaneti. Félagsleg staða einstaklinga getur verið af misjöfnum toga sem 

gerir grein fyrir félagslegri mismunum sem felur í sér misjafnan aðgang að gæðum 

samfélagsins. Mismunun þessi getur grundvallast af kynferði, starfi, þjóðerni eða vegna 

félagslegra þátta en á tónlistarhátíðum koma saman fjölbreyttir hópar fólks sem búa yfir 

margslungnum veruháttum. 

2.5.2 James Coleman og félagsauður 

Meðal helstu annarra kennismiða um félagsauð voru bandaríski félagsfræðingurinn 

James Coleman og samlandi hans, stjórmálafræðingurinn Robert Putnam. Þeir unnu 

kenningar sínar samkvæmt norðuramerískri hefð félagsfræði- og stjórnmálafræðilegrar 

hugsunar. Lýðheilsufræðingar hafa til að mynda stuðst við bæði verk Coleman og Putnam 

í umfjöllun um félagsauð og áhrif hans á heilsu þjóða. 

Coleman (1994) taldi félagsauð vera líkt og hvern annan auð. Það væri til 

fjárhagsauður sem er efnislegur og áþreifanlegur. Mannauður, sem er ekki eins 

áþreifanlegur en menntaðir einstaklingar búa yfir sem veitir þeim einhvers konar 

sérkunnáttu og að lokum félagsauður sem felur í sér samskipti fólks, fórnfýsi, traust og 

fleiri óáþreifanlega þætti. Samkvæmt Coleman (1988) samanstendur félagslegur auður 

fyrst og fremst af tengslum og samböndum fólks sem undirstrikar mikilvægi trausts í því 

skyni að öðlast félagsauð. Hann telur félagsauðinn geta verið mismikinn í einstaka 
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félagsnetum en magn hans fari eftir styrkleika trausts á milli fólks og gagnkvæmni 

sambanda. Kennismíð James Coleman í félagsfræðum fellur undir skynsemiskenningar (e. 

rational choice theories), sem hafa það að markmiði að skýra og segja til um hegðun 

einstaklinga sem sprettur frá skynsemi hvers einstaka geranda (e. actor) sem hefur þá 

eigin hagsmuni í fyrirrúmi (Dillon, M., 2014). 

Coleman var iðinn við að sameina hagfræði og félagsfræðilegar nálganir (Field, 2008) 

og notaðist hann til að mynda við hagfræðihugtökin einkagæði (e. private good) og 

almannagæði (e. puplic good). Velta má fyrir sér þessum hugtökum Coleman í sambandi 

við félagslega mismunun sem Bourdieu skilgreindi og aðgang fólks að gæðum innan 

samfélagsins (Bourdieu, 1992). Í hinu félagsfræðilegu samhengi sem Coleman byggir á eru 

annars vegar einkagæði flokkuð sem mannauður, þá áþreifanlegur auður sem er í eigu 

einstaklinga og skilar eigendum ágóða. Almannagæði eru hins vegar gæði sem allir njóta 

góðs af. Ekki er hægt að útiloka neinn gegn því að nýta sér almannagæði og notkun á þeim 

dregur ekki úr nýtingarmöguleikum annarra á sömu gæðum (Coleman, 1988). Coleman 

(1988) greindi félagsauð sem dæmigerð almannagæði en sem svo að auðurinn krefjist 

samvinnu á milli einstaklinga sem haga sér samt sem áður skynsamlega vegna eigin hag 

en auðurinn verkar samt sem áður þar sem hann gagnast einstaklingum óháð öðrum 

áþreifanlegum auð og öllum hverjum sem eru hluti af ákveðinni félagsformgerð eða 

félagsneti (Field, 2008). 

2.5.3 Robert Putnam og félagsauður 

Robert Putnam komst að því í fyrstu rannsóknum sínum að félagsauður, það sem einkenni 

samfélagsgerðir líkt og félagsnet, norm, gildi og traust, auki skilvirkni samfélaga þar sem 

hann ýtir undir sameiginlegar athafnir og gjörðir (Putnam, 1993). Bæði Coleman (1988) 

og Putnam (1995) lögðu áherslu á hlutverk einstaklinga og samskipti þeirra við aðra innan 

sinnar félagsgerðar. Þeir telja félagsauð vera að mestu almannagæði. Putnam telur 

félagslegt traust skapast af eðli gagnkvæmni líkt og er félagsauður myndast. Traust í 

samskiptum á milli manna getur því eflt gagnkvæmni þessa og er undirstaða heilbrigðs 

félagsauðs. Coleman og Putnam telja félagsauð vera að mestu almannagæði. 

Putnam (2000) greindir á milli brúandi (e. bridging) og bindandi (e. bonding) 

félagsauðs. Bindandi félagsauður mótast einna helst innan einhæfra samfélagshópa og er 

einkorðaður við þá einstaklinga sem eru innan þeirra hópa. Þessa gerð félagsauðs má 
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finna innan fjölskyldna og náinna vinahópa. Áhrif bindandi félagsauðs eru að því leyti ekki 

útbreidd yfir stærri hópaeiningar. Brúandi félagsauður tengir hins vegar fólk saman við 

annað fólk sem það hefur veik tengsl við. Líkt og í lauslegum faglegum samböndum eða 

kunningjaskap. Brúandi félagsauður er ekki eins útilokandi og bindandi auðurinn og hefur 

þann kost að stuðla að breiðara trausti og gagnkvæmni í samskiptum á milli einstaklinga 

(Field, 2008; Putnam, 2000).  
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3 Íslenskar tónlistarhátíðir 

Íslenskt tónlistarsamfélag stendur fyrir þó nokkrum tónlistarhátíðum af mismunandi 

stærðum og gerðum. Þá eiga flestar tónlistarstefnur sér samastað á hátíðum hérlendis, 

líkt og rokk, djass, blús, þjóðlagatónlist, þungarokk, popp, raftónlist, indítónlist, 

tilraunatónlist og svo mætti telja. Margar íslenskar tónlistarhátíðir eru reknar meira og 

minna með virku sjálfboðaliðastarfi eða með fáu opinberu starfsfólki sem getur bitnað á 

kynningarstarfsemi þeirra og vöruþróun (Tómas Young, 2013). Eftirfarandi listi gerir grein 

fyrir hátíðum á Íslandi þar sem tónlist er eitt aðalþemanna til viðbótar við hátíðlegar 

athafnir. 

AK Extreme  

Aldrei fór ég suður 

All Tomorrow‘s Parties 

Besta útihátíðin  

Bjartir dagar  

Bláa kirkjan  

Blúshátíð í Reykjavík 

Blue North Music Festival 

Bræðslan 

Cycle Music and Art 

Festival 

Eistnaflug  

Extreme Chill Festival  

Frum  

Gæran  

Harmonikkuhátið 

Reykjavíkur  

Iceland Airwaves  

Innipúkinn 

 

IS NORD 

Jazzhátíð Egilstaða 

Jazzhátíð Garðabæjar 

Jazzhátíð Reykjavíkur 

JEA Jazz Festival 

Kammertónleikar á 

Kirkjubæjarklaustri 

Keflavík Music Festival 

KEXPort 

Listahátíð 

Listasumar á Akureyri 

Ljósanótt  

LungA 

Menningarnótt  

Músíktilraunir Myrkir 

Músíkdagar  

Neistaflug 

Norðanpaunk 

Pönk á Patró  

Raflost 

 

Rauðasandur Festival 

Reykholtshátíð  

Reykjavík Music Mess 

Saga Fest 

Secret Solstice Festival 

Síldarævintýrið  

Sláturtíð  

Sumartónleikar í 

Skálholtskirkju  

Sumartónleikar í 

Akureyrarkirkju 

Sónar Reykjavík 

Tectonics  

Tónlistarhátíð unga 

fólksins 

Við Djúpið  

Þjóðhátíð í Eyjum 

Þjóðlagahátíðin  

Þjórsárver 
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Mögulega er listi þessi ekki tæmandi og tekur höfundur ábyrgð á því ef tilteknar 

tónlistarhátíðir sem eiga sér sess á listanum vantar í upptalningu þessa. Rökræða má 

hvort að lista yfir íslenskar tónlistarhátíðir beri að fela í sér viðburði sem leggja áherslu á 

tónlist þó svo að það sé ekki aðalþema þeirra, líkt og Menningarnótt í Reykjavík og 

Bræðsluhátíðin á Seyðisfirði. Hvort að slíkar samkomur teljist frekar til tónleikaraða 

heldur en tónlistarhátíða má vega út frá hverri skilgreiningu um tónlistarhátíðir fyrir sig. 

Iceland Airwaves, Secret Solstice og Sónar Reykjavík eru þrjár stærstu 

tónlistarhátíðirnar á Íslandi. Aðrar þekktari innlendar hátíðir eru meðal annars Aldrei fór 

ég suður á Ísafirði, Eistnaflug á Egilsstöðum, Norðanpaunk á Laugarbakka, Myrkir 

Músíkdagar, Lunga á Seyðisfirði og Bræðslan í Borgarfirði Eystra. Hátíðir þessar bera 

sömuleiðis í sér frambærileika einkenni en lögð verður áhersla á fyrrnefndar þrjár stærstu 

tónlistarhátíðir landsins, á höfuðborgarsvæðinu, þá í fyrsta lagi vegna umfangs þeirra og 

gestafjölda ásamt því að þær falla skýrt undir framsetta skilgreiningu á tónlistarhátíðum 

og skilgreina sjálfar sig sem slíkar. Í öðru lagi verður sjónum beint að þeim hátíðum vegna 

þess hvernig margar tónlistarhátíðir á Íslandi eiga það sameiginlegt að vera haldnar í 

stórbrotnu umhverfi sem felur í sér einstakt landslag líkt og Aldrei fór ég suður, Eistnaflug 

og Bræðslan, þá þar sem samspil náttúrueinkenna og tónlistar virkar sem sterkur 

markaðsþáttur sem hátíðir þessar nýta sér til aðdráttarafls utan landssteinanna. Því finnst 

höfundi mikilvægt að skoða styrkleika og einkenni tónlistarhátíða sem haldnar eru á 

höfuðborgarsvæðinu, í tilteknu hverfi innan þéttbýlis, lengra frá þekktum kennileitum og 

áberandi náttúrumyndunum. Í þriðja lagi var ákveðið að skoða hátíðirnar þrjár vegna þess 

að þær eiga sér stað á mismunandi tímum yfir árið, sem er vert að skoða í sambandi við 

hvata gesta fyrir mætingu á þær og þær þarfir sem liggja að baki þess að einstaklingar vilji 

sækja hátíðarnar innan síns nærumhverfis. 

3.1 Iceland Airwaves 

Stærsta íslenska tónlistarhátíðin og jafnframt sú þekktasta, Iceland Airwaves, hefur verið 

starfrækt frá árinu 1999 og fagnar því 20 ára afmæli í ár. Hátíðin er haldin í Reykjavík 

fyrstu helgina í nóvembermánuði á ári hverju, þá frá miðvikudegi til sunnudags. Hún laðar  

að sér mikinn fjölda bæði innlendra og erlenda gesta og hefur hlotið lof gagnrýnenda á 

alþjóðavísu en hún hefur átt stóran þátt í kynningarstarfi á íslenskri tónlist og menningu. 

Flugfélagið Icelandair er stofnandi hátíðarinnar en Útflutningsskrifstofa Íslenskrar 
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Tónlistar (ÚTÓN) sá um rekstur hennar og framkvæmd frá árinu 2010 (Icelandair, 2012). 

Viðburðaarmur útgáfufélagsins Senu, dótturfélagið Sena Live, gekk hins vegar í byrjun árs 

frá kaupum á Iceland Airwaves tónlistarhátíðinni af Icelandair og mun sjá um rekstur 

hennar í kjölfarið (Atli Þór Ægisson, 2018). Í fyrstu var hátíðin haldin í flugskýli Flugfélags 

Íslands en stofnun hátíðarinnar byggði á því að lengja ferðamannatímabilið á Íslandi fram 

í október og var hátíðin þá haldin um þriðju helgi þess mánaðar. Þá var unnið að því að 

koma íslenskum hljómsveitum á framfæri sem og að kynna Ísland sem eftirsóknarverðan 

áfangastað með áherslu á einstaka náttúru landsins. Þannig var reynt að ná til erlendra 

gesta sem höfðu áhuga á menningu og listum, þá svokallaðra menningarvita en 

menningarupplifun er aðalástæða ferðalags þeirra ferðamanna og mikil upplifun (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013) og hafði það fólk vegna hátíðarinnar, 

frekari hvata til þess að koma til landsins utan háannatíma. Síðar var hátíðin haldin í 

Laugardalshöll. Hún stækkaði ört á næstu árum og hafa síðan þá fjölmargir tónlistarmenn 

og hljómsveitir, að íslensku eða erlendu bergi brotnu, vakið alþjóðlega athygli eftir að hafa 

komið fram á Iceland Airwaves. Hátíðin hefur blómstrað gífurlega yfir árin og er hald 

hennar orðið mikilvægur þáttur í menningarlífi Reykjavíkur sem er í hálfgerðu svefnmóki 

á þeim tíma sem hún er haldin og á sér merkan stað innan alþjóðlegs 

tónlistarhátíðadagatals. Helsti styrktaraðili hátíðarinnar er Icelandair og er stuðningur 

Reykjavíkurborgar mikilvægur við hátíðarhöldin. Hátíðin heldur í íslenskar tónlistarhefðir 

og litríkt næturlíf á þeim tíma sem hún tekur sér stað. Þó svo að tónlist sé aðalþema á 

Iceland Airwaves er einnig lögð áhersla á menningarlegt umhverfi. Hátíðin felur í sér 

framúrskarandi tónleikadagskrá en í dag er einkennandi fyrir hátíðina að hún er haldin á 

ýmsum misstórum vettvöngum í miðbæ Reykjavíkur, þá helst á tónleikastöðum og 

menningarhúsum en einnig á söfnum, börum og kirkjum (Iceland Airwaves, 2018). Gestir 

Airwaves hafa þannig möguleika á að upplifa andrúmsoft hátíðarinnar á óvenjulegum en 

einstökum stöðum sem eykur menningarlegt gildi hennar og einstæða upplifun 

þátttakenda. 

3.2 Secret Solstice 

Secret Solstice tónlistarhátíðin hóf göngu síða árið 2011 og hefur umfang hennar verið í 

stöðugri þróun síðan. Hátíðin fer fram við sólhvörf í Júní sem einkennir nafn hennar og er 

þýðingarmikil skilgreining fyrir það andrúmsloft sem hún býr yfir. Hátíðin er staðsett 
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utandyra í Laugardalnum í Reykjavík. Með árunum hefur Secret Solstice þróað og stækkað 

og í kjölfarið haft tök á því að bæta við sig fleiri sviðum og svæðum en sviðin eru alls þrjú 

talsins, til viðbótar við Hel sem er heiti eftirveislu sem fer fram í Laugardalshöllinni sjálfri 

að formlegri dagskrá lokinni. Þekkt tónlistarnöfn hafa komið fram þar en dagskrá 

hátíðarinnar samanstendur af rúmlega 150 tónlistaratriðum, þar sem bæði erlent og 

íslenskt tónlistarfólk og hljómsveitir koma þar að. Árið 2000 var hátíðin Reykjavík Music 

Festival haldin í Laugardalnum og með tilkomu Secret Solstice var virkjað það svæði að 

nýju til tónleikahalds. Áætlaður fjöldi gesta síðustu ár er á milli 20.000 til 24.000 sem 

staðsetur hátíðina á sama skala og Iceland Airwaves (Secret Solstice, 2018). 

3.3 Sónar Reykjavík 

Sónar er alþjóðleg tónlistarhátíðakeðja (e. music festival congress) sem hóf göngu sína 

árið 1994 í Barcelona en vinsældir hátíðarinnar þar hafa aukist ár frá ári sem hefur gert 

henni kleift að breiðast á milli landa. Sónar Festival gefur sig út sem kynningarvettvangur 

raftónlistar og annarar framsækinnar tilraunatónlistar þar sem ný kynslóð tónlistarfólks 

kynnir nýjan hljóm og stefnur í tónlist og margmiðlun. Tónlistarhátíðir á vegum Sónar má 

finna í ýmsum stórborgum heims en í ár fagnar Sónar 25 ára afmæli sínu og er Reykjavík 

fyrsti viðkomustaður hátíðarhaldanna. Sónar Reykjavík er þriggja daga tónlistarhátíð sem 

fer fram í febrúar og er haldin í tónlistarhúsinu Hörpu, á fjórum sviðum, þá fyrst árið 2013 

og árlega síðan en rúmlega 3500 gestir og yfir 70 tónlistaratriði koma að hátíðinni á ári 

hverju (Sónar Reykjavík, 2018). 
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4 Rannsókn: Eigindleg viðtöl 

Í þessum kafla verður fjallað þá aðferðafræði sem var beitt við rannsóknina, úrtaksaðferð, 

gagnaöflun, framkvæmd og val á viðmælendum sem felur í sér upplýsingar um 

bakgrunnsbreytur þeirra. Í kaflanum kemur einnig fram úrvinnsla einstaklingsviðtalanna 

þar sem gert er grein fyrir þemagreiningu. 

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) við öflun 

gagna og greiningu á þeim í rannsókninni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á lifandi 

gögnum sem fela í sér lýsingar afmarkaðra tilvika og túlkunum á því sem skoðað er. 

Aðferðir voru nýttar í formi viðtala til þess að öðlast skilning á djúplægri túlkun 

viðmælenda á viðfangsefninu og við mótun þemu. 

Mikilvægi eigindlegra rannsókna er mikið en með viðtölum er hægt að öðlast innsýn 

í hugsanir fólks og tilfinningar og dýpri skilning á einstaklingsmiðuðum sjónarhornum í 

samanburði við almenn og opinber. Viðtöl geta verið óstöðluð, hálfstöðluð eða stöðluð 

einstaklingsviðtöl. Niðurstöður eigindlegra rannsókna liggja af þessu leyti ekki í tölulegum 

gögnum sem fást með hlutlægum mælingum líkt og með megindlegum 

rannsóknaraðferðum (e. quantitative research methods), heldur frekar í mótun og 

greiningu hugtaka og þemu sem lýsa sameiginlegri reynslu mismunandi rýnihópa og 

einstaklinga sem úrtakið (e. sample) samanstendur af. Gögnum sem safnað er með 

eigindlegum aðferðum fela í sér að alhæfingargildi á þýði sé ekki til staðar (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011). 

4.2 Úrtaksaðferð 

Við val á þátttakendum í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak (e. convenience 

sampling). Úrtaksaðferð þessi einkennist á þann máta að þá eru valdir einstaklingar í 

úrtakið sem eru aðgengilegastir rannsakanda og þar af leiðandi hentugast að ná til. 

Viðmælendur voru fundnir með þeirri leið að ákveðnir milliliðir sem rannsakandi þekkir 

til, nálguðust mögulega viljuga þátttakendur í nærumhverfi sínu sem rannsakandi hafði 

síðar samband við. Þar sem ætlun rannsakanda var sú að skoða, greina og leggja mat á 

sérstæða reynslu einstaklinga var hentugt að styðjast við þessa úrtaksaðferð. Stefnt var 

að því að ræða við einstaklinga á aldrinum 20 til 30 ára því rannsakandi áætlaði eftir 
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undirbúningsvinnslu að sá hópur væri sterkur markhópur hátíðanna þriggja. Einnig var 

leitað einstaklinga sem eru búsettir innan höfuðborgarsvæðisins þar sem það er 

heimasvæði hátíðanna og lögð var áhersla á menningarsamfélag þess svæðis í 

rannsókninni. 

4.3 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Afmarkað tímabil rannsóknarinnar var vormisseri skólaársins 2017 - 2018. Viðtölin voru 

tekin frá byrjun marsmánaðar og fram í miðjan aprílmánuð. Viðmið við val á 

viðmælendum var það að þeir hefðu sótt að minnsta kosti eina af tónlistarhátíðunum 

þremur og þá einu sinni eða oftar. Rannsakandi leitaði eftir þátttöku sex einstaklinga af 

báðum kynjum og þá voru valdir tveir viðmælendur í senn sem kandídata fyrir hverja 

hátíð. Tónlistarhátíðarreynsla þátttakenda náði gjarnan yfir fleiri en eina af hátíðunum 

þremur og nýttu viðmælendur gjarnan þá viðbótarreynslu til þess að móta svör sín við þá 

hátíð sem þeir voru í forsvari fyrir í rannsókninni. 

Rannsakandi mótaði heildarviðtalsramma með opnum spurningum sem var skipt í 

fimm hluta. Viðtölin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl þar sem stuðst var við 

viðtalsvísinn. Hálfstöðluð viðtöl fela það í sér að samræður þróast gjarnan á viðamikinn 

hátt og er því nákvæmni svara mismikil (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Viðmælendur 

svöruðu spurningum að vild og voru engar hömlur settar á tímaramma svara eða á annars 

konar umfang þeirra. Viðtalinu var leyft að þróast út frá hugleiðingum viðmælenda og 

algengt var að svör viðmælenda næðu yfir fleiri en eina spurningu og tók rannsakandi tillit 

til þess við töku viðtala og úrvinnslu. Viðtölin voru hljóðrituð á bæði farsíma og tölvu og 

síðar afrituð á þann máta að rannsakandi skrifaði innihald þeirra upp, í þeim tilgangi að 

greina þau og finna sameiginleg þemu sem voru einkennandi fyrir viðmælendahópinn. 

Eftir að öflun og afritun gagna var afstaðin var hafin úrvinnsla í formi þemagreiningar. 

4.4 Viðmælendur 

Mikilvægt var fyrir rannsakanda að þeir þátttakendur sem tekin voru viðtöl við, 

endurspegluðu á sem bestan máta fjölbreyttan hóp íslenskra gesta sem eru búsettir í 

nærumhverfi tónlistarhátíðanna þriggja. Til þess að tryggja fjölbreytileika í úrtakinu voru 

tekin viðtöl við sex einstaklinga, þrjár konur og þrjá karla sem búsett eru víða um 
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höfuðborgarsvæðið. Við úrvinnslu var öllum viðmælendum gefið dulnefni og var 

meðalaldur þeirra 23,8 ár. Viðmælendur voru sem hér segir: 

Andrea Ösp Daníelsdóttir, 24 ára, háskólanemi, hefur farið einu sinni á Secret Solstice. 

Diljá Sævarsdóttir, 24 ára, háskólanemi, hefur farið sex sinnum á Secret Solstice. 

Anna Lóa Vilhjálmsdóttir, 22 ára, háskólanemi, hefur farið einu sinni á Sónar Reykjavík. 

Jakob Sverrisson, 26 ára, í starfi, hefur farið tvisvar sinnum á Sónar Reykjavík. 

Tómas Gunnarsson, 22 ára, háskólanemi, hefur farið einu sinni á Iceland Airwaves. 

Kári Arnarsson, 25 ára, í starfi, hefur farið tvisvar sinnum á Iceland Airwaves. 

4.5 Úrvinnsla 

Þessi kafli felur í sér niðurstöður þemagreiningar á einstaklingsviðtölunum. Undirköflum 

verður hér skipt upp eftir þemum og vísað verður í tilvitnanir úr frásögnum þátttakenda 

sem teljast styrkjandi fyrir mótun hvers þema. Þemu þessi gera grein fyrir hvötum 

þátttakenda fyrir mætingu á hátíðirnar innan síns nærumhverfis. 

4.5.1 Þörf fyrir upplifun með vinum 

Við greiningu á frásögnum viðmælenda dró rannsakandi þá ályktun að það mætti 

skilgreina þá innan þess markhóps sem þær reyna að mestu að ná til. Einnig mat 

rannsakandi upplifun þeirra á þann máta að hátíðirnar hafi náð að fullnægja ákveðnum 

þörfum þeirra og löngunum sem þeir höfðu haft fyrir aðsókn á hátíðirnar, þó á missterkan 

hátt. Þarfamyndun viðmælenda fyrir aðsókn á allar hátíðir virtist byggja á því að þau vildu 

upplifa slíka athöfn með öðrum einstaklingum sem eru þeim nánir á einn eða annan hátt. 

Þeir einstaklingar sem viðmælendur vísa í er fólk innan þeirra tengslanets. Þema þetta 

kom fram í öllum viðtölum en helsti drifkraftur fyrir endanlegri ákvarðanatöku til þess að 

mæta á hátíðirnar var sá að vinir viðmælenda eða nánir einstaklingar í lífi þeirra voru að 

fara. 

Andrea ræddi um þann hóp sem hún fer með á hátíðina og umgengst þegar hún á sér 

stað: 

Ég fór í rauninni með sko, vinkonum mínum, eina þeirra er ég búin að þekkja síðan í 

grunnskóla og hinar síðan í menntaskóla og við vorum þar svona vinahópur, mjög 

náinn vinahópur í menntaskóla, svona fimm saman og í raun allar tónlistarhátíðir sem 

ég hef farið á hefur verið með þeim. Og já eins og þó að á Solstice, maður þekkir 

auðvitað ógeðslega marga sem eru að fara en maður samt svona einhvernveginn, 
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allavega ég sko og minn vinkonuhópur héldum okkur allar svoldið mikið svona saman 

bara. 

Andrea ræddi upplifun sína frekar á Secret Solstice í fyrra þar sem hún sótti hátíðina með 

sínum vinahópi: 

Við svona sköpum alltaf svolitla stemningu í kringum þetta svona „hey, eigum við 

ekki að kíkja á Solstice núna allar saman þetta árið“ og svona peppum hvor aðra þú 

veist, í að mæta og greinilega hefur line’uppið ekki skipt mig eitthvað það miklu máli 

eins og núna í fljótu bragði þá man ég eiginlega ekkert hvað, eða jú það voru þá helst 

svona eins og minni nöfnin sem mig langaði að sjá en svona eins og Foo Fighters og 

eitthvað, ég fíla ekkert þá og bara fór frá stóra sviðinu þegar þeir voru að spila. En 

jújú kannski eins og náttúrlega The Prodigy en þú veist, það var samt ekkert eitthvað 

„já ég verð að fara til þess að sjá þennan“, þetta var meira svona mig langar að fara 

og hafa gaman með vinum mínum og ekki sjá eftir að hafa ekki farið, svona þannig 

sko. Svona eins og að ef að Solstice hefði kannski verið á [nafn bæjarfélags tekið út], 

í fyrra þú veist, þá hefði ég örugglega ekkert farið. 

Andrea talaði um sinn ágóða af hátíðinni á eftirfarandi máta og ítrekaði mikilvægi þeirra 

vinasambanda sem hún ræktar með aðsókn á hátíðina: 

Það er held ég bara, algjörlega félagslegt sko. Afþví það er eins og þegar að vinkonur 

mínar fóru sem eru greinilega bara orðnar einhverjar tónlistarhátíðavinkonur mínar, 

ég er að fatta það núna, en þarna að þær fóru á Solstice en ég (...) ég man ekki komst 

ekki eða tímdi því ekki eða eitthvað og svo var bara ógeðslega gaman hjá þeim og ég 

var eitthvað svona „oh ég er að missa af“, þrátt fyrir að þær höfðu ekki náð að sjá 

eins og Die Antwood því þær voru bara fastar í röðinni og eitthvað þannig, en það 

hefði samt alveg gaman að vera með og vera hluti af þeirri upplifun skilurðu. 

Samræmi mátti finna í svörum Andreu og Dilja hvað varðar þann hóp sem þær umgangast 

á Secret Solstice. Frásögn Diljá ítrekaði þemað sterkt þegar hún ræddi um þann hóp fólks 

sem hún umgengst á hátíðinni með bestu vinkonu sinni sem hún sækir hátíðina með í 

hvert skipti: 

Við erum samt alltaf með sko (...) fullt af öðrum krökkum úr gamla menntaskólanum 

okkar. Höfum hitt á þau og erum líka bara með þeim á hátíðinni. Svo hefur það líka 

gerst að ég hef hitt á aðra vini mína og verið eitthvað smá með þeim. En já það má 

kannski segja að við höfum dálítið fest okkur við gamla menntaskólahópinn. Fólk sem 

er ekkert í sama námi og ég í háskólanum. Við hittum ekki þennan hóp úr [nafn 

menntaskóla tekið út] mikið yfir árið en á sumrin þá eru við náttúrulega bara öll að 

vinna en fólk með lausan tíma líka, svo við hittum á þau og erum með þeim eiginlega 

bara alla hátíðina. 

Rannsakandi ræddi nánar við Andreu um þann hóp fólks sem hún umgekkst á hátíðinni 

og hvernig samskiptum þeirra sé háttað almennt í daglegu lífi, þá hvort það sé almennt 
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mikið samband. Útkoman var sú að samskiptin eru að miklu leyti bundin við 

tónlistarhátíðarvettvanginn, líkt og kom fram í frásögn Diljár: 

Það er í rauninni meira varðandi tónlistarhátíðir já, ég er í rauninni ekkert í eins miklu 

sambandi við þær eftir að ég byrjaði í háskóla, bara uppá þú veist við erum að læra 

ólíka hluti og erum því með svona ólíka vinahópa innan háskólans en svo 

einhvernveginn komum við saman, þá eins og í fyrrasumar og vorum þú veist eins og 

með vinkonu minni, ég var með henni og við vorum svona saman á tónlistarsvæðinu, 

eins og einhver okkar fór kannski á minna svið til að sjá einhvað sérstakt og aðrar á 

stærra en við vorum samt alltaf þá að senda bara SMS á milli til að við myndum 

mætast seinna og þá svo þó að ég þekkti alveg fullt af öðru fólki þarna þá var ég 

ekkert endilega að mæla mér mót við einhverja aðra sko. 

Anna Lóa minntist á áhrif maka til viðbótar við aðra þörf fyrir mætingu sinni á Sónar 

Reykjavík sem var helst sprottin frá því að prófa eitthvað annað en hún er vön: 

Sko ég vissi alltaf af Sónar en hérna semsagt (...) [nafn maka tekið út] er rosa svona 

raftónlistar gúrú, þannig að þetta var svona (...) ég hafði aldrei farið á Sónar en hann 

var alveg svona þú veist stökkpallurinn til að kaupa miða á það. 

Þegar Anna ræddi sinn helsta ágóða af aðsókn á tónlistarhátíðir var hún meðvituð um 

áhrifin sem það getur haft þegar margir einstaklingar í nærumhverfi hennar og innan 

hennar tengslanets eru að fara að mæta á tiltekna hátíð: 

Mér finnst það einhvernveginn mikilvægast, tónlistin já. Mér finnst einhvernveginn 

ekki worth it [þess virði] að, það eru margir sem að fara til dæmis á Solstice útaf því 

að allir eru að fara. Sem er alveg svona (...) jújú ákveðinn stemmari [stemning] þegar 

þú ert með þínum vinahóp og það skiptir ekki einhvernveginn máli, hvar þú ert, það 

er samt gaman. 

Rannsakandi taldi þema þetta sterkt við úrvinnsluna og undirstrikar frásögn Kára það 

mikið eins. Hann orðar helsta hvata sinn fyrir aðsókn á Iceland Airwaves á eftirfarandi 

hátt: 

Helsta ástæðan fyrir að ég fór í fyrsta skiptið var vegna vina, þeir höfðu nokkrir meiri 

áhuga en ég en mér langaði að fara líka (...) svona til að prófa þetta og eyða tíma með 

þeim. Svo næst var ég komin með reynsluna og fór aftur með þeim sem ég hafði farið 

með, því upplifunin var góð svo við slógum til að fara aftur. Lineuppið skipti ekki 

höfuðmáli í seinna skiptið en þar sem okkur langaði mörgum að fara, allir saman, var 

það svona já (...) það sem fékk okkur til að fara aftur. 

Tómas sótti Iceland Airwaves hátíðina í fyrra með frænda sínum og vini. Hann hafði ekki 

kynnt sér umfang hátíðarinnar né dagskrá mikið í aðdraganda og segir að ferlið hafa verið 

stutt frá því að hugmyndin kviknaði og þar til hann hafi tekið ákvörðun um miðakaup. 
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Hann undirstrikar mikilvægi þess að fara með einhverjum á hátíðina til þess að auka eigin 

upplifun þegar hann er aðspurður hvort hann gæti séð fyrir sér að fara aftur á slíka hátíð: 

Ef mig langaði að fara (...) ef einhver skemmtilegur að spila og ef ég væri að fara með 

einhverjum skemmtilegum, þá væri alltaf gaman sko. Afþví ég myndi aldrei fara á 

einn á svona hátíð eitthvað, held ég hefði ekkert gaman af því sko. 

Þessar staðhæfingar gera að mjög miklu leyti grein fyrir hvötum aðsókna viðmælenda á 

hátíðarnar. 

4.5.2 Landfræðilegur aðgengileiki 

Staðsetning hátíðinna í nærumhverfi þátttakenda vera stór hvati fyrir ferðum á þær. 

Sumir viðmælendur ræddu reynslu sína af hátíðunum þegar þær voru nýjar af nálinni og 

hvötum fyrir mætingu sinni á þeim tíma. 

Diljá hefur sótt Secret Solstice hátíðina á ári hverju síðan hátíðin hóf göngu sína árið 

2011. Diljá er búsett í nærumhverfi hátíðarinnar og talaði um hvatningu fyrir mætingu 

byggða á aðgengileika til viðbótar við dagskrá hátíðarinnar á eftirfarandi máta: 

Það má segja að ég hafi fengið þetta bara beint í æð. Fjölskyldan var upplýst um hvað 

væri að fara að gerast þarna þegar þessu var komið á en ég pældi ekkert mikið í því 

til að byrja með. En svo sá ég að [nafn fyrirtækis tekið út] var að gefa svona 

dagspassa, tvo fyrir einn, svo ég og vinkona mín bara stukkum á það og (...) þá tók ég 

bara þátt í einum degi, af því þá var semsagt ein uppáhalds hljómsveitin mín á því 

tímabili að koma og ég var rosalega spennt fyrir því að sjá þá. 

Diljá ræddi um hvata fyrir áframhaldandi mætingu eftir fyrstu upplifun hennar af Secret 

Solstice, þá hvernig komið var til móts við íbúa í nærumhverfi hátíðarinnar á eftirfarandi 

máta: 

En annars hafði ég hafði alltaf bara beðið eftir afsláttarmiða sem við fáum í gegnum 

lúguna í okkar hverfi því okkur er veitt þann afslátt svona af því að það er hávaði frá 

hátíðinni og þannig, svona reynt að koma til móts við fólkið nálægt. Það er kannski 

líka partur af því, að eftir fyrsta árið þá sótti ég í þetta aftur af því þá fengum við þetta 

í lúguna sko. Svo það var þá orðið fast og mér fannst þá sjálfsagt að fara aftur. 

Eftirfarandi tilvitnun undirstrikar enn frekar skoðun Diljá á einkennum þessa þema og 

hvata þess að hátíðin var í hennar nærumhverfi: 

Ég hef alltaf farið með bestu vinkonu minni, höfum alltaf verið bara tvær að fara og.. 

svo eftir annað árið byrjaði ég að kaupa earlybird miða [ódýrir miðar keyptir með 
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löngum fyrirvara], árið fyrir semsagt, og ég varð allt í einu bara geðveikt hooked á 

þessu.. af því þetta er líka bara.. rétt hjá mér, ég get labbað bara þangað. 

Staðsetning Secret Solstice er einnig stór hvati fyrir mætingu Andreu: 

Mér finnst svona að aðalástæðan hafi verið þarna, er staðsetningin, hvað þetta er 

miðsvæðis og svona auðvelt að komast heim og svona (...) þá ólíkt eins og á [nafn 

hátíðar tekið út] þegar þú ferð þar í fimm daga og ert bara í tjaldi skilurðu og líka eins 

á [nafn tónlistarhátíðar tekið út]. Ég hef líka fundið það bara þegar ég er orðin eldri 

að maður er ekkert endilega kannski að nenna því alltaf og það svona. 

Þegar rætt var hvort hún teldi sig líklegri í framtíðinni til þess að sækja tónlistarhátíðir á 

landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu endurspeglaðist þemað myndrænt í 

frásögninni. Hún taldi mismjafnt andrúmsloft hátíða utan nærumhverfis síns skipta miklu 

máli og tók til umhugsunar breytur líkt og kostnað og frí frá vinnu: 

Það fer mjög eftir því með hverjum þú ert fara, hversu langt það er í burtu frá bænum, 

hvort þetta er stór hátíð eða lítið, maður þarf að fá frí (...) það er svo margt sem spilar 

inní. Eins og að gista í tjaldi, ég hef takmarkað nenn í það í dag (...) Nei, ég held ég 

yrði líklegri til þess að fara á eitthvað í bænum. 

Anna ræddi um eigin líkindi til þess að sækja íslenskar tónlistarhátíðir úti á landi eða á 

höfuðborgarsvæðinu 

Sko ég veit það ekki alveg. Ég hef farið eins og á [Bræðsluna]sem er á [Borgarfirði 

Eystri] hinum megin á landinu, farið þangað oft. Það er mjög gaman og ég væri alveg 

til í að fara einn daginn á eins og Aldrei fór ég suður eða Eistnaflug eða eitthvað. Hef 

bara ekki enn fengið mig í það ennþá. 

Rannsakandi ræddi mögulegar ráðstafanir fyrir ferðum út á land og Anna taldi 

undirbúningsferlið í því skyni vera mun umfangsmeira:  

Já aðeins meiri undirbúningur í það já. Svo er það líka held ég að þessar hátíðir úti á 

landi séu fyrir meira svona, local fólk, fyrir okkur Íslendingum. 

Gott aðgengi að hátíðum sem hvati fyrir aðsókn viðmælenda var líkt og fram hefur komið 

sterkt þema í viðtölunum. Bæði fyrir þá viðmælendur sem eru nemar en einnig þá sem 

eru í starfi árið um kring. Jakob talaði um aðgengi sitt að tónlistarhátíðum á 

höfuðborgarsvæðinu með áherslu á Sónar Reykjavík: 

Ég bara vinn rosalega mikið en (...) mér finnst eins og Sónar, það er ekki langt að 

sækja þangað og það er hátíð sem ég fíla mjög mikið, tónlistarlega séð. Hef verið að 

mæta á hana útaf því og já því ég þarf þá ekki að fá lengra frí eða þannig, en samt er 

ég alveg að fá helling út úr því að fara. 
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Kári er í fullu starfi árið um kring og hefur sótt Iceland Airwaves hátíðina tvisvar sinnum. 

Hann ræðir gott aðgengi sinni að þeirri hátíð meðal annars út frá staðsetningu hennar: 

Sko þar sem ég vinn hjá [nafn fyrirtækis tekið út] þá er alltaf klikkað að gera hjá mér 

á sumrin og ég kemst eiginlega ekki frá vinnu (...) það er þessi törn sem hægir 

eiginlega ekki á fyrr en í byrjun Október, miðjan Október, svo það var svona ein helsta 

ástæðan fyrir að ég fór fyrst á Airwaves að ég hafði gert lítið um sumarið. Var að 

vinna stanslaust og langaði að gera eitthvað skemmtilegt þannig og það var loksins 

tími til þess og þetta var nálægt mér. Ég þurfti ekki að vera að plana einhverja langa 

ferð þar sem ég myndi þurfa að fá lengra frí, gat verið að fara á off-venue tónleika á 

[tónleikar sem fara fram utan aðalsvæðis hátíðar] á mismunandi tímum yfir vikuna 

(...) og svo var ég í helgarfríi svo ég þurfti ekki að taka frá tíma á föstudeginum til 

dæmis til þess að fljúga eitthvað út (...) eða keyra út á land, þannig já. 

4.5.3 Máttur orðræðu og ímynd hátíða í nærumhverfinu 

Anna Lóa nefndi orðspor og ímynd hátíðarinnar viðbótar við dagskránna sem kveikti 

löngun hjá henni til þess að mæta á Sónar: 

Sko, það var aðallega line’uppið sem ég svona heillaðist af en svo fannst mér líka 

svona, þetta er viðurkennd hátíð. Hún er úti um allt, ég veit að hún er meðal annars 

í Barcelona, þannig að það eru þá ákveðnir standandar sem allir verða að fylgja (...) 

þannig að maður var svona frekar solid [traust] um að þetta væri solid [traust] hátíð. 

Tómas fór á Airwaves í fyrra og það í fyrsta skiptið. Hann lýsti löngun sinni til þess að vilja 

fara á hátíðina á eftirfarandi máta: 

Vinir mínir voru mikið að tala um þetta og ég hafði verið í Menntaskóla í Reykjavík 

(...) og það var rosalega mikið svona já, umtal um Airwaves. 

Andrea útskýrði hvernig þörf hennar og löngun fyrir mætingu á Secret Solstice hátíðina 

hafi til viðbótar við upplifun vina verið sprottin út frá þeirri umræðu sem hún hafði verið 

vitni af og byggt álit sitt á hátíðinni á: 

Ég man þegar þau héldu þetta fyrst, þá var hátíðin náttúrlega miklu minni og svo 

frétti ég einhvernveginn eftir á hvað það hefði verið geggjað og þau voru náttúrlega 

með stór bönd sem ég man samt ekkert hver voru núna (...) en þá þekkti ég held ég 

engann sem fór sjálfur en svo var ég alltaf svona að pæla í eins og árið eftir ætlaði ég 

að fara en hætti svo við en svo í fyrra ákvað ég að skella mér því ég sá alltaf eftir að 

hafa ekki farið og þá sérstaklega eins og þegar vinkonur mínar fóru í hitt í fyrra saman 

og það var geðveikt gaman hjá þeim (...) og þá langaði mér að fara núna seinast. 

4.5.4 Nýjungagirni á lágannatíma og uppbrot hversdagsleikans 

Anna taldi tímasetningu Sónar vera sterkan hvati fyrir aðsókn hennar á þá hátíð. Hún 

nefndi skammdegið og hvernig hún hafi haft þörf fyrir að hverfa frá daglegum athöfnum: 
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Þetta er samt alveg mjög fín hátíð, hún er á fínum tíma, þetta er akkúrat svona þegar 

maður, er alveg að verða kominn með ógeð á vetrinum og maður þarf svona að 

komast í eitthvað skemmtilegt. Ég er aðeins meiri svona Solstice, Airwaves týpa en já 

ég ákvað bara að fara. Þú veist, afhverju ekki í febrúar það er dimmt og svona 

leiðinlegt veður og eitthvað og ég vildi bara prófa eitthvað skemmtileg. 

Anna ræddi einnig um tímasetningu Sónar til samanburðar við Secret Solstice og Iceland 

Airwaves og undirstrikar sína afstöðu enn frekar: 

En svona, ég held alveg að þetta sé orðið stór punktur og þá kannski aðallega Solstice, 

sem aðdráttarafl afþví þetta er á sumrin en Airwaves ég veit ekki. Sónar og Airwaves 

tvær eru yfirleitt alltaf á þeim tíma þegar allir eru í bænum, eru heima á meðan að 

Solstice er á þeim tíma þar sem þú gætir verið að fara til útlanda en þú veist, fyrirtæki 

eru bara ekki lengur að bjóða upp á ferðir til útlanda fyrir ungt fólk á þeim tíma því 

það eru bara allir á Solstice.  

Síðar í viðtalinu beindist umræðan aftur að tímasetningu þeirra tónlistarhátíða sem 

rannsóknin beinir sjónum sínum að: 

Ég held einmitt að það sé kannski líka það sem Sónar hefur og allar þessar hátíðir sko. 

Ég meina Solstice er náttúrulega bara á sumrin, aðalhátíðin yfir sumarið og Airwaves 

er bara það gamalt og hefur verið það lengi að þetta er bara einhvernveginn ákveðin 

menning eða kúltúr. Allavega fyrir þá sem fíla tónlist eins og ég, að fara á Airwaves 

þó það sé ekki nema á off-venue tónleika. En Sónar er einhvernveginn held ég á bara 

svona geggjuðum tíma þegar það er ennþá myrkur og allir eru að verða geðveikt 

þreyttir og þetta er einhvernveginn svona early starf, svona fyrir allt jólastressið, 

kemur manni aðeins af stað og manni líður smá eins og það sé að koma sumar eða 

eitthvað þannig. 

Jakob talaði um löngun sína fyrir mætingu á Sónar á eftirfarandi máta: 

Mér langaði bara að gera eitthvað annað, brjóta þennan tíma aðeins upp. Sónar er 

náttúrulega á þessum tíma þar sem skammdegið er að hafa áhrif á mann og maður 

gerir lítið annað en að vinna og þá bara.. djamma niðrí bæ.. svo mér fannst þetta geta 

svona, já, aðeins veitt manni dagamun. 

Þegar Tómas ræddi um dagskrá Airwaves og aðra áhrifaþætti sem spiluðu inn í 

ákvarðantöku hans til mætingar var umræðan eftirfarandi: 

Mér finnst lineuppið ekkert spes. Mér langaði bara að gera eitthvað annað heldur en 

að vera venjulega fullur. Fara þá á tónlistarhátíð og vera, eitthvað svona, kannski ekki 

endilega uppá drykkjuna heldur svona, já að fara og gera eitthvað annað þessa helgi 

heldur en að fara kannski bara niður í bæ. 

Þegar rætt var um tímaramma Iceland Airwaves í viðræðum við Tómas fannst honum 

dagafjöldinn hæfilegur: 
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Mér fannst líka gaman að hafa þetta á miðvikudeginum byrja snemma og þa getur 

maður líka farið að gera eitthvað aðeins annað, þá svona brýtur maður upp kannski 

hálfa viku í staðinn fyrir bara eina helgi. 

Frásögn Kára um tímasetningu Iceland Airwaves líkt og má finna í þema þrjú ítrekar einnig 

þema þetta og hentugleika þess að hátíðin standi yfir lengur en eina helgi. 

4.5.5 Fjölbreytt upplifun einstaklinga og frávik frá hinu venjulega 

Tilvitnanir sem styrkja þetta þema byggja á umræðum innan viðtalanna sem snéru að því 

hvort að eitthvað tiltekið hefði komið viðmælendum á óvart þegar þeir sótti hátíðirnar. 

Áberandi var hvernig viðmælendur nefndu fjölbreyttan klæðaburð og háttalag annarra 

gesta og í sumum tilfellum sitt eigið. Tilvitnanir þessar metur rannsakandi þannig að þær 

endurspegli veruháttshugmyndir hvers einstaklings fyrir sig. 

Anna velti fyrir sér í viðtalinu hvort að fólk væri frjálslegt í klæðnaði á hátíðum til þess 

að auka eigin upplifun: 

Ég veit ekki hvort það sé málið. Stundum hef ég það á tilfinningunni að, eins og fólk 

fari aðallega á Solstice til þess að bara, já gott djamm (...) en líka til þess að geta góða 

myndir af sér fyrir Instagram [samfélagsmiðill]. Eins og það sé aðal pointið [tilgangur] 

með því og Solstice. En aftur á móti þarftu ekki að fara á Solstice til þess að geta tekið 

gott djamm og góðar myndir af þér fyrir Instagram, það er hægt nánast hvar sem er 

og maður getur látið líta út fyrir að það sé ógeðslega gaman. En mér finnst 

einhvernveginn almennt, kannski afþví að Ísland er svo lítið samfélag að ef það kemur 

eitthvað nýtt þá einhvernveginn gera það allir og það elta allir. Svo það eru 

einhvernveginn allir eins klæddir, með eins hárgreiðslur, eins málaðir, eins 

gervineglur meira að segja. 

Anna ræddi þessar pælingar í samspili við einkenni sem undirstrikar sömuleiðis þema 

númer sex: 

Mér finnst einhvernveginn, allavega það sem ég hef séð og heyrt, maður heyrir alltaf 

einhverjar sögur, þá er fólk alveg að sleppa sér. Mér persónulega finnst Íslendingar 

oft sleppa sér aðeins of mikið, eitthvað sem að ég myndi ekki gera. En ég held að fólk 

sé alveg að því, að það séu rosalega fáir sem eru bara þarna í smá tíma og ekkert 

alvarlega. Ég held að það sé meira svona off-venue [utandagskrá], Airwaves 

fílingurinn, þar sé fólk meira svona að rölta og athuga hvort það finnur eitthvað 

skemmtilegt. En eins og fólk sem er að fara á Solstice það er alveg komið á Vísir.is 

bara Solstice tískan hvernig maður á að klæða sig og svo eru allir með eitthvað svona 

málað í framan og búnir að kaupa sér ný shades til þess að líta vel út á Solstice, pæla 

í hárinu á sér, allir stífmálaðir og það er einhvern veginn svona (...) ógeðslega mikil 

pæling á bakvið þetta og ég held að það sé svolítið líka stemningin á bakvið þetta 

þegar maður er að fara á útihátíðir í útlöndum. Það eru allir einhvernveginn eins 

klæddir og það eru allir með fastar fléttur, punkta í kringum augabrúnirnar, með 
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sólgleraugu. Ég veit ekki hvað þessir punktar eru, eitthvað svona gimsteinadæmi, 

Coachella [erlend tónlistarhátíð]1, svona þannig fílingur sko. En ég veit ekki, ég kann 

ekki við mig að vera þannig. Ég er týpan sem er alltaf í gallajakka, Converse og 

gallabuxum. Ég hef alltaf litið á það þannig að það þurfi að vera þæginlegt. 

Anna Lóa ræddi félagsskapinn sem hún er var í á Sónar og það hvort að hún leggji mikið 

upp úr því að kynnast fólki á slíkum hátíðum. 

Já, það fer svolítið eftir því auðvitað með hverjum maður er og þannig. En jújú, mér 

finnst rosalega gaman að spjalla og ég held ég hafi aldrei farið á hátíð, maður endar 

einhvernveginn alltaf á sama sviðinu, sama staðnum eða barnum og ég held ég hafi 

aldrei farið á neitt svoleiðis nema þú veist að vera komin í gott samtal við barþjóninn 

alveg sama hvort það sé stelpa eða strákur. Bara svona basic samtal, þau þá farin að 

þekkja mann. Svona þannig dæmi, ég er ekki feimin og finnst rosalega gaman að tala 

við fólk og finnst það ekkert mál. Mér finnst alveg gaman að kynnast nýju fólki, það 

er alveg partur af því að fara á hátíð, líka bara að sitja og horfa á fólkið í kringum sig, 

það er bara alls konar fólk. 

Umræða Diljár veitir dýpri innsýn í hvað felst í þessu tiltekna fráviki frá hefðbundnu 

háttalagi en stór hluti af upplifun hennar á Solstice felst í því að hún nái að brjóta sig út úr 

sínu hefðbundna ríkjandi háttalagi: 

Það er kannski svolítið skrítið en það sem ég hlakka mest til við Secret Solstice er 

hérna (...) að ég get einhvern veginn klætt mig eins og ég vil, og það er alveg hip-hop 

[tónlistarstefna] stemning þarna svo ég fer alveg all out [leggja allt í] einhvernveginn 

í það, ég veit ekki, hlutverk en samt svona (...) þetta disguise [dulgervi] sem mér hefur 

alltaf langað að prófa, en þori kannski frekar þá (...) þannig ég fer alveg að pæla, way 

beyond [langt umfram] Secret Solstice, í því. Þetta er örugglega alltaf bara on my 

mind [í huga mér], þegar ég hugsa útí Solstice, hverju ég ætla að vera í og (...) ég hef 

þess vegna núna örugglega tvö ár í röð, keypt miðana ári fyrir hátíðina, þannig það 

er bara beint eftir hátíðina þegar þeir byrja að auglýsa næstu hátíð á Facebook 

[samfélagsmiðill]. 

Hún undirstrikar þessa frásögn sína þar sem hún forgangsraðar atriðum sem skipta hana 

máli sem snúa að hátíðinni: 

Það er allaf eitthvað sem maður vill sjá, aðallega þetta nýja sem maður vill kanna 

frekar og ég myndi að segja að lineuppið [tónlistardagskrá] kæmi svona eftir á, fyrst 

er það fatnaðurinn hjá mér og kannski þá bara stemningin í kring á hátíðinni, hvernig 

allir eru og eru bara frekar frjálslyndir og þar á eftir lineuppið, mikilvægi þess. Helsta 

mikilvægið hjá mér er svona kúltúrinn, fatnaðurinn og svo kemur lineuppið, svona 

næst mikilvægast. 

                                                      

1. Coachella er tónlistarhátíð haldin í Kaliforníu, Bandaríkjunum. Hátíðin er þekkt fyrir frjálsleika 
og margbreytni í klæðaburði gesta sem einkennist gjarnan af nýrri og djarfri tísku. 
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Andrea hafði svipaðar vangaveltur varðandi útlit og klæðnað fólks á stórum íslenskum 

tónlistarhátíðum: 

Ég veit ekki hvað er málið er með þú veist að, það er eitthvað svo algengt á Solstice 

að gellur séu eitthvað að líma einhverja svona platgimsteina í andlitið á sér og þú 

veist eins og þetta sér bara þarna, Coachella [erlend tónlistarhátíð]. Ég bara klæddi 

mig eftir veðri skilurðu, náttúrlega alveg ógeðsleg rigning eiginlega allan tímann og  

nennir maður að vera eitthvað, með gerviaugnhár og gimsteina á kinninni og 

eitthvað, þetta lekur bara allt af þér. Svo það er kannski svolítið svona, margt af þessu 

er, Solstice er svolítið, það er einhver svona yfirborðskennd eða eitthvað í þessu. Þú 

veist ferðu á Solstice til þess að geta, þú veist, sett þetta í andlitið á þér og póstað 

mynd af því á Instagram og verið svona svolítið Solstice týpa. En já ég allavega bara 

nennti því ekki. 

4.5.6 Frjálsleiki og aðskilnaður frá daglegu amstri 

Einkennandi umræða í viðtölunum var hvernig viðmælendur töldu sig geta fjarlægt sig að 

hluta til frá daglegum athöfnum, lifað sig inn í andrúmsloft hátíðanna og verið þannig 

virkir þátttakendur innan rýmisins. 

Andrea ræddi það helsta sem hún leitast eftir við mætingu á hátíðina, til viðbótar við 

eflingu félagslegra tengsla. 

...Líka bara að vera með vinum sínum og.. haga sér eins og fáviti og maður leyfir sér 

kannski líka svolítið svona eitthvað meira heldur en ella, bara eitthvað „hey ég er á 

Solstice“. Bara eins og ég eyddi einhverjum yfirdrætti sem ég átti ekkert í hjá 

bankanum og var bara eitthvað „Hey ég er á Solstice, ég má allt“. 

Anna telur það mikilvægt fyrir eigin upplifun að leyfa sér að lifa í augnablikinu þó maður 

sé í eigin nærumhverfi: 

Ég held að almennt þegar maður fer í svona, þá sé mjög mikilvægt líka að reyna bara 

að gleyma hversdagslífinu. Maður getur ekki notið sín eins mikið og tónlistarinnar ef 

maður er með hugann annars staðar. Ég myndi allann daginn mæla með því að ef 

fólk er að fara á hátíð að bara fá sér frí í vinnunni og ekki vera að pæla of mikið 

hlutunum þú veist útihátíðir eru bara einhverjir 3-4 dagar þú veist, sleppa því bara 

að þvo þvottinn, það kemur ekkert fyrir hann. Reyna bara að (...) þess vegna að snúa 

sólarhringnum við, mun skemmtilegra að vera svona all inn [eins virkur og hægt er] 

og sofa þá bara þegar maður getur. Það er allt í lagi. Maður verður hvort sem er 

þreyttur og þá tekur mann bara 1-2 daga að koma honum til baka. 

Anna telur þó allt gott í hófi en þrátt fyrir það ítrekar hún mikilvægi þess að leyfa sér að 

brjóta sig frá hefðbundnu og formlegu hátterni þegar maður er á slíkum viðburði: 

Ég held að þetta sé rosalega mikilvægt til þess að fá sem mest útúr hátíðinni. Maður 

þarf kannski ekki að vera alveg kærulaus á hátíðinni sjálfri en það er kannski allt í lagi 
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að prófa að vera svolítið svona (...) eins og þegar maður bjó hjá mömmu sinni og 

þurfti ekki að gera neitt sjálfur.  

Til samanburðar á greiningu þessa þema var tekið umfjöllun Jakobs um mikilvægi þess að 

leyfa sér að vera viðstaddan af heilum hug á hátíðum, þó svo að þær séu í þínu 

nærumhverfi og þú hafir ef til vill daglegar skyldur á milli ferða þangað: 

Mér finnst bara að auðvitað ætti maður að reyna að fá sem mest út úr þessu (...) 

maður er búin að borga þetta mikið fyrir miðann og ef það er ekki endilega einhver 

að spila sem maður er spenntur fyrir að sjá þá þarf það ekki að þýða að það að maður 

sé þarna þurfi að vera minna skemmtilegt. Bara að reyna að lifa sig inn í þetta og já 

slappa aðeins af (...) já jafnvel þó maður þurfi eins og ég í fyrra að vinna smá daginn 

eftir, var ég samt alveg að hugsa þetta þannig að ég væri komin þarna til að skemmta 

mér og ég myndi bara díla við [takast á við] annað sem ég þyrfti að gera daginn eftir 

eða eitthvað. 

Jakob ræddi síðan um andrúmsloft Airwaves á eftirfarandi máta í þessu samhengi: 

Mér finnst þetta ekkert einhver hardcore [harðkjarna] hátíð, sérstaklega ekki á off-

venue [utandagskrár] tónleikunum. Þar nær maður að slappa af mun meira og pæla 

ekki í neinu en að vera þarna einhvernveginn, þó svo að það sé ekkert endilega 

brjálað gaman og maður er ekki á aðalsvæðinu. 
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5 Niðurstöður 

Í rannsókninni komu í ljós sex áberandi þemu: (1) þörf fyrir upplifun með vinum, (2) 

landfræðilegur aðgengileiki, (3) máttur orðræðu og ímynd hátíða í nærumhverfinu, (4) 

nýjungagirni á lágannatíma og uppbrot hversdagsleikans, (5) fjölbreytt upplifun 

einstaklinga og (6) frávik frá hinu venjulega og frjálsleiki og aðskilnaður frá daglegu amstri. 

 Nú þegar hafa öll sex þemun verið kynnt í úrvinnslukafla sem og lagðar fram tilvitanir 

úr frásögnum í viðtölunum sex sem teljast styrkjandi fyrir hvert greint þema. Í þessum 

kafla verða niðurstöður þemagreiningar dregnar saman og settar í samhengi við 

kenningarlega nálgun ritgerðarinnar. Það er vert að taka fram að þó svo að þemun hafi 

verið útlistuð og skýrð í sitthvoru lagi í úrvinnslukafla þá eru þau þó nátengd innbyrðis. 

Hér verða þau því sett í kenningarlegt samhengi sem samverkandi heild en einnig verður 

gerð grein fyrir þeim sem sjálfstæðum áhrifaþáttum á mótun hvata viðmælenda fyrir 

aðsókn á tónlistarhátíðirnar. 

Með rannsókninni var leitast svara við tveimur rannsóknarspurningum. Sú fyrri snéri 

að því hvort að félagsauður einstaklinga hefði marktæk áhrif á mætingu þeirra á íslenskar 

tónlistarhátíðir. Sú seinni spurði hvort að þátttaka Íslendinga á tónlistarhátíðum í þeirra 

nærumhverfi myndaði rými fyrir frábrugðinn veruhátt þeirra. Þá var einnig markmið 

rannsóknarinnar að staðsetja íslenskar tónlistarhátíðir innan samfélagsins sem 

menningarafurðir. 

Algengt er að fólk líti á viðburði sem tækifæri til þess að njóta upplifunar. Hvatar taka 

á sig mynd þegar einstaklingar hafa fundið fyrir ákveðinni þörf og löngun fyrir einhverju 

og leita leiða til þess að fullnægja henni. Crompton (1979) gerð grein fyrir innri og ytri 

hvötum sem hafa áhrif á hegðun einstaklinga á tilteknum vettvöngum þar sem þeir geta 

komið til móts við þarfir sínar. Innri hvatar eru persónulegir á meðan þeir ytri einkennast 

af utanaðkomandi öflum sem kalla fram þörf eða löngun. Þarfir fólks fyrir því að upplifa 

fyrirbæri líkt og tónlistarhátíðir velta á því að þær hátíðir geta komið til móts við langanir 

þeirra. Þema eitt samræmist greindum innri hvötum Crompton um félagsleg tengsl, þema 

tvö samræmist innri hvötum sem snúa að orðstír, þema þrjú samræmist innri hvötum um 

flótta frá hversdagsleika og þema fjögur samræmist ytri hvötum um nýjungagirni. Þema 

fimm samræmist innri hvötum um könnun og mat á eigin sjálfi  ásamt aukningu sambanda 

við ókunnuga aðila og þema sex samræmist einnig ytri hvötum um nýjungagirni. 
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Vettvangshugmyndir Bourdieu undirstrika veru fólks á tónlistarhátíðum og hvernig 

slíkur vettvangur getur haft missterk áhrif á einstaklinga. Staða einstaklings innan tiltekins 

vettvangs endurspeglar ólíkar tegundir auðmagns sem hann býr yfir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar svara fyrstu rannsóknarspurningu á þann máta að samhengisáhrif 

félagsauðs hafi vissulega ákveðið úrslitavægi fyrir mætingu einstaklinga á tónlistarhátíðir 

og birtist auðurinn í formi drifkrafts fyrir ákvarðanatöku varðandi miðakaup. Samkvæmt 

Coleman (1988) samanstendur félagslegur auður fyrst og fremst af eðli tengsla milli fólks 

og er félagsauður auðlind sem einstaklingar geta nýtt til þessa að virkja þau félagslegu net 

sem þeir eiga samastað innan. Þema eitt undirstrikar til viðbótar þörf fólk til þess að rækta 

félagsauð sinn á þann máta að styrkja ríkjandi tengsl innan hans, gömul eða ný. Ræktun 

eldri tengsla er því áberandi innan þess þema þar sem fólk hefur þá tilhneigingu að hitta 

einstaklinga sem það var í nánum tengslum við áður og eflir þau tengsl með þátttöku og 

mætingu í hóp á hátíðina. Þetta fólk býr yfir sameiginlegum veruhætti að mörgu leyti, 

mögulega meira áður fyrr en hefur þennan vettvang til að sameinast að nýju. Bourdieu 

(1986) hélt því fram að félagsauður einstaklinga væri misjafn en strax í æsku hefði fólk 

myndað tengsl við einstaklinga í sínu nærumhverfi. Þau sambönd gætu síðan skipt 

mismiklu máli síðar þegar líður á æviskeið fólks en ekki allir búa yfir eins félagsauði og 

hafa því ekki sama aðgengi að tilteknu félagslegu umhverfi. Greina má styrkjandi 

tilvitnanir sem finna má í útlistun á þema núma er eitt: Þörf fyrir upplifun með vinum, sem 

svo að félagsauður einstaklinga hefur áhrif á mætingu þeirra á tónlistarhátíðir og í hvers 

kyns samfylgd fólk er innan hátíða, líkt og hvernig félagsauður getur sagt mikið til um 

stöðu einstaklinga innan samfélaga. Þrátt fyrir að markmið tónlistarhátíða sé að mestu 

leyti að koma tónlistarfólki á framfæri og stuðla að ferðamannastreymi til landsins, er 

sameining fólks innan þeirra einnig mikilvægt atriði í uppbyggingu þeirra. Það 

endurspeglar það gildi sem félagsauður einstaklinga hefur sem sýnir fram á nytsemi þess 

að beita félagsauðskilgreiningum Bourdieu við rannsóknir á tónlistarhátíðum. 

Samhljóðandi einkenni má finna í þemum númer þrjú og tvö þar sem frásögn í þema 

þrjú litar að miklu leyti þema tvö og sjást þar víxlverkanir frásagna og skörun þeirra á milli 

þema. Einnig má slíka víxlverkun finna í þemum fimm og sex ásamt því að þemu fjögur og 

sex gera grein fyrir svipuðum hvata. Rannsakandi taldi þó mikilvægt að hafa þau þemu 

aðskilin vegna misjafnra áhersla viðmælenda í tilvitnunum. Þar komu fram atriði sem 

vörðuðu það að fólk náði að verða hluti af andrúmslofti hátíðanna þrátt fyrir stutta 
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vegalengd á þær sem samrýmist hugmyndum Cloke (1997) um rými. Þá hvernig fólk er að 

sækja hátíðir í sínu nærumhverfi sem gerir ferðina þangað áframhald af hversdagslífi 

viðmælenda frekar en andstöðu þess. 

Þema fimm gerir grein fyrir hvernig fólk tileinkar sér það gjarnan að prófa nýtt form 

veruháttar á tónlistarhátíðum. Rannsakandi telur þemað endurspegla fráviksrými frá 

hefðbundnum veruhætti einstaklinga, sem næst með undirbúningstímabili fyrir hátíðina 

en einnig með því að lifa í augnablikinu, sem svarar seinni rannsóknarspurningunni. 

Áhugavert er að skoða veruháttshugmyndir Bourdieu í sambandi við dægurmenningu og 

tónlistarhátíðir. Þar sem að veruhátturinn er bæði skapaður af öðru fólki en er á sama 

tíma sjálfskapandi má líta á hald tónlistarhátíða og mætingu fólks á þeim sem ákveðna 

félagsmótun sem hefur áhrif á veruhátt þeirra einstaklinga sem neyta og njóta hennar. 

Bourdieu (1984) taldi þá einstöku eiginleika sem fólk býr yfir á tilteknum vettvöngum vera 

afbrigði af ákveðnum veruhætti innan þess hóp sem þeir tilheyra, þar sem veruhátturinn 

veitir þeim félagslega aðild að að einstaka félagshópum í tilteknum vettvöngum. Þannig 

sé persónulegur stíll einstaklinga aðeins frávík frá stíl þeirra félagslega hóps sem þeir eru 

hluti af. Þar sem Bourdieu telur tilhneigingar fólks meðal annars vera hluti af veruhætti 

þeirra sem mótast af félagslegu umhverfi einstaklinga, undirstrikar þema fimm hvernig 

rými mótast fyrir nýjan veruhátt á nýjum vettvangi þegar fólk mætir á tónlistarhátíðir og 

er aðskilið sínu hefðbundna umhverfi að einhverju leyti. Þemað endurspeglar 

skynsemiskenningarnálgun Coleman þar sem hegðun einstaklinga sprettur frá skynsemi 

hvers gerenda sem hefur eigin hagsmuni í fyrirrúmi. Því má líta svo á að einstaklingar prófi 

sig áfram með hátterni á tónlistarhátíðum til þess að hámarka eigin upplifun, á skynsaman 

hátt. Einnig gerir þema fimm grein fyrir hvernig margar veruháttsvíddir koma saman innan 

tónlistarhátíða en líkt og Crossley (2001) gerir grein fyrir, stendur veruháttur út fyrir 

meðvitund einstaklinga og val þeirra á menningarafurðum er eitt af birtingarformum 

hans. Fólk nýtir síðan veruháttinn enn frekar til þess að staðsetja sig í tilteknum 

aðstæðum, líkt og á tónlistarhátíðum, innan fjöldans. Birtingarmynd mismunandi og 

sköpun nýrra veruhátta má einnig tengja við hugmyndir Cloke (1997) um hvernig afnot 

rýmis fer fram og hvernig það getur verið margbreytilegt. Rými tónlistarhátíða er þá 

ástundað og fólk gerir það að sínu eigin með því að prófa sig áfram, úr einum veruhætti í 

annan, fullkomlega eða að hluta til, yfir styttri tíma eða lengri. Tónlistarvettvangur sem 

þessi er sviðspallur fyrir tilfinningalegt afl fólks sem má áætla að hafi áhrifamátt á hugrekki 
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þess til þess að gera slíkar tilraunir á eigin veruhætti og vegur slík upplifun þungt innan 

hagkerfis upplifunar. Velta má fyrir sér hugmyndum Cloke (1997) um dreifbýli og hvort 

þær séu yfirfæranlegar á byggðarkjarna innan þéttbýla líkt og höfuðborgarsvæði Íslands 

og hvað varðar tónlistarhátíðir innan þess rýmis. Sköpun áfangastaða, sama hvort þeir 

beri í sér tímabundnar hátíðir eður ei, fer fram í gegnum flókið net gerendatengsla. Tengsl 

þessi verður að skoða í rými jafnt sem tíma og með tilliti til þess að staðir líkt og hér um 

ræðir verða ekki til innan skilgreinda landfræðilegra marka, heldur eru þeir skapaðir með 

tengslunum sem gerir þá hreyfanlega og margslungna. Tónlistarhátíðir eru á ýmsa vegu 

sérstakt menningarlegt rými eins og hefur verið fullyrt í þessari ritgerð. Staðbundin tengsl 

leggja grunn að andrúmslofti innan þess rýmis sem setur brag á þema og ímynd þess. 

Hversu rótgrónar tónlistarhátíðir verða veltur að miklu leyti á tengslum sem nærumhverfi 

þeirra felur í sér ásamt stuðningi og samvinnu sveitarfélagsins við starfsemina. Meta þarf 

hvaða hagsmunum ímynd rýmisins þjónar sem veltur á gjörðum beinna og óbeinna 

þátttakenda hátíða. Þá er einnig mikilvægt að huga að hamlandi, veikum og gjarnan 

varanlegum tengslum sem snúa að sjálfum þátttakendum sem taka upplifunina og 

reynsluna með sér út í hversdagslíf sitt og halda sköpun rýmisins áfram með orðstír 

(Bærenholdt, Haldrup, Larsen og Urry, 2004). Þema þrjú undirstrikar þessa verkun þar 

sem gert grein er fyrir mætti orðræðu og áhrifum hennar fyrir ímynd hátíða í 

nærumhverfinu. 

Þema sex undirstrikar hvernig tónlistarhátíðirnar þrjár eru að uppfylla tilgang 

viðburða eins og hefur verið skilgreint þá fela í sér (Shone og Perry, 2013).  Miðað við 

tilvitnanir sem finna má í útlistun þess þema má draga þá ályktun að sú upplifun gesta 

vegi sömuleiðis mikið innan hagkerfis upplifunar. Eitt markmið rannsóknarinnar var að 

staðsetja íslenskar tónlistarhátíðir innan samfélagsins sem menningarafurðir. Velta má 

því fyrir sér í sambandi við aðsókn gesta á íslenskar tónlistarhátíðir, að hve miklu leyti 

ferðamenning birtist í atferli gestanna óháð þjóðmenningu, þar sem aðaláherslan er 

alþjóðleg tónlist. Að vissu leyti eru innlendar tónlistarhátíðir afurð íslensks samfélags þar 

sem gjarnan er ákveðinn íslenskur andi yfir þeim og önnur atriði einkenna þær þrátt fyrir 

að tilteknar hátíðir séu mótaðar eftir erlendum fyrirmyndum, þá helst skipulagslega séð. 

Þá má flokka íslenskar tónlistarhátíðir sem íslenskt skapaðar menningarafurðir og er 

tónlistarhátíðin Iceland Airwaves líklegast skýrasta dæmið hvað það varðar ef skilgreina á 

eina ákveðna hátíð sem hreina afurð skapaða af íslensku menningarsamfélagi. Þar sem 
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tilgreindar hátíðir hafa áhrifamátt fyrir sameiningu fólks sem býr yfir sameiginlegum 

félagsauði og upplifun þeirra vegur mikið í kjölfarið má flokka hátíðirnar sem 

menningarafurðir. Frekari flokkun á hátíðunum má binda við flokkun Getz (2008) á 

viðburðum. Þá er hægt að flokka tónlistarhátíðina Iceland Airwaves má því sem 

gæðaviðburð. Tónlistarhátíðirnar Secret Solstice og Sónar Reykjavík mætti einnig flokka 

sem slíka viðburði, þó svo þær hátíðir feli í sér mun alþjóðlegri tónlistarhátíðareinkenni 

heldur en Iceland Airwaves. Þá má líka flokka allar þrjár hátíðir sem sérstaka viðburði en 

slíkir viðburðir eru sérstakir af sínum eigin stíl sem gerir þá eftirsókna verða fyrir 

mismunandi markhópum en það hvernig hátíðirnar sjálfar skilgreina sig staðsetur þær að 

sama skapi lítillega sem risaviðburði ef tekið er mið af þeim samfélagslegu áhrifum sem 

hátíðir þessar hafa. 
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6 Umræða og ályktanir 

Rannsakandi dregur þá ályktun að tónlistarhátíðir teljist sem almannagæði líkt og 

Coleman (1988) greindi félagsauð sem. Það mótast rými fyrir eflingu og mótun nýrra 

sambanda á slíkum vettvöngum sem og vettvangur fyrir prófun og þróun veruhátta. Líkt 

og fyrr hefur komið fram er veruháttur margbreytilegur eftir einstaklingum þrátt fyrir að 

hann sé að mörgu leyti sameiginlegur innan hinna og þessa hópa fólks sem eiga eitthvað 

sameiginlegt í daglegu lífi. Þegar einstaklingar hafa verið fjarlægðir frá daglegu amstri og 

komið fyrir á nýjum viðburðavettvangi (e. field) líkt og á tónlistarhátíðum er þýðingarmikil 

hugdetta að velta fyrir sér mikilvægi og tilvist veruhátts þeirrar innan slíks umhverfis. 

Hvaða breytingum hann taki, haldi sér við eða hvort að einstaklingurinn setji sig í annað 

hlutverk en hann er vanur. Verháttur vísar til ákveðinnar hegðunar, þá helst hegðunar 

sem er samfélagslega viðurkennd. Umhverfi okkar mótar okkur og við hegðum okkur, 

framkvæmum og hugsum eftir því hvernig við erum mótuð og eftir því sem ríkið segir að 

sé leyfilegt. Á tilteknum vettvöngum þar sem er gengið að því að fagna fjölbreytileikanum, 

má áætla að hafi hafi áhrif á veruháttsform margra. Líkt og fram hefur komið sýna 

rannsóknir á félagsauði fram á það að hann sé þýðingarmikill á mörgum sviðum 

samfélagsins (Halpern, 2005).  

Máta má tengsl einstaklinga á tónlistarhátíðum við bæði brúandi og bindandi 

tegundir félagsauðs sem Putnam (2000) greindi á milli. Bindandi auðurinn þrífst af því 

leyti innan þess tengslanets sem einstaklingur er virkur innan og er líklegur til að sækja 

tónlistarhátíðir með. Brúandi auðurinn tengir hins vegar einstaklinga við aðra ókunnuga 

einstaklinga sem standa utan þeirra nána nets og er þannig rúandi auðurinn ekki eins 

útilokandi á nýja tengslamyndum og bindandi auðurinn. Brúandi félagsauður getur af því 

leyti stuðlað að gagnkvæmni í samskiptum á milli einstaklinga á ýmsum vettvöngum, sem 

má yfirfæra á rými tónlistarhátíða. 

Félagsfræðingurinn Peter M. Blau framþróaði kenningu George Homans um félagsleg 

skipti (e. exchange theory), eða gagnkvæm skipti sem byggir á atferliskenningum (e. 

behaviorism) og mikilvægi þess að gefa og þiggja innan sambanda á milli einstaklinga. 

Einstaklingar og samfélög græða á því að deila sameiginlegum normum (e. norms) og 

gildin (e. values) sjá til þess að einstaklingar þjappa sér í kringum sameiginleg norm. Fólk 

kemur saman á tónlistarhátíðum vegna sameiginlegs áhuga á starfsemi þeirra og vera 
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þeirra þar mótar sambönd á milli einstaklinga. Blau byggði gagnkvæmniskenninguna á 

þann máta að fólk bindist böndum á þeim forsendum að báðir aðilar græða á sambandinu 

og gerir hann ráð fyrir mismunandi tegundum þess ágóða sem ávinnst þar. Félagsauður 

og þau tengsl sem sá auður felur í sér verður til þess að ýmislegt er hægt í samskiptum á 

milli einstaklinga sem bera þó ekki endilega mikið traust í garð hvers annars eða líkar við. 

Traust í gagnkvæmum samskiptum (e. exchange relations) er ræktað og stjórnað af 

stofnanabundnum mekkanismum. Tengslamöguleikar geta verið forsenda tiltekins 

félagslegs netverks, þó að trausti utanskildu en þegar einstaklingar bindast öðrum í 

samskiptum er það ágóðinn sjálfur sem fæst þar sem heldur þeir saman. Ef ágóðinn er 

ekki til staðar þá viðhelst sambandið ekki og það flosnar upp úr tengslunum. Sambönd 

þessi geta verið á ýmsan máta á við vinasambönd, ástarsambönd og fagmannlegri 

sambönd (Dillon, M., 2014). 

Þau tengsl sem myndast á milli gesta tónlistarhátíða eru margslungin og tilsprottinn 

vegna ýmsra ástæðna. Ef gestir upplifa engann sameiginlegan grundvöll eða traust í garð 

hvers annars með veru sinni á tónlistarhátíðum má áætla að þau sambönd sem 

einstaklingar rækta við náungann séu takmörkuð og jafnvel fjarverandi. Ákveðnir hvatar 

þurfa að vera til staðar fyrir nýjum tengslum innan vettvangsins líkt og 

gagnkvæmniskenningin gerir grein fyrir og slíkir hvatar geta verið undir áhrifum veruhátts 

mismunandi hópa. Þó má áætla að þar sem gestir tónlistarhátíða eru fjarlægir sínum 

daglegu skyldum og umhverfi finnist frekari grundvölllur og hvati til nýrra tengsla við aðra 

einstaklinga sem búa yfir frábrugðnum veruhætti. Ef ávinningur finnst samt sem áður ekki 

með slíkum samskiptum er algeng leið samkvæmt Blau að leita til annarra til þess að bæta 

um betur, svo báðir aðilar hljóti góðs af; Sem má áætla að séu þá aðrir gestir sem búa yfir 

svipuðum veruhætti (Dillon, M., 2014). 

Í þessari rannsókn var unnið út frá þeirri tilgátu að fólk leiti í það tónlistarumhverfi 

sem styrkir persónuleika þess í samræmi við þann félagsauð sem það býr yfir. Niðurstöður 

rannsóknar samræmdust þeirri tilgátu ekki fyllilega að félagsauðnum utanskildum en 

tónlistarhátíðir stuðla að fögnun fjölbreytta veruhátta frekar en bælingu og út frá fyrri 

umfjöllun dregur höfundur þá ályktun að íslenskar tónlistarhátíðir brjóti upp 

hversdagsleika fólks og geti þannig mótað rými fyrir framkvæmd alþjóðlegra 

tónlistarhátíðareinkenna sem endurspeglast gjarnan í hátterni og klæðaburði líkt og 
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greint hefur verið að þema fimm undirstriki. Þar af leiðandi eru þær vettvangur fyrir 

fögnun alls kyns veruhátta og styrkja tilraunir einstaklinga til mótun á nýjum. 

Höfundur dregur út frá þessari umræðu þá ályktun að tónlistarhátíðir þessar feli í sér 

vettvang þar sem veruháttur mismunandi hópa skarast á jákvæðan hátt. Einnig að 

félagsauður einstaklinga á tónlistarhátíðum gæti verið afar nytsamlegur og haft 

úrslitavald fyrir mætingu og þar af leiðandi fyrir mótun nýrra sambanda á hátíðum sem 

og styrkingu á þeim sem eru til staðar. Í kjölfarið er dregin sú ályktun að félagsauður sé 

uppistaða skilvirkra tónlistarhátíða vegna samhengisáhrifa hans fyrir aðsókn einstaklinga. 
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